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2005

Papa a contragosto
Quem vai assumir?

Resumindo o que meus amigos e informantes no Vaticano me contaram, posso dizer que tudo começou da
seguinte maneira:

Cidade do Vaticano, Capela Sistina, abril de 2005. O silêncio na grande capela construída pelo papa
Sisto IV pesava sobre os 115 cardeais encarregados de eleger o novo papa. Todos eles sabiam que
milhares de pessoas que lamentavam a morte de Karol Wojtyla aguardavam a alguns passos dali, diante
do Vaticano. E eles, os cardeais da Igreja Católica, tinham a missão de resolver o mistério de quem seria
escolhido por Deus para suceder o “papa do milênio”. Escolher quem sairia do balcão como o 264˚
sucessor de Pedro. Depois de Karol Wojtyla, terminaram-se os dias em que a eleição do sumo pontífice
interessava somente à Igreja italiana porque um dos seus cardeais seria promovido a papa. O sumo
pontífice polonês tinha sabido criar uma Igreja globalizada, e era por isso que, dessa vez, o mundo
inteiro tinha os olhos postos em Roma.

Por séculos, os cardeais fizeram as eleições na capela sombria iluminada à luz de velas. A capela é
especialmente escura porque as janelas são altíssimas. Na opinião deles, isso a tornava mais fácil de
defender em caso de guerra. A fuligem negra das velas foi lavada dos afrescos coloridos de
Michelangelo Buonarroti, no teto e na parede frontal da capela. Até hoje, a cena do Juízo Final pintada
por Michelangelo ameaça os cardeais. Até hoje, o Satã no afresco agarra os pecadores. O chefe de
cerimônias, o bispo Piero Marini, fecha os cardeais a chave, ali, pouco depois da saída dos “extra
omnes” que observavam o mesmo homem. “Extra omnes” significa que todos os espectadores devem
deixar o recinto, e que só os cardeais e os médicos e seus ajudantes podem permanecer no conclave.

Todos olhavam para um italiano, o cardeal Carlo Maria Martini, eterno segundo. Há mais de uma
década seu nome sempre surgia quando se discutia quem poderia ser o próximo sumo pontífice. Nem era
preciso explicar aos cardeais dos países mais distantes quem era Martini e em qual banco ele se sentava.
O homem esbelto, que não tinha a aparência de italiano, parecia muito mais um dinamarquês ou sueco,
por causa de sua pele clara e sua altura impressionante. Ele era uma estrela da Igreja, e seus livros eram
conhecidos no mundo inteiro. Todos os cardeais conheciam a personalidade de Martini, que ficava
observando as pessoas de longe. Esse hábito dava a ele a aparência de uma águia. Martini observava
tudo ao seu redor, olhava por cima das pessoas, como se tivesse grandes coisas em mente, em vez de se
preocupar com futilidades. A mente brilhante de um homem que tinha a visão e a experiência de lidar
com uma grande diocese na Itália, em Milão, fazia dele um candidato perfeito. Alguns cardeais olhavam
para Martini com inveja. Cardeais esperavam por dias ou até semanas para alguma conferência ou sínodo
na vã esperança que algum jornalista solicitasse uma entrevista e pedisse a opinião deles.

Assim que Martini apareceu, uma multidão de pessoas da imprensa foi na direção dele. Ele tinha uma
necessidade extra de criar uma equipe de funcionários que deveriam interceptar a imprensa e marcar
cuidadosamente compromissos com todos para que eles pudessem falar com o grande cardeal. A Igreja
Católica começou a especular sobre Carlo Maria Martini depois que o porta-voz papal, Joaquín
Navarro-Valls, disse ao mundo que o papa João Paulo II tinha o mal de Parkinson e que isso poderia
fazer que ele deixasse o cargo. Especialistas em Teologia discutiram a delicada questão: poderia Martini
jurar obediência? Pois, sendo jesuíta, ele era obrigado a uma obediência especial ao sumo pontífice.
Para essa questão não havia casos anteriores que pudessem servir de exemplo, porque nunca um jesuíta
ocupou o trono do papa. Muitos políticos influentes, como George Bush sênior e Helmut Kohl,



procuraram se aproximar de Martini, imaginando que ele poderia ser o próximo papa.
Anos se passaram e o cardeal Carlo Maria Martini escreveu diversos livros e deu entrevistas

impecáveis. Várias obras foram escritas, especulando como seria a Igreja Católica sob o comando do
papa Carlo Maria Martini. Karol Wojtyla governou, sofreu e lutou, mas não saiu antes do tempo. Foi
assim que a época de Martini passou, aquela em que ele seria o sucessor perfeito para o trono de Pedro.
Agora, suas mãos trêmulas já não conseguiam mais esconder que ele também sofria do mal de Parkinson.
Velho e fraco, ele evitava, cabisbaixo, os olhares questionadores dirigidos a ele na capela. Mesmo
assim, muitos votaram em seu nome na primeira eleição, mas seus ombros caídos pareciam dizer “Não
consigo mais fazer isso. Estou velho e doente demais”.

Quando o cardeal Carlo Maria Martini saiu da disputa, começou o questionamento se havia chegado o
tempo da grande revolução. Seria finalmente a vez do primeiro papa do continente americano? Nas
últimas décadas, havia surgido o plano ousado de escolher um homem do Novo Mundo. Karol Wojtyla
nunca se cansava de dizer que a América Latina era a esperança. A maioria dos católicos do mundo, mais
de 550 milhões de pessoas, vive no continente americano. Quando o número de fiéis católicos e a
quantidade de candidatos ao seminário diminuíram drasticamente na Europa, a esperança se mudou para
a América. Um homem estava pronto para assumir essa empreitada: o argentino Jorge Mario Bergoglio.
Ele era considerado genial, corajoso e experiente. Conhecia a Igreja Católica no mundo inteiro e, além
disso, era considerado um excelente teólogo. Poucos pareciam surpresos com o número de votos que ele
estava conseguindo. Mas ele não ergueu o olhar para os cardeais que o observavam de suas mesas. Com
as sobrancelhas prateadas e bolsas escuras embaixo dos olhos, ele mais parecia um corvo velho
observando a urna de eleição. Com certeza, percebeu que ganhava cada vez mais votos. A expressão
amarga ao redor de sua boca deixava claro para os cardeais que ele sabia das vozes sussurrando atrás
dele, nos corredores vazios do hotel cardinalício Domus Sanctae Marthae. Seus inimigos dizem que ele
havia se aliado aos assassinos da junta militar argentina. Bergoglio não conseguiu fazer esses rumores
desaparecerem e sabia perfeitamente da suspeita que pesava sobre ele, de ter delatado alguns padres em
1976, para a junta militar.

Mas isso seria realmente verdade? Quem poderia saber e quem poderia provar? E quem poderia
garantir que isso não era verdade? O que aconteceria se ele fosse eleito sumo pontífice e depois
surgissem provas incontestáveis de que ele tinha mesmo sido um informante dos militares? Não era
suspeito o fato de Bergoglio nunca ter sido preso pelos carniceiros militares, que eram ateus? Ele
também não era um herói. Mas e se foi um cúmplice? Como os cardeais poderiam prestar homenagem a
tal papa? Eles não conseguiriam se livrar dele depois da eleição sem que isso se transformasse em
escândalo. Poderiam até contar com uma renúncia voluntária, mas, no pior dos casos, teriam que esperar
até sua morte. Muito arriscado. Bergoglio não era uma escolha segura.

Mas se não fosse Martini ou Bergoglio, então quem? O homem de cabelos brancos sentiu os olhares
dos cardeais. Muitos se perguntaram: por que não o teólogo da Bavária? Karol Wojtyla não tinha
enfatizado em seu último livro que ele não era apenas um bom funcionário, mas sim seu “melhor amigo”?
Então, por que não o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé (Congregatio pro Doctrina Fidei ),
o eterno companheiro de Wojtyla? Tudo parecia girar em torno do problema espinhoso que surgiu com a
morte do papa polonês: como escolher alguém que não fosse desaparecer ao ser comparado com o
chamado papa do milênio? Todos sabiam: escolher Joseph Ratzinger para sumo pontífice seria uma
crueldade, porque ele havia cometido um erro. Em seus escritos sobre a massa, a mesma massa que o
esperava do lado de fora, para cumprimentar o novo papa, ele quis banir as canções durante a missa e,
com isso, deixou claro para o conjunto de fiéis que ele considerava seu comportamento indigno de uma
missa sagrada.

Eleger Joseph Ratzinger sumo pontífice significaria fazer que justamente o homem que proibiu os
católicos mais fervorosos de festejarem durante a celebração da missa tivesse que ser forçado a entreter



a massa e encantá-la com seu carisma em todos os continentes. Obviamente, Joseph Ratzinger nunca
imaginou que seria colocado em uma posição na qual confrontaria as multidões. Joseph Ratzinger estava
certo que chegaria ao fim da vida do mesmo jeito de sempre, no silêncio de seu escritório. Como seria
possível mandar aquele homem, que disse claramente que não queria nada com as celebrações
barulhentas das missas, postar-se diante de multidões? A multidão de pessoas da Igreja iria fazê-lo pagar
por isso, e o desafiaria com seus aplausos? Como se quisessem dizer: “Vamos, papa Ratzinger, ouse nos
proibir de aplaudir e balançar nossas bandeiras! Agora tudo isso é para você”. Naquela ocasião, muitos
cardeais pensaram: “Não podemos fazer isso com ele, o cardeal Joseph Ratzinger não merece isso”. Ele
não tinha se candidatado à eleição e afirmou várias vezes que era completamente inadequado para aquela
nova imagem criada por Karol Wojtyla: um papa para ser tocado, um papa próximo, que possa ser
verdadeiramente amado pelas multidões.

Em meados de 2000, durante a Jornada Mundial da Juventude em Roma, Karol Wojtyla pediu a
milhões de pessoas que cantassem mais alto e que batessem palmas para que toda “Roma pudesse ouvir”.
Que contraste com o estilo do prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que preferia fazer suas
orações bem baixinho, em pequenas igrejas com poucos participantes! Justamente esse Joseph Ratzinger
seria enviado diante das pessoas, para que multidões festejassem e comemorassem o sucessor digno de
Karol Wojtyla. Isso era muito desumano. Joseph Ratzinger sempre havia externado sua opinião e dito que
se imaginava em uma missa sóbria, sem aplausos e danças no altar, mas nunca tinha declarado saber
como manter as multidões sob controle. E agora os cardeais impunham justamente isso, como se
quisessem dizer: “Você disse que sabe mais, então nos mostre como melhorar”. Existe outro motivo do
porquê parecia impossível que Joseph Ratzinger fosse eleito o próximo sumo pontífice: sua
personalidade. Georg Gänswein, secretário de Ratzinger, me disse mais tarde em termos claros: “Joseph
Ratzinger não gosta de ser o centro das atenções”. Mas como se pode fazer de um homem o próximo papa
sabendo que ele odeia que fiquem olhando para ele e não gosta de fazer um verdadeiro espetáculo,
acenando do carro aberto, enquanto passa pela praça São Pedro e chama a atenção de todas as câmeras
de televisão? Parecia injusto exigir isso daquele homem idoso.

O terceiro motivo para não se votar nele é que o cardeal Joseph Ratzinger não sabia nada sobre a
política da Igreja. Ele nunca havia trabalhado como secretário de Estado. Pelo contrário, durante um
debate sobre a admissão da Turquia na União Europeia, ele tinha sido muito repreendido pelo cardeal
secretário de Estado Angelo Sodano. Quando Ratzinger se pronunciou contra a admissão da Turquia em
uma entrevista, Sodano esclareceu logo em seguida, e publicamente, que aquela era a opinião pessoal de
Joseph Ratzinger e não a opinião da Igreja.

Mas foi justamente o fato de Ratzinger não ter amigos ou pessoas de confiança no secretariado de
Estado que chamou a atenção dos cardeais que comandam a Igreja e viram nele a figura ideal para se
tornar o próximo sumo pontífice. Diversos cardeais desejavam que o secretariado de Estado recuperasse
a autonomia perdida com João Paulo II. Karol Wojtyla, Karol o Grande, tinha centralizado todas as
funções nele mesmo. As negociações do cardeal secretário de Estado com os chefes de Estado do mundo
eram uma piada. Karol decidia praticamente tudo, sem Karol nada acontecia. Ele era o chefe e o herói, e
mesmo seus inimigos assumiam que tinha incríveis habilidades políticas. Até Mikhail Gorbachev disse
que sem Karol Wojtyla a União Soviética não teria terminado pacificamente. Os cardeais da Cúria
conheciam a história verdadeira de Karol Wojtyla ter berrado ao telefone com o cardeal secretário de
Estado, Agostino Casaroli. É bem verdade que ele pediu desculpas, mas isso não muda o fato de ter
gritado com o cardeal. Esse era o equilíbrio de poder entre o papa e o cardeal secretário de Estado.

Muitos sonhavam que o próximo sumo pontífice permitisse que o secretário de Estado pudesse respirar
novamente e recuperasse a importância política do cargo. Mas isso também significava eleger um papa
que eles sabiam que perderia parte do poder de imediato, o que não poderia ser mantido em segredo por
muito tempo. O sumo pontífice teria de viver com isso e aparentar ser um papa muito mais fraco que seu



predecessor, ao menos para o público. Parecia injusto impor tudo isso ao quieto e educado Joseph
Ratzinger: reinar como um papa publicamente deposto, para garantir o bem-estar do secretariado de
Estado, que finalmente seria libertado do controle de um pontificado poderoso. O pacífico Joseph
Ratzinger conseguiria se impor na guerra interna emergente? Sempre que uma ação de política externa
fosse bem sucedida, ele seria felicitado, mas quando o resultado fosse negativo, ele levaria toda a culpa
sozinho, por não recorrer ao carisma necessário para impor as ideias ao secretariado de Estado. As
pessoas deveriam assistir a sua humilhação diversas vezes e se retirar da política do Vaticano? Um papa
que teria que se sujeitar a fazer o que o secretariado de Estado determinasse?



Escolha outro!

Joseph Ratzinger percebeu os olhares e já fazia ideia do que estava por vir. E foi cuidadosamente
refletida a descrição dada por ele mais tarde sobre sua eleição, ou melhor, sobre sua execução. No
momento em que ela estava ainda mais perto de acontecer, ele recebeu o instante como se “uma
guilhotina caísse sobre mim”.

Como lembraria mais tarde, no silêncio da Capela Sistina pediu a Deus: “Escolha outro, escolha
alguém mais jovem”. Ele sabia perfeitamente que iria sofrer não só pela mudança, mas pelo peso de uma
verdadeira catástrofe – significado, para qualquer pessoa, de ver o próprio fim se aproximar. Elegante
nos mínimos detalhes, o velho e bem cuidado barco a vela desliza pela vida de Joseph Ratzinger quase
sem ruído, e essa construção bem cuidada é de repente jogada contra um muro de concreto e se
despedaça em milhões de farpas. Joseph Ratzinger tinha moldado por décadas a fio aquela obra de arte
que era a sua vida. Vida de muito esforço intelectual, de transformar, com sua letra miúda, pensamentos
em escrita. Para ele, usar uma máquina de escrever já era algo horroroso; mais horroroso ainda seria
compartilhar os sons agonizantes que faz uma máquina esquisita conhecida entre alguns como
computador. Há muito, muito tempo, quando ainda era um jovem padre, ele poderia ter trocado o silêncio
de seu quarto de estudante pela agitação do trabalho com os fiéis do mundo, do lado de fora. Em vez de
dedicar seu tempo aos livros, poderia ter secado lágrimas de crianças, de doentes graves sem esperança;
poderia ter oferecido consolo, poderia ter aliviado o desespero de pais que perderam o emprego;
poderia, enfim, ter vivido no meio das pessoas, e não dos livros. Seu antecessor tinha sido assim. Logo
que foi eleito, despachou sem meias palavras a Sedia Gestatória – a cadeira oficial na qual os papas se
deixam transportar pela Catedral de São Pedro, há mais de quinhentos anos. Karol Wojtyla pendurou a
placa de “fora de serviço” na cadeira, pois não queria ser transportado ali; queria ficar próximo das
pessoas, queria tocá-las, abraçá-las e abençoá-las, dar milhões de apertos de mão, conversar com os
fiéis.

Mas a determinação de Joseph Ratzinger havia sido outra: o silêncio dos estudos, a pesquisa sobre os
Antigos, aqueles que a seus olhos talvez tenham sido os pais da Igreja. Se Deus não tivesse desejado
assim, ele o teria enviado para uma paróquia. Mas Deus não havia feito isso. Ele tinha previsto para
Joseph Ratzinger uma vida inteira de silêncio e de reflexão sobre Deus, e aquele velho homem que vivia
isolado, como se em uma ilha, era o mesmo que corria agora o risco de se exibir diante do mundo todo,
no palco da Igreja Católica com vista para o mundo. Esse silêncio, parte essencial de sua vida, ameaçava
agora ser sugado por um tornado e virar poeira de estrelas. Visto de longe, no Santo Ofício, o
apartamento do papa, reinava um ir e vir sem fim, telegramas que circulavam, visitas de Estado
esperavam por sua vez, discussões azedas haveriam de acontecer com o bispado. Sem uma dose de
severidade, um monarca não consegue dirigir uma organização tão grande como a Igreja, que conta com
mais de um milhão de membros, nem aceitar que todos os padres não sejam perfeitos. Poucos sabiam tão
bem quanto Joseph Ratzinger o quanto eles não o eram. Com consternação e abalo, a Igreja Mundial
relembrou a oração do cardeal Joseph Ratzinger na sexta-feira santa no Coliseu, poucas semanas atrás,
quando ele, a pedido do sumo pontífice, carregara a cruz pela antiga arena e de modo dramático lamentou
a “sujeira” que se espalhou pela Igreja Católica.

O teólogo Ratzinger sabia que estavam procurando um homem para o trono do papa, um homem que
não se conformasse com o tom ameno e com a compreensiva contribuição do professor de Teologia, um
homem com mãos fortes e que fizesse uso de uma vassoura de ferro para se livrar sem dó do que precisa
ser livrado. Mas aquele Joseph Ratzinger, o mesmo que em outra oportunidade havia varrido a “sujeira”
da Igreja no Coliseu, nunca quis ser o homem que teria que limpar a Igreja. Ali, no escritório dos papas,
não havia espaço para um teólogo silencioso e discreto, que precisava de tempo, liberdade e sossego
para formular seus pensamentos. Os cardeais procuravam um homem que esmurrasse a mesa, que tivesse



de tomar decisões amargas, mas que ao mesmo tempo não se cansasse com a rotina do gigantesco
maquinário da Igreja. No curto período como bispo de Munique e Freising, era justamente isso que
Joseph Ratzinger mais detestava: passar seu tempo tendo que cuidar desse tipo de coisa, com a
adequação da verba das férias, com a falta de vagas nas creches, brigar pelo orçamento destinado à
construção de igrejas.

Mas não se pode comparar o aparato administrativo da diocese de Munique e Freising com o Vaticano.
Em Munique ainda teria sido possível conhecer pessoalmente todos os padres e as pessoas da ordem se
ele reservasse um tempo para isso. Como papa, ele teria que comandar uma engrenagem composta por 5
mil bispos e 300 mil padres. Como um teólogo conseguiria lidar com um tarefa tão gigantesca? Logo ele,
que sempre tinha se ocupado do conteúdo mais requintado da história cristã, especialmente com o
começo do cristianismo. O homem Joseph Ratzinger ameaçava sumir, dado que ele era um pensador, um
homem quieto, um perfeccionista que amava preparar seu discurso meticulosamente e com esmero em sua
biblioteca e gostava de procurar citações que pudessem ser utilizadas para ilustrar as suas palavras.
Quase todos os outros cardeais no Vaticano, sem exceção, faziam seus discursos de improviso, pelo
menos com um tempo de preparação muito menor do que Joseph Ratzinger. O professor Ratzinger odiava
ter que abordar questões teológicas com restrição de tempo, ele odiava se sentir obrigado a deixar de
entrar em detalhes para caber no horário. Mas um papa tem que saber improvisar, porque um sumo
pontífice não tem tempo para se aprofundar em todos os problemas. Um papa tem que decidir em um
piscar de olhos o seu sentimento e tem que ter a confiança em Deus sem conhecer todos os detalhes. Ele
tem que saber de tudo o que acontece no mundo, os intermináveis conflitos na Terra Santa, a guerra
ameaçadora no Tschad, a epidemia de cólera na América Latina.

Este Joseph Ratzinger temia ser enfiado em um cargo onde o professor de Teologia não poderia se dar
ao luxo de ter tempo para as reflexões e com isso não pudesse continuar a preencher a sua trajetória de
vida. Joseph Ratzinger sabia que ele ainda teria que dizer algo, algo que lhe queimava a alma, a soma de
uma vida inteira de trabalho como teólogo. Ele queria formar a sua obra de arte em sua cabeça sob o
sossego de longos passeios pelos bosques alemães e na sua casa em Pentling, onde ele arrumaria as suas
ideias em seu quarto de estudo sob a proteção do silêncio interrompido apenas pelo soar dos arranhões
de sua pena no papel em que ele escreve. Mas essa soma de uma vida inteira de trabalho agora se via
ameaçada pela eleição dos cardeais. Para que ele precisaria da casa em Pentling, casa que custou muita
economia do professor e que foi cuidada com muito esmero por tantos anos, se agora ele não voltaria
mais a pisar nela? Como ele arrumaria tempo para a sua pausa diária, aquela que um senhor com mais de
oitenta anos naturalmente necessita para poder se concentrar e assim continuar a trabalhar, pausa
importante também para poder se defender do poderio do aparato do Vaticano, que o atropelaria
diariamente com dúzias e mais dúzias de documentos urgentes à sua espera, cuja maioria seria colocada
sob o tic-tac do relógio, documentos de casos que precisariam de decisões complexas, mas que teriam
que ser tomadas sem o tempo necessário de reflexão?

Joseph Ratzinger tinha uma boa ideia do que os bispos na Capela Sistina imputariam a ele. Ele
conhecia o quarto das lágrimas do lado esquerdo da parede frontal da capela pintada por Michelangelo
Buonarroti, quarto suspenso das tumbas, os mortos dos primórdios. Ele sabia que naquele cômodo seria
exigido dele o seu maior ato, a despedida do professor e teólogo Joseph Ratzinger; e sabia muito bem
que tal despedida não seria vitoriosa. O professor de Teologia não conseguia mais se separar de Joseph
Ratzinger, um tinha nascido do outro e vice-versa. O espírito de Joseph Ratzinger não permitiria ser
aprisionado pela mente administrativa e pelas obrigações do poder às quais um papa está submetido. Ele
continuaria pensando como o professor de Teologia Ratzinger. Seu intelecto continuaria a planar em
outras paragens, ocupado com o que pensadores como Agostinho ou Boaventura teriam querido dizer,
1600 ou 900 anos atrás, respectivamente, em vez de se preocupar com qual cidade seria estrategicamente
mais adequada para o próximo Dia Mundial da Juventude. Era impossível criar um novo homem, um



papa Joseph Ratzinger que não mais remetesse seus pensamentos ao mundo silencioso do Teólogo
Ratzinger. O futuro papa não deixaria de ser o professor de Teologia Joseph Ratzinger, mas esse homem
sabia com absoluta certeza qual seria a tarefa mais importante do sumo pontífice: se reinventar.

Era impossível ser melhor do que Karol Wojtyla, aquele professor de Teologia brilhante vindo da
Polônia que sempre fazia piada sobre o seu certificado de habilitação – que segundo ele não seria lá dos
melhores – e soube brilhar após ser escolhido como papa. Logo nas primeiras horas, depois de se
mostrar na sacada da Catedral de São Pedro, com seu carisma e um italiano imperfeito, ele encantou o
mundo da Igreja e o conquistou para sempre. Como que por encanto, Karol Wojtyla providenciou uma
nova personalidade. Criou uma nova persona, perfeitamente adequada à função para a qual tinha sido
eleito por seus pares, trazendo um novo fôlego de crença na Igreja Católica. Aquele homem que até então
passava despercebido, em meio à massa de cardeais, dava a impressão de ter vestido um novo traje de
reserva, trazido por Deus da Polônia para ser papa. Mas depois de sua eleição, o pardalzinho abriu as
asas e se transformou em orgulhosa águia, mostrando a todos como a escolha de Deus pode modificar a
vida de um ser humano. Como se tivesse recebido uma energia inacreditável vinda do céu, Karol Wojtyla
se transformou em um furacão ativo, um papa milenar, um homem renascido que ainda sim mantinha o
coração de um padre de paróquia, o mesmo que tinha lutado contra os comunistas em Nova Huta, para
que igrejas pudessem ser construídas.

Os amigos de Joseph Ratzinger sabiam que algo desse tipo não se repetiria. Nele não se escondia um
homem que ficaria deslumbrado ao olhar o mundo com olhos de papa. As décadas de serviços na
Congregação, de trabalho como teólogo e docente moldaram um homem que agora chegava ao final de
uma longa estrada. Ele não era alguém que conseguiria mudar de pele e se transformar, criando um
personagem que encantaria o mundo como sumo pontífice. A eleição para o papado ia destroçá-lo, em
uma vida extremamente diferente, uma vida que Ratzinger teria de assumir dali em diante. Quem tinha
desejado mal àquele homem cauteloso e quieto, arrancado do sossego de seu quarto de estudos e jogado
em uma roda viva, um carrossel que girava a toda velocidade, com ele a bordo e agora sob o olhar atento
do mundo todo?

O tímido Joseph Ratzinger não ia conseguir mudar assim, radicalmente. Nele não dormitava um homem
capaz de encantar o mundo como papa. O nó da questão, agora, era o quanto o professor de Teologia
cederia de espaço ao sumo pontífice, o quanto o substituto de João Paulo II poderia desabrochar em
Ratzinger. E naquele momento, ali na Capela Sistina, ele soube que não fazia parte de sua natureza
comandar uma Igreja sob instruções rigorosas e uma visão específica. O que ele podia e o que ele queria
era colaborar, com suas ideias e opiniões sobre as grandes discussões teológicas, mas em completa
liberdade. O que ele prezava mais do que tudo era a liberdade que seus opositores tinham de contestar as
ideias e opiniões do teólogo Joseph Ratzinger. E era justamente essa liberdade teórica que o Vaticano
pretendia arrancar daquele homem. Não havia outro jeito. Ele teria que ser um chefe, uma autoridade que
não se deixasse assustar com essa investida, que decepcionaria alguns dos interesses da Igreja, e que
eventualmente gritaria com eles, como tinha feito Karol Wojtyla. Ele não tinha alternativa a não ser criar
um espaço para aqueles que sempre o criticaram. Os ataques ou ofensas vindas dos colegas teólogos
eram algo que Ratzinger sempre recebeu de maneira reservada, mas agora não se tratava mais de sua
reputação pessoal, e sim da defesa da Igreja Católica. Essa seria sua missão a partir das 17h43 do dia 19
de abril, quando ele se postou à sacada e aceitou ser investido papa Bento XVI.



De adversário a papa

No crepúsculo daquela terça-feira, 19 de abril de 2005, a poucos minutos da escolha de Ratzinger para
papa, eu corria. Eu corria pela praça São Pedro, na qual centenas e mais centenas de pessoas
comemoravam a escolha do novo sumo pontífice. E eu estava feliz de poder correr. Correr significava
não ter que ficar sentado quieto em um canto qualquer, pensando no quanto era grande a catástrofe que
tinha se abatido sobre mim. Correr me dava a falsa impressão de que eu poderia correr do golpe, do
golpe violento que não demoraria a me alcançar. Alguém havia me dito que o cardeal alemão logo daria
uma coletiva de imprensa próximo à Catedral de São Pedro, bem ali, no lado esquerdo, no Campo Santo
Teutônico. Era para lá que eu correria. A adrenalina parecia ter acendido mil lâmpadas na minha cabeça
piscando um nome: Ratzinger. O meu celular tocava o tempo todo e eu sabia quem era: minha mulher, que
certamente ia me falar do seu espanto com a escolha, e que agora era o fim. Eu atendi ao telefone e nós
conversamos sobre o trajeto que havia começado em 1987, em cima de uma velha Honda Jazz, pelos
Alpes; na garupa, uma televisão que era da avó dela. Aquele trajeto que agora chegava ao fim. Aquela
etapa na Itália havia encontrado um ponto final, por causa do nome Ratzinger. O país em que nosso filho
engatinhou pelo chão de nossa primeira casa, a mesma onde nosso gato de estimação teve uma vida cheia
de mimos, principalmente depois de uma raposa ter rasgado sua barriga; casa que tinha se transformado
no lar do nosso cachorro vira-lata, retirado por policiais de uma gaiola enferrujada, em um viveiro
ilegal, e que usufrui do sofá de couro que nós oferecemos a ele pelo resto de seus dias.

Esse país que havia se tornado o nosso lar, nós teríamos que abandonar, sem sombra de dúvida. Eu
poderia ter ido ver a escolha do papa, eu poderia até mesmo ter previsto que Joseph Ratzinger se tornaria
o novo sumo pontífice em um programa de rádio qualquer da Bavária. Mas agora que ele de fato era o
papa, eu me senti estilhaçado e o motivo para isso era que eu havia escrito um livro sobre João Paulo II,
no qual o novo papa também figurava. A edição de bolso tinha sido publicada naqueles dias de abril de
2005. No livro, eu havia criticado um herói, Karol Wojtyla, mas não só – eu também tinha sido duro com
um homem: Joseph Ratzinger.

Eu via difundida em pormenores a minha decepção para com uma passagem de Joseph Ratzinger
“Dominus Iesus”. O suor escorria pelas minhas costas - não só porque eu corria pelo Campo Santo com
um computador portátil pesado, mas também porque eu já via claramente o início daquele capítulo: eu
havia escrito que por inúmeras vezes, vezes de se perder a conta, eu havia pisado na sala de conferências
do trono sagrado, mas que, só uma vez em toda a minha vida eu tinha ficado decepcionado de verdade –
quando ouvi um discurso de Joseph Ratzinger. Ele menosprezou a Igreja Evangélica, a Igreja de minha
mulher, afirmando que o evangelismo não era uma Igreja e sim uma comunidade religiosa. Para irradiar o
astro de luz Karol Wojtyla, eu precisava de um inimigo; ao lado do homem que destruiu a muralha entre
as religiões, eu precisava de um opositor para tornar a história mais dramática. E esse opositor era
justamente Joseph Ratzinger, agora nomeado novo papa. A minha reação ao “ Dominus Iesus” tinha
seguramente aborrecido o novo sumo pontífice, mas muito pior foi outra coisa: o que escrevi sobre
Fátima e Joseph Ratzinger. Isso teve, sem sombra de dúvida, um efeito avassalador na escolha do papa
Bento XVI. Isso sim era um problema existencial. No ano 2000, João Paulo II tinha ido a Fátima e
revelado o terceiro segredo guardado havia décadas. O terceiro segredo dizia respeito ao atentado à vida
de um papa. João Paulo II acreditava que a profecia referia-se ao atentado sofrido por ele em 13 de maio
de 1981 na praça São Pedro, atentado que por um triz não lhe custou a vida.

João Paulo II havia pedido a Ratzinger que escrevesse um prefácio sobre a aparição de Maria. No
fundo, tratava-se de uma questão fulcral: as três crianças que em 1917 acreditaram ter visto a mãe de
Jesus e falado com ela, a tinham realmente visto, ou tiveram uma experiência interior e a partir dela
acreditaram ter tido uma visão? Ou teria, afinal, acontecido algo em Fátima que, de uma vez por todas,
apresentou indícios irrefutáveis de que Maria realmente fez uma aparição? Na verdade, tudo isso não



passava de uma discussão por conta de um galho. Desde 13 de maio de 1917, as três crianças, Lucia dos
Santos, Jacinta Marto e Francisco Marto, diziam ver uma vez por mês, sempre no dia 13, a mãe de Deus
sobre o galho do azinheiro em Fátima, Portugal. Assim que a mãe de Jesus veio até eles para falar-lhes,
“o galho vergou para baixo” como se algo invisível houvesse se sentado sobre ele, e não saído. Se isso
for mesmo verdade, se o galho vergou para baixo, então algo realmente tinha se instalado ali, indicando
que aquela não era uma experiência sensorial das crianças. O segundo problema tinha relação com anjos:
Lucia dos Santos declarou ter visto o corpo de Cristo, do qual emanava sangue. Anjos teriam capturado o
sangue de Cristo em ânforas. Joseph Ratzinger escreveu que tal descrição era a representação mais
corriqueira representada nos livros da época. Mas essa declaração produzia a sensação de que Joseph
Ratzinger considerava que Lucia dos Santos não havia visto realmente a mãe de Deus, mas sim sofrido
uma experiência particular, ilustrada por ela com imagens de seu subconsciente. Eu fiquei decepcionado,
sem entender a cautela e a reserva de Joseph Ratzinger. Por que, em sua apreciação, ele simplesmente
não escreveu que se tratava de um milagre, o milagre de Fátima, no qual o papa acreditava?

A consequência disso foi que fiéis vindos de todas as partes do mundo, grupos de oração e também
pessoas especializadas queriam saber, indignados, se era verdade que o chefe do Santo Ofício não
acreditava no evento de Fátima. Joseph Ratzinger teve que acalmá-los, explicando que não era bem isso
que ele tinha querido dizer. Claro, o que mais ele poderia afirmar, senão isso?

Apesar de toda bondade, algo inerente a um homem da Igreja, eu soube que Joseph Ratzinger devia
sem sombra de dúvida estar bem zangado comigo. Disso eu já tinha conhecimento, mas se ainda me
restava alguma dúvida sobre isso, ela desapareceu quando o próprio secretário pessoal de Ratzinger –
Georg Gänswein – fez questão de deixar isso bem claro. O homem que eu havia criticado mais do que
deveria era agora a autoridade maior de milhões de católicos, o vigário de Jesus Cristo, e com esse
homem é que eu havia criado sérios aborrecimentos.

O telefone tocou novamente enquanto eu me apressava, por entre as colunas da Catedral de São Pedro,
e me assustei quando reconheci o número no visor do telefone: era o adido de imprensa do sumo
pontífice, Joaquín Navarro-Valls. Eu parei, ensopado de suor, na frente da guarda suíça que havia me
manobrado na travessia pelo Campo Santo. “Ciao, Joaquin”, disse eu. “Ciao, Andreas! Eu queria
parabenizar você por seu papa alemão; agora, no Vaticano, tudo vai estar em casa”, disse ele brincando.
“Eu não sei”, respondi eu, paralisado. “Tudo de bom”, acrescentei; e desliguei.



Afastado em câmera lenta?

Ele não fazia ideia. Assim pensei eu. Ele ainda não fazia ideia, mas isso não iria durar muito tempo. Eu
havia vivenciado muitas catástrofes no Vaticano para saber exatamente o que iria acontecer. Não ia
demorar para que o novo papa chamasse o porta-voz Navarro-Valls para terem sua primeira conversa de
rotina no Vaticano. Os dois já se conheciam havia muitos anos. Em algum momento eles iriam tocar no
meu nome, e Joaquín contaria alguma história de anos atrás, na qual eu por acaso havia trabalhado com
ele – como eu havia lhe ensinado um punhado de palavras em alemão, ou como eu o havia feito chorar na
frente das televisões do mundo inteiro quando anunciei a ele a notícia da morte do papa João Paulo II,
ainda na sala de conferências do sagrado trono. Joaquín contaria algo do gênero e, de repente, sentiria um
tom frio na voz do novo papa. Isso seria mais do que o suficiente. Ele já estava há 24 anos na corte do
sumo pontífice, e sabia interpretar qualquer tom de voz. O fato por si só de o papa talvez não esboçar
nenhuma reação ao ouvir o meu nome não demonstraria de fato nenhum sinal que pudesse ser reconhecido
sobre o que quer que seja; ainda sim, isso já seria o suficiente para que Joaquín entendesse a situação.
Depois, era só uma questão de tempo, até que isso viesse a se transformar em um grande desastre
público. Em algum momento chegaria o dia – provavelmente isso aconteceria durante a primeira viagem
do sumo pontífice à Alemanha – de Joaquín arregimentar o exército de jornalistas alemães que
acompanhariam o novo papa; exatamente como nas viagens de Karol Wojtyla à Polônia, sempre na
companhia dos jornalistas polacos. Eu não constaria na lista, eu não estaria no grupo dos alemães cujas
mãos o papa apertaria; e no avião do papa todos iriam notar a minha ausência. Isso não podia ser
evitado, e nesse dia ficaria claro para toda a Cúria que eu tinha sido posto de lado. Esse seria meu fim:
velhos amigos da Cúria que eu telefonaria para marcar um encontro, para uma conversa atrás dos
bastidores, iriam de repente transferir compromissos e obrigações para que um encontro comigo não
coubesse em suas agendas. Primeiro, eu seria afastado do círculo de pessoas influentes e depois cortado
do acesso às informações, e no final não me restaria outra solução a não ser ir embora. Todo o esforço
dos anos passados, o longo caminho de acesso pessoal aos maiores especialistas do Vaticano havia sido
em vão.

Naquela noite, ainda ensopado de suor, eu adentrei o salão. Salão no qual estavam presentes o ex-
dirigente de Conferência do Bispado, o cardeal alemão Karl Lehmann, assim como os cardeais Joachim
Meisner, Walter Kasper, Wetter e Sterzinsky, todos reportando os momentos dramáticos da escolha do
novo sumo pontífice. Eu pensei: na realidade, não fazia mais sentido me sentar ali, ouvir os cardeais,
fazer perguntas e me comportar como se nada tivesse acontecido como se eu pudesse continuar a
trabalhar normalmente. Na realidade, esse era o fim. Eu queria me levantar e simplesmente deixar o
salão...

Deixar aquela cadeira e encontrar a porta de saída já seria o bastante, simplesmente porque, assim, eu
estaria em movimento. Tudo era melhor do que ter de ficar ali sentado matutando. Mas exatamente
naquele momento eu vi o rosto do cardeal Lehmann, que estava sentado ali, virado para frente, em
companhia de suas palavras minuciosamente ponderadas. Ele era o presidente de longos anos da
Conferência do Bispado Alemão. O mesmo presidente que certa vez, numa ocasião ímpar, tinha travado
uma briga duríssima frente ao Regimento da Igreja com um cardeal que estava bem ali a frente dele e
agora havia se tornado não só papa, mas também seu chefe: Joseph Ratzinger. As luzes da sala de
conferência no Campo Santo, a iluminação neon mesclada nas manchas de escuridão e as paredes quase
sem janelas deixavam qualquer um com uma aparência nebulosa. Definitivamente, aquele não era um
local para convenções amistosas, até mesmo em dias de júbilo ou de comemorações natalinas, nos quais
o champanhe rega muito mais do que a sede.

Até Lehmann parecia nublado. Desde 1994 ele havia tentado sem sucesso convencer o dirigente da
Doutrina da Fé – Joseph Ratzinger – de que a Igreja Católica deveria se manter relativamente firme ao



sistema de assessoria de gestações conflituosas, ainda que houvesse o risco de que, mesmo depois do
apoio oferecido pela Igreja, as mulheres se decidissem pelo aborto. Joseph Ratzinger sempre foi contra a
posição de Lehmann, mas Lehmann nunca desistiu. Ele optou pela luta contra Joseph Ratzinger na
esperança de que o papa fosse mudar de ideia e adotar uma opinião divergente da do prefeito da Doutrina
da Fé, mas o ônus dessa luta perdida pesava em seus ombros naquela noite, diante do olhar de todos os
presentes.

Eu me lembro claramente que a cada vez que Lehmann tentava expor sua posição em Roma, ele voltava
de lá derrotado por causa da reação de Ratzinger. Mas ele ainda continuava tendo a esperança de receber
um dia o apoio do Vaticano. Mais de uma vez eu o ouvi dizer: “Mas o Ratzinger não é o papa”. Agora
era.

Naquela noite, eu encontrei ainda um outro homem que estava na mesma situação – o cardeal Walter
Kasper. O vivaz ex-bispo de Rottenburg-Stuttgart também estava em posição delicada e tensa. O cardeal
Kasper nunca teve complicações sérias em sua vida com o regimento da Igreja ou com a Cúria, salvo uma
única vez, justamente com Joseph Ratzinger. No ano de 1993, Kasper usou em uma carta pastoral a
expressão “séria prova de consciência”, relativa à exclusão de modo categórico dos sacramentos as
mulheres e homens divorciados que se casavam pela segunda vez. A carta pastoral foi combatida
ferozmente pela Doutrina da Fé e por Joseph Ratzinger, até levar Kasper ao ponto de ter que se desculpar
e ser obrigado a retirar tal iniciativa da “pauta”. O relacionamento entre Ratzinger e Kasper nunca se
recuperou dos estilhaços dessa briga.

Ao final da nada amistosa Conferência dos Cardeais Alemães, me postei na entrada sombria que
levava ao salão das assembleias no Campo Santo Teutônico, ao lado da luz neon da pequena vitrine que
fazia as vezes de janela, na qual havia lamparinas a gás que com certeza tinham sido achadas em algum
canto do Campo Santo e acabaram rebocadas para cá. Eu ainda queria falar com o cardeal Lehmann, mas
ele tinha suas atenções voltadas para um diálogo no qual contava como havia sido o seu primeiro
encontro com o sumo pontífice.

Eu vi pela tela da TV o momento exato em que o cardeal Lehmann cumprimentava Joseph Ratzinger.
Ele se pôs de joelhos diante dele e falou, dando-me a sensação que apelava por sua vida. Lehmann
tentava, em um único e fortuito minuto, colar os caquinhos de uma porcelana que havia sido destruída por
mais de uma década de desentendimentos com Joseph Ratzinger. Mas o que lhe restava fazer? Como se
comportar diante de um cardeal agora papa, com o qual ele havia travado por mais de dez anos
desentendimentos tão ácidos? Eu espiava pela porta de vidro que dá para o antigo mausoléu do famoso
cemitério dos alemães que ficava ali, à sombra da Catedral de São Pedro. Aquele lugar verde é um oásis
cercado por muros altos, em meio às serras do Vaticano. Esse era um dos meus lugares preferidos ali, já
fazia cerca de duas décadas. Poder olhar ainda para ele era algo magnífico. Naquele momento, lembrei-
me do homem esbelto que costumava passar por lá, de cabelos brancos, raramente com a cabeça
descoberta – o cardeal da Bavária, Joseph Ratzinger. Como sempre, às quintas-feiras ele vinha de seu
apartamento no Campo Santo, por volta das 6h40, a caminho da missa matutina na Igreja do Campo
Santo, Santa Maria della Pietà. E também vi a mim mesmo, há muito tempo, 24 anos mais jovem, quando
me deparei pela primeira vez com o cardeal Joseph Ratzinger naquele pátio.



O primeiro encontro com Ratzinger

Eu admito sem problemas que eu não tinha a menor ideia sobre a Itália quando, em 1987, comecei a
trabalhar como correspondente internacional em um escritório horroroso de um endereço chique na Via
Borgognona. De política eu não entendia nada, de Igreja menos ainda. Eu não tinha a menor noção, com
exceção das minhas esmeradas lembranças como coroinha e como coordenador de grupo na Igreja
Pastoral Sankt Walburga, em Werl. Naturalmente, o nome Joseph Ratzinger até eu conhecia. Só não sabia
o que ele fazia, o que ele era, mas sabia com certeza que ele certamente deveria ser uma pessoa rigorosa
e zangada. Isso eu sabia sem sombra de dúvidas, graças à rede de livrarias 2001. Uma das figuras cult da
rede era o autor Ernesto Cardenal. Ele foi em 1980 o vencedor do prêmio da paz das livrarias alemãs. Eu
me envergonho um pouco por meu entusiasmo cego de outrora, pois na realidade eu não tinha ideia de
muita coisa, eu não sabia o que Ernesto Cardenal queria, mas eu sabia que ele havia sido ministro da
Cultura do governo sandinista na Nicarágua; eu não tinha noção de sua relação com a Teologia. Para mim
era suficiente saber que Ernesto Cardenal era um guerreiro em prol da paz e que ele tinha um adversário
repugnante: o cardeal Joseph Ratzinger. Eu me convenci definitivamente que Joseph Ratzinger era um
adversário tenebroso somente por um único ato dele: em alguns livros eu havia lido que Ernesto Cardenal
era um herói, eu havia lido que ele era um líder da Teologia da Libertação e que Joseph Ratzinger queria
ver tal teologia arder em brasas na fogueira. Teologia da libertação soava como Robin Hood e a sua luta
contra o maldoso Sheriff da floresta de Nottingham. No meu caso, a palavra “libertação” teve um peso
imponderável para que eu tecesse o meu parecer sobre quem era Joseph Ratzinger. Quem é contra a ideia
de libertação tinha necessariamente que ser um obscurantista perigoso. A mim escandalizava imaginar
que a tentativa de libertação poderia ser impedida por teólogos, tal qual todo e qualquer impedimento de
tudo aquilo que eles quisessem ou pretendessem, onde fosse que eles lutassem e independentemente de
que forma de libertação se tratasse.

Em outros tempos, era amplamente disseminada a ideia de que na América Latina as pessoas que
lutavam por liberdade poderiam ser escravizadas ou reprimidas no Vaticano por bispos conservadores,
sobretudo por Joseph Ratzinger. Eu sou imensamente grato porque duas décadas depois, já na comitiva
do papa João Paulo II, nos mosteiros de Cuba, México, Brasil, Guatemala e em Santa Lucia, pude falar
abertamente com muitos padres inteligentes e também não padres em longas conversas sobre o tempo da
Teologia da Libertação. Eu tive, na ocasião, uma experiência que muitos críticos da Igreja preferem hoje
em dia simplesmente ignorar: a crítica de Ratzinger ia de encontro à ideia de que na América Latina a
Igreja era voltada para o âmbito social, progressista, esquerdista e que protestava contra uma Roma
conservadora. A primeira das inúmeras vantagens a bordo das viagens com João Paulo II à América
Latina era que a tal “condição prévia” dita por Ratzinger estava incorreta. A Igreja na América Latina é e
sempre foi muito mais conservadora do que em Roma. A grande maioria dos homens da Igreja no
continente latino-americano pertence ao Opus Dei, como, por exemplo, o cardeal de Lima, Juan Luis
Cipriani. A oposição latino-americana contra a Roma conservadora incorpora-se à Doutrina da Fé de
Joseph Ratzinger e só existe na cabeça dele.

A polêmica era muito mais complexa do que parecia e o verdadeiro adversário da prole comunista da
Teologia da Libertação não era Joseph Ratzinger, na realidade, e sim o papa João Paulo II, que padeceu
pessoalmente sob o poderio do regime comunista. Quando uma parcela da Teologia da Libertação
pregava com o slogan “Ubi Lenin, ibi Jerusálem” (Onde Lenin estiver,  ou seja, onde houver um regime
comunista, aí também será Jerusalém), João Paulo II quis intervir com toda a força, mas no final os
comunistas da Polônia impuseram a ele, ainda no papel de arcebispo, sua primeira grande batalha: eles
quiseram impedir que ele construísse uma Igreja na idealizada e promissora Nova Huta. Na verdade,
assim como o papel de Joseph Ratzinger nisso tudo, além do que eu pude amealhar como experiência de
vida, na época dos meus 24 anos nos Alpes, todo esse conjunto fez que a porta desse assunto



permanecesse mais do que entreaberta.
Minha cega admiração por “heróis”, assim como pelos ideólogos da Teologia da Libertação, como

pelo brasileiro Leonardo Boff, ao qual Joseph Ratzinger impôs uma ordem que o submetia à proibição de
não poder pregar por um ano, fez com que meus olhos ardessem. Até mesmo minha antiga convicção de
que os homens da Igreja na América Latina eram nato-protestantes do capitalismo defendido pelo
Vaticano não correspondia à verdade. Em determinado momento, fui obrigado a me conscientizar que em
Roma regia um papa, João Paulo II, o qual já era impetuoso nas críticas ao capitalismo antes mesmo de
que se tivesse ouvido falar de algo a respeito vindo da América Latina. E foi João Paulo II, e não Boff,
quem se posicionou decididamente contra os interesses dos Estados Unidos.

Eu não sabia qual era exatamente o motivo anterior do mal estar entre Ratzinger e o cardeal. E isso me
era indiferente. Para mim, bastava o conceito genial da Teologia da Libertação, o qual, a saber, foi
disseminado pelo peruano Gustavo Gutiérrez. Quem era contra tal ideologia tinha que ser,
necessariamente, uma pessoa má, em minha opinião. Uma das minhas primeiras missões, em meados do
ano de 1988, foi tentar falar com Joseph Ratzinger. Eu soube por colegas que não seria difícil conhecer o
legendário Ratzinger, satirizado pelos italianos como sendo o “cardeal tanque-de-guerra” e pelos
alemães como “Inquisidor, o Grande”.

Toda quinta-feira, pontualmente às sete horas da manhã, ele passava pelo Campo Santo ao lado da
Catedral de São Pedro, rumo à missa rezada na antiga singela Igreja renascentista. Eu já me armava para
o encontro com o inquisidor, com o algoz. Vesti minha velha jaqueta de couro, a qual meu pai comprou
pelo caminho, saindo do complexo penitenciário, em algum lugar na periferia da Rússia. Antes eu era tão
limitado quanto meus colegas do mesmo ano. Nós usávamos sempre vestimentas militares; o uniforme
militar com a bandeira alemã era um clássico, a “vestimenta Segunda Guerra” que eu tanto prezava, a
qual, é importante frisar, fazia com que fossemos reconhecidos imediatamente por todos como pacifistas
ostensivos. Ainda não conseguíamos entender que algo ali estava errado. Para nós, parecia que
precisávamos apelar, necessariamente, a atributos militares para que pudéssemos pregar o pacifismo
durante a guerra. Por isso, dentre outras coisas, a maneira como eu andava faz que eu me envergonhe um
pouco hoje em dia. Eu aparentava ser um rapaz rebelde vindo de uma província alemã longínqua e eu
pensava exatamente como um. Eu não queria fazer parte do mundo chique de Roma. Não me incomodava
o que pensariam as muitas pessoas com quem eu travava meus diálogos, unicamente por conta da minha
aparência não convencional, por conta da minha batida e desgastada jaqueta “Segunda Guerra”, em vez
de um terno e gravata. Elas deviam me achar necessariamente esquisito.

Naquela manhã de inverno em 1988, eu subi na minha Vespa vestido com o mesmo “uniforme” de
sempre e parti rumo à primeira missa de Joseph Ratzinger. Na verdade, eu deveria saber melhor do que
ninguém o que a minha vestimenta poderia me ocasionar como dano, uma vez ela me colocou em uma
situação realmente perigosa. Qualquer criancinha, na Itália, sabe o quanto é arriscado andar por aí com
um capacete de motoqueiro, ainda pior se for o modelo integral que contém uma viseira escura ou
platinada. A única exceção é se você estiver sentado em uma moto. Eu aposto que quem quiser fazer um
teste e se propuser a passar em frente à Camorra-Hochburg, no bairro Espanhol, com uma máscara de
motoqueiro em Nápoles certamente não volta de lá com vida; estou convencido que essa pessoa
certamente levaria um tiro disparado pela polícia. Pois na Itália, os assassinos profissionais, os
criminosos de alta periculosidade, usam no local do crime, por excelência, um capacete de motoqueiro.
O motivo para isso não é difícil de entender: uma pessoa que use um capacete e uma máscara de
motoqueiro e esteja sobre uma moto não é reconhecível, mas também não é suspeita. A maioria dos
criminosos vai de moto até o local pretendido para o crime, assassina a pessoa-alvo, ou assalta um banco
e as câmeras de segurança apontam sempre para alguém não identificado, usando um capacete de
motoqueiro.

Em fevereiro de 1988, recebi um trabalho muito importante. Eu deveria entrevistar o primeiro-ministro



em seu apartamento em Engelsburg. Coloquei meu capacete e percorri em cima da minha Vespa 50
centímetros cúbicos a escala espanhola a Tibre. Nos finais dos anos 1980, antes de a União Europeia ter
facilitado a vida de muitas pessoas, era muito complicado eu, como alemão, viver na Itália. O problema
principal era conseguir uma licença de longa estadia naquele país, um processo demorado e complicado.
Na ocasião, eu ainda não tinha conseguido obter a minha famigerada licença de estadia, por isso não
podia ainda abrir uma conta em um banco ou assinar um contrato de seguro. Como testemunha disso tenho
o meu travesseiro, que era responsável por esconder todo o meu dinheiro líquido.

Naturalmente, quando eu soube que seria deslocado de Hamburgo para Roma, sonhei em ter uma
Vespa, mas eu ainda não sabia que em Roma teria que esperar no mínimo meio ano para conseguir minha
licença de estadia, e que só com ela é que eu poderia contratar um seguro. Mas o que eu também não
sabia é que os italianos não exigiam seguro. Qualquer um poderia comprar uma Vespa 50 centímetros
cúbicos e sair por aí. Eu comprei minha Vespa em Hamburgo, fiz um seguro e a levei até a estação
Altona. Por apenas 68 marcos alemães, a Vespa foi levada de trem até Roma.

Outra coisa que eu ignorava é que na Itália daquela época os motoristas de Vespas 50 centímetros
cúbicos não eram obrigados a usar capacetes; o fato é que, por conta do tráfego caótico italiano, resolvi
por mim mesmo sempre montar na minha Vespa dotado de um capacete. Naquele dia, parti rumo à
residência do primeiro-ministro italiano em cima da única Vespa 50 centímetros cúbicos segurada de
Roma e com o adicional, naturalmente, de um capacete com viseira. Chovia, por isso não tirei o
capacete; eu não queria que o meu cabelo molhasse. Caminhei até a entrada do prédio, chamei o
elevador, pois o primeiro-ministro morava no quarto andar.

Ali, em vez de retirar o capacete, eu remexia nervosamente minha bolsa, em busca do gravador, da
caneta e do bloco de anotações. Quando o elevador parou no quarto andar, não pensei em nada de ruim e
simplesmente saí dele. Conscientemente, eu não fazia a menor noção do que é que eu estava fazendo. Eu
estava simplesmente frente a um dos apartamentos mais vigiados da Itália, com uma moto estranha que
certamente havia sido roubada no exterior e que trazia um selo de seguridade alemão e, acima de tudo, eu
ainda era o único em toda a Roma que usava um capacete integral com viseira para guiar uma Vespa. Eu
só dei um passo para fora do elevador; um único, que foi suficiente para que eu fosse lançado ao chão.
Três funcionários agacharam-se às minhas costas e pisaram em minhas mãos e pés, de modo que eu não
fosse capaz de mover nem um fio de cabelo. E pela primeira vez em minha vida ouvi o estalo, o tenso
som de um revólver sendo engatilhado. Nessa hora abriu-se a porta que dava para o apartamento do
primeiro-ministro.

Quando o equívoco foi esclarecido, pela confirmação do secretário do primeiro-ministro de que eu
realmente era esperado, os funcionários morreram de rir. Eles não podiam entender como alguém poderia
trocar tão bem os pés pelas mãos a ponto de pôr a si mesmo como principal suspeito. Eu, ao contrário,
não entendi até agora o que é que eu tinha feito de errado.

É por causa desse episódio que eu penso que a guarda suíça do Vaticano certamente deve ter
estranhado e considerado que eu fosse um suspeito ao ter me visto, ainda na escuridão das primeiras
horas da manhã no inverno de 1988, no cemitério dos alemães no Vaticano, rezando internamente para
conseguir passar sem problemas. Assim como gerações inteiras de turistas em Roma, de antes e de
depois, eu também pesquisei assiduamente em livros que trazem velhos truques sobre como adentrar o
Vaticano. Um deles é conhecer “informações secretas” capazes de ludibriar a guarda suíça pontifícia,
levando-os a acreditar que de fato você lamenta a morte de um ente da família que se encontra sepultado
justamente no cemitério alemão do Vaticano. Mas essa dica foi de tal modo divulgada que já faz parte de
quase todos os guias turísticos, jornais e revistas; tanto que a guarda suíça pontifícia no Arco delle
Campane, em uma das entradas que dão para o Vaticano, tem que se conter toda vez para não expulsar de
forma “não amistosa” todo turista que aparece com cara de enterro, disposto a ludibriar os guardas,
recorrendo ao velho e batido conto de querer visitar o túmulo de um parente que estaria supostamente



sepultado no cemitério do Vaticano. Eu fiz a mesma coisa: estacionei a Vespa na frente da catedral de
São Pedro, atravessei a praça, dentro da minha velha jaqueta de couro e torci que a minha história soasse
suficientemente crível para convencer a guarda suíça pontifícia que eu queria visitar o túmulo de um dos
alemães sepultados em Roma e orar por sua alma. Eu estava disposto a ir até o fim e expor minha
pretensão energicamente, mas quando eu vi os guardas em seus uniformes coloridos, a minha mentira se
acovardou. Eu estava com medo, pois sabia que a história da dica secreta poderia acabar me pondo em
uma situação mais do que embaraçosa. Eu havia lido que a guarda suíça tinha em seu poder uma lista dos
sepultados, ou seja, corria-se o risco de que eu viesse com o meu desejo e acabasse confrontado com a
seguinte pergunta: como se chama o seu parente? E como eu não fazia ideia dos nomes das pessoas ali
sepultadas, eu corria o sério risco de acabar apanhado em flagrante e ter que dar meia volta com o rabo
entre as pernas, como se costuma dizer.

Naquela época, eu ainda não sabia que todo esse transtorno e mentiras eram desnecessários. Se eu
tivesse dito a verdade crua, que eu queria entrar na missa do cardeal Joseph Ratzinger, é bem provável
que eles tivessem me deixado entrar sem maiores problemas. Mas como não disse a verdade, acabei
provocando a desconfiança dos guardas, que me deixaram passar, mas sob seu olhar atento e vigilante,
assegurando-se que eu realmente iria até a entrada que dava para o cemitério, e não me desviasse para
qualquer outra área vigiada do Vaticano.

O cemitério estava silencioso e parecia encantado. Ao longe, mais homens do que eu esperava iam
para a primeira missa da manhã. Então eu o vi – e fiquei perdidamente decepcionado. Ele, Joseph
Ratzinger, o inquisidor, o cardeal blindado, cumprimentou os conhecidos que estavam à espera dele antes
do início da missa. Ele vestia uma batina simples, pulôver e calças pretas. Eu esperava uma figura mais
impressionante, que combinasse com a figura de homem mau; alguém que estivesse, no mínimo, vestido
com a cor vermelha dos cardeais. Mas, ao invés disso, estava ali um senhor humilde de cabelos brancos,
de voz mansa e amistosa antes de desaparecer na sacristia para vestir a casula. A esse homem faltava
algo que me surpreendeu: não havia nele nenhum traço de agressividade. Aquele era o opressor e
perseguidor atroz da Teologia da Libertação? Eu não conseguia acreditar nisso. Eu me juntei ao grupo de
pessoas que queriam lhe dar a mão, ele me cumprimentou amigavelmente e sorriu.

– Vossa Eminência – disse eu do modo mais confiante possível. – Eu gostaria de fazer uma entrevista
com o senhor.

Ele sorriu para mim:
– Mas eu não sou uma pessoa adequada para ser entrevistada. Eu nunca o vi antes, de onde o senhor

vem?
– Acabei de chegar a Roma, mas sou originalmente de Werl.
– Ah, lá existem franciscanos.
– Mas eu pertenço à congregação da Santa Valburga, eu era o acólito.
– Então bem-vindo a Roma – disse ele.
– E a entrevista com o senhor?
– Ah meu jovem, entre em contato com o meu secretário – concluiu ele.
O meu primeiro encontro com o cardeal Joseph Ratzinger acabava de acabar e eu estava mais longe do

que nunca de conseguir uma entrevista. Mas a impressão que ele havia deixado em mim era
completamente diferente do que eu tinha esperado. Eu conhecia alguns clérigos que definitivamente
pareciam brigar veementemente, como Joaquín Navarro-Valls, o energético porta-voz do Vaticano, mas
em Joseph Ratzinger não havia nenhum traço de agressividade. Eu não conseguia imaginar de jeito algum
que aquele senhor quieto era o homem que aniquilara clérigos desobedientes quando chefe da
Congregação para a Doutrina da Fé. Ele parecia ser muito dócil para tal trabalho. Não conseguia
imaginar que a sua carta impondo uma proibição de pregação ou outras penalidades pudesse ter um tom
apologético. Um homem tão duro não teria uma aparência como aquela de Joseph Ratzinger; ele não



falaria daquele modo, não se movimentaria com tanto cuidado e tão atenciosamente.



Confessionário em vez de sala de esportes

Não me lembro sobre qual tema Joseph Ratzinger havia pregado naquela manhã, mas recordo que nos
anos seguintes uma particularidade daquele homem me interessaria cada vez mais. Ele parecia ter
saudades da Igreja de sua infância. Quando ele pregava, pregava sobre um mundo no qual seria normal
para todas as famílias de um vilarejo ou de uma cidade participar da procissão do Corpus Christi:
respeitar rigorosamente o período da quaresma, ansiar por todos os domingos brancos (domingo após a
Páscoa) da Igreja Católica e, naturalmente, frequentar a Igreja todos os domingos. No mundo do Joseph
Ratzinger não existiam pais que iam nus para a Love Parade ou que se maravilhavam com o budismo. No
mundo de Joseph Ratzinger os pais liam a Bíblia para os filhos na sala de estar, em vez de brincar com o
Playstation. As mães iam com as filhas ao confessionário, em vez de ir à academia. Eu não sei se Joseph
Ratzinger se dava conta que esse modo de viver estava extinto em muitas partes do mundo e que ele
desejava voltar no tempo. Acho que sim. Em suas pregações, Ratzinger defendia imagens como crianças
ajudando as mães na cozinha enquanto cantavam hinos religiosos, ou meninas se preparando para o bazar
da Igreja e para as festas da paróquia. O futuro papa descrevia a Igreja de sua infância, e essa deve ter
sido uma Igreja e infância felizes, um idílio doméstico que Ratzinger devia achar ainda mais idílico, pois
foi interrompido com a deflagração do inferno que foi a Segunda Guerra Mundial.

Joseph Ratzinger representava como nenhum outro esses aspectos saudáveis e modestos da Igreja
Católica pelos quais o público não se interessava nem um pouco. Ninguém ligava a televisão para ver a
história de como ele ganhou o seu primeiro livro de orações, mas eram exatamente histórias assim que
Joseph Ratzinger contava. Ele gostava muito de falar sobre as partes modestas da religião, sobre o modo
religioso de viver, sobre o significado da trindade, do sentido da morte de Cristo na cruz, da dignidade
da quarta-feira de cinzas, todos esses temas não interessam nem um pouco ao grande público. O que
interessava ao conjunto de fiéis era a disputa no ecumenismo, detalhes dos escândalos sexuais de todos
os tipos ou uma insurreição contra o papa, e esses eram temas que Joseph Ratzinger evitava quando não
precisava falar sobre isso. Tratava sempre do mundo da Igreja, no qual as famílias sempre participavam
da adoração eterna e ajoelhavam juntos diante da custódia com a hóstia.

O que eu não conseguia entender e entendia cada vez menos, conforme ouvia Joseph Ratzinger nas
primeiras missas no Campo Santo, era como esse homem havia conseguido ficar tão famoso com pessoas
que normalmente não se interessavam pela Igreja. À primeira vista, parecia que aquele senhor idoso não
tinha nada de especial. Ele parecia ser mais um dos muitos teólogos e clérigos que ignoravam o público e
que se preocupavam mais com coisas que atingiam apenas uma fração da população do mundo moderno:
questões complicadas da fé da Igreja Católica. Ele era especialista na doutrina religiosa da Idade Média,
especialista na história da gênese da Bíblia, uma estrela na pesquisa de Agostinho. Mas que pessoas
comuns se preocupavam com isso? Ratzinger possuía todos os atributos para garantir que o público geral
não se interessasse por ele de jeito nenhum. O tímido especialista na doutrina religiosa clássica
conseguiu ficar mundialmente famoso, porém ficou com a reputação de ser um vilão. Ratzinger era
tratado mundialmente como um anti-herói, como a personagem Darth Vader de Guerra nas estrelas, ou
como o sinistro cardeal assassino de Dan Brown. Ele era o vilão absoluto.

Nos meus 24 anos em Roma, só um outro homem também era considerado mundialmente como a
encarnação do mau: Muammar al-Gaddafi, o líder revolucionário líbio. Mas Gaddafi havia causado a
morte de centenas de pessoas com o seu comando do terror, e o cardeal Joseph Ratzinger não era capaz
de machucar uma única mosca. Eu o vi mais de uma vez no altar da Igreja do cemitério dos alemães e me
perguntei como um clérigo tímido e tranquilo havia conseguido se tornar o anti-herói mundial, um homem
ao qual milhares de pessoas tinham aversão, como dom Vito Corleone, o chefe da máfia do filme clássico
O poderoso chefão, de Francis Ford Coppola. Não importa com quem eu falasse, o meu antigo chefe, os
meus colegas da secretaria, os colegas do arquivo de textos, fotógrafos ou colegas da central telefônica,



todos queriam saber a mesma coisa, pois eu havia estado em Roma: quão verdadeiramente terrível era
aquele cardeal Joseph Ratzinger? Os alemães não se interessavam pelos inúmeros clérigos compatriotas
que haviam feito carreira em Roma, como o cardeal Paul Josef Cordes, chefe do Pontifício Conselho Cor
Unum, ou o cardeal Walter Kasper. A maioria das pessoas nem sabia da existência desses clérigos, mas
o cardeal Joseph Ratzinger tinha uma fama incomensurável de vilão. Para ser honesto, eu sentia que
também havia usado esse preconceito contra Joseph Ratzinger para fazer dele um antagonista do faiscante
Karol Wojtyla e agora eu teria que pagar por isso.



Tudo perdido?

Roma, bairro Trastevere, 19 de abril de 2005. Cheguei tarde em casa nesse dia, devia ser por volta das
dez horas da noite. Naquela época eu ainda morava em Trastevere, a dois passos do mundialmente
conhecido mercado de pulgas da Porta Portese. Todo domingo, essa praça do lado de casa se
transformava em um enorme bazar. O maior erro que alguém podia fazer era esquecer da feira e não tirar
a tempo o carro das ruas em que os vendedores montavam as suas barracas. Eu via então, no dia seguinte,
como um vendedor de antiguidades do Nepal ou um vendedor chinês de 1,99 metro de altura havia usado
como mostruário o capô ou a traseira do carro com o qual eu havia planejado uma viagem.

Minha casa tinha a varanda dos sonhos de todos os alemães em Roma: a cidade inteira estava aos
nossos pés. Roma brilhava sob a luz noturna com centenas de cúpulas douradas de igrejas, florestas
inteiras de limoeiros nos jardins, como o pano de fundo de um mundo encantado. Ano após ano, durante o
inverno, tínhamos a sensação que o nosso apartamento possuía um grande defeito. Ele era gelado. Ainda
não conheci um alemão que fosse a Roma no inverno e não chegasse à conclusão de nunca ter sentido
tanto frio na vida como ali, na capital italiana. A cidade inteira simplesmente fingia que não existia o
inverno. Nosso apartamento era particularmente ruim, porque ficava acima de todos os outros, e o
sistema de aquecimento central da casa de sessenta anos não conseguia mandar a água quente para cima.
Os poucos aquecedores que funcionavam na nossa casa alcançavam uma temperatura morna no melhor
dos casos, enquanto o vento de dezembro soprava contra as nossas janelas permeáveis. Protestávamos
todos os anos com o proprietário e com o zelador, porque pagávamos taxas exorbitantes de aquecimento
e ainda assim morríamos de frio. Todos os anos. Em vão. No inverno, nosso apartamento se transformava
em um conglomerado de diversas fontes de calor. Ligávamos aquecedores e em seguida ligávamos os
mais modernos e mais eficientes queimadores de óleo. Mas ele nunca ficava quente. Os fusíveis caíam
constantemente, por causa do excesso de carga de tantos aquecedores, o que me obrigava a sair à minha
querida varanda e encher os aquecedores modernos com um óleo especial que custava uma fortuna.

A única coisa que fazia o inverno ser tolerável era poder ver a neve nas encostas dos Alpes. Para
entender o que eu digo, deve-se ir para as montanhas do Gianicolo no inverno. De lá se tem uma visão
parecida à daquela sala de estar: dá para se ver Roma até as encostas cobertas de neve.

Estava escuro quando cheguei em casa; minha esposa havia desligado a luz e observava, envolta em
uma coberta laranja, as luzes da cidade. Eu me sentei ao lado dela e permanecemos em silêncio por
alguns momentos. Quantas vezes havíamos xingado aquele país e aquela cidade, a indiferença das
pessoas que largavam as suas máquinas de lavar quebradas em frente às fontes barrocas porque não
estavam com vontade de telefonar para a coleta de lixo. Quantas vezes havíamos dito que ir a um hospital
público era como ir ao inferno e, portanto, nada era mais importante do que andar com o número de
telefone de médicos particulares no bolso, caso algo acontecesse com alguém da família. Eu me lembro
de quando levamos o almoço para um conhecido no hospital, pois do contrário ele teria provavelmente
morrido de fome. Trocamos os lençóis e tentamos chamar um dos médicos que estavam fumando no
corredor para pelo menos examinar o nosso amigo. Eu me lembro do marido de uma amiga nossa que,
aos 35 anos, morreu de câncer em um catre em um corredor do hospital, pois ninguém mais queria cuidar
dele.

Já havia se passado tanto tempo. Tínhamos envelhecido ali, naquele país. Havíamos vivido dias que
nunca iríamos esquecer, como o dia em que enterramos nossa primeira cadela em um local na montanha
onde ela sempre poderia ver ao fundo o rio do vale. Mas agora precisávamos ir embora, isso havia
ficado claro para ambos. O que eu tinha de especial ao longo dos anos é que eu havia conseguido um
acesso privilegiado ao Vaticano. Eu havia conquistado a confiança do papa, levado delegação após
delegação até ele, e quando levei meu filho até lá, Karol Wojtyla quis cumprimentá-lo com um beijo na
bochecha. Naquela época ele já era um doente terminal. Mas se eu havia perdido a confiança do novo



sumo pontífice, então eu não tinha mais nada a perder em Roma. Agora havia apenas mais uma pergunta:
quanto tempo mais nós poderíamos ficar? Algumas semanas, meses, um semestre? No começo o papa
Bento XVI teria problemas bem diferentes, enquanto seu assessor de imprensa precisaria descobrir em
quais jornalistas ao seu redor ele confiava e em quais não. Antes de mais nada, ele precisaria se
familiarizar com tudo. “Essa é a única boa notícia”, disse eu no silêncio.

“Ele precisará de muito tempo para aprender, precisará de mais tempo do que qualquer papa antes
dele, pois, para as pessoas o aceitarem lá, ele precisará ser mais do que santo e será comparado aos seus
predecessores. Ele será o papa do milênio, será julgado como um santo e quem pode aguentar isso?”
Enquanto eu me preparava naquela tarde para ter uma noite inquieta, o Vaticano terminava o seu primeiro
dia com um novo sumo pontífice. Os altos clérigos começaram a organizar os fatos para tentar entender o
que significava essa eleição, e para tentar responder à pergunta: no que Joseph Ratzinger acredita.



O primeiro dia

Estado do Vaticano, Domus Sanctae Marthae (hotel cardinalício), quarta-feira, 20 de abril de 2005.
Bento XVI foi o primeiro papa em dois mil anos da história da Igreja a ver o dia 20 de abril nascer em
uma minissuíte de 20 km2, em um recém-construído hotel dos cardeais, o Domus Sanctae Marthae, no
Vaticano. Se tivessem permitido que ele fosse para casa, ele precisaria apenas de alguns minutos para se
levantar e ir até seu piano e para os seus queridos livros no seu apartamento na praça Mure Aureliano.
Mas ele não podia, e naquela manhã ele sabia que só poderia voltar a sua casa para pegar as suas coisas.
Se quisesse ser honesto, confessaria a si mesmo naquela manhã que o seu pontificado havia começado
com um constrangimento. Um péssimo sinal. Todos no Vaticano cochichavam sobre o que havia
acontecido na noite anterior. Após a eleição, ele havia convidado os cardeais que, até aquele momento,
via como seus colegas, talvez até como seus amigos, para uma pequena comemoração no restaurante
horrível e impessoal da hospedaria do Vaticano. Parecia natural que todos os cardeais brindassem ao
novo sumo pontífice, o recém-escolhido símbolo visível da unidade da Igreja, com muito champanhe. A
tarefa mais importante do papa era garantir que a Igreja permanecesse unida e que as opiniões estivessem
de acordo, mas não foi o que aconteceu naquela noite. Na primeira hora do novo papado, nenhum dos
cardeais foi sincero com o novo papa. O cardeal Danneels havia se desculpado com uma justificativa
banal: alegou ter combinado anteriormente uma entrevista com uma equipe de televisão, exatamente para
a hora que o novo sumo pontífice havia convidado todos os cardeais para um brinde. Era estranho o
cardeal preferir cancelar com o papa do que com a equipe de televisão Mas o pior era saber que a
desculpa de Danneels não podia ser verdadeira, pois ele não tinha como saber que não estaria mais no
conclave naquela noite, inacessível para uma equipe de televisão. Na verdade, provavelmente ele tinha
concordado com a entrevista logo após o resultado das eleições, demonstrando assim que preferia uma
câmera de televisão ao novo chefe do Vaticano.

Seria isso um sinal de revolta, tão logo após a eleição? Por acaso, o novo papa tinha inimigos
implacáveis no Colégio dos Cardeais, homens que o odiassem? Mas de onde vinha esse ódio? Ratzinger
era apenas um teólogo, que sempre se manteve afastado das brigas por poder. Quem estava contra ele e
por qual motivo? Joseph Ratzinger era um homem que tinha algo a dizer sobre como da imagem de Cristo
nos primeiros séculos originara-se a Teologia. Ele podia dizer algo sobre São Paulo, o primeiro teólogo,
que talvez tendesse ao exagero. Mas ele não era um dos cardeais que movimentavam grandes quantias de
dinheiro, que planejavam e realizavam grandes projetos de construção. Ele não era um dos homens que
usavam a Igreja Católica como instrumento para tomar grandes decisões ou que não conseguiam mudar
nada. Ele não era como algumas pessoas que esperavam grandes missões da Igreja, e ansiavam que ele
desapontasse e se decepcionasse, para se tornar seu inimigo. Joseph Ratzinger era um homem que havia
tido disputas, mas não uma luta feroz para prejudicar os outros. Ele havia se distanciado das grandes
discussões dentro da Igreja, principalmente porque era como a Igreja queria continuar. Ele nunca disse
nada sobre isso. Até uma única vez.

Poderia ser isso, deveria ser isso: suas reflexões sobre o pequeno rebanho. Sempre que o cardeal
Joseph Ratzinger aparecia, eles sussurravam, muitas vezes pelas suas costas, sobre a sua visão do futuro
da Igreja. Muitos haviam usado isso para condená-lo, alguns para atacá-lo. O pequeno rebanho. Talvez
tivesse sido melhor se ele nunca tivesse falado sobre essa ideia. Agora, como papa, ele precisava
esquecê-la, e não deveria voltar a comentar sobre essa visão nos próximos anos. Mas foi só ele pensar
nisso, que voltou a ter ideias de como o enorme rebanho da Igreja Católica fervilhando de cristãos
batizados poderia se tornar um pequeno rebanho, porém puro. Ele nunca havia imaginado que esse
pensamento tão simples causaria tantos problemas. Ele tinha se proposto a examinar se a Igreja não havia
se tornado grande demais. Se todas essas pessoas que iam à Igreja somente uma vez por ano, no Natal e
por nostalgia, realmente eram cristãs, apesar de não viverem segundo os mandamentos da religião



católica: as mulheres tomavam pílulas anticoncepcionais, apesar de o papa Paulo VI tê-las proibido; os
homens não tinham nada contra viver ou fazer sexo com uma mulher sem o sacramento do casamento.
Essas pessoas não rezavam mais com seus filhos, riam da visão da Igreja Católica sobre a existência do
inferno e viam o sacramento da eucaristia apenas como a ingestão simbólica da hóstia. As pessoas não
celebravam mais o dia de São Martin ou a Páscoa, mas celebravam a festa da lanterna e a festa do
coelho.

Joseph Ratzinger teve problemas enormes devido à sua visão do “pequeno rebanho”, além de adquirir
a reputação de ser extremamente conservador, o que, por sua vez, tinha causado problemas na véspera.
Vários bispos o estavam atacando e o haviam condenado. Os seus críticos o reprovavam dizendo que a
teoria do “pequeno rebanho” forçava as pessoas a abandonarem a Igreja, e exigiam que os céticos e
pecadores também tivessem um lugar na doutrina cristã. Desde esse conflito, havia uma longa lista de
adversários de Ratzinger. O que o entristecia agora, e bastante. Que golpe deve ter sido para esses
teólogos que haviam lutado contra ele amargamente! Agora ele era o empregador e chefe supremo, o
sucessor de Pedro e representante de Deus na Terra.

Contudo, a pergunta continuava sem resposta. Como um teólogo, que só desejava contribuir para a
discussão científica, conseguira granjear tantos inimigos? Seja como for, ele defendia as posições que
acreditava. Ironicamente, a Alemanha que sofreu tanto com o ódio, foi o lugar que mais deu trabalho.
Especialmente com os “irmãos” da Conferência Episcopal Alemã, Walter Kasper, então arcebispo de
Stuttgart, Karl Lehmann, arcebispo de Mainz, e Oskar Saier, arcebispo de Freiburgo (Freiburg). Ele
precisava ganhá-los de volta. Tratava-se de homens e mulheres que haviam se casado novamente, após
um divórcio. Eles estavam proibidos de receber os sacramentos da Igreja Católica, e não podiam mais
receber a Sagrada Comunhão. A Igreja Católica penalizava mais homens e mulheres que se separaram e
depois voltaram a se casar do que assassinos condenados? Um assassino arrependido certamente poderia
esperar receber a absolvição após uma confissão e voltar a receber os sacramentos. Saier, Kasper e
Lehmann começaram uma ação espetacular em 1993. Em julho desse ano, eles esclareceram em uma
homilia que achavam que essa postura da Igreja Católica era errada. O cardeal Joseph Ratzinger, que era
o chefe da Congregação para a Doutrina da Fé, obrigou os três teólogos a retirar suas declarações da
homilia por escrito, em 14 de setembro de 1994. Por acaso Lehmann e Kasper faziam parte do grupo de
cardeais que queriam apunhalá-lo pelas costas, assim como Danneels tinha demonstrado publicamente?

Ele precisava de toda ajuda possível. Isso que se apresentava à sua frente havia assustado um homem
muito mais jovem. A enormidade da Igreja Católica enfrentava uma ameaça horripilante: o declínio à
insignificância, a queda. O ataque ao secularismo, que rejeita a importância de Deus e nega a sua
existência, ocorria no mundo inteiro, exceto na África. Os sinais eram terríveis. A pior notícia veio da
maior nação católica do mundo: o Brasil. O cardeal Cláudio Hummes, arcebispo de São Paulo, tinha
avisado que em breve o Brasil poderia deixar de ser o exemplo de país majoritariamente católico. Nos
últimos trinta anos, o número de católicos havia diminuído de quase 100% para menos de 80%, o que
significava que, em apenas uma geração, a Igreja tinha perdido um a cada cinco fiéis. A maioria dos
católicos da América Latina havia migrado para uma das chamadas igrejas livres. Joseph Ratzinger tinha
medo, assim como vários círculos muito conservadores dentro da Igreja Católica, de chamar essas
igrejas de seitas. Muitas das igrejas livres surgiram na América do Norte e se espalharam muito
rapidamente. Joseph Ratzinger sabia qual era o problema principal: falando de modo simples, as igrejas
livres faziam um espetáculo bem melhor. Comparado às liturgias católicas rígidas, as igrejas livres
faziam verdadeiras festas. Nos serviços religiosos eram executados exorcismos regularmente, e com isso
os demônios eram expulsos. Eram praticados ritos para curar as doenças, tudo isso fazia parte do dia a
dia da Igreja, enquanto nas festas da missa as pessoas cantavam e dançavam muito mais – tudo
completamente impensável, segundo as normas rígidas de Roma. Ratzinger sabia que os jovens, em
particular, queriam as sensações que as igrejas livres podiam oferecer. No Caribe e em diversas outras



partes da América do Sul, bispos católicos, como o bispo Kelvin Feliz de Santa Lucia, criticavam as
igrejas livres dizendo que elas compravam os fiéis com donativos ou arranjando emprego para eles.
Ratzinger não tinha a menor intenção de chegar a esse ponto, mesmo com diversos bispos dentro da Igreja
exigindo que as missas fossem menos severas e que fosse permitido bater palmas e dançar. Para Joseph
Ratzinger, aquele era o caminho errado. A Igreja não deveria ceder aos modismos de época; ela deveria
ater-se às suas tradições. Essa era a única alternativa: manter, em vez de mudar radicalmente, mesmo
que, com isso, a Igreja continuasse a diminuir.

A concorrência das igrejas livres pertencia a um dos maiores perigos, assim como a descristianização
da Europa. Os cidadãos comuns nos Estados Unidos ou na Rússia, na Alemanha ou na Venezuela, na
Austrália ou na Dinamarca tinham a opinião de que qualquer homem podia pensar o que quisesse. A
enfermeira de Detroit não tinha nada contra trabalhar com uma colega que acreditasse no fluxo de
energias positivas das chamadas religiões new age. Um motorista de ônibus de Mainz não achava um
escândalo que o seu colega fosse budista, era muito provável que ele simplesmente não ligasse. A maior
parte do mundo vivenciava esse novo fenômeno: a consequente expulsão da religião para a vida privada.
A época da Guerra Fria foi marcada com perseguições religiosas e repressões na esfera de influência dos
soviéticos. Como o papa João Paulo II mostrou mais tarde, os estrategistas em Kremlin tinham todos os
motivos para ter medo da Igreja Católica e de Karol Wojtyla. Mas para a polícia em Varsóvia ou São
Petersburgo não importava se uma pessoa acreditava em Deus ou não. A quantidade de pessoas que se
perguntavam para que servia uma religião aumentou especialmente na Europa em uma velocidade
impressionante. Joseph Ratzinger sabia que essa luta seria dura, lado a lado com as Igrejas Ortodoxas no
leste e no sul da Europa. As Igrejas Ortodoxas haviam sobrevivido à repressão do império soviético,
porque elas tinham um forte caráter nacional. A Igreja Ortodoxa russa via a si mesma como uma parte
inseparável da Rússia, assim como a Igreja Ortodoxa romena ou sérvia faziam parte da Romênia ou da
Sérvia. Mas a expansão da União Europeia fez com que cada vez mais jovens romenos se reconhecessem
como europeus e não como romenos, um grande perigo para a Igreja Ortodoxa romena.

Joseph Ratzinger sabia o que ele precisaria fazer contra isso: a Igreja Católica não podia ser
considerada como um evento privativo para alguns fiéis, visto que ela havia influenciado culturalmente
muitos continentes, especialmente a Europa e a América. Sem as universidades e bibliotecas da Igreja,
sem a tradição dos monges, sem os mosteiros, sem as oficinas nas quais por muitos séculos os mosteiros
copiavam tudo a mão, sem o cultivo do idioma latino, mas também sem os hospitais e escolas da Igreja
Católica, a Europa seria muito diferente. Quem queria uma Europa sem a influência do pensamento
cristão queria uma Europa muito diferente, uma Europa sem raízes cristãs e, segundo a opinião de Joseph
Ratzinger, uma Europa muito pior. Ele, Joseph Ratzinger, havia mostrado em 2004, junto a um professor
de Filosofia de Lucca, ateísta e seguidor aberto de Berlusconi, o senador Marcello Pera, no livro de
ambos Senza Radici (Sem raízes), que o cristianismo e a Igreja Católica haviam influenciado muitíssimo
na identidade europeia. O projeto foi tão espetacular justamente porque Marcello Pera não deixava
nenhuma dúvida que ele não acreditava em Deus. Entretanto, o filósofo Pera, que havia dado aulas na
universidade de Pisa sobre Karl Popper e Karl Marx, juntou-se ao cardeal Ratzinger. O impressionante
foi que a posição de Pera, um ateísta, se assemelhava muito à do futuro sumo pontífice. O ateísta
Marcello Pera recomendou, no final da vida, viver “como se Deus existisse”.

Também se tratava de que o conhecimento da Igreja Católica serviu de base para preservar uma
identidade europeia cristã. Mas como Joseph Ratzinger deveria calcular esse impressionante déficit, para
poder resolver a enorme tarefa social da Igreja Católica? Ele era um teólogo, um especialista no debate
intelectual sobre Deus. Agora que um teólogo ocuparia o trono de Pedro, tudo no Vaticano precisaria
mudar. Joseph Ratzinger sabia, pelos diversos anos que havia passado ao lado de Karol Wojtyla, que um
teólogo não era a pessoa mais indicada para se tornar o vigário de Cristo e ser o chefe de Estado do
Vaticano. Na realidade, mesmo esse sendo o menor Estado da Terra, sobrava apenas pouco tempo para o



papa se ocupar de verdade com Deus, pois o Vaticano era, antes de tudo, uma enorme máquina
administrativa. Querendo ou não, o papa deve ser um homem de ação, um chefe administrativo. No futuro,
Ratzinger teria que lidar com questões terrestres como o dinheiro. Se o sumo pontífice dizia que ele
queria um transmissor de ondas curtas e médias para transmitir a rádio do Vaticano, então isso custaria a
ele entre 20 e 25 milhões de euros por ano: esse é o maior item único do seu balanço. Anos de estudo de
Teologia não o ajudariam a responder a esse tipo de pergunta.

Na maior parte das vezes, o dia a dia do papa consistia em dizer qual homem era adequado para qual
posto. Isso tem a ver com o crescente aumento no número de dioceses. Atualmente, existem
aproximadamente 5 mil. Somente o papa decide qual bispo será chefe de qual diocese. Este trabalho tem
muito mais a ver com cálculo, conhecimento das pessoas e capacidade de lidar com outras opiniões do
que com Deus. Ele, Ratzinger, teólogo e filósofo, havia trabalhado até então principalmente com livros, e
muito pouco com pessoas. Agora ele precisaria administrar muitas pessoas que estavam espalhadas pelo
mundo inteiro. Joseph Ratzinger estava bem ciente de que ele não havia sido predestinado a ser o
administrador mais experiente da Igreja Mundial. Ele havia garantido na sua biografia, Aus meinem
Leben, o quão pouco havia lhe agradado o trabalho administrativo como arcebispo de Munique e
Freising. Como ele deveria conseguir tomar centenas de decisões pessoais e refletir sobre o
financiamento mundial da Igreja Católica?

Joseph Ratzinger sabia nessa manhã que, como papa, ele deveria, antes de mais nada, proteger as
pessoas. Até então, o pequeno e secreto projeto, a “Família”, desconhecida do cardeal Joseph Ratzinger,
não havia interessado a ninguém em Roma. Mas isso era passado. Agora isso era conhecido somente na
comunidade interna como um lado do papa Bento XVI. As redes de televisão mundiais iriam se interessar
por essa história de sua visão pessoal? Seu segredo ficaria escondido na Via Domenico Silveri, uma rua
lateral da grande Via dei Fornari, perto da Basílica de São Pedro. Ali residia o ramo romano da
comunidade católica integrada. O doutor Herbert Wallbrecher (1922 a 1997) e a sua esposa Traudl (que
nasceu em 1923 com o nome Traudl Weiß) haviam fundado a comunidade integrada após a Segunda
Guerra Mundial. Basicamente, consistia em viver de modo cristão intensivamente em uma espécie de
grande família, onde homens e mulheres casados e não casados viviam sob um único teto. Os estatutos de
1978 afirmam: “Os adeptos da comunidade integrada vivem in vita communis e precisamente em forma
de integração. [...] Eles vivem juntos em casas de integração e participam de iniciativas conjuntas nas
áreas de artesanato e composições artísticas, economia, medicina e pedagogia. [...] Com esse modo de
viver, uma nova família deve ser constituída de pessoas casadas e solteiras, velhos e jovens, doentes e
saudáveis de todas as classes sociais. [...] Apesar de eles (os adeptos) manterem tudo à disposição para
o trabalho da sociedade, alguns adeptos possuem rendimentos próprios e bens pessoais”.

Em 24 de novembro de 1978, o arcebispo de Munique, o cardeal Joseph Ratzinger, aprovou os
estatutos da comunidade. Em todas as outras fases da sua vida, permaneceu ligado a esse grupo. Batizou
quase todas as crianças que pertenciam à comunidade integrada e os encontrava regularmente no centro
da comunidade em Roma, na Villa Cavalletti. Mas, agora, para ele seria muito difícil visitar sua família.
Dali em diante, um exército de policiais e unidades especiais de carabinieri seria mobilizado sempre
que ele quisesse simplesmente atravessar a rua. O cardeal Ratzinger, que gostava de fazer passeios
tranquilos à tarde pela vizinhança e pelas vielas da Borgo Pio, já não existia mais.



Estresse na corte papal

Naquela manhã, acordei encharcado de suor no meu quarto em Trastevere. Na colina Gianicolo, que
ficava atrás de nossa casa, começava a aparecer as primeiras flores. Em breve a árvore, cujo nome eu,
ignorante em botânica, não conheço, deixaria a colina coberta de flores brancas. Meu filho observaria da
janela do seu quarto, mostraria as flores brancas e diria novamente: “Neve”. Meu pai havia colocado
carpete no piso do apartamento, apesar de ser alugado. “Vocês ficarão por tanto tempo que valerá a
pena”, ele nos disse rindo, e continuou a trabalhar silenciosamente por dias. Ele havia previsto errado.
Outra pessoa se alegraria com aquele carpete. Outra pessoa se mudaria para a nossa casa e
provavelmente usaria o Bar do Carlo, embaixo de nossa casa, como segunda sala de estar. Leonardo
havia se sentado ali quando ainda era uma criança pequena, e tinha olhado para fora. Nós havíamos
alugado uma casa para um jovem casal, e não poderíamos imaginar que a casa viria, um dia, a fascinar o
nosso pequeno filho. Ali, no meio de Roma, exatamente do outro lado da rua, diante de nossa entrada,
havia uma antiga locomotiva a vapor que estava em frente ao prédio de administração da estrada de
ferro. Na rua, com a locomotiva no nosso campo de visão, comemos bifes fantásticos no Carlo. Ninguém
em Roma fazia uma carne assada melhor que ele. Nós ouvíamos os planos que Carlo fazia de se mudar
para longe de Roma, e não ficamos muito surpresos quando, de repente, ele desapareceu e ficou apenas a
lembrança de seus bifes, assim como uma montanha de contas não pagas. Até esse dia, esse era o nosso
mundo, um mundo no qual eu sempre trazia algo para o Carlo das minhas constantes viagens com o
Vaticano, uma lata de caviar de Baku, um pequeno tapete do Cazaquistão. Era o mundo das viagens de
João Paulo II, mas esse mundo havia terminado para sempre.

Eu me levantei, fiz café e pensei: o que Joseph Ratzinger iria fazer agora? Tudo dependia disso. Ele
iria atacar e limpar a Igreja, o que ele dizia ser necessário abertamente? Relutantemente, tive que admitir
que existia essa possibilidade. Metade do Vaticano havia reagido horrorizado quando o cardeal Joseph
Ratzinger fez uma exigência enorme, em 25 de março de 2005, no Coliseu, onde conduzia a procissão da
sexta-feira santa como representante do papa. Ratzinger havia dito que a “sujeira” que havia se juntado
na Igreja tinha que ser varrida. O que ele queria dizer com “sujeira”? Por acaso Joseph Ratzinger havia
suspeitado que ele seria papa, e queria se prontificar a eliminar essa “sujeira”? Quando Joseph Ratzinger
fizer a lista de pessoas que haviam escrito coisas ruins sobre ele, com certeza ele me colocará nela. A
questão era apenas quanto tempo ele levaria, e quanto tempo ainda me restava. Tudo dependia se Joseph
Ratzinger queria ser sumo pontífice e do que ele disse durante o seu conclave para conseguir ser eleito.
Se ele havia desejado o cargo, ele iria rapidamente tratar com segurança e decididamente, mas se o cargo
recaiu sobre ele, se ele não se esforçou para se tornar papa, então ele iria agir cautelosamente e muito
mais devagar. Mas descobrir o que havia acontecido durante o conclave era praticamente impossível,
porque os cardeais faziam o voto de silêncio e se comprometiam a jamais revelar o que havia acontecido
na reunião. Mesmo assim eu precisava tentar, porque se ele havia tentado conseguir o cargo
explicitamente, eu deveria procurar outro emprego rapidamente.

O café estava pronto, bebi uma xícara e fui tomar um banho; isso me aquecia um pouco e por um breve
momento naquele apartamento gelado. Vesti o terno preto. Eu tinha ainda mais duas horas até começar a
missa na Capela Sistina e o papa fazer o seu primeiro sermão. Bento XVI iria enfrentar diversos
problemas nos próximos meses; problemas que Karol Wojtyla não teve. Um desses problemas mostrava a
diferença drástica entre o início do pontificado de João Paulo II e do seu sucessor: Karol Wojtyla tinha
podido confiar cegamente em um homem durante o seu pontifcado, seu secretário dom Stanislaw Dziwisz,
o atual cardeal da Cracóvia. Joseph Ratzinger, em contrapartida, se separou do seu secretário de vários
anos e empregado mais próximo por décadas, o bispo Josef Clemens de Siegen, Sauerland, em 2003. No
dia que foi eleito sumo pontífice, fazia dois anos que ele tinha um novo secretário ao seu lado, o prelado
Georg Gänswein que, comparado a Josef Clemens, era um noviço nas suas funções.



Em 1963, quinze anos antes de ser eleito papa, Karol Wojtyla havia escolhido Stanislaw Dziwisz, um
jovem de 24 anos do vilarejo Raba Wyzna, na Cracóvia, para ser seu secretário. Os dois homens se
conheciam melhor que ninguém. Este vínculo pai e filho não significava que Stanislaw Dziwisz
respeitava menos Karol Wojtyla, devido ao seu relacionamento íntimo. Isso pôde ser percebido pelo
drama com o livro de Stanislaw Dziwisz, que tentava de tudo para ganhar a luta. Após a morte de João
Paulo II, Stanislaw foi persuadido a escrever um livro sobre João Paulo II, e por algum motivo qualquer,
ele se esqueceu de garantir no contrato o controle do título do livro. Com isso o livro foi publicado com
o título Uma vida com Karol, o que o irritou sobremaneira, por causa da óbvia dubiedade que aquelas
palavras sugeriam. Após uma coletiva de imprensa no Vaticano, ele me disse: “Nunca me permiti chamá-
lo por seu primeiro nome, Karol. Esse título do livro é uma infâmia e falso, eu nunca o chamei de Karol”.

Joseph Ratzinger também havia criado ao longo de décadas uma relação íntima com o seu secretário.
Josef Clemens não precisava se gabar de ser o confidente mais próximo de Joseph Ratzinger, isso era
óbvio. O relacionamento entre Joseph Clemens e o cardeal Joseph Ratzinger havia se afastado de uma
simples relação de trabalho havia já muito anos. A morte inesperada da Maria Ratzinger, irmã de Joseph
Ratzinger, em 1991, fez com que surgisse uma amizade profunda entre ambos. Maria Ratzinger havia ido
com o irmão para todos os lugares. Ela o seguia como governanta quando ele era professor e dava aulas
em universidades de diversas cidades. Ela cuidou da governança da casa quando ele era arcebispo de
Munique e, por fim, veio com ele para Roma, cuidando sempre que houvesse especialidades bávaras na
mesa de ambos os irmãos Ratzinger. A morte de Maria foi um acontecimento amargo para Joseph
Ratzinger. Sua irmã foi mais próxima a ele do que qualquer outra pessoa durante a sua vida, exceto talvez
pela mãe. Ele deve ter se sentido sozinho e perdido quando ela morreu. Nesse tempo de luto, Josef
Clemens deve ter seguramente sido de grande ajuda para o chefe. Deve ter se tornado muito próximo,
provavelmente porque ele sempre estava por perto. Até hoje, conta-se no Vaticano que Clemens chegou a
cozinhar para Joseph Ratzinger naquela época. Havia uma razão simples para o fato de Joseph Ratzinger
estar sempre acompanhado de Josef Clemens: Ratzinger não sabe dirigir. Na sua época como prefeito da
Congregação para a Doutrina da Fé, ele era obrigado a andar constantemente por toda Itália e Josef
Clemens o levou a todos os recantos do país.

Muitos eram os boatos que afirmavam que Joseph Ratzinger e Josef Clemens se encontravam na
maravilhosa moradia de Clemens, no andar superior da Congregação para a Doutrina da Fé. Eu estou
certo que o cardeal Joseph Ratzinger era grato a Josef Clemens e que ele queria ajudá-lo, pois acreditava
que havia chegado a sua hora. Em 2002, Joseph Ratzinger completou 75 anos, a idade máxima da Cúria
Romana. Presumia-se que ele deixaria Roma durante o ano seguinte e retornaria para a sua pátria.
Portanto, ninguém no Vaticano se surpreendeu quando Josef Clemens e Joseph Ratzinger seguiram, em
2003, caminhos distintos. O cardeal Ratzinger quis garantir o futuro de Josef Clemens. Em fevereiro de
2003, Josef Clemens foi promovido a subsecretário da Congregação para os Institutos de Vida
Consagrada e Sociedades da Vida Apostólica. No ano seguinte, no dia 6 de janeiro, Joseph Ratzinger
ordenou pessoalmente Josef Clemens como bispo e, com isso, desimpediu-o de se tornar secretário do
Pontifício Conselho para os Leigos.

Clemens fez carreira. Ele iria organizar as Jornadas Mundiais da Juventude. A última ocorreu em
Madri, em agosto de 2011. Joseph Ratzinger havia se separado dele em 2003, pois tinha certeza de que
iria se aposentar e não precisaria mais de um secretário, e queria ter certeza de que Clemens estaria bem
colocado. O Conselho para os Leigos era um cargo ótimo.

Mas por acaso Joseph Ratzinger havia montado uma equipe para o caso dele ser eleito papa? Por
acaso existia um grupo de empregados que haviam feito juras a ele, caso ele precisasse, e que poderiam
começar imediatamente? Por acaso o secretário particular Georg Gänswein havia se preparado
justamente para assumir o papel de secretário do sumo pontífice? E havia algum empregado na
Congregação para a Doutrina da Fé que quisesse Joseph Ratzinger como papa para aplicar os seus planos



na Igreja após a era de Karol Wojtyla? Eles teriam feito projetos sobre qual deveria ser a aparência da
Igreja de Ratzinger? Ele iria finalmente pôr o seu querido plano do “pequeno rebanho” em ação e
transformar a Igreja das massas que não creem 100% em um pequeno grupo de fiéis fervorosos?

Andei no frio até a sala da imprensa onde ouvi um grito. Não, na verdade não era um grito, mas sim um
lamento, uma expressão de imenso espanto, que podia ser ouvida claramente da sala de imprensa,
parecida com o que pode ser ouvido em uma final da copa do mundo de futebol, quando um jogador erra
o pênalti. Quando entrei no prédio, vi meus colegas perplexos diante das telas do canal de televisão do
Vaticano. Ali se podia ver um homem que não era diferente de um pássaro estranho: o papa Bento XVI
estava a caminho da Capela Sistina, mas ele vestia uma batina muito curta, e dava para ver perfeitamente
as suas pernas finas e os sapatos vermelhos. Ninguém havia tido coragem de dizer ao papa Bento XVI
“Sua Santidade, o senhor não pode sair assim em público”? Não havia ninguém ao seu redor que pudesse
falar abertamente com o papa? Não havia ninguém em quem Bento XVI pudesse confiar? Aquele homem
havia ficado sozinho com a confusão da eleição papal? Por acaso não existia a equipe que ele havia
montado enquanto se preparava para o seu período como papa? Aquelas eram então apenas conjecturas.

Somente cinco anos mais tarde, em meados de 2010, recebi a confirmação de um homem que sabia
tudo, o meu amigo e fotógrafo do sumo pontífice de muitos anos, Arturo Mari. Ele já havia fotografado os
papas por cinquenta anos; ele havia começado com o papa Pio XII em 1957, depois veio o papa João
XXIII (1958 a 1963), o papa Paulo VI (1963 a 1978), o papa João Paulo I (1978), em seguida, João
Paulo II (1978 a 2005) e, finalmente, o papa Bento XVI, nos seus primeiros anos de pontificado. Ele era
mundialmente conhecido porque no dia 13 de maio de 1981 havia tirado fotos de todos os ângulos da
praça São Pedro, no momento em que Ali Agca atirou no papa João Paulo II. Arturo me contou: “Após a
eleição, Joseph Ratzinger foi até a chamada câmara das lágrimas ao lado da Capela Sistina, onde todos
os papas se despedem da sua vida particular após a eleição e se vestem como papa. Tudo já deveria
estar arrumado, mas quando o papa Bento XVI saiu eu pensei que aquilo não podia ser verdade. Nunca
deveriam tê-lo deixado aparecer em público daquele jeito. Eu me atrevi a ir até ele. Desde então todos
no Vaticano brincam que fui eu, o modesto fotógrafo Arturo Mari, quem falou com o papa pela primeira
vez, no início do pontificado. Bento XVI estava com uma aparência péssima, parecia uma caricatura, pois
todas as peças de roupa estavam pequenas, até a cruz não estava no centro de seu peito. Eu disse a ele:
‘Sua Santidade, permita-me dizer, mas desse jeito não dará certo’. Então eu precisei arrumar a estola
dele, endireitando-a e colocando a cruz sobre o seu peito. Então eu vi que o sumo pontífice, que usava
branco por séculos, ainda vestia a roupa preta de padre debaixo da estola. As pessoas veriam isso nas
fotos, assim que ele levantasse as mãos para saudar do balcão da Basílica de São Pedro. ‘Meu Deus’, eu
pensei, ‘que embaraçoso, o homem que é o novo papa aparece vestido desse jeito’ ”.

Como o fotógrafo Arturo Mari sabia então que o primeiro encontro do sumo pontífice com o mundo
seria comentado sempre como embaraçoso? Além da vestimenta do papa, o chefe de cerimônia era Piero
Marini, que desde 1987 era o mestre de cerimônia responsável pelas festas litúrgicas do papa, um homem
que havia juntado muito mais experiência. Eu estou certo de que a experiência do mestre de cerimônia
era maior do que de todos os chefes de cerimônias de todos os papas antes dele, por um simples motivo:
nunca antes havia um papa celebrado uma festa litúrgica em uma selva brasileira ou nos estádios de
beisebol dos Estados Unidos; João Paulo II foi o primeiro e ele devia tudo a Piero Marini. Os
predecessores de Marini tinham que resolver, no pior dos casos, um problema que se originou na
Basílica de São Pedro: eles tinham que deixar mais hóstias à disposição, pois cada vez mais pessoas iam
comungar. Mas eles não haviam chegado nem perto de ter que solucionar problemas como a celebração
de uma festa litúrgica em uma missa sagrada com quatro milhões e meio de pessoas na periferia de
Manila, nas Filipinas.

Aquele mestre de cerimônias era tão experiente que se preparava para resultados e acontecimentos
inesperados: Marini entrou para a história como o primeiro mestre de cerimônia nos dois mil anos do



papado no grande livro da Igreja porque cancelou uma missa do papa, em setembro de 1987, em Miami
(Estados Unidos), devido à aproximação de um furacão. Esse mesmo chefe de cerimônia experiente
deveria ter previsto que o papa Bento XVI iria querer cumprimentar as massas mesmo com camisas
curtas, ainda vestindo a roupa de padre e com a cruz não ajustada corretamente. Por que, então, Marini,
conhecedor como ninguém dos assuntos litúrgicos, ficou quieto diante de tal desastre? Por que não ajudou
o sumo pontífice a se vestir corretamente?

Por duas décadas, Piero Marini havia usado como desculpa o fato de ele não conseguir se concentrar
direito, após um voo de helicóptero. Piero Marini tinha medo de voar por esse meio. Assim que o
helicóptero ligava os motores, Piero Marini abria o saco de vômito e caso ele passasse mal de novo, ele
precisava trocar de roupa e vestir uma sotaina (batina) imaculada ao lado do papa. Mas naquele dia ele
não tinha voado de helicóptero, pois o sumo pontífice foi eleito sem excitação na Capela Sistina e ele se
vestiu, como o costume de séculos, no Quarto das Lágrimas.

Eu perguntei a Piero Marini, após a sua aposentadoria em 2007, qual era o ponto de vista litúrgico de
sua relação com o papa Bento XVI, e ele disse uma frase desarmante: “Eu vi nele algo que o fazia meu
mestre. Bento XVI fazia uma apresentação clara da liturgia, ele sabia exatamente o que queria, portanto
nós discutimos muitas vezes sobre sua decisão de vestir um longo pálio (mando do arcebispo)”. Hoje,
depois de muitos contratempos e problemas que aconteceram com o papa Bento XVI, tenho a sensação
que desde então eles sabiam exatamente o que iria prejudicar o pontificado de Joseph Ratzinger: como no
conto da “nova roupa do rei”, em que ele sai nu, nenhum dos especialistas pensou em dizer a Joseph
Ratzinger que ele não deveria se apresentar frente ao público vestindo um roquete justo. Com exceção de
um mero fotógrafo, Arturo Mari.

“Eu pensei que alguém precisava dizer isso ao papa. Então eu temi que as pessoas fossem me acusar
de tirar de propósito uma foto catastrófica do novo papa, foto na qual a roupa dele apareceria torta e
desarrumada. Mas o responsável não fui eu, o responsável então era Marini”, me disse Arturo em meados
de 2010. O chefe de cerimônia não havia confiado em dizer a verdade para o seu “chefe”, o papa Bento
XVI? Que a sua roupa não estava apresentável? Por acaso muitos que eram considerados
superinteligentes no Vaticano não tinham coragem de dizer a Joseph Ratzinger a verdade, especialmente
quando se tratava de um erro do sumo pontífice?

O papa não tinha culpa nem na segunda gafe, que era vestir uma sotaina muito curta. Gammarelli, o
alfaiate papal, havia fracassado absurdamente e entregou uma batina muito curta. Bento XVI vestiu a
sotaina entregue a ele sem hesitação, porque ninguém havia ousado dizer a ele que ele não estava
apresentável.

De fato, com esse erro o alfaiate Gammarelli deixou muitas pessoas no Vaticano que ainda estavam de
luto por João Paulo II tristes, pois as batinas dele eram lendárias. E com razão. Elas eram todas gastas,
usadas e com vários remendos. Karol Wojtyla não queria ter uma sotaina nova, melhor do que a que os
padres tinham. A última batina de Karol Wojtyla foi dividida em nada menos que cem mil pedaços,
colada em cartões e enviada para fiéis escolhidos a dedo. Essa foi a relíquia de Roma mais cobiçada por
muito tempo. Agora, Joseph Ratzinger encontrava-se lá, e eu estou certo que Georg Gänswein, o seu
secretário, não é o culpado. O ambiente ao redor de Joseph Ratzinger certamente não estava preparado
para que esse professor de Teologia se tornasse papa.

E então a missa começou. Eu fiquei curioso para ver como ele descreveria o programa para os
próximos anos.

Quando ele começou com a pregação, eu pensei: esse também é o mistério de Bento XVI. Ele é um
solitário, um homem que está sozinho e gosta disso. No seu primeiro sermão como papa, tudo que deveria
acontecer durante o seu pontificado estava resumido e sintetizado ali, mas havia um detalhe importante:
Joseph Ratzinger fez o sermão em latim. O que isso significava? Significava que Joseph Ratzinger não
havia descansado, apesar da exaustão do dia em que ele foi eleito papa. Depois ter sido eleito no dia 19



de abril por volta das cinco horas da tarde, ele havia jantado naquela noite com os cardeais e
comemorado pouco, de modo a conseguir voltar para o seu quarto o mais tardar até às 22h30 no Domus
Sanctae Marthae, o hotel cardinalício. Ele precisou se sentar à escrivaninha, para mostrar que ele
pertencia àquele lugar. Aquele homem não queria um palco, mas uma escrivaninha, por isso havia errado
com a sotaina.

Esse era o mistério de Bento XVI, e também sua fraqueza. Bento XVI precisava se apresentar ao
mundo no dia 20 de abril, no seu primeiro dia de trabalho como papa. Havia uma infinidade de
particularidades para explicar, também sobre o seu vestuário. Mas tudo isso, as suas roupas e de que
modo ele iria se apresentar, era indiferente ao novo sumo pontífice, ao contrário do seu predecessor. Em
vez de se preocupar com essas coisas, ele preferiu ficar acordado até altas horas, para escrever um
discurso perfeito em latim. Por que ele não havia simplesmente escrito o discurso em alemão à noite,
para poder ir dormir o mais cedo possível e descansar para a sua primeira aparição mundial no dia
seguinte? Assim, o que milhões de pessoas viram foi um papa cansado, que havia trabalhado a noite toda.
Eu sabia que as pessoas no secretariado de Estado estavam ansiosas para assumirem finalmente a tarefa
de passar trabalhos importantes para o setor alemão, por causa da nacionalidade do novo papa. Karol
Wojtyla havia escrito praticamente tudo em polonês e depois mandava traduzir. Agora, os alemães no
secretariado de Estado finalmente poderiam se destacar e traduzir em uma noite os discursos do papa
para um latim perfeito. Mas não, nem isso: o papa fazia isso sozinho, até tarde da noite. Esse cuidado
tinha relação com o que ele queria dizer e por que ele queria dizer em latim, o velho idioma da Igreja.

Todavia, só o que o mundo queria ter era uma ideia de quem era o homem que havia se preparado
como um ator diante de uma apresentação, e vestia uma sotaina que não combinava, atrapalhando a
imagem. Tudo isso não pertencia ao universo de Bento XVI.

Com isso, começava uma nova era de dificuldades, que para o Vaticano havia sido uma grande arte
por séculos: sempre apresentar o falecido papa, no caso João Paulo II, ao público de tal modo e forma
que não ferisse a sua dignidade. Isso foi um esforço incrível. Durante a penúltima viagem ao exterior do
papa (número 103) para a Eslováquia, o papa precisou ser puxado para fora do carro, porque
praticamente não conseguia mais se movimentar. E lá, o sumo pontífice doente havia impressionado o
mundo com a sua dignidade. Agora, aí estava um homem que havia vestido uma sotaina curta demais, e
por isso causava involuntariamente o efeito de deixá-lo menos digno, indicando que ele não havia se
preocupado nem um pouco com esse erro, pois havia usado toda a sua energia à noite, para escrever o
seu primeiro sermão em latim, o que deixava a mim e a muitos outros no Vaticano bastante
sensibilizados.

Naquelas primeiras horas, Bento XVI descreveu como havia sido difícil para ele assumir um cargo tão
importante, e que ele só poderia assumir porque tinha a sensação de que o seu amigo e predecessor,
Karol Wojtyla, lhe dizia, do céu: “Não tenha medo!”. O lema do pontificado de João Paulo II também
serviria para Bento XVI. E, logo nesse primeiro dia, todos no Vaticano puderam perceber onde o papa
preferia estar: sentado a uma escrivaninha e não em um palco diante do mundo, no teatro que é a Basílica
de São Pedro. Ele não tinha medo de deixar os seus sentimentos aparecerem diante de centenas de
milhares de pessoas e simplesmente dizer o que pensava. Era um homem que pesava todos os prós e
contras no silêncio e na solidão, diante de uma escrivaninha.

O seu discurso inicial na Capela Sistina foi perfeito. Um perfeito discurso papal. Ele não havia
esquecido nada: a eucaristia nos anos eucarísticos foi colocada em primeiro plano, ele falou sobre o
ecumenismo, o diálogo com outras religiões; ele se dirigiu aos padres para elogiar os seus esforços, e
também se dirigiu às muitas pessoas sem fé. Era impossível encontrar falhas no discurso. Ele insistia
somente na celebração correta da santa missa. Esse discurso estava a anos-luz de distância dos discursos
agressivos do cardeal Joseph Ratzinger no Coliseu, nos quais ele queria varrer a sujeita da Igreja.
Apesar de não ser possível apontar falhas no texto, o Vaticano ficou perplexo, porque aquele foi um



discurso profundamente apolítico.
Duas dúvidas permaneceram no ar: qual visão o papa tinha, o que ele desejava alcançar e o que

significavam para Joseph Ratzinger as pessoas às quais ele não havia se dirigido no seu discurso? Vinte e
seis anos antes, Karol Wojtyla havia vociferado diretamente contra a sua visão. Alguns dias após assumir
o cargo, ele anunciou em somente uma frase o poderoso programa do seu pontificado: “Não tenhais
medo!”. Aquela foi uma declaração disfarçada aos governantes do império comunista. Wojtyla pregou
essa frase como se ele já tivesse então previsto o ataque que cairia sobre ele, que atirariam contra seus
padres, que o exército do império ateísta de Moscou ameaçaria a sua Polônia católica. Como se ele
soubesse que as pessoas antes de irem à batalha precisavam criar coragem e clamar “Não tenhais
medo!”, antes de ser capaz de derrubar o muro de Berlim e terminar com a cortina de ferro da Guerra
Fria. Por outro lado, essa frase chave do papa não fazia sentido na Europa Ocidental. Um cristão no
mundo ocidental, com um estilo de vida respeitável, não tinha motivo para ter medo, mas Karol Wojtyla
havia naturalmente pensado nos milhões de cristãos atrás da Cortina de Ferro. A sua visão “Não tenhais
medo!” acabou, por fim, se realizando de modo quase fantasmagórico. Quando ele morreu, ninguém mais
sabia, na Cracóvia ou em Varsóvia, Bratislava ou Praga, Berlim Oriental ou Budapeste, o que era rezar
em uma Igreja Católica, por medo dos carrascos de um sistema comunista.

Mas qual era a concepção de Joseph Ratzinger? Ou seria ele um papa sem grandes visões, um gerente,
um papa de transição, como o mundo especulava após a sua eleição? O motivo dessa especulação tinha
definitivamente a ver com o secretário do Estado. Nos últimos 26 anos do período de Karol Wojtyla, o
secretário do Estado havia perdido poder. O papa João Paulo II fazia questão de tomar pessoalmente
todas as decisões importantes.

“Eu me lembro de quando João Paulo II gritou com o secretário de Estado, o cardeal Agostino
Casaroli, ao telefone. Primeiro berrou com ele, e no dia seguinte pediu desculpas”, me contou o
empregado que por muitos anos trabalhou com o cardeal secretário de Estado Giovanni Lajolo, no
primeiro semestre de 2010 no palácio onde morava como governador do Estado do Vaticano. A política
oriental cuidadosa de Agostino Casaroli não agradava a Karol Wojtyla. Como no inverno de 1980 o
exército soviético e o exército nacional popular da Alemanha comunista queriam invadir a Polônia,
Karol Wojtyla ligou para o chefe de Estado e do partido, Leonid Breschnew, em Moscou, e o acusou de
ser um segundo Hitler.

A pouca consideração que Karol Wojtyla tinha por seu secretário de Estado era mostrada claramente e
repetidas vezes aos diplomatas chefes do Vaticano. O papa deixou que os seus confidentes, Joaquín
Navarro-Valls, o porta-voz do Vaticano, e Jean Loius Pierre Tauran preparassem uma das visitas papais
mais importantes: a viagem de 1998 para Cuba. Naquela época, Tauran era um bispo e não um cardeal. O
cardeal Angelo Sodano, secretário de Estado, precisou assistir. Karol Wojtyla não reagiu ao protesto do
secretário de Estado, nem mesmo quando já estava gravemente doente e o secretário de Estado protestou
racionalmente contra o plano papal de rezar na Mesquita dos Omíadas de Damasco, em 2003, com o
clero muçulmano. Após a morte do papa João Paulo II, havia alguns cardeais que serviam ao secretariado
de Estado e queriam acima de tudo um papa fraco que desse espaço e liberdade para os diplomatas e
devolvesse a eles sua importância.

O cardeal Joseph Ratzinger não sabia muito sobre o serviço diplomático e sobre a política externa da
Igreja. Ele havia se ocupado por mais de vinte anos, na Congregação para a Doutrina da Fé, somente com
complicadas questões teológicas, e não com a política.

Uma única vez ele se deixou envolver na política e reconheceu imediatamente que isso havia sido um
enorme revés. Em uma entrevista ao jornal francês Le Figaro Magazine no dia 13 de agosto de 2004,
Joseph Ratzinger criticou a iminente entrada da Turquia na União Europeia. A Turquia sempre foi “o
outro, o estranho”, e ele foi advertido imediatamente por Angelo Sodano, diplomata chefe e cardeal
secretário de Estado. Ratzinger havia apenas externado a sua opinião. O cardeal Sodano se enfureceu,



sem suspeitar que estava punindo seu futuro chefe.
O secretário de Estado e os cardeais que haviam trabalhado lá por muito tempo e se aproximavam do

ministério do Exterior tinham sem dúvida um motivo para querer um papa fraco. Mas seria Joseph
Ratzinger um fraco? Foi bom ele mencionar na Capela Sistina a invasão do Iraque, com algumas poucas
palavras. Karol Wojtyla não havia perdido a chance de criticar em discursos importantes a perseguição
dos americanos sempre por interesses próprios, sem se preocupar em passar por cima dos interesses e
direitos dos outros povos. Mas João Paulo II havia sido um sumo pontífice político, do tipo que já não se
via há séculos no Vaticano. Bento XVI parecia querer se afastar da política. Mas essa era apenas uma
presunção. Entretanto, o discurso não mostrou nada sobre o verdadeiro estado mental de Joseph
Ratzinger. O senhor professor não permitiu que o mundo visse o seu interior. Após a celebração da missa
na Capela Sistina, o papa convidou os cardeais mais uma vez para almoçar no Hotel dos Cardeais.
Depois, ele se retirou para o seu quarto particular, no hotel cardinalício, o Domus Sanctae Marthae, para
aproveitar algumas preciosas horas de descanso. O dia havia sido longo e a noite anterior muito curta.
Enquanto o papa se dirigia para o descanso, caiu sobre o Vaticano uma outra decisão que marcou a
natureza modesta do início do pontificado dele: o papa queria continuar morando em seu pequeno quarto
de hotel, até que o apartamento papal estivesse reformado.

Os aposentos precisavam ser reformados por um simples motivo: o banheiro de Karol Wojtyla e
também o quarto de dormir haviam sido adaptados para um homem gravemente enfermo. Os
equipamentos na moradia papal estavam muito ultrapassados, a cadeira desgastada, a maioria dos
eletrodomésticos da cozinha estava quebrada. Karol Wojtyla havia até desligado a máquina de lavar
roupas que ganhou de presente. Por muitos anos, as mulheres da ordem lavavam tudo a mão.

Quando Karol Wojtyla chegou, em 1978, ele também havia mandado reformar o apartamento papal que
o papa Paulo VI e o papa João Paulo I moraram. Naquela época, como em um conto de fadas, ele havia
deixado reformar para transformar em moradia uma torre imensa que o papa João XXIII havia
construído: a chamada torre de São João no limite do Estado papal. O lugar era uma lenda.

Mas Joseph Ratzinger não queria se mudar para essa torre com a maravilhosa vista de Roma e com
uma área de moradia gigantesca. Ele queria ficar no seu pequeno quarto de hotel. Nunca houve, na
história dos papas, algo assim. Sempre foi dado ao papa um dos melhores apartamentos no Domus
Sanctae Marthae, virado para a Basílica de São Pedro e os jardins, e não voltado para a barulhenta Via
Aurelia, do outro lado. Todos os apartamentos são mobiliados modestamente. Por isso, era assim que o
papa Bento XVI acordava em sua pequena cama, tomava banho em um pequeno banheiro e tinha apenas
alguns metros quadrados em um pequeno escritório com uma estreita escrivaninha escura à disposição.
Ele sabia que aqui faltava o mais importante para governar a Igreja Católica, e decidiu que ele mesmo
procuraria.



Nas ruas, de volta para casa

No mesmo momento em que o papa terminava o seu descanso do almoço, eu estava com alguns
fotógrafos, exposto ao gélido vento da Piazza della Città Leonina e já não era motivo de piada para os
policiais. Na casa número 1 dessa praça, a cinquenta metros da Porta Sant’Anna, a entrada principal do
Vaticano, havia morado Joseph Ratzinger por 25 anos. Havia grandes chances de ele voltar para cá hoje
simplesmente porque precisava de algo. Como ele deixou a casa no dia do conclave, só levou consigo o
mais importante para o quarto do hotel cardinalício. A polícia considerava a nossa espera completamente
idiota. Joseph Ratzinger não era mais Joseph Ratzinger, mas sim o sumo pontífice. Desde que ele ficasse
na área restrita do Estado do Vaticano, estava tudo certo. Lá ele podia ir para onde quisesse, mas assim
que ele ultrapassasse a fronteira e viesse para a Itália, as forças de segurança precisariam cuidar dele
com extremo cuidado, pois ele seria um chefe de Estado em território italiano.

Eu me lembro do policial Sergio da rádio patrulha, que estava sempre próximo ao quiosque da praça.
Ele explicou para mim e para os meus colegas fotógrafos, inclusive Gregoria Gatazka, por que éramos
idiotas: “É completamente ridículo pensar que o papa poderia vir aqui. Para que ele pudesse vir, nós
precisaríamos isolar todo o quarteirão, solicitar mais policiamento e avisar um helicóptero. Isso seria um
esforço incrível. O papa requer um dos melhores níveis de segurança, e isso significa que, antes de mais
nada, toda a região precisa ser revistada pelo esquadrão antibombas, cada tampa de bueiro deve ser
levantada e os cães treinados para achar explosivos precisam farejar todas as lixeiras. Depois disso, os
franco-atiradores precisam se posicionar nos telhados, detectores de metais precisam ser instalados para
controlar as pessoas que chegassem perto demais. Por fim, as redes de celular são bloqueadas, de modo
a impedir que alguma bomba seja explodida por controle remoto. A legislação atual exige tudo isso. Com
a finalidade de protegê-lo bem, nós precisamos de aproximadamente duas semanas de preparação, para
preparar uma visita papal súbita ao solo italiano. Na verdade, são apenas cinquenta metros entre o
Vaticano e a casa do papa, mas eles estão em território italiano e são intransponíveis para Bento XVI
sem a preparação necessária”. De acordo com Sergio, era muito mais fácil para o Vaticano ordenar levar
a casa inteira de Joseph Ratzinger, do jeito que estava, para o Vaticano, com todos os móveis e talheres.
No Vaticano eles teriam todo o tempo do mundo para decidir do que o novo sumo pontífice não
necessitaria mais, e guardar na moradia papal tudo aquilo que ele ainda precisaria.

Nós ouvimos tudo pacientemente, mas continuamos sentados na praça. Aos poucos, começávamos a
perder a esperança. Era absolutamente plausível o que Sergio dizia.

Alguns colegas tinham a mesma opinião do policial, de que era absurdo e loucura pensar que o cardeal
Joseph Ratzinger pudesse voltar para o seu apartamento. Além disso, tudo o que Bento XVI pudesse
precisar existia e estava disponível ali mesmo, dentro do Vaticano. Por isso esses colegas nem sequer
vieram. Mesmo assim, eu permaneci na praça em frente à entrada da casa do cardeal Ratzinger, junto a
centenas de milhares de turistas em Roma, pois aqui era o fim da legendária linha 64 de ônibus, que une a
estação central Termini à Basílica de São Pedro.

A linha tornou a família dona do bar embaixo do apartamento do cardeal Ratzinger especialmente rica.
A realocação do ponto de ônibus pôs um fim à bonança. O bar tornou-se quieto e o cardeal Ratzinger
também deixou de tomar o seu chá lá. Na esquina havia a banca de jornal provavelmente mais conhecida
do mundo. A banca localiza-se praticamente abaixo da janela na qual o papa diz a benção do Angelus
dominical. O proprietário daquela banca de jornal já havia enviado ao papa Paulo VI (papa entre 1963 e
1978) os jornais gratuitamente para o palácio apostólico. Quando o papa aparecia à janela aos domingos,
o jornaleiro sempre gritava “Viva o papa” e batia palmas. Devido às suas enormes mãos, todos na praça
São Pedro ouviam as palmas do proprietário da banca. Em Roma corria o boato de que o entusiasmo do
proprietário da banca não tinha nada a ver com o papa, mas sim porque como ela ficava exatamente na
fronteira, na linha demarcatória entre o Vaticano e a Itália, ele não precisava pagar o imposto. Eu nunca



consegui descobrir se isso é verdade.
Fosse como fosse, naquela quarta-feira eu havia comprado alguns jornais na banca, para passar o

tempo. A minha esperança de que o papa pudesse vir desaparecia. Eu tinha acabado de ir até a praça em
frente ao apartamento, pois havia especulado o que Joseph Ratzinger gostaria de fazer, depois que ele
acordasse da siesta no Domus Sanctae Marthae. Ele precisaria preparar o sermão da missa de coroação
no domingo. Não era um trabalho simples. O sermão seria visto como bandeira do seu pontificado, e para
escrever o sermão ele precisaria de livros, mais especificamente os seus livros. Já eram quase 5 horas da
tarde, o papa já devia ter terminado a sua siesta há muito tempo, eu já tinha abandonado as minhas
esperanças quando, de repente, nós ouvimos o rádio do policial Sergio começar a transmitir falas
agitadas. Eu não entendi nenhuma palavra do que era dito. Mas vi o rosto do Sergio ficar pálido. Dentro
de alguns segundos começaram a surgir policiais de todos os cantos. “Ele vem, não é?”, eu perguntei ao
Sergio. Ele assentiu que sim com a cabeça. “E aquela história de franco-atiradores, cães farejadores de
bombas e detectores de metais?” “Basicamente”, disse Sergio, “é loucura deixarem que ele venha para cá
com apenas alguns minutos de aviso”.

Eu me aproximei ao máximo do cordão de segurança que foi colocado às pressas, encontrei um poste
de luz para me apoiar e conseguir ver por cima das cabeças das pessoas. E então chegou uma limusine
preta, marca Mercedes-Benz, com a placa do Vaticano, passou exatamente em frente à casa número 1 na
Piazza della Città Leonina. Eu vi o secretário papal, Georg Gänswein, descer do carro. Em seguida, eu vi
o papa Bento XVI. A surpresa incomensurável transparecia na sua fisionomia. Ele não podia imaginar
que centenas de pessoas haviam se juntado em frente a sua casa e que haveria policiais fortemente
armados em frente à entrada da casa alugada. Onde normalmente ficava o porteiro, estavam agora os
guarda-costas. O humilde filho do policial de Marktl am Inn, na Alemanha, não conseguia esconder os
seus sentimentos nesse momento, ele estava envergonhado. Ficava repetindo para os policiais “Ma tutti
questi poliziotti, non sarebbe stato necessario” (Mas quantos policiais, isso não era necessário). Ele
disse a um oficial que só queria ir rapidamente para o seu apartamento para pegar algumas coisas.

Foi a última vez que vi esse medo no rosto do ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé.
Naquela tarde, Bento XVI teve que aprender na prática que não existia mais o Joseph Ratzinger que, por
duas décadas, havia atravessado a praça São Pedro a pé, pontualmente às 13h30, para ir para casa. O
cardeal Ratzinger era um homem que nunca havia feito muito alarde. Pelo contrário, ele vivia em um
pequeno quarteirão perto do Vaticano, o Borgo Pio, como se fosse um vizinho normal, uma pessoal
qualquer e não o chefe da Congregação para a Doutrina da Fé. Esse mesmo Joseph Ratzinger vestia a sua
boina e saía para passear diariamente às 17h30. Ele era tão pontual que as pessoas podiam acertar o
horário do relógio usando-o como referência, a exemplo da famosa metáfora inaugurada por seu
conterrâneo, o filósofo Immanuel Kant. Ele saía de casa, o apartamento número 8, descia pelo elevador e
virava à esquerda na calçada da Borgo Pio. Frequentemente, fazia uma parada na ótica Interottica, dos
irmãos Gladio e Walter Colantoni, na esquina, deixava os seus óculos para consertar ou comprava óculos
de sol Bushmills. Ele também costumava olhar a loja de roupas do padre Mancinelli, onde comprava
colarinhos de padre simples e camisas. Ele apreciava esses negociantes de peças básicas litúrgicas, e era
ali que comprava as próprias roupas. Elas não eram feita sob encomenda pelos irmãos Gamarelli,
alfaiates papais, que algum tempo depois haviam entregado uma sotaina papal muito curta e como
punição tiveram que esperar muito tempo pelo contrato seguinte.

O cardeal Ratzinger também costumava fazer paradas no seu eletricista, Angelo Mosca.
Ocasionalmente, ele pedia que Angelo passasse pelo apartamento para trocar algumas lâmpadas. Por fim,
ele parava na banca de frutas do Borgo, que separava algumas maçãs maduras, porque sabia que Ingrid
Stampa, a empregada de Joseph Ratzinger, fazia de tempos em tempos Apfelstrudel para o cardeal. Às
vezes, quando tinha algo para comemorar, ou simplesmente quando tinha tempo de sobra, Joseph
Ratzinger gostava de caminhar um pouco mais, quase chegando ao super elegante hotel Atalante-Star.



Mas ele não entrava lá. Ao invés disso, ele se dirigia à singela Cantina Tiolese, do outro lado da rua,
onde havia um almoço por menos de dez euros. Às vezes ele também tomava vinho branco.

Naquela quarta-feira, dia 20 de abril, quando Bento XVI se deixou ser levado para sua casa, para ali
trabalhar por cerca de três horas, ele olhou pela última vez do seu apartamento para essa zona de
pedestres em Borgo Pio. Agora ele sabia que nunca mais poderia sair para uma simples caminhada, pelo
resto de seus dias. Para jantar, sentou-se novamente na sala de jantar que parecia imensa, no hotel
cardinalício. No futuro, aquela modéstia iria se tornar ainda mais legendária. Alguns meses depois,
quando ele viajou para Colônia (Köln), para a Jornada Mundial da Juventude, sugeriu para o cardeal
Joachim Meisner que ele ocupasse o pequeno quarto de hóspedes, porque assim o cardeal não precisaria
ceder o seu apartamento para o papa. O que Meisner naturalmente rejeitou.

Mas quem era de verdade esse homem modesto e o que se passava dentro dele, era o que todos no
Estado papal se perguntavam. Apesar de tentar, não consegui prever o que ele iria fazer e apesar de todas
as especulações, não tive como responder a essa pergunta naquela noite.

Por volta das 7 horas da noite, a redação do programa Johannes B. Kerner Show me convidou para
falar ao vivo do Vaticano. Eu precisava primeiro passar em casa para trocar de roupa. O tempo estava
excitante, mas o nervosismo e meu estado de exaustão fizeram com que eu cometesse um erro nesse dia:
entre vários ternos pretos simples que eu tenho, consegui pegar o único que era completamente
impróprio. Eu havia aprendido em dúzias de viagens papais que acompanhei nos trópicos que, mesmo
estando 40 graus Celsius à sombra, o Vaticano espera sempre um “vestuário adequado”. Para
acompanhar o sumo pontífice, deve-se vestir um terno preto, por isso eu tinha um terno preto de um
tecido super fino que era perfeito para o clima na Nigéria ou no México, mas era completamente
impróprio para o frio daquele mês de abril em Roma. Até hoje eu me lembro como senti frio naquela
noite gelada. As equipes de televisão haviam construído na praça São Pedro uma espécie de castelo de
colunas de metal, os estúdios individuais improvisados das emissoras estavam próximos uns dos outros,
as câmeras estavam todas lado a lado nos quatro cantos da praça e parecia uma gaiola
superdimensionada e de alta tecnologia. Os convidados dos talk shows, que eram pessoas que sabiam
qualquer coisa do Estado Pontifício, engatinhavam nas escadas instáveis de um estúdio improvisado para
o próximo. Dominava um constate rumor que lembrava a Babilônia bíblica. A redação do J.B.Kerner em
Hamburgo me informou que eu deveria ser paciente, pois a minha aparição havia sido adiada, porque
Georg Ratzinger havia sido convidado para o programa. Em vez de se apresentar para a televisão na hora
certa, havia preferido rezar para o seu Senhor Celestial. Ele havia ido para uma Igreja em Regensburgo
(Regensburg), por isso todos precisavam esperá-lo. O cinegrafista se compadeceu e me emprestou o seu
casaco.

Finalmente apareceu o adorável senhor que era maestro da catedral há anos, eu o vi pela tela e vi o seu
jeito calmo e deliberadamente pensativo, antes ir ao ar com uma sensação inacreditável. Eu não acreditei
que Georg Ratzinger fosse dizer tão abertamente e explicar sem papas na língua – com o perdão do
trocadilho – a catástrofe que significava aquela eleição do irmão ao cargo de papa. Ele explicou que
Joseph Ratzinger tinha planos completamente diferentes, que ele desejava voltar para casa, e que o agora
papa Bento XVI devia estar muito desapontado, por ter que passar os últimos anos de sua vida separado
do irmão. Georg Ratzinger se mostrou preocupado ainda com a questão de dinheiro. Ele até poderia se
mudar para Roma para ficar perto do seu irmão, mas as moradias, concluiu ele, eram muito caras, na
capital italiana. Georg Ratzinger parecia não entender que como papa o seu irmão poderia ter à
disposição centenas de milhares de metros quadrados de moradias em numerosos palácios em Roma.
Contudo, o pesar que ele sentia pelo destino do irmão era, sem dúvida, verdadeiro. Em vez de desejar a
ele uma regência de sucesso, ele se permitiu dizer em uma frase sucinta, porém sensacional para o
mundo: nela, ele desejava, antes de mais nada, saúde ao seu irmão e que ele ficasse bem.

Os cardeais haviam eleito um homem tão velho e doente, que o irmão dele, em vez de parabenizá-lo



por ser eleito sumo pontífice, desejava a benção de Deus para lhe dar a saúde que ele não tinha?
Precisamente na Alemanha, em Regensburgo, se encontrava a chave para entender o verdadeiro estado de
saúde do homem que era agora o foco das atenções planetárias. Para os bávaros, a aceitação da eleição
era sem dúvidas um enorme sacrifício, agora não havia mais dúvida alguma. Durante a transmissão,
Georg Ratzinger repetiu em detalhes como ele lamentava por seu irmão. Ele contou por vários e longos
minutos o quanto Joseph Ratzinger havia se animado com a vida em Regensburgo e como ele ansiava
poder se mudar para a casa que ele ainda possuía em Pentling e ali fazer passeios ao lado do irmão.
Joseph Ratzinger conhecia bem a si mesmo, ele sabia que era o homem certo para estar à frente de uma
escrivaninha em uma biblioteca e não uma estrela da Igreja para ficar no centro das atenções.

Alguém no Vaticano talvez tenha pensado que poderia ser prejudicial ter Georg Ratzinger repetindo
constantemente como era horrível Joseph Ratzinger ter sido eleito papa. Alguém deve ter pedido logo em
seguida ao papa que refreasse a língua do irmão, pois de fato o sumo pontífice telefonou para Georg
Ratzinger naquela noite, enquanto o outro descrevia minuciosamente o destino horrível do irmão agora
papa, ao vivo para uma câmera de televisão. Mas quando o papa finalmente concordou que telefonassem
para o apartamento do seu irmão, uma empregada atendeu e disse que Georg Ratzinger não podia falar,
porque ele estava em um estúdio de televisão.



O trono de Simão

Vaticano, Basílica de São Pedro, domingo, 24 de abril. Era o dia de Joseph Ratzinger, o dia da missa de
coroação do 264˚ sucessor de Pedro. Seja do ponto de vista terrestre ou celestial, o filho do policial de
Marktl am Inn havia conseguido um grande feito naquele domingo: o rei da Espanha, Juan Carlos I,
reverenciaria Joseph Ratzinger, o ex soldado da Wehrmacht, durante a missa inicial na Basílica de São
Pedro e, segundo a fé católica, o Espírito Santo dos cardeais havia escolhido o nome de Joseph
Ratzinger. Dois mil anos antes, um homem que tido como filho de Deus disse ao pescador Simão
Barjonas, ou Simão, filho de Jonas: “E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
Igreja; as portas do inferno não prevalecerão contra ela” (Mateus, 16:18). Por isso, Paulo chamou Pedro
de Kephas, do hebreu kepha, a rocha.

Agora, as chaves para o reino do céu eram confiadas ao 265° papa, um homem que teve uma infância
difícil, foi obrigado a participar do exército de Adolf Hitler, estudou Teologia em uma Alemanha
bombardeada e quase destruíu sua carreira universitária por causa de um trabalho muito mal
datilografado. Esse homem trabalhou em Roma fazendo duras e fervorosas críticas e cultivou o ódio de
seus oponentes, no seio da própria Igreja. Esse homem agora ocupava o trono da monarquia eletiva mais
antiga do mundo. Os fatos eram inacreditáveis, no pouco tempo vivido. Fazia quase um milênio, mais
precisamente 947 anos, desde a última vez que um alemão tinha sido escolhido como sucessor de Pedro:
Friedrich von Lothringen, o papa Estevão IX, regeu por menos de um ano, entre o dia 3 de agosto de 1057
e 29 de março de 1058. Eu sempre achei presunçoso considerar o holandês Adriaan Florisz Boeyens
(papa Adriano VI, de 1522 a 1523) como o último papa alemão, porque a Holanda pertencia na época ao
Sacro Império Romano. Nascido em Utrecht, o papa Adriano VI falava, quando muito, um alemão pobre.
Naquele dia, Joseph Alois Ratzinger escreveu o seu nome em letras garrafais no grande livro da história
da Igreja Católica.

Eu estou convencido de que a Segunda Guerra Mundial só terminou efetivamente nesse momento, no
dia 23 de abril de 2005. Antes do conclave no qual o papa Bento XVI havia sido eleito, inúmeros
cardeais se pronunciaram contra a possibilidade de se eleger um papa alemão, alegando que ainda não
havia chegado o momento de colocar alguém dessa nacionalidade no cargo moral mais elevado do
mundo, de uma Igreja com mais de 1,1 bilhão de fiéis. Para Karol Wojtyla e para toda Igreja Católica,
permanecia viva a lembrança dos crimes da Segunda Guerra Mundial e da ditadura nazista. Era muito
importante lembrar-se das vítimas e não esquecer o que havia acontecido. Eu entendia isso melhor do que
ninguém, porque fui por muitas décadas um dos sofredores. O Vaticano havia decidido que durante as
viagens internacionais do papa João Paulo II para países conhecidos de vítimas do terrorismo nazista,
deveriam sempre fazer algo para as vítimas. O papa João Paulo II nunca deixou de visitar os memoriais e
determinou que, nesses eventos, deveria haver sempre um jornalista alemão na delegação do Vaticano.
Na maioria das vezes, eu estive. Os meus colegas podiam ir passear ou fazer compras nesses momentos,
e eu precisava acompanhar o sumo pontífice aos memoriais, conversar com as vítimas e depois relatar
tudo aos outros. Um dos meus amigos, que era provavelmente um dos jornalistas mais experientes ao
redor do papa, o judeu americano Victor Simpson, adorava me atormentar antes do avião papal decolar e
dizia: “Hey Andy, we’re going to Brasil, good for you, no Nazi-Victim-Memorials”  (Ei, André, dessa
vez estamos indo para o Brasil, a sua sorte é que lá não tem nenhum memorial para as vítimas do
nazismo). Até o meu amigo, o judeu especialista no Vaticano, Menachem Gantz, ria de mim e dos meus
“dias de trabalho especiais” em inúmeros países. Isso era engraçado só para eles, para mim não era nem
um pouco.

Após a minha formação e antes de arranjar o trabalho como observador do papa no Vaticano, eu
pensava que sabia bastante sobre o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, mas o meu trabalho seguindo
o papa João Paulo II me ensinou muito mais. Na verdade, eu não tinha ideia do grau de sofrimento que o



exército de Hitler causou aos povos. Havia dias ruins, dias realmente péssimos e dias em que ninguém
conseguia suportar um alemão no memorial para as vítimas do terrorismo nazista. Para mim as piores
horas foram quando eu acompanhei o papa João Paulo II ao Yad Vashem, apesar do meu amigo
Menachem Gantz tentar me consolar. Eu não imaginava que fosse retornar a esses lugares com o papa
Bento XVI. O que os alemães fizeram ao povo judeu? No escuro daquela sala, a resposta para essa
pergunta parecia insuportável. Terríveis foram os encontros com o papa João Paulo II em 1999, nos
pontos de baldeação em Varsóvia, onde os trens partiam para enviá-los para a morte. Eu vou me lembrar
para sempre de Marek Edelmann contando sobre a revolta do gueto de Varsóvia. Ele, o mais jovem dos
três comandantes da revolta no gueto, ainda conseguia ouvir os tiros das metralhadoras dos alemães.
Aquele momento em que os alemães invadiram o gueto, quando os Panzergranate se aproximavam das
pessoas que Edelmann havia posicionado e que conseguiram escapar milagrosamente pelos esgotos, esse
momento jamais seria esquecido por ele, até a sua morte. Foi uma experiência terrível ter que ir a todos
os memoriais dos crimes nazistas na Polônia, Ucrânia, Itália, França, Eslováquia, Espanha, Bulgária,
Azerbaijão, Malta, Grécia, Geórgia e muitos outros lugares. Assim como os italianos, os alemães faziam
discursos cheios de piedade sobre os tipos de massacre da guerra e falavam sobre os crimes nazistas que
eles, alemães “normais”, não tiveram nada a ver. Mas o que eu vivenciei contrariava todos eles. Os
sobreviventes que conheci em dezenas de celebrações nunca falavam sobre o que os nazistas haviam feito
a eles, e sim do que os alemães fizeram. Eles nunca diziam: “quando os nazistas vieram”, mas sim
“quando os alemães vieram”.

Uma das piores experiências foi uma conversa com uma senhora idosa em Astana, no Cazaquistão, em
2001. Ela, orgulhosamente, deixou que eu a entrevistasse, pois falava alemão perfeitamente. Todos os
seus parentes me encaravam enquanto o papa lia a missa para a cidade de Astana em uma praça. Quando
lhe perguntei “Onde você aprendeu a falar alemão tão bem?”, imaginei ingenuamente que ela fosse dizer
que havia frequentado o Instituto Goethe do seu país, mas ela respondeu: “No campo de concentração em
Auschwitz. Se você não tinha aprendido a falar a língua quando criança, então não tinha como implorar
aos soldados por mais pão, e você com certeza morreria”. Todos esses países tinham memoriais das
pessoas que os soldados nazistas assassinaram ou que morreram na guerra contra a Alemanha. Eu conheci
tantas vítimas ou descendentes de vítimas naquelas duas décadas, o sofrimento imensurável que os
nazistas haviam causado, que hoje eu estou certo que ninguém consegue captar a amplitude daquilo que a
Alemanha causou entre 1936 e 1945. Eu me lembro de uma conversa que tive com o bispo Kelvin Felix
na ilha caribenha de Santa Lucia. Nós estávamos nadando no mar caribenho, e eu disse a ele: “Pelo
menos aqui vocês não sofreram com ataques dos nazistas”. Ele me deu uma lição, me contou como
submarinos da marinha alemã haviam infernizado a vida das pessoas na ilha. O papa João Paulo II não
pretendia deixar que as lembranças de todo esse sofrimento fossem esquecidas, e por causa de todos os
crimes cometidos pelos nazistas, eu entendia porque havia tantos padres no Vaticano que eram
fundamentalmente contra um alemão ocupar o trono de Pedro.

Minha posição também tem relação com um dos meus melhores amigos. Bruni Bartolono é judeu e
trabalha há muito tempo para a agência de notícias France Presse. Foi uma das horas mais bonitas e mais
difíceis da minha vida, quando traduzi uma carta para ele, que os seus parentes haviam conseguido
contrabandear dos campos de concentração alemães. Eu me lembro daquela carta claramente. Um parente
de Bruno escreveu de Auschwitz que havia apenas um consolo para ele: era que, após o fim da guerra, a
comunidade internacional faria a Alemanha pagar pelos crimes que ele tinha presenciado em Auschwitz.
Parecia que esse homem da família de Varsóvia, e que foi morto no campo de concentração, teve o seu
último desejo atendido. Os alemães haviam perdido a chance de serem vistos como representantes do
bem.

Mas os cardeais que achavam que ainda não era o momento para ter um papa alemão eram minoria. A
maioria achava que havia chegado o momento de ter um alemão como sumo pontífice. Na Alemanha



existiam mais duas gerações que não haviam se envolvido ou vivido a guerra. Um homem que vivenciou
a guerra e viu com os próprios olhos as atrocidades que os nazistas cometeram, agora ocuparia o trono
papal. Depois de um polonês, vinha um alemão. “O que Deus quer nos dizer com isso?”, questionou um
cardeal polonês no conclave. O papa Bento XVI tinha agora uma oportunidade única e que não se
repetiria: ele poderia se apresentar como um papa alemão que viveu na época da Segunda Guerra
Mundial e havia sido membro do exército. Ele poderia pedir perdão nos memoriais dos crimes nazistas e
pedir um novo começo.



Um chefe alemão no Vaticano

O homem que se preparava para assumir o cargo contínuo mais antigo do mundo, o sucessor de Pedro,
estava em pé em um pequeno quarto no hotel cardinalício Domus Sanctae Marthae e se vestia para o
grande dia. De madrugada, eu corri para o trabalho. A morte de um sumo pontífice e a eleição do seu
sucessor tinha um efeito colateral impressionante e pouco conhecido: perde-se muito peso. O bom é que
o funeral do papa João Paulo II era também a missa inaugural do papa Bento XVI. A área da cidade ao
redor do Vaticano tinha sido isolada, principalmente a Via Aurelia, o caminho de acesso entre o Vaticano
e o aeroporto, e eu morava uma rua para trás. Isso significava que os policiais, mesmo estando a cinco
quilômetros do Vaticano, paravam a minha motocicleta e me explicavam que apesar de eu ter autorização
para chegar ao meu local de trabalho no Vaticano, a minha motocicleta não tinha autorização, então eu
precisava ir a pé. Nem ônibus ou táxis podiam andar na área de segurança. O caminho estava livre
somente para os chefes de Estado que fossem trazidos do aeroporto até o Vaticano pela Via Aurelia.

Eu carregava a minha mala pesada do computador pela Via Aurelia sempre em direção ao Vaticano,
como os fiéis que nos tempos dos evangelhos faziam peregrinações pelas estradas da Espanha em direção
a Roma. Cada vez que um chefe de Estado era conduzido pela rua, os policiais também bloqueavam as
calçadas, e até andar era proibido. Eu esperava todas as vezes, com paciência. Certa manhã, eu demorei
quase três horas para percorrer os cinco quilômetros até o réquiem do papa João Paulo II. Eu era parado
a todo momento pelos policiais, porque o chefe de Estado israelita, o presidente da Argentina, o
presidente do Cazaquistão ou o presidente americano George Bush passavam trovejando por mim. Eu,
que era parado por um policial na calçada e precisava esperar até o carro sumir no sentido da Basílica
de São Pedro. Até com ele morto, a maratona de João Paulo II quebrou todos os recordes. Nunca antes
houve um réquiem que juntasse tantas pessoas e tantos chefes de Estado. Mais de 3 milhões de pessoas
foram à praça São Pedro naquele dia gelado em que o cardeal Joseph Ratzinger presidia a missa para o
funeral.

Nesse dia o mundo parecia ter parado. 197 chefes de Estado, mais de trezentas delegações se
aglutinavam nos lugares de honra diante do caixão simples de madeira do polonês Karol Wojtyla. De
todas as personalidades importantes do mundo faltou apenas uma: Vladimir Putin, presidente da Rússia,
teve que desistir da viagem a Roma em deferência à Igreja russa ortodoxa, que nunca aceitou a amizade
com o papa polonês. Quando cheguei ao caixão do grande papa, observei um gesto silencioso, como se o
Bem e a Liberdade tivessem um poder sobre a força do papa durante a sua vida. O presidente israelense
Mosche Katzaw que havia recebido o papa em 2000 em Jerusalém, deu a mão a Bashar al-Assad,
presidente da Síria, país inimigo. O sumo pontífice também havia estado em Damasco no ano de 2001, e
disse ao Oriente Médio que para se tornar uma verdadeira “Terra Santa” eles deveriam criar a paz.

Eu me preparei bem naquela madrugada fria de abril de 2005, munido de paciência e pronto para fazer
a longa caminhada. Eu sabia que precisaria parar toda vez que um chefe de Estado importante fosse
passar e estava atento às sirenes da escolta policial naquele domingo de manhã silencioso em Roma. Mas
na caminhada para a Basílica de São Pedro, daquela manhã de domingo, ficou claro para mim o que
havia acontecido em Roma na última semana. Um homem como aquele nascia somente a cada mil anos.
Ele havia transformado o Vaticano em uma das instituições mais importantes do mundo e pessoas de
todos os lugares foram a Roma só para se despedir dele. Substituir esse homem havia sido a tarefa de
todos os cardeais, e eles sabiam que não seria fácil resolver esse dilema. As três mil pessoas que haviam
acompanhado o seu sepultamento na praça São Pedro pensavam que sabiam por que esse homem havia
sido uma exceção. Para eles, ele era um santo. Mas quem queria ser o sucessor de um santo, e ter cada
uma de suas realizações comparadas? É verdade que naquela manhã ainda passavam carros com chefes
de Estados e presidentes que iam para a missa de coroação de Joseph Ratzinger, mas era apenas uma
fração dos visitantes do réquiem do papa João Paulo II. Qualquer pessoa era obrigada a ficar humilde



diante desse recorde histórico, o dia em que mais chefes de Estados participaram de um funeral. Para
qualquer outro papa, a missa de coroação havia sido um recorde, como a de Bento XVI. Vieram 28
chefes de Estados e 110 delegações, mas o mundo não a acompanhou. Eles não viram quantos presidentes
vieram honrar Joseph Ratzinger, eles viram que, em comparação ao funeral do seu predecessor, o mundo
não se interessava com a inauguração do pontificado de Joseph Ratzinger. O presidente americano
George W. Bush era um dos muitos chefes de Estado que não havia vindo, veio apenas o seu irmão Jeb
Bush, que não era o presidente, e sim o governador da Flórida.

Bento XVI deve ter percebido nesse dia que era impossível lutar contra as comparações com o seu
predecessor, e por isso ele decidiu nem sequer tentar. Ele queria ser outro papa, um que fosse acima de
tudo humilde, e por isso Bento XVI iniciou nesse dia um nova época na história da Igreja Católica,
mesmo que ninguém percebesse. Nenhuma emissora de televisão noticiou isso, nenhum jornal mencionou,
o mundo ignorava o que acontecia diante dos seus olhos: um sumo pontífice alemão terminava o tempo
em que os papas podiam ser adorados como reis. Foi um alemão que se preocupou com isso: o papa era,
a partir de agora, uma autoridade religiosa, e apenas isso. Desde o século VIII era permitido que os
papas usassem uma cobertura para cabeça como sinal de sua honra. Proveniente da tradição persa, o
papa Constantino I (papa entre 708 e 715) foi provavelmente o primeiro a usar o Carmelaucum. A partir
do século IX, os papas passaram a usar uma coroa regularmente. No ano de 1300, o papa Bonifácio VIII
(1295 a 1303) usou a primeira coroa papal: a tiara com duas coroas. A primeira tiara com três coroas
encontra-se no túmulo do papa Bento XII (papa de 1334 a 1342).

A partir do ano de 1560, os papas passaram a ser coroados na cerimônia na Basílica de São Pedro
com a seguinte fala: “Recebei a tiara, ornada de três coroas, e sabei que sois Pai de Príncipes e Reis,
pastor de toda a terra e Vigário do Salvador, Nosso Senhor Jesus Cristo”. Muitos reis sentiram de perto a
força do poder do papa. O exemplo mais conhecido é com certeza a Via Canossa do rei Henrique IV, em
dezembro de 1076. O imperador queria que o papa revogasse a sua excomunhão. Com a chegada dos
italianos ao Estado papal em 1870, o domínio do sumo pontífice sobre o Vaticano diminuiu. Mas os
papas não abriam mão do título de reis. O papa Pio XII usava a tiara frequentemente. O papa Paulo VI
(papa entre 1963 e 1978) foi o último papa que se deixou ser coroado. Um ano após a sua coroação, ele
deu de presente a última tiara que um sumo pontífice usaria aos católicos dos Estados Unidos, como
agradecimento de sua enorme ajuda aos pobres do mundo. Esta última tiara pode ser vista hoje na
basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição, em Washington. O papa João Paulo I renunciou
à coroa, mas ele aceitava usar a Sedia Gestatoria, o trono papal móvel, ao longo da Basílica de São
Pedro e da Basílica de São João de Latrão. O papa João Paulo II conseguiu abolir esse trono de vez. Ele
se recusava a ser transportado com a Sedia Gestatoria, como se ele não pudesse andar. Ele preferia usar
o andador. Ele queria evitar a imagem triunfal da Sedia Gestatoria. Mas da tiara João Paulo II não abriu
mão. Quando foi investido papa, Bento XVI declarou que, após 1300 anos, era necessário fazer um corte
na história e mudar os velhos hábitos imperiais: a partir de agora, os papas não deveriam mais ser vistos
como líderes coroados. Foi com o papa alemão que os papas perderam o seu título real, provavelmente
para sempre. Deixaram de ser uma “cabeça coroada”.

O sempre discreto e modesto Joseph Ratzinger não aceitou usar a coroa, mas os símbolos de sua
responsabilidade religiosa continuaram presentes: o pálio, uma espécie de estola dos arcebispos, foi
colocada nele pelo protodiácono, o cardeal Jorge Medina Estévez. Foi a segunda vez que Joseph
Ratzinger recebeu essa distinção. Em 29 de junho de 1977 ele já havia recebido um pálio do papa Paulo
VI após a sua consagração como bispo de Munique e Freising. Pessoalmente, eu acho que a estola,
originária da Igreja Oriental era uma das distinções mais interessantes no Vaticano. Sempre gostei de ver
o papa abençoar as duas ovelhas que fornecerão o algodão para o pálio que será tecido pelas freiras
enclausuradas do convento de Santa Cecília, em Roma. Se as freiras perceberem que as duas ovelhas não
fornecerão algodão suficiente para fabricar a mão a estola de pálio para o novo arcebispo, elas misturam



o algodão das ovelhas abençoadas com algodão comum branco.
O segundo símbolo da dignidade do sumo pontífice é o anel de pescador, que o secretário de Estado

cardinalício, Angelo Sodano, colocou no dedo do papa. Após a santa missa na Basílica de São Pedro,
começam as congratulações ao novo sumo pontífice para provar a sua honra. Eu me lembro precisamente
do momento em que o rei da Espanha, Juan Carlos I, parabenizou Bento XVI. Sua Alteza pediu para que o
Santo padre Bento XVI não se separasse do porta-voz papal, o espanhol Joaquín Navarro-Valls. O papa
acenou, mas ele não seguiu o conselho e mais tarde ele trocou Navarro-Valls pelo jesuíta Federico
Lombardi.

Eu jamais esqueceria essa missa inicial, principalmente porque estava certo de que essa seria a minha
última missa com o Bento XVI. Em algum momento desse pontificado também chegaria a minha vez –
Joseph Ratzinger iria querer resolver o máximo de problemas que ele pudesse, e em algum momento ele
iria me informar, e disso eu estava certo, de que o meu tempo em Roma havia chegado ao fim.

O papa deixou a basílica de São Pedro exatamente às 14h03. O pontificado do 264˚ sucessor de Pedro
havia começado oficialmente.

Naquele domingo, voltei pelo mesmo caminho que havia feito na ida, e novamente fui parado diversas
vezes pela polícia, para liberar a rua para os chefes de Estado que retornavam. Eu também vi a limusine
azul do Vaticano, com os primeiros cardeais já sendo levados para o aeroporto. Alguns deixaram bem
claro que tinham pressa de ir embora de Roma.

Com isso, esse domingo foi, para a Igreja Católica, essencialmente um dia de comemoração. Os
cardeais haviam escolhido um novo chefe para a Igreja, mas o esplendor do glamour das luzes da
Basílica de São Pedro não conseguia esconder o ânimo pessimista de alguns cardeais. Eles fizeram algo
que precisava ser feito, mas não conseguiam deixar para trás o que fizeram relutantemente. Agora não
conseguiam mais encobrir o que aconteceu: os cardeais se encontraram naquela péssima e desconhecida
hospedaria da Santae Marthae, e eles sabiam que não conseguiriam resolver a questão que era posta
diante deles. Eles sabiam perfeitamente que nenhum deles queria ser o sucessor de João Paulo II, o papa
do milênio. Nenhum deles conseguiria lidar com os milhões que iriam à Jornada Mundial da Juventude ou
à Jornada Mundial da Família que João Paulo II havia marcado. E quem poderia lidar com as massas que
surgiam todos os dias para ir até o túmulo do papa João Paulo II na Basílica de São Pedro? Era por isso
que nenhum dos cardeais queria assumir o trabalho do papa do milênio. Para eles, Karol Wojtyla havia
sido um santo e exigiam que esse homem fosse declarado santo “imediatamente”, subito. Mas como
suceder um santo, um homem que para alguns, e também para a Igreja, havia encontrado, por motivos
misteriosos, uma fonte inesgotável de bondade e que dava força a milhares de pessoas normais? Na corte
papal, havia uma certa perplexidade e desconfiança com relação ao modo como o papa João Paulo II
tratava as pessoas que eram consideradas inimigas da Igreja Católica. E essas pessoas viram algo nos
olhos ou nos gestos de Karol Wojtyla, encontraram alguma coisa que eles estavam procurando. E elas se
transformaram, como por milagre.

Todos na corte papal conheciam tais exemplos. Eu pessoalmente jamais irei esquecer como Haddah
Messiah, jornalista de televisão e conhecido judeu, chorou incontrolavelmente diante do sumo pontífice.
Muitos aspectos do pontificado do papa João Paulo II foram impressionantes, mas nada foi tão singular
como o carisma indescritível que emanava dele. Eu vi tantas vezes e em tantos países pessoas que
haviam passado horas na Igreja para garantir um lugar, saírem relutantemente da santa missa do papa,
porque estavam ali só para ter a chance de apertar a mão dele. Eles se levantavam de seus lugares,
formavam uma fila para poder ver ao vivo o homem que muitos consideram um velho conservador e
alheio ao mundo, e então acontecia. As donas de casa, os jovens, os pais de família, essas pessoas que
nunca frequentaram muito a Igreja Católica eram tocadas e enfeitiçadas por aquele polonês. A maioria
chorava após esses encontros. Eu nunca entendi isso, apesar de ter presenciado a cena muitas vezes. Algo
acontecia perto de Karol Wojtyla, como se o Bem pudesse ser sentido repentinamente. Mas é claro que



talvez tudo aquilo fosse apenas histeria.
Mesmo que parecesse improvável para mim, as pessoas que haviam lamentado a morte do papa João

Paulo II na praça São Pedro naquele abril gelado, acreditavam que esse papa estava mais perto de Deus
do que qualquer outra pessoa, afinal Deus havia salvado a sua vida com a mão protetora da Virgem
Maria no atentado de 1981. Os fiéis acreditavam que Deus fez de Maria um anjo protetor para o chefe da
Igreja. Karol Wojtyla também acreditava e sempre dizia isso. Mas como um clérigo normal, igualmente
piedoso, mais estudioso, mais ponderado e mais experiente, deveria tentar suceder um papa a quem até
Deus havia mostrado o seu apreço pessoal e que havia presumivelmente sido um santo? De onde o Bento
XVI, que tinha 78 anos no dia de sua eleição, deveria tirar forças, a força que Karol Wojtyla (que tinha
58 anos quando foi eleito) usou em 26 anos para trabalhar sete dias por semana e para destruir um
império mundial? O primeiro grande sucesso da Igreja Católica na política mundial desde séculos, talvez
desde milênios.

As igrejas católicas não interferiram na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, nas quais católicos
matavam católicos, e o Estado papal não havia se distinguido por sua sabedoria desde o seu colapso em
1870. Nem a cristianização da América, a guerra contra os muçulmanos ou a destruição de
Constantinopla foram acontecimentos que pudessem deixar a Igreja orgulhosa. Mas o mundo inteiro
reconhecia sem igual o que a Igreja Católica fez na Europa Oriental durante o período do papa João
Paulo II até a queda do muro de Berlim. Dessa vez o sucesso não veio por meio das Forças Armadas,
mas sim pelo brilho dos olhos azuis de Karol Wojtyla e pelo poder de persuasão de suas mãos vazias.
Mas como o novo sumo pontífice iria conseguir fazer algo parecido a isso?

Eu vivenciei, como os cardeais orgulhosos perceberam perplexos, que os chefes de Estado faziam
peregrinações até Karol Wojtyla antes do começo da primeira Guerra do Golfo, na esperança de que ele
pudesse evitá-la. Apesar de ser um papa, ele era uma das personalidades políticas mais importantes no
mundo. Esse clérigo conseguiu curar com sucesso antigas feridas. Na década de 1970 o papa Paulo VI
tinha ficado conhecido como “Paulo da pílula” por causa de sua decisão contra as pílulas
anticoncepcionais. Mas os papas ainda estavam longe de ter um papel decisivo, e então veio Karol
Wojtyla, e até os grupos contrários à religião o celebraram como o papa do milênio. Até do ponto de
vista mais terreno, João Paulo II foi o papa perfeito. Karol Wojtyla descobriu durante o seu pontificado
que ele era um político habilidoso. Muitos anos após a sua morte, o cardeal Lajolo, que tinha uma longa
carreira como secretário de Estado, contou com muita admiração do seu escritório de governador do
Vaticano, como Wojtyla havia agido espertamente. “Ele escrevia a palavra solidariedade regularmente
em seus sermões, o que parecia bastante insuspeito, já que era óbvio que os católicos devessem ser
solidários. Mas em polonês chama-se Solidarność, e assim o papa elogiou por anos o sindicato que
ajudou a derrubar a ditadura, sem que as pessoas suspeitassem.”

Por muitos anos eu vi como Karol Wojtyla ia de um sucesso ao outro pelo mundo, de modo que as
pessoas perguntavam o que o papa ainda teria para fazer no futuro. Karol Wojtyla conseguiu resolver uma
briga que já durava milhares de anos na primeira visita de um papa à Romênia, um país ortodoxo. Ele foi
o primeiro sumo pontífice a visitar o “Vaticano” do islamismo sunita, a Mesquita de Al-Aqsa no Cairo, a
principal instituição religiosa para 900 milhões de muçulmanos. Diante do Muro das Lamentações, em
Jerusalém, ele pediu desculpas ao rabino Michael Melchior, futuro ministro do Exterior, admitindo a
culpa histórica dos cristãos nos crimes cometidos contra judeus. Dessa fora, o papa João Paulo II
finalmente deu fim a uma briga entre judeus e cristãos que durava dois mil anos, e liberou o caminho para
construir uma amizade entre ambas as religiões. Agora, finalmente está tudo bem entre os judeus e os
católicos. Tudo muito bem.

O papa João Paulo II também usou esse sucesso para globalizar a Igreja, e libertá-la do medo terrível
de perder fiéis no continente europeu. A Igreja cresceu no mundo inteiro, na África, América Latina e até
na América do Norte. Quem deveria imitá-los? Mesmo que as características terrestres de Karol Wojtyla



fossem ignoradas, ainda assim as características “celestiais” eram ainda mais impressionantes. Os
cardeais precisaram se perguntar se alguma vez antes Deus havia se tornado tão parcial em relação a um
papa. Primeiro ele o salvou de um atentado mortal, depois deixou que ele realizasse milagres durante a
sua vida, como testemunhou Kelvin Felix, arcebispo de Castries.

Bastava pensar na primeira reunião com milhões de jovens na Jornada Mundial da Juventude que
ocorreria pouco depois em junho, em Colônia, da qual o papa Bento XVI teria que participar. Karol
Wojtyla fundou a Jornada Mundial da Juventude e, ao longo de sua vida, levou mais de 20 milhões de
jovens a se ajoelharem. Centenas de milhares de pessoas finalmente foram para Roma para estar perto de
Karol Wojtyla no dia e nas horas seguintes à da morte do “seu papa”. Dia e noite eles cantaram os hinos
que João Paulo II havia ensinado, especialmente o de Marco Frisina, “Jesus Christ, you are my life”
(Jesus Cristo, você é a minha vida). Por mais bonito que fosse a Igreja Católica atingir milhares de
pessoas no mundo inteiro com Karol Wojtyla, como conseguir um sucessor que pudesse competir com o
apelo daquele homem?

Todos os padres católicos são preparados, em sua formação, para se apresentar diante das pessoas,
quase como um ator em cima de um palco. Por centenas de anos, os padres celebraram as missas sem
olhar as pessoas nos olhos, mas desde o Segundo Concílio do Vaticano, os 420 mil padres católicos do
mundo precisam olhar para o público que se senta diante deles. Mas os padres católicos não são
preparados para celebrar um rito sagrado diante de milhares de pessoas. Não há uma única universidade
católica que ensine ao padre como ele deve se comportar quando ele anda em um jipe envidraçado, no
meio de uma multidão de dois milhões de jovens completamente fora de si. Nos dois mil anos de história
da Igreja Católica, antes de Karol Wojtyla nunca houve uma situação assim. Mas desde então, quem
ocupasse a cadeira de sumo pontífice precisaria conseguir fazer coisas dessa natureza, e lidar com aquele
tipo de situação.

Além disso, todos os cardeais sabiam perfeitamente do perigo que havia em assumir o cargo. A Igreja
Católica existente era a Igreja de Karol Wojtyla. Com exceção de dois cardeais, ele havia vocacionado
todos os outros, porque governou por 26 anos. Como um novo papa conseguiria se impor na Igreja de
Wojtyla? Estava claro que os cardeais iriam pedir socorro nos dois primeiros conflitos, o que nunca
aconteceria no período de Karol Wojtyla. E foi exatamente o que aconteceu, mais ou menos na época do
caso Williamson. O maior desafio seria com certeza as missas dos fiéis, que não se contentavam com ver
o papa no balcão longínquo na basílica de São Pedro. Eles queriam tocar o papa, como costumavam fazer
na época de Karol Wojtyla. Mas quem tinha jeito para isso? O papa João Paulo II havia mudado
radicalmente o cargo e a liturgia como sumo pontífice. Leão XIII, por exemplo, não aparecia em público
nem nos Natais nem nas Páscoas, após o fim dos Estados papais. Mas o tempo não volta atrás. Os
católicos do mundo todo exigiam que o papa fosse à Jornada Mundial da Juventude e aos Encontros
Mundiais da Família, e que viajasse até eles, mesmo que morassem no fim do mundo. Foi por esse
motivo que a maioria dos cardeais deixou Roma logo após a missa de entronização de Bento XVI. Eles
sabiam que estavam deixando atrás de si uma Roma sem um novo papa brilhante, mas com um homem que
tinha um longo caminho pela frente, um homem que precisaria competir com a sombra opressora de Karol
Wojtyla.



A guilhotina de Joseph Ratzinger

Sala de audiências, Estado do Vaticano, segunda-feira, 25 de abril. A sala de audiências do papa é a ala
Paulo VI. Ela também é conhecida como ala Pier Luigi Nervi em homenagem ao arquiteto que a projetou.
Acredito que desde que ela ficou pronta em 1971, nunca houve uma cena tão dramática como a daquela
tarde.

Nessa segunda-feira, eu fui pontual. O sumo pontífice chegou atrasado.
Às 11h30, Bento XVI deveria se encontrar pela primeira vez com os peregrinos alemães, que se

acumulavam aos milhares na sala de audiências. Eles balançavam bandeiras da Alemanha e bandeiras da
Bavária. Nos corredores, homens vestiam “Lederhosen”, os calções de couro que são o traje típico e que
queriam aclamar o papa bávaro, mas também havia peregrinos normais, simples turistas que estavam em
Roma durante a eleição do papa e queriam ver o novo chefe da Igreja Católica.

Existem duas possibilidades para o papa entrar na sala de audiências: ou o pontífice se deixaria ser
conduzido até o palco, ou o sumo pontífice poderia chegar pela entrada principal, andar pelo corredor
central passando pelas pessoas até o seu trono. Enquanto estava saudável, João Paulo II sempre escolheu
a segunda opção. Segundo estatísticas do Vaticano, ele cumprimentou mais de 10 milhões de mãos no
decorrer de uma década. Toda uma geração de fotógrafos tirou o seu sustento com isso. Os fotógrafos
também destribuíram cartões com seus endereços antes dessa audiência. Era sempre a mesma história: se
você tiver sorte, o papa apertará sua mão quanto ele vier pelo corredor central e nós fotografaremos isso,
e você poderá comprar de nós uma foto de recordação. Eu assisti inúmeras vezes, do assento elevado da
tribuna da imprensa, ao papa João Paulo II seguir pelo corredor central, e notei que até as freiras e os
padres não hesitavam em empurrar mulheres e crianças, para ter a oportunidade de dar a mão ao seu
papa. João Paulo II andou por esse caminho sempre com uma paciência infindável. Camillo Cibin, seu
segurança, odiava esses momentos, pois o sumo pontífice ficava vulnerável às pessoas e ele não tinha
como verificar se elas carregavam consigo facas ou outras armas.

De repente, a porta, na extremidade superior do corredor foi aberta, e eu reconheci Joaquín Navarro-
Valls, o porta-voz do Vaticano. Eu sabia o que isso significava. Joaquín iria levar o primeiro grupo de
jornalistas que ele achava que eram confiáveis até o papa, e isso significava acima de tudo que eu não
estava nesse grupo. Eu conheço os ternos do Joaquín, e vi que para esse dia ele havia escolhido o cinza
carvão, que era o melhor e mais elegante que possuía. Eu esperava reconhecer amigos entre os colegas
que estavam com ele, amigos que tivessem conseguido fazer parte desse seleto grupo que seria o
primeiro a ser levado ao papa. Grupo composto pelos jornalistas considerados mais influentes e
importantes, por Joaquín Navarro-Valls. Eu esperava ver o meu amigo Marco Politi, do jornal La
Repubblica, um dos jornais italianos mais importantes. Eu me perguntava: “Por que o Marco não me
contou que o Navarro reuniu um grupo de jornalistas para a primeira visita ao sumo pontífice? Por que
ele nem sequer me perguntou se eu queria ir junto? Mas por acaso eu queria ir? Não era muito perigoso
ficar cara a cara com o papa? Será que ele diria abertamente que não queria me ver nunca mais?”.

Navarro seguiu pelo corredor central e eu voltei a respirar tranquilo. Nenhum dos “vaticanisti” estava
ali: nem Marco Politi, nem Luigi Accattoli do Corriere della sera, nem Marco Tosatti do La Stampa e
nem o mais devoto de todos, Orazio Petrosillo do Messaggero. Havia apenas alguns funcionários que
Navarro conduziu pelo caminho para o palco ainda quase vazio até a sala adjacente, onde eles se
encontrariam com o papa após a cerimônia. A porta se fechou atrás deles. Já eram 11h45, e os fotógrafos
no salão estavam ficando nitidamente ansiosos. Tudo dependia de o novo sumo pontífice passar pelo
caminho central que ia da entrada da sala de audiências até o palco. Então poucas pessoas conseguiriam
apertar a sua mão, e com isso menos clientes iriam comprar a foto com o papa por dez euros. Um
péssimo negócio. Seria muito diferente se o papa fizesse como João Paulo II nos seus anos saudáveis,
quando ele andava bem próximo ao cordão de isolamento. Ele iria cumprimentar centenas de mãos e



abençoaria dúzias de crianças. Eles conseguiam arrecadar mais de mil euros com as fotografias em uma
única audiência. O destino de muitas famílias dependia de como o papa passaria pelo corredor.

Ele finalmente chegou. Já eram 11h52. Ele estava 22 minutos atrasado, e não entrou pelo corredor
central. Ele havia entrado pela lateral da sala de audiências. Dali ele poderia ir diretamente para o palco.
Em vez de apertar a mão de somente alguns fiéis, ele não iria cumprimentar ninguém.

E então ele começou a falar. O momento temido havia chegado. Estava claro para todos no Vaticano
que o novo chefe iria revelar o que pensa e falaria francamente. Na missa de inauguração, ele havia
escolhido uma saída diplomática para fazer o discurso perfeito, e em tudo o que ele mencionou não era
possível identificar o que Bento XVI realmente pensava. Hoje, diante de pessoas simples, especialmente
seus compatriotas, não havia mais motivo para se esconder por detrás de frases diplomáticas. Ele iria
falar francamente não apenas na sala de audiências. Por todo Vaticano, rádios e televisores estavam
ligados. Muitos tinham bons motivos para ouvir atentamente o que o papa iria dizer agora, e, assim como
eu, muitos temiam descobrir no discurso se ele nos removeria cedo ou tarde do seu entorno.

No topo da lista estavam os padres ou pessoas ordenadas que haviam se apaixonado ou que viviam em
um relacionamento parecido com o casamento com um homem ou com uma mulher. O cardeal Joseph
Ratzinger havia dito claramente no seu discurso da sexta-feira santa, no Coliseu, que ele queria liberar a
Igreja de “toda sujeira”. Apesar de toda a veneração pelo papa João Paulo II, esse frase significava que
Karol Wojtyla havia deixado a sujeira se acumular.

Karol Wojtyla havia pensado durante praticamente toda a sua vida em um esquema leste-oeste; os anos
da Guerra Fria e a luta contra a União Soviética o haviam marcado. João Paulo II havia sempre se
preocupado em prover para os seus padres, indiferentemente de onde eles estivessem. Ele fingia não
saber que havia pedófilos estupradores de crianças entre os seus padres. Nesse sentido, podia-se dizer
que ele havia falhado. O ex-arcebispo de Viena, Hans Hermann Groër, foi condenado em 1995 por
abusar de crianças e jovens e até o seu sucessor, o cardeal Christoph Schönborn assumiu ser pedófilo
atuante e ter agredido e estuprado crianças. Mas o papa João Paulo II não fez nada por dez longos anos.
Ele havia concedido a Groër uma das maiores honras e ele nunca pensou em se desculpar ou oferecer
ajuda às suas vítimas. Tudo foi encoberto pessoalmente pelo papa. Era exatamente a isso que o cardeal
Joseph Ratzinger se referia como sujeira. O que ele não suspeitava, naquele momento, era quanta sujeira
o aguardava, para que ele varresse tudo.

Acima de todos, o secretário de Estado, a maior autoridade da Cúria, esperava por esse discurso, pois
ele deveria receber a resposta sobre a máquina diplomática do Vaticano ter um futuro ou não. O papa
João Paulo II havia privado o secretário de Estado de qualquer poder, ele havia sido simplesmente
esmagado. Até o início do período do papa João Paulo II, o secretário de Estado pôde se preocupar em
paz com a relação do Vaticano com os países em todo o mundo. E então chegou Karol Wojtyla e tirou
completamente sua autoridade. E começou a viajar sem parar. Visitou 129 países em 104 viagens
internacionais. Mas quando o sumo pontífice falava pessoalmente com os chefes de Estado, fosse nos
Estados Unidos ou na Nigéria, em Sydney ou em Nova Délhi, ele não precisava de relatórios do
secretário de Estado sobre a situação dos países: Karol Wojtyla já havia visto esses países e ele havia
formado uma imagem própria. Com isso, o secretário de Estado havia perdido a sua função original, que
era informar ao papa o que acontecia no resto do mundo. João Paulo II quase nunca lia os relatórios do
seu secretário de Estado. Todos reconheciam o quão insignificante era essa instituição, uma das mais
importantes da Cúria, para aquele papa, principalmente porque ele sempre enviava pessoas de sua
confiança para as tarefas diplomáticas e de política central, e nunca enviava o secretário de Estado,
apesar de sua jurisdição.

Foi particularmente drástico ver isso durante a sua visita a Cuba, de 21 a 26 de janeiro de 1998. Eu me
registrei com uma certa descrença, pois João Paulo II deixou a preparação dessa difícil visita ao país de
Fidel Castro, onde a Igreja ainda era perseguida, aos cuidados do seu porta-voz de confiança, Joaquín



Navarro-Valls, e ao bispo Jean-Louis Tauran. Ele ainda não era um cardeal, naquela época. O cardeal
Angel Sodano e o secretário de Estado não haviam organizado nada da visita. João Paulo II tinha
destruído a delicada política oriental em pedaços e conversava sobre os assuntos mais importantes em
polonês com o seu secretário pessoal, Stanislaw Dziwisz. Isso irritava tanto o então secretário de Estado,
o cardeal Agostino Carasoli, que ele começou a estudar polonês secretamente. Isso só foi descoberto
porque foram encontrados livros didáticos de polonês na casa dele, após sua morte. O secretário de
Estado esperava que Bento XVI fosse o que falavam às suas costas, só um “papa de transição ”, ou seja,
alguém que devolveria o poder ao secretário de Estado e que não iria viajar e não mostraria interesse por
assuntos políticos relevantes ou conflituosos.

Além do secretário de Estado, havia todo um grupo de padres que tinham muitos motivos para temer a
sua posição. Eles eram os “globalizadores” que trabalharam com sucesso para o papa João Paulo II. Eles
aprenderam rapidamente que poderia ser muito benéfico mobilizar grandes massas. Por anos, a Ásia
inteira ficou maravilhada com a incrível missa de janeiro de 1995, quando cinco milhões de pessoas se
reuniram em Manila. O papa João Paulo II tinha o poder de mobilizar por todo o mundo massas
inacreditáveis, especialmente durante a Jornada Mundial da Juventude, o Dia Mundial da Família e em
incontáveis eventos extraordinários que eram organizados para ele, em muitos lugares. A crítica do
cardeal Joseph Ratzinger a isso era famosa. Ele ressaltou em seu discurso inaugural como sumo pontífice,
na Capela Sistina, que ele queria uma “celebração correta da eucaristia”. Piero Marini, chefe de
cerimônias papal, me explicou essa crítica: “Uma missa católica é pensada para cem, no máximo
duzentas ou trezentas pessoas, não mais do que isso. Joseph Ratzinger acredita que, em uma celebração
como aquela, com cinco milhões de pessoas em Manila, em que qualquer um pode celebrar a santa missa,
todos os que pertencem à Igreja Católica querem receber a comunhão – e um padre não pode recusar sem
motivo. O problema é que para poder dar a comunhão corretamente a cinco milhões de pessoas, a missa
duraria muitos dias, porque a distribuição correta de hóstia a cinco milhões de pessoas poderia levar
dias”.

Um outro grupo de sacerdotes que tinha motivos para se preocupar com o futuro, era formado pelos
homens do círculo próximo ao cardeal José Saraiva Martins. O cardeal português liderava, desde o ano
de 1998, um grupo que criticava a “fábrica de santos” da Congregação para as Causas dos Santos. Em
nome de sua visão de uma Igreja global, João Paulo II instrumentalizara deliberadamente a beatificação e
santificação, em todos os continentes. Ele havia beatificado e santificado mais homens e mulheres do que
todos os seus antecessores juntos desde que aquela Congregação tinha sido fundada pelo papa Sisto V,
em 1588. O cardeal Joseph Ratzinger já havia criticado abertamente diversas vezes o grande número de
beatificações e santificações, especialmente sobre a velocidade com que algumas beatificações ou
santificações foram providenciadas.

Todos os arquitetos da globalização da Igreja, o bispo Renato Boccardo, que era o chefe de viagens do
papa João Paulo II, Joaquín Navarro-Valls, porta-voz do Vaticano, Piero Marino, chefe de cerimônias, e
também o cardeal Saraiva Martins acreditavam que o novo sumo pontífice não precisaria mais dos
serviços deles. Se eu tivesse sabido nesse dia que três desses homens não estariam mais nos seus postos
pouco tempo depois disso, e que a maioria não permaneceria no cargo por um ano, eu teria tido muito
mais medo naquela manhã.

Então o papa começou a falar: ele se desculpou primeiramente pelo seu atraso. “Nós, alemães, somos
muito conhecidos por nossa pontualidade, por isso eu peço perdão por tê-los feito esperar por mim.”
Bento XVI, que ainda usava uma sotaina curta demais, falava abertamente e de coração, ele não havia
preparado um sermão, ele queria simplesmente falar com os fiéis do seu país. Eu ouvi atenciosamente. O
que o Bento XVI iria dizer sobre a sua Igreja? Seria uma pequena Igreja, uma Igreja muito menos
globalizada, sem eventos em massa, uma Igreja que se concentraria novamente na Europa, uma Igreja
mais conservadora e muito menos ativa politicamente? E então Joseph Ratzinger começou a discorrer



sobre os seus sentimentos pessoais. Ele falou sobre o momento em que ficou claro que ele seria eleito
papa, e descreveu aos fiéis o que ele sentiu nesse momento: “Lentamente, conforme eu compreendi o
caminho da votação, e ficou claro que a guilhotina havia caído sobre mim, eu me senti muito atordoado.
Eu disse com muito convicção aos senhores: não façam isso comigo! Vocês possuem cardeais mais
jovens e melhores, e que abordarão essa enorme tarefa com muito mais zelo. Mas o meu querido Deus
infelizmente não me ouviu”.

Uma multidão de pessoas no Vaticano, inclusive eu, ouvia aquilo com a respiração suspensa. Ao
mesmo tempo, tiramos um peso do coração. Bento XVI não havia desejado esse cargo, ele não havia
planejado uma estratégia para transformar a Igreja segundo as suas crenças. Aquele homem de 78 anos
mostrou que o novo papa sentia, acima de tudo, temor e humildade. Em vez de falar sobre a aplicação de
seus planos, o sumo pontífice comparou a sua eleição com uma execução. Foi inacreditável. Ele
comparou a eleição papal a uma execução, como se a sua vida tivesse acabado naquele momento.

Ele não tinha apenas respeito pelo cargo. Para ele, o cargo era como uma enorme montanha que
ameaçava esmagá-lo. Joseph Ratzinger sabia que ninguém era bom o suficiente para ocupar aquele cargo.
Nesse momento eu voltei a ter esperança. Eu tinha sido obrigado a esperar um bom tempo por isso. Deus
sabe que o papa tinha outras preocupações mais importantes do que os jornalistas. Eu tinha que pedir
perdão pessoalmente e com sinceridade, talvez tudo fosse esquecido em alguns meses e, quem sabe, ele
poderia me dar os mesmos privilégios que o seu antecessor havia me concedido. Mas primeiro ele
precisava sobreviver às semanas seguintes.



Leo e a coragem de arriscar

Enquanto eu me preocupava com o vigário de Deus na Terra, em abril de 2005, meu filho se voltou para
outro deus muito diferente, o deus do futebol. Infelizmente eu não conseguia entender o desespero dele.
Eu também sempre joguei mal e nunca era escolhido nos jogos da escola, eu também era sempre a última
escolha no banco de reservas, quando os meus amigos de classe planejavam o campeonato. Nesse
domínio, eu não era de grande ajuda ao meu filho Leonardo. Foram muitas as vezes em que jogamos
futebol juntos, no Doria Pamphilj, mas apesar de todos os esforços, ele nunca conseguiu passar a bola
com precisão. Ele ficava desanimado, decepcionado consigo mesmo e triste. Às vezes eu ia secretamente
até sua escola, que ficava na rua Aurelia Antica, e o que eu via no intervalo era, na verdade, uma tragédia
muito pior do que tudo que eu vivia no Vaticano. Leo ficava sentado em algum canto do pátio da escola
fazendo buracos no chão com uma vareta, enquanto os seus coleguinhas jogavam futebol. Eu sabia que era
um erro ir até lá, era extremamente constrangedor para ele me ver chegar. “O que você quer aqui?”, ele
me perguntava. Eu ainda era tão tolo que eu insistia: “Por que você não está jogando futebol?”. Ele
respondia dizendo o que eu havia falado por quase quatorze anos: “Eu não quero jogar, eu prefiro ficar
sozinho”. Às vezes vinha um supervisor dos intervalos e tentava consolá-lo um pouco. A professora
também dizia: “Ah Leo, porque você sempre fica sentado sozinho nos intervalos? Vá jogar com os seus
amigos!”. O futebol era uma praga. No torneiro dos acólitos eu fiquei o máximo que pude como goleiro e
era xingado cada vez que a bola entrava no gol. Eu me lembrei dos inúmeros intervalos na escola em que
eu precisava arranjar algo para matar o tempo. Mas uma coisa era lembrar do que havia acontecido
comigo no meu tempo de escola, e outra bem diferente era ter que ver o meu filho em um canto, sozinho.

Eu tentava animá-lo e prepará-lo para o que estava acontecendo. “Sabe, nós temos um novo papa. E
talvez nós tenhamos que partir, talvez tenhamos que sair de Roma, e aí procuraremos uma escola na
Alemanha onde não se jogue futebol o tempo todo.” O que era para ser um alívio acabou fazendo Leo
chorar. Ele chorou tanto que todos no pátio ouviram os seus soluços. Eu não conseguia mais acalmá-lo.
“Como é que é?”, ele gritava, “Embora? Pai, como assim nós vamos embora? Você não pode fazer isso!
Aqui nós estamos em casa”.

E foi exatamente nesse momento, no pátio da escola, que o meu celular tocou. Parecia que a catástrofe
já estava em andamento. Era uma colega muito simpática da União de Jornalistas do Vaticano, a AIGAV.
Eu não havia feito nada errado, e então ela disse: “Andreas, nós cogitamos quem poderíamos enviar para
a primeira examinação do papa e pensamos em você. É, as primeiras examinações devem ser feitas por
um jornalista alemão”.

Uma examinação significava se encontrar com o sumo pontífice pessoalmente, observar como ele
recebia os funcionários na biblioteca e depois fazer um relatório. Também significava que eu iria me
encontrar pessoalmente com Joseph Ratzinger. Eu sabia o que isso significava. Seus gestos e seu olhar
iriam me dizer na frente de todos: então, senhor Englisch, até agora você sempre desfrutou de uma
posição privilegiada na corte papal graças ao meu grande predecessor. Mas agora isso mudará. O que
você precisa mais de tudo é que eu mostre que sei ser muito amigável ao recebê-lo, e precisamente isso
não ocorrerá mais. Por que eu deveria ser amigável com alguém que até agora sempre me criticou? Você
não virá mais aqui.

“Então, você pode ir?”, perguntou a colega. “Venha logo para cá e nós conversaremos sobre as
particularidades das examinações.”

Eu não podia ir para lá. Eu sabia que não podia arriscar. Quando viesse a público que o novo papa
tinha uma verdadeira aversão a mim, então não teria mais motivo para me manterem em Roma, e então
iriam, sem demora, me tirar de lá e me mandar para outro lugar.

“Eu passarei por aí hoje para conversarmos melhor”, e desliguei o telefone. Leo estava remexendo
entediado a vareta na lama e eu tentei acalmá-lo. Ele se limitou a dizer: “Eu não entendo o que isso tem a



ver com o papa”. E eu respondi: “Nada. É óbvio que nós ficaremos aqui Leo, ir embora foi uma ideia
idiota”, e eu sabia que não conseguiria cumprir minha promessa.

Quando eu cheguei à sala de imprensa do Vaticano nesse dia, reinava uma atmosfera de festa ao redor
da mesa comprida no meio da sala. Os meus colegas queriam me fazer um favor e me enviar para o papa,
e eu quebrei a cabeça pensando se eu deveria aceitar aquilo ou não. “Preste atenção Andreas, você
poderá ser o primeiro a conhecer o sumo pontífice, mas isso não é um presente. Queremos que, em troca,
você nos dê aulas de alemão pelo menos uma vez por semana”, disse um colega, e todos riram. Eu sabia
que para a maioria dos meus companheiros o problema da língua alemã não era apenas uma piada. Era
algo sério, sério a ponto de ameaçar a sua existência profissional. Algo tão sério que poderia mudar a
integridade de suas famílias, suas casas e seus padrões de vida, pois o fato de o novo papa ser alemão
poderia custar os seus empregos. Era preciso entender tudo o que o papa diz, principalmente com
antecedência. As grandes redações recebiam o que o sumo pontífice iria dizer diante das Nações Unidas
algumas horas antes do discurso. Teoricamente, não havia por que contratar um homem ou uma mulher
para seguir o papa em todos os momentos, eles sabiam o que o papa iria falar. Mas os papas são pessoas,
e às vezes as pessoas dizem coisas simplesmente porque querem, e não porque está em um papel que eles
têm de ler. Esses momentos em que os papas improvisam são momentos importantíssimos, porque neles é
que se pode perceber a pessoa atrás da pele do sumo pontífice, porque é ali que ele finalmente diz o que
ele realmente pensa. Eu nunca me esquecerei do discurso emocionante de Bento XVI na Igreja de
Freising, na Bavária, por ocasião de sua primeira visita, em setembro de 2006. Ele improvisou e, na
minha opinião, esse foi um dos melhores discursos de seu pontificado: ele descreveu a sua impotência e
pediu a Deus que não abandonasse a sua Igreja.

Eu vivenciei por muito tempo o quão terrível é não entender uma improvisação do papa. Um dos
momentos mais dramáticos foi no dia 15 de agosto de 2004, em Lourdes, durante a 104a viagem
internacional do maratonista de Deus. João Paulo II estava muito enferno, ainda padecia e mesmo doente
ele fez o discurso. E então, durante a sua fala, ele interrompeu o pensamento e disse algo em polonês. Um
segundo depois meu chefe me telefonou, porque ele queria saber o que o papa tinha acabado de dizer.
Mas eu não sabia porque eu não entendo nada de polonês. Meu chefe havia percebido somente pelos
gestos que essas palavras eram importantes e, de fato, elas eram. O sumo pontífice havia dito: “Ajude-
me”. Ele se dirigia ao seu secretário, e ele lhe deu um copo de água para que ele pudesse continuar a ler.
Se o papa alemão improvisasse frequentemente, então sem dúvida muitos colegas que não entendem
alemão seriam trocados. Infelizmente é assim em todo o mundo dos negócios, até mesmo na corte papal.

“Ok”, eu respondi, “eu darei aulas gratuitas de alemão a todos vocês”. Mas, na verdade, agora eu
precisava tomar cuidado. Eu queria recusar o trabalho, sem que as pessoas percebessem porque eu
estava fazendo isso. Nenhum dos meus colegas iria acreditar se eu dissesse que eu não queria receber
privilégios, pois todos dariam tudo para participar da primeira e mais importante observação do papa. Já
que eu não estava seriamente doente ou de cama, eu precisava de outra desculpa plausível.

Naquele momento eu olhei para Peter, o único colega que me entenderia. Bastava nos olharmos para
nos entendermos. Ele também escreveu um livro no qual falava do cardeal Joseph Ratzinger, e o livro foi
um sucesso internacional. Ele também tratou o cardeal Joseph Ratzinger como uma pessoa sem tato e,
assim como eu, ele descreveu Ratzinger como um “freio” prejudicial, que queria obstruir o brilho de
João Paulo II em suas façanhas brilhantes. Também estava claro, para ele, que nós dois nos
encontrávamos agora em um terreno perigoso. O que deveríamos fazer? Pedir desculpas a Joseph
Ratzinger por tê-lo criticado? Eu não via nenhuma outra saída. Mas quando deveríamos pedir perdão?
Agora, com o papa lidando com os problemas iniciais do seu papado, ou deveríamos esperar? Como o
sumo pontífice reagiria? Tudo continuaria a ser como sempre tinha sido? Por acaso entraríamos na
biblioteca do palácio apostólico e o papa nos receberia amigavelmente, apesar de tudo? Karol Wojtyla
havia feito tantas viagens conosco, havia festejado tantas coisas conosco, que ele era como um avô



querido para nós. Mas nunca o reprimimos, nem quando ele cometeu erros. Nós nunca o criticamos, como
fizemos com Joseph Ratzinger. Era perfeitamente compreensível que ele nos tratasse com frieza.

O Vaticano trabalha como quase todas as instituições globalizadas com a pesquisa de princípio, o que
significava que praticamente todos os eventos importantes não eram conversas privadas. Eles
selecionavam um ou dois repórteres para agir em nome do todos os jornalistas e depois eles deveriam
relatar o que havia ocorrido. Esse princípio é necessário porque na maior parte das vezes muitos
repórteres querem participar dos encontros. Quando o papa foi rezar no Muro das Lamentações, em
Jerusalém, de três a quatro mil visitantes participaram do evento, sem contar os jornalistas do Vaticano
que, pela simples falta de espaço, ficaram impossibilitados de participar mais do que dois repórteres,
que depois contaram para todos os outros as suas impressões, como se eles fossem os olhos e os ouvidos
de todos nós.

“E então, o que aconteceu Andreas?”, perguntou uma colega americana, “a pesquisa é amanhã, e nós
queremos saber se você irá nos representar diante do papa, considere isso como um de presente inaugural
nosso”.

Peter olhava diretamente para mim do outro lado da mesa, eu sabia o que esse olhar significava. Ele
queria dizer: “E então? Você vai arriscar ou não?”. Meu destino dependia desse jogo, isso estava
perfeitamente claro para mim. Se eu concordasse em ir ao sumo pontífice como jornalista de pesquisa,
isso seria publicado em uma curta nota, e todos no Vaticano, inclusive o meu chefe, saberiam que eu tinha
estado com o papa. Eu iria receber telefonemas, eles iriam me parabenizar e dizer: “Ótimo, você foi um
dos primeiros a estar com o papa, fantástico. Envie-nos a foto!”. Era esse o problema. Eu tinha dezenas
de fotos com o papa João Paulo II. Mas agora eles queriam a primeira foto com o papa Bento XVI. Será
que ele concordaria em ser fotografado? Se sim, então eu terei sido salvo, e poderei documentar com a
foto, simbolicamente, que continuo a beneficiar de uma posição privilegiada na corte do sumo pontífice.
Mas e se ele não aceitasse? O que aconteceria se o papa não me concedesse esse benefício? Ninguém
poderia forçá-lo a tirar uma foto com um homem que sempre o criticou, e mesmo agora eu conseguia
prever a temida pergunta: “Andreas, no cronograma diz que você esteve com o papa, mas não tem
nenhuma foto. Por acaso você perdeu a sua posição? O novo papa não tem estima por você, como tinha
João Paulo II?”.

De repente Peter, levantou a mão.
– Andreas, se você não for eu vou no seu lugar – disse ele.
Todos olharam com surpresa.
– Você? Você realmente quer ir?”
Ele fez que sim com a cabeça.
A colega americana do sindicato dos jornalistas do Vaticano olhou para mim.
– Andreas, se você não quiser ir, por mim, ele pode ir.
– Eu estou de acordo – eu disse, e os vi riscar o sobrenome “Englisch” e colocar o sobrenome dele na

lista dos participantes da pesquisa na biblioteca do palácio apostólico. No dia seguinte, às 10 horas da
manhã, ele deveria chegar à sala de audiências.

Eu vi quando Peter saiu da sala e se dirigiu para a saída, passando pelo portal de vidro. Ele havia
deixado a maleta para trás, provavelmente havia saído apenas para tomar um pouco de ar fresco. Eu fui
até ele. Eu nunca o tinha visto fumando.

Eu parei ao lado dele.
– Por que você fez isso?
– Eu simplesmente não aguento mais, entende? O meu chefe fica me telefonando o dia inteiro dizendo

que quer uma foto minha com o novo sumo pontífice, para a primeira página. Eu consigo entendê-lo. Ele
me paga para isso, para que eu leve essa foto para ele e com isso mostre como o nosso jornal está
próximo do novo papa.



– Mas você criticou Ratzinger a sua vida inteira.
– Você também.
– Eu sei. Mas o que será que ele vai fazer?
– O que ele deve fazer? Ele é o papa, ele me perdoará, é isso o que a Bíblia diz. Mas o que ele vai

fazer? Eu não consigo imaginar que, agora que ele foi eleito sumo pontífice, ele vai querer se vingar de
nós.

– Não – eu disse. – Eu também não acredito que ele se vingue de nós. Afinal de contas, ele é o vigário
de Cristo na Terra. Mas isso não significa que ele irá ajudar a sua carreira voluntariamente.

– O que você quer dizer com isso?
– Pois bem, por que ele faria propaganda para você, e por que ele deveria cumprimentar você? Por

que faria isso, se ele sabe que essa foto vai ser mandada para o seu chefe, simbolizando uma boa relação
com Ratzinger, aquele mesmo Ratzinger tão criticado por você? Por que ele faria algo desse tipo, como
se ele fosse burro o suficiente para deixar você denegri-lo e depois agradecer por isso? Você acha que
ele não sabe que você quer usá-lo?”

– Mas eu preciso usá-lo – ele me respondeu. – Não tenho nenhuma outra opção. Quando vier a público
que ele não quer a minha presença, então eu perderei o meu emprego e serei enviado para o México ou
para algum outro lugar na América Latina. Não tenho ideia do que a minha esposa achará disso, os meus
filhos irão chorar por um mês.

Ele jogou o cigarro no chão, alguém de uma horda de turistas que passava em frente à sala de imprensa
pisou e acabou de apagar o cigarro sem nem perceber.

– Boa sorte – eu disse.
– Obrigado.
Ele entrou novamente na sala de imprensa. Isso foi na segunda-feira, dia 25 de abril. Eu só voltaria a

encontrá-lo três semanas depois.



“Santo subito”?

Em maio de 2005 estava claro para todos, no Vaticano, que havia começado um novo pontificado e que
alguns homens seriam selecionados para posições favorecidas e outros seriam tirados. Este era o curso
natural das coisas, mas no dia 13 de maio de 2005 eu tive a sensação que o falecido papa ainda protegia
todos que o ajudaram durante o seu pontificado só para cair nas graças do novo sumo pontífice. O papa
Bento XVI anunciou, exatamente no dia em que o atentado na praça São Pedro completava 24 anos, que
havia iniciado o processo de beatificação de Karol Wojtyla.

Segundo as leis canônicas, isso era especialmente incomum. A bem da verdade, era preciso esperar
que pelo menos cinco anos se passassem, depois da morte do candidato, para dar início ao processo de
beatificação. Mas um papa pode ignorar essa regra, e no caso de Karol Wojtyl, foi exatamente o que
aconteceu. Os milhões que haviam exigido “Santo subito” no dia do seu enterro, finalmente recebiam o
que eles queriam. O primeiro papa eslavo da história, que durante a celebração do seu funeral foi
chamado pelo cardeal Angelo Sodano, secretário de Estado, de Grande Karol e celebrado como o papa
do milênio, teve um rápido processo de beatificação. Até então, os papas haviam feito uma única
exceção: Madre Teresa de Calcutá já estava morta havia seis anos quando foi beatificada, em 2003.
Daquela vez o Vaticano também havia iniciado o processo de beatificação logo após a morte da
personagem. O processo de beatificação do fundador da Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer,
ocorreu rapidamente. Ele começou em 1981 e terminou em 1992.

Eu acredito que não exista em toda a história da humanidade outro exemplo de uma pessoa conhecida
mundialmente por seu carisma, e que tenha marcado uma época de modo tão profundo como João Paulo
II. Eu não conheço ninguém dentre os especialistas do Vaticano (e eu conheço muita gente) que tenha
acreditado que a decisão do papa Bento XVI de acelerar o processo de beatificação do papa João Paulo
II em 2005 tenha sido um erro. Para todos nós, era óbvio que a Igreja Católica tinha razão em apreciar
corretamente a luz que os guiou durante tantos anos. Dentre as quatro milhões de pessoas que haviam
peregrinado para Roma durante o seu funeral, entre todas elas havia uma admiração enorme por João
Paulo II. Para muitas pessoas, esse homem tinha sido como um pai. Acima de tudo estavam os
sentimentos de centenas de milhares de jovens que tinham ido para Roma e que, em minha opinião,
estavam certos. E quanto a isso eu não tenho até hoje nenhuma dúvida. Conversei com dezenas desses
jovens, comi ao lado deles enquanto se preparavam para o funeral do sumo pontífice, e me sentei com
eles embaixo da janela de João Paulo II enquanto cantávamos “Jesus Christ, you are my life”. Todos
sabiam, até em 2005, que o papa polonês havia cometido muitos erros durante o seu pontificado.
Certamente havia sido um erro aparecer ao lado do ditador Augusto Pinochet, em abril de 1987. A
supressão sistemática da Teologia da Libertação, que terminou no protesto com xingamentos no aeroporto
de Manágua, na Nicarágua, também manchou o pontificado do papa. Naquela época, o João Paulo II
reprimiu publicamente o irmão trapista, o cardeal Ernesto. Em março de 1983, ele pediu ao escritor e
ministro da Cultura do governo sandinista que acertasse seu relacionamento com a Igreja Católica. Mas
todos esses erros, mesmo pesando muito, não podiam manchar o brilho dos êxitos desse papa que ajudou
a derrubar a Cortina de Ferro. Pelo menos era isso que acreditávamos naquela época.

Ninguém suspeitava que os ataques à Teologia da Libertação e a promoção simultânea do movimento
direitista e ultraconservador Legionários de Cristo obscureceriam tanto a memória do papa que logo após
o anúncio da beatificação começou a correr a dúvida sobre se a Igreja tinha mesmo certeza de que Karol
Wojtyla realmente merecia ser beatificado. Bento XVI constatou que ninguém no Vaticano conhecia esses
casos. O sumo pontífice suspendeu o prazo de cinco anos de espera. Isso significava que a beatificação
deveria ocorrer antes do fim desse prazo de cinco anos, caso contrário, o novo papa perderia o efeito
provocado por sua primeira beatificação. Ninguém acreditava, então, que esses longos cinco anos não
fossem suficientes para efetivar a beatificação do papa. Naquela época, no dia 13 de maio de 2005,



parecia que seria uma questão de meses até o processo ser finalizado, e uma data já havia sido
estipulada: o dia 2 de abril de 2006. Karol Wojtyla não só seria abençoado no aniversário de um ano de
sua morte: ele também seria canonizado. Estávamos certos que isso aconteceria. Ninguém imaginava que
passado o prazo de cinco anos o papa seria obrigado a proclamar que a beatificação do seu predecessor
teria que ser adiada, devido às dúvidas quanto à exatidão de suas escolhas.

Pelo contrário. Acreditei que isso fosse um sinal de continuidade, até vazarem os documentos, em
maio de 2005, do secretário de muitos anos do papa João Paulo II, dom Stanislaw Dziwisz, arcebispo e
depois cardeal da Cracóvia. Para dizer a verdade, nenhum dos seguidores de João Paulo II se aposentou,
e alguns ainda ajudaram a moldar a Igreja do papa Bento XVI. E naquela época parecia impensável que
dom Stanislaw fosse rejeitar entrevistas cinco anos mais tarde, simplesmente porque não queria falar
sobre o relacionamento do papa com os Legionários de Cristo. Dziwisz parecia ser, na época, uma parte
da solução para o problema da Igreja. Como testemunho do trabalho de Karol Wojtyla, ele era um dos
organizadores mais importantes da Igreja em todo o mundo, desde a sua nomeação como arcebispo, no
dia 1˚ de junho de 2005. Eu não imaginava que dom Stanislaw Dziwisz fosse, na verdade, uma parte do
problema.



O preço do poder

Dom Stanislaw Dziwisz era um dos poucos seguidores de João Paulo II que sabia que podia continuar a
fazer carreira com o papa Bento XVI. Entre os demais surgiu um sentimento de temor. A dúvida não era
se eles iriam perder os seus respectivos cargos, mas sim quando. O papa João Paulo II decidiu diminuir
suas obrigações como regente da Igreja, até mesmo para facilitar o trabalho do próximo papa. Ele
rejeitou a demissão dos chefes das congregações mais importantes. Os cardeais precisavam continuar a
trabalhar, mesmo atingindo a idade limite de 75 anos. Isso permitiu que o novo papa pudesse escolher as
pessoas para ocupar os cargos mais importantes do Vaticano sem criar conflitos. O secretário de Estado,
cardeal Angelo Sodano, estava com 77 anos de idade, dois anos a mais do que a idade limite. Com isso,
os postos mais importantes dos futuros empregados do sumo pontífice estariam vagos em alguns dias.
Sodano esperava para arrumar as suas coisas desde a eleição do papa Bento XVI. Legalmente, ele havia
perdido o seu cargo com a morte de João Paulo II. Bento XVI não precisava demiti-lo, ele mesmo iria
poupá-lo desse prazer. O papa só precisava indicar alguém em quem confiasse. Poucos no Vaticano
duvidavam que Bento XVI iria fazer justamente isso.

Uma outra medida do papa João Paulo II afetava o próprio cardeal Joseph Ratzinger. O prefeito da
Congregação para a Doutrina da Fé estava com 77 anos quando João Paulo II morreu. Também seria fácil
para o novo sumo pontífice substituir esse que era o segundo cargo mais importante. Mas tudo foi
diferente. Bento XVI precisou procurar sozinho um sucessor para o cargo na Congregação para a
Doutrina da Fé. No dia 13 de maio de 2005, o mesmo dia da anunciação da beatificação do papa João
Paulo II, os medos no Vaticano pareceram se confirmar, pois Bento XVI modificou a Cúria rápida e
eficazmente, como se esperava de um alemão. Após menos de um mês no cargo, ele apontou o então
bispo de São Francisco, William Joseph Levada, para ser o novo chefe da Congregação para a Doutrina
da Fé. Essa primeira nomeação importante durante o pontificado do papa alemão era um sinal. E
significava que a globalização da Igreja Católica, que tinha começado com o papa João Paulo II, teria
continuidade. Mesmo em pleno século XX, era impensável nomear um norte-americano como chefe da
Congregação para a Doutrina da Fé. O cargo de sumo pontífice havia sido ocupado, desde 1523 até a
eleição de Karol Wojtyla, somente por italianos. Os chefes de todas as congregações importantes eram
europeus.

Apesar de o Segundo Concílio do Vaticano ter destacado a missão mundial da Igreja Católica, na
realidade ela estava muito distante de ser globalizada. A Cúria, que dirige a Igreja, é composta por
inúmeras congregações e conselhos pontifícios, mas na verdade apenas três cargos são importantes no
Vaticano: o cargo do papa, o de chefe da secretaria do Estado (Secretaria Status) e o de chefe da
Congregação para a Doutrina da Fé (Congregatio pro Doctrina Fidei ). Dependendo da crise e da
preferência do papa no poder, mais alguma congregação pode ser adicionada. Por exemplo: para o sumo
pontífice alemão, o desrespeito aos sacramentos é de suma importância.

No que refere às variações da missa ou dos sacramentos, o papa Bento XVI está convencido que não
existe a menor margem de discussão, e ele insiste que a missa deve ser lida corretamente. Para o
pontificado do papa alemão, ainda são aceitáveis as celebrações das congregações mais importantes dos
cultos divinos (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum). Durante o pontificado do
papa João Paulo II, a Congregação para a Evangelização dos Povos (Congregatio pro Gentium
Evangelizatione) era a mais importante. Observando os ocupantes desses três cargos (papa, secretário de
Estado e prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé) percebe-se que por séculos essas funções foram
exercidas quase que só por homens que nasceram no atual território italiano. Há apenas um punhado de
exceções.

Desde 1800 até a eleição do papa Bento XVI, houve apenas dois secretários do Estado, que não eram
cardeais italianos: o cardeal espanhol Merry del Val (de 1903 a 1914) e o francês Jean Villot (de 1969 a



1979). O mesmo vale para a Congregação para a Doutrina da Fé, que surgiu do então chamado Santo
Ofício e seus chefes, os inquisidores gerais. Desde a constituição do primeiro grande inquisidor como
chefe do Santo Ofício, o cardeal Gian Pietro Carafa (de 1542 a 1555) até a eleição de Joseph Ratzinger
como papa, houve apenas três chefes do Santo Ofício que não eram italianos. Em 1965 ocorreu a
unificação com a Congregação para a Doutrina da Fé, segundo instruções do papa Paulo VI. O espanhol
Merry del Val foi chefe da Congregação para a Doutrina da Fé entre 1914 e 1930, o cardeal croata
Franjo Seper ocupou o cargo entre 1968 e 1981, e em 1981 o cardeal Joseph Ratzinger foi o terceiro não
italiano, até o momento, a ser chefe da Congregação para a Doutrina da Fé. A decisão de escolher
William Joseph Levada para ser o chefe da Congregação para a Doutrina da Fé foi a primeira grande
decisão do pontificado do novo papa – e foi um marco histórico. Pela primeira vez na história da Igreja
Católica, um homem não europeu assumiria a responsabilidade de um dos três cargos mais importantes
da Igreja.

William Levada me contou, em fevereiro 2010, na sala de recepção do seu escritório, o quanto havia
ficado surpreso com essa escolha. “Eu pertenço precisamente à geração que viveu com a globalização da
Igreja Católica. Quando Bento XVI me telefonou, eu não conseguia imaginar que tivesse chegado a época
de ter um norte-americano como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Eu poderia falar ao
sumo pontífice sobre todas as minhas dúvidas sobre eu realmente ser adequado para esse importantíssimo
cargo, mas resolvi respeitar a sua escolha”.

Para a Cúria, a nomeação de Levada significava que o papa não pararia com a globalização da Igreja,
pelo contrário, ele iria promovê-la. E é claro que a nomeação de Nevada acelerava consideravelmente o
processo. O papa João Paulo II havia transformado a Igreja Católica, que desde a Renascença foi
governada praticamente apenas por italianos, e no século XX por europeus, em uma Igreja Universal. E
Bento XVI deixou claro logo no primeiro mês de seu pontificado que ele continuaria seguindo nessa
mesma direção.

Mas também havia outro motivo para a nomeação de Levada ter causado uma comoção tão grande.
Bento XVI parecia querer mudar o cargo de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Há séculos
esse cargo era indicado para grandes teólogos e filósofos, ou seja, para homens como Ratzinger. Afinal, a
Congregação para a Doutrina da Fé tinha a tarefa de responder nada menos do que a perguntas como em
que os católicos deveriam acreditar e em que eles não deveriam acreditar, o que exatamente o Deus
eterno no céu esperava dos católicos e outras questões da fé. Esse é um trabalho para pensadores. Apesar
de todos os méritos de William Levada, arcebispo de São Francisco, ele não era conhecido por ser um
grande filósofo e teólogo. Levada era prático, mas o que um homem prático deveria alcançar em uma
congregação altamente intelectual como aquela?

Desde 2002, a Congregação para a Doutrina da Fé precisou lidar com eventos práticos e muito
desagradáveis: os diversos casos de má conduta sexual de sacerdotes e religiosos contra crianças e
jovens. O papa João Paulo II havia designado que a Congregação para a Doutrina para a Fé lidaria com
esses casos. Essa não havia sido uma decisão aleatória, ela deveria mostrar como esses crimes eram
importantes para o sumo pontífice. Quando um padre comete um crime, como dirigir embriagado ou
roubar uma sotaina, a receita das doações na Igreja cai. Primeiro o bispo deve ser informado. No caso de
religiosos da esfera superior, a Congregação para o Clero (Congregatio pro Clericis ), em Roma, é que
deve ser informada.

Contudo, João Paulo II decidiu que essa congregação não deveria lidar com os casos de crimes
sexuais, e sim a Congregação para a Doutrina da Fé de Joseph Ratzinger. Estava claro: não se tratava de
apenas punir um sacerdote que havia cometido um delito sexual, tratava-se fundamentalmente da
disciplina e da manutenção da fé, e de tentar responder à questão se um criminoso sexual ainda pode ser
reconhecido como “representante de Jesus”, como todos os outros sacerdotes. A Congregação para a
Doutrina da Fé poderia expulsar o religioso do sacerdócio, dependendo da severidade do crime, e fazê-



lo retornar para a vida laica. Desde 2002 foram revelados muitos casos de má conduta sexual,
especialmente nos Estados Unidos. Mais de 10 mil vítimas dos sacerdotes haviam prestado queixa. O
arcebispo da arquidiocese católica de Boston, o cardeal Bernard Francis Law, precisou abrir mão do
cargo porque as autoridades americanas o acusaram de encobrir os escândalos sexuais. No total, a Igreja
Católica dos Estados Unidos pagou aproximadamente 1,45 milhões de dólares americanos de reparação e
chegou à beira da bancarrota. William Levada precisou cuidar desse problema no seu país natal. Com o
passar dos anos, ficou claro que a Congregação para a Doutrina da Fé seguia os pensamentos do cardeal
Ratzinger. Ninguém no Vaticano duvidava que quem realmente mandava nas questões centrais de fé era o
próprio papa Bento XVI.

O fato de o papa Bento XVI ter substituído o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé tão
rapidamente, e de ter tido coragem de romper com antigas tradições, deixou todos no Vaticano nervosos.
A Cúria supunha que ele também iria trocar os outros cargos com igual rapidez, especialmente se o
ocupante do cargo tivesse ultrapassado a idade limite de 75 anos.

A tensão no Vaticano era tão grande porque a Cidade do Vaticano finalmente iria descobrir em quem
Joseph Ratzinger confiava, e quais seriam os homens poderosos de sua Igreja. Muitos diziam que a
confiança de anos de Joseph Ratzinger em seu secretário Josef Clemens teria um papel importante. O
Estado papal não entendia muito da desistência dessa amizade nem quem Joseph Ratzinger queria ter ao
seu lado para guiar a Igreja. Ele trabalhou como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé desde
1981. Lá ele fez grandes amigos, mas isso não o ajudou muito na criação de um novo governo da Igreja.
Ele precisava preencher o mais rápido possível um dos cargos mais importantes, o do cardeal secretário
de Estado. Para isso, ele não podia recorrer a ninguém da Congregação para a Doutrina da Fé, porque
eles não tinham experiência com política e diplomacia. O que aconteceu no dia 21 de abril de 2005 foi
uma grande surpresa e deixou todos sem fala. Bento XVI decidiu não tirar o cardeal Angelo Sodano do
cargo de secretário de Estado. Bento XVI sabia que ele precisava de uma pessoa de absoluta confiança
nesse cargo, e o relacionamento com Angelo Sodano estava danificado devido ao caso do Figaro. Mas a
permanência de Sodano no cargo deixava claro que o papa não possuía ou conhecia um candidato
melhor.

O cargo de prefeito da Congregação para o Clero também deveria ser trocado. O chefe, o cardeal
Darío Castrillón Hoyos, estava então com 76 anos e já havia ultrapassado o limite para se aposentar fazia
um ano e meio. Em abril de 2005, o papa Bento XVI não imaginava que deixá-lo no cargo até outubro de
2006 e depois torná-lo chefe da comissão Ecclesia Dei acarretaria em uma das piores crises da Igreja
Católica. Assim como ninguém poderia imaginar que essa congregação relativamente sem importância
seria o palco das principais brigas do clero, iniciando a luta com o escândalo público envolvendo o
abuso sexual de crianças e jovens por sacerdotes.

Para surpresa da Cúria, a única decisão apressada do sumo pontífice foi a nomeação de William
Levada para ser o novo chefe da Congregação para a Doutrina da Fé. Todas as outras congregações, que
precisavam de novos chefes, tiveram que esperar pela decisão do papa por meses, e em alguns casos por
anos. Desde essa época, intensificou-se no Vaticano a impressão de que Bento XVI conhecia bem apenas
a Congregação para a Doutrina da Fé; que no mais ele tinha poucos conhecidos e sabia pouco sobre os
tomadores de decisão na Cúria. Por que eles tinham escolhido como sumo pontífice um homem que
sempre havia levado uma vida solitária, e que agora tinha a tarefa de nomear candidatos para os mais
importantes cargos no governo da Igreja? Muitos no Vaticano acreditavam que as crescentes crises
poderiam ter sido evitadas se os cardeais tivessem eleito para papa um homem que conhecesse a Cúria e
soubesse o que precisava ser feito para reconstruir a Igreja.

Mesmo muitos anos após o início do pontificado do papa Bento XVI, muitos cardeais da Cúria devem
se lembrar desse primeiro dia e provavelmente se perguntem se algumas das dificuldades surgidas no
pontificado de Joseph Ratzinger vieram à tona devido ao fato de quase ninguém conhecê-lo, apesar de



morar no Vaticano há quase 24 anos. Joseph Ratzinger tinha passado tempo demais com os seus livros,
escrevendo seus inúmeros discursos, em vez de aprender a trabalhar com as pessoas e apreciá-las. É
certo que no começo do seu pontificado Joseph Ratzinger havia renunciado de uma mudança radical na
Cúria. Mas por que, afinal? Ele havia se demitido porque ele não possuía aliados, amigos e conhecidos
suficientemente adequados nos quais ele acreditava que pudesse confiar nos próximos anos? Teria sido
melhor escolher para papa um homem que possuísse uma rede de conhecidos, que conhecesse muitas
pessoas no Vaticano e conhecesse os seus pontos fracos e fortes? As catástrofes do pontificado de Joseph
Ratzinger haviam acontecido porque ele não possuía conhecidos suficientes no Vaticano? Era verdade
que a Cúria, em vez de trabalhar para e com ele, estava trabalhando contra ele?

O fato é que o papa Bento XVI teve que pagar muito caro por sua decisão de manter o cardeal Darío
Castrillón Hoyos como chefe da comissão Ecclesia Dei, apesar do envolvimento dele no caso
Williamson.

Contudo, o papa Bento XVI pagaria muito mais caro por ter decidido apontar o cardeal Franc Rodé
para a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada. A congregação foi humilhada, pois em 2010
foi revelado o abuso sexual de crianças e jovens por religiosos, especialmente na Alemanha. O chefe da
congregação não era apto para bolar uma estratégia mundial e exonerar o sumo pontífice. A congregação
ficou em silêncio, enquanto o público no mundo inteiro reivindicava o direito de saber o que a Igreja
Católica faria contra os religiosos que abusavam de crianças. Eles queriam saber se a Igreja, como
sempre, encobriria e esconderia tudo, e foi exatamente o que acabou acontecendo. Enquanto a Igreja e o
papa eram fortemente criticados em todo o mundo, o cardeal croata, que não escondia a sua predileção
por diálogos políticos, permaneceu simplesmente impassível.

Apenas um grupo podia ter certeza de que eles continuariam com os seus cargos, o departamento mais
importante do Vaticano para o papa João Paulo II, as pessoas responsáveis pela organização das viagens.
Após a aposentadoria do lendário padre Roberto Tucci, que organizou as viagens do papa por quase duas
décadas, o bispo Renato Boccardo foi promovido para a função. Era loucura substituí-lo, assim como
todo o seu gabinete, tão perto da viagem internacional do sumo pontífice para a Jornada Mundial da
Juventude em Colônia. O papa precisava confiar na experiência de sua equipe de viagem, à qual
pertenciam Joaquín Navarro-Valls, porta-voz do Vaticano, Vik van Brantegem, chefe de logística, e
Alberto Gasbarri, organizador-chefe.

Eu revi Peter naquela quarta-feira, dia 18 de maio de 2005, durante a audiência geral. Ele estava junto
de outros repórteres na praça São Pedro e esperava o sumo pontífice entrar no seu jipe e dirigir pela
praça São Pedro. Sua expressão não estava tão mal. Pelo contrário, ele sorriu discretamente quando ele
viu o papa Bento XVI entrar pela primeira vez no carro após a audiência do dia, para se misturar com a
multidão. Assim como nós, ele sabia que o papa alemão iria aprender que o papado consistia em superar
requisitos simples e desafios específicos para os quais nenhum outro sumo pontífice jamais foi
preparado.

Em toda a sua vida adulta, Joseph Ratzinger se ocupou da Teologia. Ele sabia tudo o que uma pessoa
poderia saber sobre o Deus amável. Ele podia participar de todas as discussões teológicas imagináveis.
Seus trabalhos faziam parte da história da Teologia. Mas nada disso o ajudaria naquela quarta-feira. Ele
não precisava pensar como a disputa da natureza divina e católica de Jesus de Nazaré era caracterizada
na Igreja Católica. Ele precisava dirigir um jipe em uma praça onde haveria dez mil pessoas eufóricas
por terem visto o papa. Eu fui obrigado a rir, quando o inevitável aconteceu. Eu vi Domenico Giani, o
guarda-costas do papa, ficar pálido de pavor ao lidar com seus piores inimigos: as jovens mães. Por
décadas e em todo o mundo, as jovens mães com crianças de colo empurram seus filhos por cima das
barreiras de proteção. O instinto é sempre o mesmo, eu percebi isso no Rio de Janeiro, em Nova Délhi,
no Canadá e no Cazaquistão. As jovens mulheres querem se aproximar o máximo possível das barreiras,
mas muitos homens que mais parecem um armário já estão postados em seu caminho e elas não



conseguem se aproximar. Por isso, elas erguem desesperadamente os seus bebês e esticam os braços para
frente o máximo possível, por cima dos braços das outras pessoas. Essa foi a situação que o papa Bento
XVI encontrou naquela manhã. Dezenas, quando não centenas de braços esticados para a frente,
balançando crianças pequenas.

O sumo pontífice parecia completamente surpreso. Ele olhou para Georg Gänswein, seu secretário,
como que perguntando: “O que faremos agora?”. Georg Gänswein deu de ombros, ele também não sabia
o que fazer naquele momento. Somente o monsenhor Mieczyslaw Mokrzycki (vulgo Mietek), que já havia
trabalhado para o papa João Paulo II, captou o olhar de Bento XVI com muita calma. O papa apontou
vagamente para as crianças e olhou para o monsenhor Mieczyslaw Mokrzycki com um gesto de desespero
que perguntava “e agora?”. Mietek respondeu com um gesto sereno: “Bom, agora nós os pegamos”.

Então o monsenhor Mieczyslaw Mokrzycki foi por entre as fileiras, como ele já havia feito centenas de
vezes, e recolheu as crianças e as trouxe para o papa, que finalmente entendeu o que deveria ser feito, e
ele abençoou e beijou uma criança após a outra. O monsenhor Gänswein também começou a pegar as
crianças e levá-las até o papa. Após cada criança ter sido abençoada, Mietek e Gänswein levavam a
criança para perto do lugar onde eles a haviam pegado.

Eu penso que Joseph Ratzinger percebeu naquela quarta-feira que todo o seu conhecimento sobre Deus
e a Igreja Católica o ajudariam bem pouco no cargo de sumo pontífice. Ele voltou a vivenciar um
momento tão dramático no dia 16 de agosto de 2007, em seu octogésimo aniversário. Nesse dia, foi
publicado o seu livro Jesus de Nazaré. Essa obra era a soma de todas as experiências e pesquisas, e foi
o sonho do papa por muito tempo. Aquela era a primeira parte de seus testamentos teológicos, que
começava no batismo do rio Jordão e terminava com a transfiguração. Os teólogos do mundo inteiro
responderam entusiasticamente ao trabalho, principalmente porque o papa publicou como um cidadão
comum, como um erudito, e não como sumo pontífice. Ele escreveu claramente no prefácio que não se
tratava de um “ato magisterial ”, ou seja, unindo todas as declarações teológicas católicas, e sim de uma
“busca” do próprio Joseph Ratzinger pelo “rosto do Senhor”. Mas enquanto o mundo da Teologia
elogiava o papa, que mesmo no cargo de sucessor do Pedro via a sua opinião como uma entre muitos, o
Vaticano reagiu horrorizado. Poucos falaram abertamente sobre isso, mas quase todas as congregações
tinham a mesma opinião de que um papa deve governar a Igreja, o que já era muito difícil, por si só. Ele
deveria determinar todas as diretrizes e se limitar apenas a escrever documentos doutrinais, encíclicas.
Muitos na Cúria acharam errado o sumo pontífice gastar seu tempo escrevendo livros de Teologia, em
vez de usá-lo com a salvação das graves crises que atingiam a Igreja. Essa foi, sem dúvida, um
experiência dolorosa para Joseph Ratzinger, pois ele teve que se perguntar de que valia todo o seu
conhecimento de Teologia, se o cargo de papa exigia dele tarefas tão diferentes.



Melhor amigo

Eu vi quando Peter saiu da audiência geral na direção da sala de imprensa. Eu o segui, pois queria saber
o que havia acontecido. Na sala de imprensa, ele colocou sua pasta de lado e, quando me viu entrar, fez
um sinal que eu entendi como “não aqui dentro, se você quiser falar comigo, então vamos lá fora”.

Esperei pacientemente até ele finalmente sair para tomar um café. Mas ele não foi ao bar São Pedro,
que fica ao lado da sala de imprensa. Em vez disso, ele entrou na ruela em direção à Borgo Pio. Ali nós
não seríamos interrompidos.

‒ E então? ‒ eu perguntei ‒ O que aconteceu?
Ele ficou quieto, acendeu um cigarro e olhou para o chão. Percebi que estava tentando manter o

controle.
‒ Tenho que ir embora, tenho que deixar Roma.
‒ O que aconteceu?
‒ Em um primeiro momento tudo parecia como sempre Eu entrei com a irmã Giovanna pelo portão de

bronze e uma colega americana ainda estava lá. Subimos ao pátio Dámaso e então pegamos o elevador
para a segunda varanda, você sabe como é.

‒ E então?
‒ No início as coisas pareciam normais: o chefe do Estado veio, passou pela nossa frente e nós o

seguimos até a pequena sala do trono, e vimos como o papa recebia o seu convidado. Preciso dizer que
foi impressionante ver, após tanto tempo, um sumo pontífice que poderia mostrar o seu próprio poder a
um chefe do Estado.

‒ Sim, e depois?
‒ Fiquei aliviado, em um primeiro momento, porque fui transportado no tempo e me senti diante do

papa João Paulo II. Como sempre, o papa se retirou com o seu convidado, e, como centenas de vezes,
esperei no corredor estreito do lado de fora da biblioteca. A única diferença é que não era mais o
secretário do papa, dom Stanislaw Dziwisz, e sim o novo secretário quem olhava rapidamente para os
lados. De resto, tudo estava igual. O novo secretário também tinha que garantir que toda a delegação de
convidados do Estado fosse para o rosário após a reunião com o sumo pontífice. Então eu ouvi a mesma
campainha de sempre. A reunião particular tinha terminado, nós poderíamos entrar para ver a troca de
presentes. O convidado explicou o presente que ele havia trazido e o papa o presenteava com medalhas
de seu pontificado, e o acompanhava até a porta.

‒ E então?
Ele desviou o olhar. Nós dois sabíamos que ele estava falando de um dos momentos mais importantes

na vida de um vaticanista, e quando as delegações oficiais saíam, o papa acenava para os jornalistas que
estavam esperando. Eles cumprimentavam o sumo pontífice e conversavam com ele pessoalmente.

Peter continuou em voz baixa.
‒ O papa olhou para mim e me reconheceu. Esperei pelo sinal que ele daria ao seu secretário para que

eu me aproximasse, para poder me desculpar, e poder falar com ele. Mas ele não fez o sinal. Eu mal tinha
saído do Palácio Apostólico quando o meu chefe me telefonou e disse que eles haviam planejado colocar
a minha foto com o papa na primeira página. Eu não tive coragem de dizer a verdade ao meu chefe. Eu
disse qualquer coisa sobre problemas técnicos dos fotógrafos. Mas acho que ele entendeu o que
aconteceu. O jogo terminou, pelo menos para mim.

Ele jogou o cigarro no chão e olhou para mim.
‒ Não cometa o mesmo erro que eu, dê-lhe algum tempo. Prometa-me isso e continue aqui na belíssima

Roma. Espero que ele o perdoe. Porque você o infernizou?
‒ Eu precisava de um bode expiatório para o meu livro, um antagonista.
‒ Contra o santo Karol Wojtyla?



‒ Exatamente. Um homem que representava tudo o que atrapalhava Wojtyla, alguém que ficasse o
tempo todo à escrivaninha enquanto João Paulo II viajava pelo mundo, alguém que quisesse um serviço
religioso tranquilo e não milhões de fiéis exultantes durante uma missa, tantos que não tinha como dar
comunhão para todos, e que colocavam o sentido da missa em questionamento. Eu queria um
representante de tudo no Vaticano que era diferente de Karol Wojtyla.

‒ Eu entendo perfeitamente ‒ ele reconheceu. ‒ Você precisava de um antagonista, qualquer pessoa da
Cúria que pudesse servir de vilão. Como existem mais de cem cardeais, as chances de o cardeal que
você escolhesse para atacar virasse o próximo papa eram pequenas, quase uma em cem. E eles elegeram
o único homem que você criticou sistematicamente em seu livro. Se as consequências não fossem tão
trágicas para você, seria engraçado. Afinal de contas, você está em boa companhia.

Eu baixei a cabeça e olhei para o chão.
Nós dois havíamos escolhido o nome do cardeal Joseph Ratzinger, dentre uma lista de muitos outros,

porque havíamos pensado que não haveria problema em arranjar uma briga com ele. Afinal de contas, ele
não tinha muita influência no governo da Igreja e não nos traria muitos problemas depois da morte de
Karol Wojtyla. Os clérigos ficaram tão surpresos quando ele foi escolhido como o novo sumo pontífice.
Especialmente o cardeal Angelo Sodano, secretário de Estado, que havia recriminado Ratzinger em sua
entrevista com o jornal francês Le Figaro. O que Joseph Ratzinger dizia não refletia a opinião da Igreja,
declarou ele. Mas agora Joseph Ratzinger era o novo papa, e não importa o que ele dissesse, essa seria a
opinião da Igreja. E também havia o cardeal Lehmann. Eu me lembro de quando ele disse, na segunda
metade dos anos 1990: “Eu sei que Joseph Ratzinger é contra a nossa posição na questão sobre o aborto,
mas Ratzinger não é o papa”. Mas agora Ratzinger era papa. E ele iria esquecer a longa querela com a
Conferência dos Bispos Alemães, que haviam pedido para o papa João Paulo II fazer valer a sua
autoridade sobre Joseph Ratzinger, mandando que ele se calasse? É verdade que João Paulo II não usou
de sua autoridade daquela vez, porque Joseph Ratzinger estava certo, mas será que ele iria esquecer os
ataques feitos a ele?

‒ O que você quer fazer agora? ‒ perguntou Peter.
‒ Eu imagino que terei que fazer o mesmo que os outros que o atacaram. Terei que pedir perdão, se por

acaso algum dia surgir a oportunidade para isso.
‒ Por que você o escolheu como antagonista de João Paulo II, se você sabia que eles eram amigos?
‒ Ratzinger parecia ser completamente diferente, parecia ser o oposto absoluto de Karol Wojtyla.

Quieto, reservado, cuidadoso, não era um homem para as massas, e não era um homem como Karol
Wojtyla, que, se necessário, seria capaz de quebrar a cabeça para achar uma solução para as coisas.

‒ A marcha continua, mesmo se a ponte não for alta o suficiente ‒ disse por fim Peter.
Nós dois rimos, mas não tivemos coragem de nos encarar. Ambos sabíamos que estávamos prestes a

perder o melhor amigo, e queríamos dizer algo um ao outro, mas não sabíamos o que dizer. Havíamos
vivido algo extraordinário, e talvez fosse esse o significado de conhecer bem outra pessoa. Eu sabia que
poderia visitá-lo em qualquer momento, até o fim da minha vida, e que poderia ficar o tempo que eu
quisesse, não importando se ele voltasse para Nova York ou se ele se mudasse para Jerusalém, sua
cidade preferida. E sei que ele explicaria para a sua atual namorada que eu podia dormir o tempo que
quisesse no seu sofá, e se não desse certo, então eles deveriam procurar outro apartamento. Também
sabia que ele me ofereceria o último gole de uísque após uma longa noite, e sabia que ele nunca hesitaria
em dividir alguma coisa comigo. Também sabia que, se me restassem poucos dias de vida, ele viria, se
eu pedisse para ele vir para perto de mim.

Tudo isso se devia ao fato de nunca nos esquecermos daquela batida ensurdecedora, o cheiro de
borracha queimada e do combustível derramado. Era dia 22 de maio de 2002, estávamos sentados lado a
lado no ônibus, quando um impacto dilacerou o mundo como uma explosão. Até aquele momento estava
tudo bem. Vestíamos os nossos ternos pretos, e era muito bom estarmos em uma estrada sem trânsito



devido ao bloqueio a caminho da cidade de Baku, exatamente atrás do papa-móvel com Wojtyla. Nós
havíamos sido avisados que no Azerbaijão 98% da população é muçulmana, e que a primeira Igreja
Católica do país tinha sido construída para a visita do sumo pontífice. Um papa entrar em uma cidadela
muçulmana... isso não parecia uma provocação para o mundo islâmico? Sim, é claro que nos avisaram do
perigo, os organizadores estavam com medo. Por qual outro motivo andávamos a 100 km por hora, em
uma estrada deserta no interior? Era rápido demais para que um rifle pudesse nos atingir e causar danos
graves. A não ser que estivéssemos muito mais devagar.

De repente, tudo ficou claro demais no ônibus. E aquilo me paralisou. Não podia ser mais claro. Os
meus olhos pareciam ver uma imagem que não tinha como ser real. Como se de um segundo para outro
centenas de faróis tivessem sido ligados e desligados dentro do veículo. Meu coração acelerou, somente
porque os meus olhos mostravam que estava claro demais no ônibus. Então eu entendi porque o meu
corpo estava paralisado. O teto do ônibus tinha sumido. Era isso que tinha acontecido.

Em uma fração de segundo minha mente me levou para aquela noite quente na embaixada da Jordânia,
em Roma. Uma música tranquila tocava, e eu me deliciava com o homus fantástico, o purê de grão-de-
bico, exatamente como se encontra no Oriente Médio. Por acaso eu estava ao lado de um homem de
uniforme, que deveria ser um soldado de alta patente, um coronel ou general. Nos servimos no bar.

Ele me brindou e disse:
‒ Você tem um trabalho perigoso para o mundo atual. Na minha opinião, vocês estão muito próximos

do papa e por muito tempo. Dá para aguentar por uma década, mas não para sempre. Antes de vocês
terem ido com o papa João Paulo II para a Jordânia, há dois anos, eu li o que aconteceu em Sarajevo.
Eles haviam minado uma ponte com 24 bombas antitanque, não é? Isso tinha potência suficiente para
transformar uma casa em uma cratera na rua. As bombas foram descobertas bem em cima da hora. Sabe,
você pode desafiar o destino, mas isso voltará a acontecer. Para os terroristas, o sumo pontífice é o alvo
ideal, especialmente em países de maioria muçulmana. Nós o protegemos com todas as nossas forças na
Jordânia, mas existem grupos terroristas no mundo árabe que ficariam muito famosos por atacar esse
homem ‒ ele tomou um gole e continuou. – Eu posso lhe dizer uma coisa, eles vão atacar com um míssil.
Primeiro você ouvirá uma explosão alta, pois eles precisarão parar o carro, para poder atacar. Quando
você ouvir a explosão, o seu carro terá explodido em pedaços. Mas esse será apenas o começo.

‒ Impressionante ‒ eu disse, e tomei um gole do meu refrigerante ‒ como todos vocês sabem como será
o meu fim.

‒ Humor não o ajudará em nada, mas eu garanto que você terá muito tempo para rezar. O míssil não
destruirá o carro, ele apenas fará com que o carro vá mais devagar, até parar. Esconda-se, se você
encontrar uma cobertura. Graças a um campo de tiro livre, mesmo com armas imprecisas, eles terão
calma para fazer o que deve ser feito.

Alguém gritou no ônibus que balançava. Eu percebi imediatamente que era eu. Peter me olhou com os
olhos arregalados. Ele com certeza não conseguia compreender o que estava vendo. Mas o que ele tanto
olhava? Era apenas eu, ele me olhava, e olhava a minha camisa branca e os meus cabelos penteados
corretamente. Algo pingou na camisa dele, e eu enxuguei a minha testa com alguma coisa. Os olhos de
Peter seguiram as minhas mãos, que ficaram molhadas, meladas e muito, muito vermelhas. Eu pensei “De
onde vem esse sangue?”. O ônibus foi andando descontrolado pela estrada, e começamos a andar cada
vez mais devagar. Então eu vi algo brilhando na pele do Peter bem ao lado do olho, havia feito um furo
na sua pele e agora escorria sangue pela sua bochecha. Estilhaços de vidro, eu pensei, esses são
estilhaços de vidro.

“Check the brakes!” (Verifiquem os freios!), gritou a voz de John Thavis. Algum líquido respingou em
nós. Isso era líquido do freio? O ônibus continuava a se arrastar de um lado para o outro, como se fosse
um navio. Onde antes havia o para-brisa, agora existia apenas uma teia de aranha sobre o vidro. De
repente, ele se quebrou e caiu sobre as minhas mãos e o meu abdômen. Ao mesmo tempo, todos os



telefones celulares no ônibus começaram a tocar, como se fosse um concerto. Alguém, que tinha os
nossos números de celular, deve ter visto o que aconteceu. O ônibus continuou a desacelerar, e eu vi um
pedaço de uma floresta escura. Uma mata sinistra e preta. “Se você desafiar o perigo, um dia terá o que
merece.” Eu olhei para a mata escura na margem da estrada. Peter pegou na minha mão, muito mais
pessoas gritavam agora. Sangue escorria do seu queixo. Ele não disse nada, apenas me olhou e eu sabia o
que ele estava dizendo. Se esse for o meu fim, mas você conseguir sobreviver, cuide dos meus filhos, e
se eu for o único a sobreviver, então eu cuidarei do seu filho.

‒ A porcaria da ponte ‒ eu disse.
Não houve nenhum ataque. O governo do Azerbaijão havia comprado um ônibus novo para a visita do

papa, com um ar-condicionado mais potente e maior no teto. Mas eles se esqueceram de testar se o
ônibus passava embaixo das pontes do Azerbaijão. E ele não passava.

Quando saímos do ônibus, dançamos e cantamos na rua. Peter retirou os cacos de vidro do meu couro
cabeludo e sabíamos que nunca esqueceríamos aqueles segundos.

‒ Agora eu preciso ir ‒ Peter disse. ‒ Eu não vou fazer uma festa de despedida, não quero fazer uma
grande despedida dos outros.

Ele ficou em silêncio, mas eu sabia o que ele queria dizer: “mas quanto a você, não consigo
simplesmente partir sem dizer tchau”.

‒ Eu não sei se ainda ficarei aqui por muito tempo – eu disse.
Ele acendeu um novo cigarro e olhou para mim.
‒ Por que você escolheu fazer desse cardeal, esse Joseph Ratzinger, o seu oponente? Por que você não

escolheu algum outro, qualquer outro cardeal para esse papel?
‒ Talvez por ele ser tão diferente de Karol Wojtyla. É um teólogo contra um lutador, um pianista

quieto contra o papa que fez o mundo tremer ao reger o canto do coro de milhões de jovens na Jornada
Mundial da Juventude. O Ratzinger poeta e pensador contra o homem que poderia esmurrar uma mesa. Eu
acho que sei por que escolhi o Ratzinger como bode expiatório: ele é tão diferente dos outros. Ele era o
único de todos os confidentes ao redor de Karol Wojtyla que parecia nunca brigar. Ele nunca fez o que
Karol Wojtyla fez contra os comunistas, contra a sua doença ou contra a indiferença. Tudo isso foram
brigas duras. Mas Ratzinger não é um homem que, se necessário, sujará as mãos na luta para a Igreja e
baterá com a cabeça contra as paredes para ser ouvido. Ele é um homem solitário, quieto e reservado,
que nunca poderá ir contra uma guerra de verdade, como o papa João Paulo II fez por duas décadas. Ele
travou um longo duelo contra os comunistas, eles tentaram matá-lo, e ele transformou a Solidarność e a
Igreja polonesa em um inimigo mortal para os chefes do Kremlin. Precisamente um Deus lutador. Mas
você já sabe de tudo isso, você viu tudo isso. Mas Joseph Ratzinger? Observe-o bem. Você sabe como a
Alessandra Borghese o chama?

Ele também conhecia a família de nobres cujo sobrenome está acima da entrada principal da Basílica
de São Pedro, e que até hoje ainda é muito influente no Vaticano.

‒ Ela disse que Ratzinger é tão puro que eu acho que ela tem razão. Ele é um escritor, um pensador;
João Paulo II era como um touro, um lutador. Observe bem: por acaso Joseph Ratzinger poderia ir à luta,
como vimos todos esses anos? Você acha que esse quieto Joseph Ratzinger teria alguma chance naquela
época na Nicarágua, enquanto os sandinistas atiravam para o alto e gritavam para tentar intimidar o papa?
E você acha que esse Joseph Ratzinger teria a coragem de gritar em um microfone para que os militares
se comportassem adequadamente em um serviço religioso? O que acontecerá, provavelmente, será a
transformação para uma Igreja pequena e quieta, um retorno às antigas tradições do Vaticano. De
qualquer jeito, será um Igreja guiada por um papa que não lutará, e não se envolverá nos conflitos
mundiais. Nunca mais haverá uma Igreja com o papa lutador. Agora, essa será uma Igreja completamente
diferente.

Peter ficou em pé, meneou afirmativamente a cabeça e disse:



‒ Provavelmente você tem razão.
Eu não tinha a menor ideia de quão errado eu estava.



O sumo pontífice faz seu trabalho

A partir desse dia, procurei agir como se nada tivesse acontecido, e fiz o meu trabalho. A primeira visita
do presidente italiano ao papa Bento XVI ocorreu no dia 24 de junho de 2005, e foi a primeira
oportunidade de colocar o pontificado do líder alemão da Igreja na história. Porque os italianos
esperavam de Joseph Ratzinger o mesmo que os judeus, os poloneses, quase todos os europeus e
praticamente todo o resto do mundo esperava. Eles queriam que houvesse uma classificação do
envolvimento e da culpa dos católicos alemães de sua geração. Esse será para sempre o segredo do
Joseph Ratzinger: por que ele não queria ou não podia fazer aquilo. Por acaso ele se via agora tanto
como um homem da Igreja que não se identificava mais com a sua origem alemã? Era tão importante para
ele mostrar que, ao ser eleito papa, o chefe de um Estado, o seu passaporte alemão tinha perdido sua
importância? Ou o fardo da história alemã era pesado demais até para o grande pensador Joseph
Ratzinger?

O ex-presidente italiano, Carlo Azeglio Ciampi (nascido no dia 9 de dezembro de 1920) ficou
verdadeiramente satisfeito com a visita de Joseph Ratzinger. Em sua primeira visita ao Vaticano, Ciampi
convidou o papa a fazer uma visita histórica ao palácio presidencial, o Palácio do Quirinal. O sumo
pontífice aceitou o convite.

Isso significava um marco histórico para o presidente. Ciampi havia lutado na Segunda Guerra
Mundial como soldado da resistência, e conseguiu escapar repetidas vezes de ser executado pela
Wehrmacht. Mais tarde ele se tornou chefe do banco estatal (a partir de 1970), foi primeiro-ministro
(entre 1993 e 1994) e presidente (de 1999 a 2006). Ele sonhava com uma Europa em que fosse
impossível, ou pelo menos muito improvável, esmagar as pessoas. Durante o seu mandato de primeiro-
ministro, foi um dos principais precursores da adesão da Itália à União Europeia e ao euro.

Para Ciampi, isso não significava apenas uma nova perspectiva econômica para a Itália dentro da
Europa, novos mercados e novo crescimento, que deveria ocorrer graças aos países do leste europeu.
Para Ciampi significava muito mais, era basicamente a questão principal de sua vida. Ele havia visto
alemães atirarem nos italianos, apenas porque eles eram italianos. Mas agora, graças ao desenvolvimento
na Europa, esses pesadelos pareciam ter desaparecido para sempre. Eu conhecia Ciampi por causa das
diversas entrevistas que fiz com ele quando ainda era o chefe do banco e, depois, quando era primeiro-
ministro. O encontro com o papa alemão era algo que tocava muito mais seu coração do que sua mente. E
não era devido à crença de Ciampi, e sim pelo fato do presidente ver no papa um homem que o aceitaria,
e entenderia quão maravilhoso é o mundo atual, onde os jovens italianos não precisam mais se preocupar
em atirar contra alemães, franceses ou ingleses.

O caso Sabóia havia mostrado o quão séria para Ciampi era a questão da culpa da Segunda Guerra
Mundial. Desde o dia 1º de julho de 1947 a constituição italiana proibia no primeiro artigo, parágrafo
segundo, que os descendentes masculinos da Casa de Sabóia, ex-família real italiana, retornassem ao seu
país. Contudo, a família deu origem a uma espécie de pop star,  o jovem Emanuele Filiberto de Sabóia,
nascido em 1972 em Genebra. O jovem se vangloriava de ter entrado diversas vezes na Itália. A grande
maioria da população italiana era completamente indiferente à questão da necessidade de fazer uma
emenda constitucional para que a família de Sabóia pudesse retornar ao país. A maioria nem sequer sabia
do que isso se tratava. Eu me lembro perfeitamente como o doce Ciampi ficava furioso se a conversa
abordasse esse assunto. O soldado da resistência Carlo Azeglio Ciampi não havia se esquecido da
traição que Vitor Emanuel III, rei da Sabóia, cometeu em 1943. Sem avisar às tropas italianas, e sem uma
ordem direta, o rei foi para Cassabile, na Sicília e no dia 3 de setembro de 1943 assinou um tratado de
cessar fogo com o general americano Walter Bedell Smith. Da noite para o dia, os soldados italianos
foram considerados traidores pelos alemães, e correram o risco de serem mortos. Isso acabou sendo o
motivo de massacres, como o ocorrido em Kefalonia, na Grécia, com mais de 4000 soldados executados



pela Wehrmacht. Mais de uma vez, Ciampi me disse que a família de Sabóia não retornaria à Itália
enquanto ele fosse primeiro-ministro. Somente no dia 23 de outubro de 2002 o governo de Berlusconi
alterou a Constituição e aboliu definitivamente essa proibição. Ciampi acreditava que a Segunda Guerra
Mundial não era apenas história para ser arquivada. Ele esperava que o papa Bento XVI, que faria a sua
visita inicial a ele naquele dia, também pensasse dessa forma.

Assim que o carro do papa entrou no pátio do Quirinal, o antigo palácio de verão do sumo pontífice,
uma grande tarefa aguardava Bento XVI. Carlo Azeglio Ciampi não queria a confissão da culpa alemã na
guerra. Naquele encontro ele era um homem amigável, desinteressado, que gostava de jogar boccha em
sua casa de veraneio em Santa Mariannela. Ele estava animado para conversar com o papa alemão e
poder classificar o que havia acontecido na Segunda Guerra Mundial. O grande teólogo e filósofo Joseph
Ratzinger parecia predestinado pela história a esclarecer a loucura assassina que começara na Alemanha,
e que eventualmente tinha ameaçado a vida de Carlo Azeglio Ciampi, e porque a Igreja não havia se
envolvido e feito o possível para evitar que os católicos alemães massacrassem os católicos italianos em
Roma.

A Itália havia sido um dos membros fundadores da Comunidade Econômica Europeia. Os contratos
foram assinados em Roma, e por isso eles receberam os nomes de “Tratados de Roma”. Roma também
havia ajudado a superar a loucura da guerra, a reconstruir uma Europa nova e amigável, e a realizar os
sonhos de Azeglio Ciampi. O sonho de que nas gerações seguintes não entendessem porque um alemão
atiraria em um italiano simplesmente porque ele era italiano. O especial daquele dia era que a Itália não
esperava um gesto histórico do papa Bento XVI, como quando Willy Brandt se ajoelhou no Memorial aos
Heróis do Gueto de Varsóvia. O principal era que as pessoas confiavam tanta sabedoria, coragem,
genialidade e também talento a esse papa para falar da época em que os soldados alemães haviam
fuzilado judeus italianos e soldados da resistência em Roma, e também sobre o papel que o papa Pio XII,
seu predecessor, havia desempenhado.

As expectativas eram grandes, quando o sumo pontífice desceu de seu Mercedes conversível e entrou
no Palácio do Quirinal, mas a decepção foi ainda maior. O papa Bento XVI fez um bom discurso. O que
ele dizia tinha conteúdo. Ali e sempre. Ele fez um discurso que qualquer outro papa poderia ter feito.
Apelou por auxílio às escolas católicas e advertiu que a Itália deveria se lembrar dos seus valores
cristãos. Joseph Ratzinger não ignorou a história italiana, falou somente sobre os diversos artistas
italianos que haviam trabalhado para a Igreja. Não disse nada sobre o fato de ele ter sido forçado a fazer
parte do exército que invadiu a Itália para fazer massacres. Qualquer outro papa, fosse ele do Brasil ou
Zaire, poderia ter feito aquele discurso, mas Joseph Ratzinger não era brasileiro e também não vinha do
Zaire. Ele era alemão e falava como um ex-soldado da Wehrmacht para um soldado da Resistência, que
havia se tornado presidente. Ambos os homens haviam vivido na era inumana do fascismo, e viram como
a Europa havia superado essa época. Mas o papa não mencionou essa experiência. Por que não?
Nenhuma palavra de crítica veio dos lábios de Carlo Azeglio Ciampi, mas eu vi como ele estava
decepcionado. Ele havia esperado um grande discurso do papa, mas ele cumpriu simplesmente sua
função protocolar. E mais nada.



E então tudo ameaçou terminar

Roma, Trastevere, junho de 2005. Eu sabia tudo sobre o meu fim, a minha execução, por assim dizer. Por
isso em nenhum momento cheguei a duvidar de que o meio do ano de 2005 seria o meu último em Roma.
Eu já havia presenciado muitas vezes como a vida na corte papal terminava para cardeais ou bispos,
padres, simples assessores ou jornalistas. A regra geral era bem simples: quanto mais importante a
pessoa, mais demorava para ela ser afastada. Um cardeal que tivesse cometido um erro muito grave não
precisava “devolver seu chapéu” imediatamente, normalmente demorava pouco mais de um ano até ele
finalmente ser transferido. Um dos casos mais evidentes foi o do antigo arcebispo de Boston, o cardeal
Bernard Francis Law. Em 2002 ,ficou claro que as autoridades norte-americanas iriam atuar contra Law.
Ele havia protegido sacerdotes culpados de abusos sexuais, em vez de delatá-los. Law foi chamado de
volta a Roma, supostamente para consultas, e a partir de maio de 2004, dois anos após a fuga dos Estados
Unidos, o cardeal Law foi nomeado para ser o arcipreste de Santa Maria Maggiore, em Roma, uma das
igrejas marianas mais importantes do mundo. Como o Vaticano não possui um tratado de extradição com
nenhum país, Law estava seguro. O departamento de Justiça dos Estados Unidos não podia se aproximar
de um homem com um passaporte do Vaticano. Porém, o preço para isso não foi dos menores. O cardeal
Bernard Francis Law estava completamente entediado em Roma. Não havia nada para fazer como
Arcipreste de Santa Maria Maggiore, por isso Law ia a todas as recepções. Por anos, era impossível ir a
uma recepção no Vaticano sem tropeçar nele.

O fim de um vaticanista, ou seja, um jornalista especializado no Vaticano, era algo bem diferente. O
porta-voz do Vaticano daquela época, Joaquín Navarro-Valls, era um dos assessores de imprensa mais
experientes do mundo, provavelmente um dos melhores que jamais existiu. Por mais de 25 anos ele
esteve constantemente sob pressão, para explicar as palavras do vigário de Jesus Cristo na Terra. Por
isso, cometer um erro era muito pior, pois a opinião de um não é sempre reproduzida com precisão. Ao
longo dos anos, Joaquín entrou em uma rotina na sua profissão, mas até o fim do seu cargo em 2006, ele
sempre teve o maior respeito por sua tarefa. Joaquín Navarro nunca cometeu o erro de boicotar colegas
que não eram simpatizantes da Igreja. Pelo contrário, ele sempre achou importante explicar que não há
censura ou preconceitos no Vaticano. Navarro, que era parte do movimento da Opus Dei e extremamente
religioso, manteve uma amizade muito grande com o correspondente do Vaticano da agência de notícias
norte-americana AP, que era judeu. A AP mandar um representante judeu e não católico para o Vaticano
não resultou em desvantagem para a agência. Não é verdade que as outras agências de notícias
essencialmente católicas com correspondentes essencialmente católicos no Vaticano fossem mais bem
informadas. Por décadas vi como Bruno Bartolini sabia mais do que os colegas que trabalhavam na rádio
do Vaticano. Ele veio de uma família judaica e trabalhava para a agência France Presse, que nunca fez
parte dos fãs mais entusiásticos do Vaticano. Navarro também tinha uma amizade íntima com Marco
Politi, vaticanista de um dos jornais italianos mais importantes, La Repubblica, apesar de Marco
sustentar às vezes posições que criticavam muitíssimo a Igreja. Politi pesquisou em livros sobre a vida
de sacerdotes homossexuais e descreveu suas vidas na área indefinida entre o sexo e a Igreja. Com isso
ele fez inimigos no Vaticano, mas isso não mudou o quanto Navarro-Valls o estimava.

Mas, às vezes, Joaquín Navarro-Valls precisava atacar, e punir os vaticanistas que tivessem cometido
algum erro grave. Havia alguns erros que o Vaticano considerava graves, mas que na verdade eram
apenas erros humanos. Por muitos anos, em qualquer lugar do mundo, nós éramos levados ao altar antes
de grandes missas papais para podermos ver o santuário antes de todos e sem a multidão. Porém, certa
feita um colega se sentou no trono papal que já estava arrumado e se preparava para tirar fotos, enquanto
a multidão o olhava. Depois disso, nunca mais fomos levados ao altar. As maiores diferenças entre o
gabinete de imprensa do Vaticano e os jornalistas surgiam ou da propagação de informação falsa ou da
quebra de embargos. Para facilitar a vida dos vaticanistas, eles recebem todos os textos com



antecedência, para poder editá-los. A única condição é que esses textos não podem ser distribuídos antes
do papa pregar o seu sermão ou fazer o discurso. Mas para ser mais rápido do que a concorrência, com
frequência as agências ou jornais quebravam o embargo. Eles não respeitavam o acordo, abusavam da
cortesia de Navarro-Valls e publicavam o texto antes de o sumo pontífice o ter pronunciado. O que,
evidentemente, gerava problemas, e problemas sérios. A punição mais comum para os que repetiam a
má-conduta era a exclusão do avião papal. Os pecadores em questão sempre pediam para voar no avião
papal com todos os outros jornalistas, e recebiam repentinamente uma recusa. Mas Joaquín Navarro-
Valls era um porta-voz da imprensa justo. Sempre que a lista dos passageiros do avião papal era
pendurada na sala de imprensa, e o nome de alguém não estava lá, Joaquín Navarro-Valls pedia para um
empregado telefonar para a pessoa e avisá-la que isso significava “Tudo bem, você cometeu um erro, e,
por isso, dessa vez você não viajará no avião com o papa, mas isso não é o fim do mundo, é só uma
punição. Se você seguir as regras, da próxima vez eu autorizarei que você viaje novamente no avião do
papa”.

Mas também havia casos perdidos, casos que nem Joaquín Navarro-Valls era capaz de salvar. Nesses
casos, ele recebia um telefonema do secretário de Estado com instruções para não deixar mais que
determinados colegas voassem no avião papal e para não conceder a eles mais nenhum privilégio. Isso
acontecia quando um colaborador próximo do papa ou ele próprio ficava irritado com algum vaticanista.
Eu vi diversos casos assim: uma vez foi porque, durante uma viagem papal, um colega revelou estranhas
preferências sexuais no hotel da delegação do Vaticano. Outra vez, um colega que acompanhava a
conferência dos bispos abandonou a esposa e filhos para viver com outra mulher. E houve uma vez que
um colega bateu em um policial, apesar de fazer parte da delegação do Vaticano. Eu sabia exatamente
como tinha sido o final deles. Eles sempre tentavam conseguir um lugar no avião do Vaticano, e
esperavam ansiosamente a publicação da lista dos passageiros, e quando viam que os seus nomes não
estavam na lista, iam para casa para esperar. Eles aguardavam o telefonema tranquilizador dizendo “OK,
você fez o que não devia, mas não é o fim do mundo, da próxima vez você estará de novo na lista”. Mas
eles nunca receberam esse telefonema. Então era o fim.

Era exatamente assim que seria o meu fim, eu estava certo disso, em meados de 2005. Eu não estaria
na lista do voo para a Jornada Mundial da Juventude em Colônia, voltaria para casa para esperar o
telefonema de redenção, que nunca seria feito. Então eu saberia que Joaquín Navarro-Valls sabia que o
papa Bento XVI não estava falando bem de mim, para dizer o mínimo. Eu pedi, como sempre, um lugar
no avião do sumo pontífice para a Jornada Mundial da Juventude e esperei.



Um papa que não se sente papa

Acho que o pontificado do papa Bento XVI teria sido mundo diferente sem os acontecimentos da Jornada
Mundial da Juventude e que o problema principal desse pontificado não teria ocorrido, ou pelo menos
não com tanta intensidade, se a Jornada Mundial da Juventude em Colônia tivesse se realizado como o
Vaticano esperava. Porque, em minha opinião, um dos segredos mais íntimos do pontificado do papa
Bento XVI é que a Igreja Católica nunca teve como seu chefe um homem que se sentisse tão pouco como
sumo pontífice. Os anos seguintes demonstraram isso: nunca houve um discurso tão catastrófico como em
Regensburgo, entendido pelos do muçulmanos do mundo inteiro como um ataque. Naquele dia, Joseph
Ratzinger se sentiu como um papa na universidade de Regensburgo. Mais tarde, ele enfatizou que não
conseguia entender como aquela sua aula na universidade podia ter sido entendida como um ataque do
papa da Igreja Católica ao islã. Afinal, ele só tinha se pronunciado como um professor para um público
intelectual e recorrido a uma citação na qual um governador bizantino perguntava o que Maomé tinha
feito de tão bom.

No caso Williamson aconteceu exatamente a mesma coisa. Naquela ocasião, o papa Bento XVI
também não entendeu por que o mundo o culpava pelo fracasso da reabilitação de um negador do
holocausto, de modo que até a chanceler alemã Angela Merkel pediu uma retificação. Ele achava que não
tinha que se responsabilizar pelos erros que não havia cometido. O papa achava que não era problema
dele o desastre do escândalo do abuso de crianças e jovens por sacerdotes pedófilos. Esses não eram
problemas do sumo pontífice. Por meses, o mundo inteiro esperou em vão por um pedido de desculpas
dele. Em vez disso, ele deixou que os bispos dos países envolvidos no escândalo arranjassem soluções
para os casos.

Da perspectiva da opinião pública, parecia perfeitamente claro que o chefe de uma monarquia
absoluta, como o papa é do Vaticano, deveria, no fim das contas, ser responsabilizado por qualquer coisa
que acontece.

Por muitos anos, para Bento XVI houve uma separação entre o homem que precisava representar o
papel de papa e aparecer diante de milhões de pessoas como símbolo da união da Igreja e o homem que
ele realmente era. O papa Bento XVI era obrigado a fazer coisas que ele, Joseph Ratzinger, jamais faria,
e esse conflito era conhecido por todos no Vaticano. O recluso Joseph Ratzinger fez coisas que o
Vaticano jamais pensou que ele fosse capaz. O melhor jeito de descrever o clima no Vaticano é com um
ditado descuidado que diversos clérigos usam. Dignitários eclesiásticos vivem repetindo em segredo que
“Mal posso acreditar, mas agora o Ratzinger dirige o jipe pela praça São Pedro”. Aparentemente, o
teólogo tímido e a figura pública que ocupa o cargo de papa e que deve andar por aí de jipe para poder
abençoar as pessoas não combinam. Mas Bento XVI não entendeu sua tarefa logo no início do seu
período de papado: não entendeu que ele deveria se dispor sem restrições ao cargo de um homem que
seria capaz de brigar, se fosse necessário. Ele nunca pensou em gritar com o cardeal secretário de
Estado, como João Paulo II havia feito diversas vezes. Ele tratava o seu cargo com humildade.
Humildade até demais. A secretaria de Estado tinha muita liberdade para trabalhar, assim como seu
chefe, o secretário de Estado, que era um cardeal que não possuía nenhuma experiência em política e
diplomacia. Isso porque o sumo pontífice agia apenas como um senhor idoso que estava à disposição
para fazer o que quisessem que ele fizesse. Até isso exigia muito dele, e às vezes ele achava difícil
exercer o seu cargo e esbanjar carisma.

Eu acho que esse desenvolvimento começou em Colônia, porque, falando em termos de futebol, do
ponto de vista da Cúria da Jornada Mundial da Juventude em Colônia era um pênalti, e o papa só
precisava marcar o gol.



Megaevento: a Jornada Mundial da Juventude

No dia 5 de julho de 2005, o cardeal Joachim Meisner, arcebispo de Colônia, anunciou ao Vaticano a
mensagem de sucesso: aproximadamente 350 mil jovens haviam se inscrito na Jornada Mundial da
Juventude em Colônia. Esse era um número muito grande e significava que mais de um milhão de jovens
participariam da missa de encerramento. As Jornadas Mundiais da Juventude do passado haviam
mostrado que os participantes decidiam participar em cima da hora. A história era sempre a mesma.
Assim que os jovens percebiam que pessoas da mesma idade do mundo inteiro estavam se reunindo, eles
também decidiam ir, por isso o número de pessoas que participam da Jornada Mundial da Juventude
costumava começar relativamente baixo, e depois aumentava rapidamente. Mas ter 350 mil inscrições um
mês antes de a jornada começar, era um resultado fantástico. O sumo pontífice parecia um sucesso
iminente logo no início do seu pontificado. O Vaticano atribuiu esse sucesso a três motivos. Em primeiro
lugar, era muita sorte que a primeira Jornada Mundial da Juventude do papa alemão ocorresse no seu
país natal. Todos no Vaticano ainda se lembravam do sucesso que havia sido a Jornada Mundial da
Juventude de 1991, em Tschenstochau, para João Paulo II, dois anos após a queda do muro de Berlim.
Em segundo lugar, a atmosfera era mais favorável do que nunca. A Igreja Católica tinha conseguido quase
um milagre, pois calculou que uma grande quantidade de jovens passou a acreditar em Jesus de Nazaré.
Os integrantes da Igreja ainda se lembravam da centena de milhares de jovens que viajaram por conta
própria para Roma, para participar dos funerais do papa João Paulo II.

Em um dos primeiros discursos do seu pontificado, Bento XVI reconheceu com razão e repetiu
diversas vezes que a peregrinação dos jovens após a morte e durante o funeral do papa João Paulo II
mostravam que a Igreja é jovem. E, por fim, Bento XVI poderia aguentar facilmente uma Jornada Mundial
da Juventude. Se o papa João Paulo II tivesse participado de mais uma Jornada Mundial da Juventude,
isso teria sido um tormento para ele. Ele não conseguia mais fazer nada, nem andar nem falar. Não
conseguiria nem abençoar as multidões. Mas agora havia um homem na posição mais importante da Igreja
Católica que poderia aguentar a programação extensa da Jornada Mundial da Juventude sem dificuldades
físicas. O Vaticano esperava nada menos do que um triunfo na Alemanha, em julho de 2005.

O pontificado do papa João Paulo II havia finalmente mostrado a importância do apoio do país natal
para o papa. A Igreja Católica esperava dissipar as reservas ao papa alemão na Alemanha. Segundo o
porta-voz do Vaticano daquela época, Joaquín Navarro-Valls, os sinais da Jornada Mundial da Juventude
eram muito favoráveis ao papa. Após sua eleição, a imprensa britânica zombou ofensivamente dele,
chamando-o de “German Shepherd” (pastor alemão). “Talvez tenha sido sorte”, disse-me Navarro-
Valls naquela época, “porque eu tenho a impressão de que os alemães vão querer defender o seu papa
dos ataques dos ingleses”. Mesmo que ninguém falasse abertamente, era óbvio que a Jornada Mundial da
Juventude na Alemanha tinha uma grande importância estratégica para o Vaticano, porque as maiores
contribuições da Igreja Católica vinham das arrecadações de impostos das igrejas alemãs e de doações
voluntárias dos Estados Unidos.

Naquela época eu achava um erro eles anteciparem o evento e o considerarem um triunfo iminente. Eu
achava que as pessoas deveriam se lembrar por um momento da vida que Joseph Ratzinger havia vivido
até então. Ele tinha morado em um apartamento tranquilo na Piazza delle Mura Leonina, e, após a morte
de sua irmã, a dedicada freira Ingrid Stampa e o secretário Josef Clemens cuidaram dele. Joseph
Clemens era mais um filho do que um empregado. Todos os dias ele ia a pé do seu escritório na
Congregação para a Doutrina da Fé, e passava pela praça São Pedro sem que ninguém o incomodasse.
Ele celebrava missas, às vezes tocava piano com alguns amigos, e participava de discussões intelectuais.
Agora, esse homem modesto e tímido seria jogado em um palco diante de milhares de pessoas que
esperavam por ele. Nem os Rolling Stones fizeram um show com tantos espectadores.

No dia de sua eleição, Joseph Ratzinger havia prometido a Joachin Meisner, cardeal de Colônia, que



ele iria para a Jornada Mundial da Juventude. Mas ele não tinha ideia do que isso significava. Ele pediu
ao cardeal Meisner para fazerem o mínimo de alarde. Ele queria permanecer em um pequeno escritório
na casa do cardeal durante a sua estadia. Durante esse tempo, a gigantesca máquina de organização entrou
em cena, e eles queriam organizar mais missas triunfais para a Igreja Católica, coisa que tinham
conseguido desde a criação da Jornada Mundial da Juventude em 1984. Os organizadores em Colônia
preparavam o megaevento. Após sua chegada, o papa iria andar de barco pelo Reno, para que centenas
de milhares de jovens que esperavam às margens do rio pudessem vê-lo. Para o serviço final, foi
construída uma colina artificial em Marienfeld, perto de Colônia. Era uma área grande que abrigaria mais
de um milhão de pessoas. Como sempre, o Vaticano preparou um palco gigante perfeito. O pequeno
detalhe é que dessa vez o protagonista era um senhor idoso humilde que, acima de tudo, não queria ser o
centro das atenções.

Eu fiquei amigo de Frank Elstner, que é considerado um dos moderadores mais experientes da
televisão alemã. Todas as vezes que eu participava de um talk-show com ele, ou assistia às suas
entrevistas, observava como Elstner estava nervoso. Ele, que havia subido em palcos milhares de vezes,
ainda transpirava de suor antes de entrar ao ar. Mesmo para um homem como Elstner, seria um desafio
gigantesco ficar diante de milhares de jovens. Como alguém poderia esperar que um homem que tinha
sido o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé fizesse uma apresentação eficaz de mídia diante
das massas? Não há no mundo banda de rock ou estrela que reúna tantas pessoas como um papa. Mas eles
não esperavam que um tímido teólogo de 79 anos lotasse um estádio. Na verdade, eles esperavam que a
quantidade inimaginável de 1,1 milhão de pessoas participasse do serviço religioso final, e todas as
pessoas esperavam que uma faísca surgisse do discurso daquele tranquilo especialista dogmático.

Mas havia ainda outro motivo para que essa faísca não surgisse. Bento XVI suspeitava que ele não
seria capaz de “representar” e agir como uma estrela no palco diante de centenas de milhares de pessoas
ou de dar a impressão de ser um pai amoroso. Em vez disso, ele simplesmente não queria fazer o que
todos esperavam que ele fizesse durante a Jornada Mundial da Juventude. Sua maior preocupação era a
missa de encerramento. O papa Bento XVI conseguiria lidar com todas as outras coisas, mas, apesar de
querer, ele não podia cancelar a missa de encerramento. Qualquer pessoa que conhece o papa Bento XVI
ou que o conhecia quando ele era apenas o cardeal Joseph Ratzinger, sabe que você pode discutir sobre
muitas coisas, mas existem algumas áreas da Igreja que ele não aceita problematizar. Para ele, a
celebração eucarística é a mais importante. Joseph Ratzinger não era razoável sobre a forma ou a
dignidade da celebração eucarística. Ele não gostava nem de danças alegres no altar ou de qualquer outra
forma de “afrouxamento” da missa, como sacerdotes que soltam balões ou fazem uma festa. Joseph
Ratzinger não aceita esse tipo de coisa. A missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude não
tinha como decorrer de acordo com o que Bento XVI considera uma celebração digna. Era algo
impossível de organizar.

A primeira dificuldade dizia respeito à impossibilidade de se distribuir a comunhão corretamente.
Muitas vezes eu vi jovens indo para a comunhão e depois guardarem a hóstia nos bolsos para que ela
ficase como uma lembrança. Também vi jovens tentarem vender a hóstia que receberam em uma Jornada
Mundial da Juventude. Ao mesmo tempo, em missas do tamanho como a missa de encerramento, até
jovens que não querem participar da eucaristia vão até os sacerdotes que distribuem as hóstias sagradas.
O recém eleito Bento XVI detestava todas essas coisas. Mas, infelizmente, ele não podia interromper as
preparações para a Jornada Mundial da Juventude. Aproximadamente 115 milhões de euros seriam
gastos, o lugar da missa de encerramento já estava preparado, milhares de jovens já haviam ido para a
Alemanha para as semanas de preparação. Outro desafio gigantesco podia ser adicionado a isso. Bento
XVI precisaria lidar durante a Jornada Mundial da Juventude em Colônia com os principais problemas
da Igreja Católica, especialmente porque a Jornada seria realizada na Alemanha. Isso significava três
coisas:



1. No país natal da Reforma, não evitar um grande encontro com as igrejas luteranas e evangélicas.
Joseph Ratzinger, o especialista na poluição da Igreja Católica, teria que formular rapidamente uma
posição papal sobre as mais difíceis ecumênicas. Quão ecumênico esse sumo pontífice queria ser?

2. É lógico que na primeira visita de um papa alemão à Alemanha, ele deve se encontrar com uma
delegação de judeus e deve visitar uma sinagoga. Isso já era por si só uma tarefa hercúlea. O papa
alemão teria que abordar a velha questão controversa de quanta culpa os cristãos tinham na perseguição
ao povo judeu e o quanto a Igreja Católica teria falhado durante a época do Terceiro Reich e da Segunda
Guerra Mundial, enquanto católicos alemães massacravam católicos em toda Europa.

3. Em uma cidade como Colônia, onde moravam centenas de famílias que haviam imigrado no
passado, o papa teria que se encontrar com dignitários de outras grandes religiões, especialmente os
dignitários dos muçulmanos.

Ironicamente, o perfeccionista Joseph Ratzinger não teve tempo para abordar com calma e com
cuidado as difíceis tarefas que surgiam uma após a outra. Essa é uma das características do seu
pontificado. O 264˚ sucessor de Pedro foi obrigado a mergulhar de cabeça na função. Ele teve que
brilhar de imediato. Só a elaboração de uma nova linha de diálogo com os luteranos teria demorado
semanas. Bento XVI sabia perfeitamente que o encontro com as igrejas luteranas e evangélicas seria tudo,
menos fácil. Em 2000, Joseph Ratzinger tinha deixado a Federação Mundial Luterana e milhões de
cristãos evangélicos enfurecidos, por causa de sua declaração “Dominus Iesus”. Naquela ocasião, ele
havia declarado que, do ponto de vista católico, as igrejas evangélicas não eram igrejas e sim
comunidades religiosas. Seria necessário ter um extremo cuidado para preparar as posições básicas do
novo pontificado, de modo a estabelecer um diálogo com outras religiões. Era óbvio que o papa alemão
dava extrema importância ao fato de precisar organizar com muito zelo o primeiro encontro com judeus,
no recinto de uma sinagoga. Joseph Ratzinger estava começado a se acostumar com as dificuldades do
trabalho diário de ser sumo pontífice. Quando ele acharia tempo para pensar sobre essas questões?

De certo modo, o papa Bento XVI não tinha muita sorte. A última Jornada Mundial da Juventude havia
ocorrido três anos antes, e nesse meio tempo o papa João Paulo II tinha feito viagens bem menos
importantes, como para a Eslováquia e Lourdes. Mas agora, logo na sua primeira viagem, Bento XVI não
teria uma missão simples como papa. Em vez disso, ele iria participar de um evento enorme, que exigia
muito dele. O fracasso não era inevitável? O papa Bento XVI teria que usar todas as suas forças para
cumprir as tarefas que o Vaticano delegava a ele nessa viagem. Mas o que era especial, e inédito, é que
ele estava disposto a aguentar o programa humildemente.



Contagem regressiva para Colônia

Bruno me telefonou. Eu conheço Bruno há quase 24 anos, e ele sempre trabalhou como vaticanista.
‒ Então, o que há de bom para se comer em Colônia? ‒ ele me perguntou.
De repente, me dei conta da situação. A pergunta significava que a lista da viagem papal para Colônia

já tinha sido publicada. Ela estava afixada na discreta caixa de vidro na sala de imprensa da Santa Sé, ao
lado dos anúncios diários alterados sobre o dia do trabalho do papa, o obituário de colegas e familiares,
assim como a lista dos examinadores na biblioteca do Palácio Apostólico. Tentei ficar calmo. Havia
duas possibilidades. Ou o Bruno queria caçoar de mim, tentando saber por que eu não estava na lista, e o
que eu fiz para que isso fosse assim, ou a pergunta era mesmo séria.

‒ Você está no Vaticano?
‒ Sim. Então me diga, onde eu posso comer bem em Colônia?
Era muito comum ligar para um colega que fosse originário de um determinado país que o sumo

pontífice iria visitar. Eu mesmo liguei muitas vezes para colegas indianos, brasileiros ou de outras
nacionalidades, para perguntar, por exemplo, onde se pode ir à noite, em uma cidade como São Paulo.

‒ Então diga logo, ou você perdeu a sua voz? O que tem de bom para comer lá?
‒ Você quer saber se tem alguma especialidade de Colônia? Você tem que experimentar as

rheinischen Sauerbraten, isso é bem típico.
‒ É, não parece ser ruim não. O que mais?
‒ Você também tem que tomar uma Kölsch, é uma cerveja típica.
‒ Eu não gosto de cerveja.
Eu já estava cansado do teatro, e queria saber logo qual era o meu status.
‒ Então eu serei honesto com você – eu disse.
‒ Diga!
Foi só eu falar isso para mudar de ideia. Eu não queria contar ao Bruno pelo telefone que havia caído

em desgraça, e que o novo papa estava zangado demais para querer falar comigo.
‒ Pois bem, o que aconteceu? O que você quer me falar honestamente?
‒ Só porque você me perguntou, mas a verdade é que ninguém em Colônia come Sauerbraten. Todos

vão para os seus restaurantes italianos ou gregos preferidos, à churrascaria ou vão comer Döner kebab
nas barracas. É mais fácil achar um restaurante vietnamita em Colônia do que um restaurante alemão.
Procure um bom restaurante italiano, existem muitos em Colônia.

‒ Você é muito preconceituoso, só porque eu sou italiano você acha que eu não posso ir para o exterior
e comer algo que não seja massa ou pizza.

‒ Então você deve experimentar pelo menos uma vez uma Currywurst. Isso só existe na Alemanha.
‒ Isso é indiano?
‒ Não, é tão alemão quanto um Knödel.
‒ Ok, então você pode me levar para comer Currywurst quando nós estivermos em Colônia ‒ ele disse

e depois desligou.
Eu me senti aliviado. Ele disse quando NÓS estivermos em Colônia. Aquilo queria dizer que eu estava

na lista. Ou Navarro não sabia que o papa estava zangado comigo, ou eu tinha caído bem menos em
desgraça do que temia. Eu imaginei Navarro-Valls bem na minha frente, e ele vivia repetindo: “nesse
avião, o avião do papa, somente entra quem eu deixar”. O sumo pontífice havia assumido o seu cargo em
abril, agora já estávamos em julho, ou seja, já se passaram mais de três meses. Com certeza, Navarro-
Valls havia conversado com o papa sobre a lista de jornalistas. Navarro teria percebido, se ele tivesse
franzido a testa, mesmo que de leve, à simples menção do meu nome, e então ele teria riscado Andreas
Englisch. Porém, aparentemente isso não acontecou. Ou alguém havia me ajudado. Mas quem?



Partida em casa, na Jornada Mundial da Juventude de 2005?

18 de agosto de 2005, Roma, aeroporto Fiumicino. Nos últimos cinco anos a cortina não dividia mais o
avião papal. No dia 20 de março de 2000, pouco antes da decolagem do papa para a histórica viagem à
Terra Santa, foi a última vez que João Paulo II teve forças para andar pelo corredor do avião papal e
cumprimentar as delegações e os jornalistas. Aquela foi a viagem internacional de número 91. Nas treze
viagens seguintes, até a sua última viagem internacional, a viagem número 104 para Lourdes, ele precisou
ser trazido do Vaticano em uma cadeira, por um ajudante, até a parte dianteira do avião. Agora, no dia 18
de agosto de 2005, havia novamente um papa entre a cortina e cumprimentou os jornalistas, o papa Bento
XVI. Eu me sentei naquela viagem ao lado de Marco Politi, meu amigo e especialista do Vaticano há
muitos anos, e eu sabia que ele pensava o mesmo que eu. “Que bom que o cardeal Ratzinger veio aqui e
nos cumprimentou, quem sabe mais tarde o papa também venha.” Durante mais de duas décadas nos
acostumamos tanto a ver a fisionomia de Karol Wojtyla como chefe da Igreja Católica, que era difícil
acreditar que o bávaro Joseph Ratzinger estava de fato como sumo pontífice no avião papal. Mas se nós,
que havíamos acompanhado de perto os primeiros meses do pontificado do papa Bento XVI, sentíamos
isso, o que as pessoas achariam do papa que elas nunca tinham visto na vida? Elas também teriam a
sensação que aquele não era o papa?

Bento XVI parecia magro e frágil. Ele pediu indulgência e perdão aos jornalistas, pois ele, o sumo
pontífice, muito provavelmente cometeria erros na sua primeira viagem. Eu fiquei o tempo todo olhando
para o solidéu, o barrete branco do papa, também chamado de papalino. Aquele pequeno chapéu havia
reinado visivelmente, entre os esparsos cabelos brancos do papa João Paulo II, mas agora não dava para
perceber o papalino à primeira vista, sobre os densos cabelos brancos do papa Bento XVI. Ele mais
parecia uma ilha branca flutuando no meio de um mar de cabelos brancos.

O Vaticano esperava da Alemanha nada menos do que uma Jornada Mundial da Juventude perfeita.
Finalmente ele se encontrou em um baluarte do catolicismo, Colônia, em um país rico que tinha a
reputação de ser capaz de organizar grandes eventos. O dia 18 de agosto de 2005 era o dia em que o
primeiro papa alemão poria, em 482 anos, seus pés no seu país natal. Aquilo era para ser um triunfo para
o papa Bento XVI. Dessa vez, os jovens não seriam hostis aos não católicos, como em 1993 em Denver
(Estados Unidos), ou ficariam insatisfeitos com a falta de organização do evento, como nas Filipinas, em
1995. Dessa vez o jogo era em casa. Dessa vez o coração da Alemanha católica estava preparando uma
superfesta para seu papa alemão. Porém, logo após a aterrissagem, muitos sinais negativos se
prenunciaram. A chegada do sumo pontífice era comentada para a televisão alemã pelo padre Eberhard
von Gemmingen, chefe da seção do rádio do Vaticano. Quando o homem todo poderoso em Colônia, o
prelado Heiner Koch, que era o secretário geral da Jornada Mundial da Juventude, foi guiado até o papa,
o moderador perguntou ao padre jesuíta Eberhard von Gemmingen: “E quem é esse?”.

E Gemmingem respondeu: “Eu não conheço esse senhor”. Por acaso as pessoas no Vaticano não tinham
ideia de quem havia organizado a Jornada Mundial da Juventude em Colônia? O cardeal Joachim
Meisner ficou furioso, quando ouviu o comentário de Gemmingen, e gritou: “Que tolo”. O prelúdio
perfeito para a Jornada Mundial da Juventude teria sido diferente. Mas o papa Bento XVI esperava um
agouro ainda pior. O tempo parecia perfeito. Estava muito quente quando o papa embarcou no navio
Rheinkraft (Força do Reno) no porto industrial de Colônia, e a primeira parte do espetáculo deveria
começar.

Eu me lembro perfeitamente da atmosfera animada no navio. Aperitivos estavam sendo servidos ao
som de música religiosa, embaixo do convés. O sonho dos organizadores da Jornada Mundial da
Juventude era que o papa navegasse pelo rio Reno até a catedral de Colônia, e isso estava se tornando
realidade. Quem acredita em providência divina podia acreditar também que aquela tinha sido uma
intervenção direta, que tinha chamado para os céus um sumo pontífice que não tinha mais forças para



lidar com todo o peso da Jornada Mundial da Juventude e mandado um papa alemão para Colônia,
alguém que conseguia fazer tudo o que teria sido impossível para Karol Wojtyla, como subir escadas,
fazer discursos, levantar-se e saudar as massas. Estava quente ali embaixo do convés, e o organizador-
chefe daquela viagem, o bispo Renato Boccardo, de repente me chamou e falou comigo em italiano:
“Andreas, você que entende essa língua esquisita que falam por aqui, pode, por favor, pedir por alguns
copos de água? O papa está com sede”. Depois de alguns momentos eu voltei com duas garrafas de água
e copos que Renato Boccardo aceitou com gratidão. Depois, eu subi para o convés.

Os organizadores haviam colocado um trono para o sumo pontífice no convés. Dali ele conseguiria ser
visto pelos quase 800 mil rapazes e moças que o esperavam, às margens do rio Reno. Uma procissão
triunfal sobre a água esperava o sucessor de Pedro. Os organizadores colocaram uma grande cruz de
madeira, de quase um metro e meio de altura, ao lado do trono. A cruz estava presa a uma base de metal,
de modo que não pudesse cair. Nós deveríamos esperar ali, ao lado da cruz, até que o papa viesse e o
navio partisse. O sol ardia sem misericórdia no céu, e mais uma vez lamentei que fosse um requisito
desse trabalho ter que usar sempre ternos pretos. Eu me sentia em uma sauna. De repente, tudo aconteceu
muito rápido. A grande cruz de madeira se soltou da base de metal e caiu bem ao meu lado, bateu no
convés e se quebrou em duas. O bispo Renato Boccardo, chefe de viagem, e Piero Marino, chefe de
cerimônia papal daquela época, ficaram paralisados. Uma cruz quebrada era um sinal de mau agouro
para todos no Vaticano. Eu não sei se existe algum presságio pior para a Igreja Católica.

O mais estranho daquela situação é que a cruz caiu sozinha. Ninguém estava perto dela, ninguém estava
encostado nela. Ela simplesmente caiu. Enquanto a delegação do Vaticano ficou paralisada, como se
estivessem em choque, os católicos de Colônia mostraram o seu lado prático. Em um instante um
empregado consertou a cruz com alguns pedaços de madeira e alguns pregos e a colocou novamente em
pé. O papa não percebeu nada disso. Quando chegou ao convés, a cruz já havia sido consertada. Ele
sentou-se em seu trono, e os organizadores da Jornada Mundial da Juventude levaram os jovens
escolhidos dos cinco continentes para cima, para acompanharem o sumo pontífice em sua viagem pelo rio
Reno. Tudo parecia ter sido recolocado em ordem nos últimos segundos. Mas eu vi as expressões
preocupadas do bispo Renato Boccardo e do mestre de cerimônias Piero Marini. Eles não se esqueceram
da cruz quebrada. Impossível saber se o presságio ruim tinha algo a ver com o que aconteceria com eles
em seguida. O certo é que o mundo vivenciou drasticamente o que iria acontecer com a Igreja Católica, e
o que significava ter um tímido teólogo sentado no trono de Pedro após o polonês Karol Wojtyla, que
havia sido um grande ator. Eu também não esperava jamais viver o que aconteceu naquele dia, um
fracasso espetacular.

Estava claro, para mim, que o papa Bento XVI iria fazer o que eu tinha visto o papa fazer centenas de
vezes. Ela iria saudar as pessoas que o esperavam já há dias. Os organizadores se prepararam muito
realisticamente. Os aplausos e os gritos de “Benedetto, Benedetto” deveriam acompanhar o papa e seguir
o navio como um eco. Os aplausos ficariam cada vez mais audíveis, conforme o navio se aproximasse
mais e mais do centro de Colônia. Estava claro para todos, no convés do navio, o que Bento XVI deveria
fazer. Todos sabiam, exceto uma pessoa: o próprio sumo pontífice. Era óbvio que o papa teria que se
levantar do seu trono e andar até a amurada para que todos o pudessem ver. Mas ele ficou sentado no seu
trono, e foi ainda pior. O grupo singular de jovens que foi escolhido para acompanhar o papa no navio
formava um círculo ao redor dele. O resultado foi desastroso. Um navio fantasma, no qual o sumo
pontífice poderia estar em qualquer lugar, navegou pelo rio Reno, e ninguém conseguia ver nada, além
das costas de alguns jovens altos. O projeto da viagem pelo Reno ameaçava ir por água abaixo. A ideia
principal era transportar o papa de barco pelo rio Reno até Colônia para mostrá-lo a aproximadamente
800 mil jovens que estivessem nas margens, e só fazia sentido se desse para ver o sumo pontífice. Mas os
jovens não o conseguiam ver. Naquele momento eu pensei: isso não pode estar acontecendo, quando ele
vai se levantar e andar até algum lugar que possa ser visto? Quando alguém vai lhe dizer “Vossa



santidade, as pessoas nas margens esperaram muito tempo apenas para vê-lo, o senhor não pode ficar
sentado aqui e navegar pelo rio Reno sem nem ao menos saudar os 800 mil jovens que vieram a Colônia
apenas por sua causa”.

Mas não aconteceu nada. A procissão triunfal planejada falhou. O retorno do alemão que tinha sido
eleito papa e se transformado no primeiro sucessor de Pedro a pisar em solo alemão foi um fracasso.
Podiam ter economizado os milhares de euros gastos naquela viagem de navio. Os jovens conseguiam ver
apenas um navio branco em que não dava para ver onde o papa estava sentado. O trágico desse dia é que
deu para perceber quão solitário Joseph Ratzinger ainda estava. Nenhum dos clérigos ao seu redor
conhecia o papa bem o suficiente para apontar o erro que ele estava cometendo, e poder dizer “fique em
pé, e vá para a amurada, acene para as pessoas e as abençoe”. Ninguém se habilitou para fazer isso
quando ainda havia tempo para corrigir o erro.

Esse dia mostrou ao mundo que o homem que se sentava no trono de Pedro não entendia o que era se
transformar de repente em sumo pontífice. Joseph Ratzinger, o teólogo tímido, não entendia por que as
pessoas faziam tanto alvoroço por causa dele. Ele se sentia, como ele mesmo disse, como um
“trabalhador no vinhedo dos senhores”. Não estava claro ao teólogo Ratzinger que a sua eleição a papa
significava que ele teria que aprender a lidar com as massas, e que ele teria que tentar fazer surgir
faíscas.

Não há dúvidas que para o papa Joseph Ratzinger a fé em Deus e a Igreja Católica eram assuntos muito
sérios. Para Joseph Ratzinger, fé e religião são motivos de grande dignidade. Ele frisava isso quando
pedia por celebrações corretas da missa católica. Joseph Ratzinger não queria reduzir a fé, ele queria
atingir os jovens não com acenos, mas com as suas palavras. Ele trabalhou muito no preparo do sermão
para a Jornada Mundial da Juventude em Colônia, mas Joseph Ratzinger não entendia o que acenar e ficar
na frente do navio, como Kate Winslet no filme Titanic, para poder ser visto por muitas pessoas, tinha a
ver com religião.

Eu acredito que o problema principal no pontificado do Joseph Ratzinger foi sempre o mesmo. Bento
XVI nunca quis representar um papa, mas ser um papa. Porém, por mais que a sua atitude fosse correta e
bem intencionada, isso prejudicava apenas uma pessoa: o próprio papa. É claro que dá para entender
perfeitamente que um teólogo de 78 anos não queira se comportar como uma estrela religiosa. Ou que o
sério teólogo que era Joseph Ratzinger não queria receber um comando para saber o momento certo de
sorrir, acenar ou brilhar. Joseph Ratzinger queria escrever, desenvolver conceitos teológicos que
explicassem a religião, ele não queria ganhar a simpatia das pessoas como um ator. Ele queria convencer
as pessoas pelo que ele pensava e escrevia, e não por como ele aparecia em cena. Ele se importava com
o conteúdo e não com a aparência. A facilidade engenhosa com a qual Karol Wojtyla usava gestos
simples para mostrar que amava a todos ainda era inacessível para Bento XVI.

Mas essa atitude que iria caracterizar o pontificado por tanto tempo tinha consequências fatais. Os
jovens que esperaram pelo “seu” papa estavam profundamente desapontados, porque não conseguiram
vê-lo. Não importa o que ele queria dizer para esses jovens, eles não haviam ido para as margens do rio
Reno porque tinham a esperança de que ele pudesse lhes explicar o que é a fé, eles simplesmente queriam
vê-lo com os próprios olhos. Mas os jovens não perceberam que o sumo pontífice não entendia esse
desejo deles. Em vez disso, milhares de jovens acharam que o teólogo superinteligente e arrogante não se
importava com o desejo dos jovens fiéis que só queriam vê-lo. O trágico dessa tarde é que Joseph
Ratzinger nem sequer suspeitou do mal que ele havia feito. Quando o navio do papa finalmente aportou
no cais, mais perto da Catedral de Colônia, o sonho do Vaticano de uma Jornada Mundial da Juventude
perfeita e de uma procissão triunfal do papa alemão em seu país natal já tinha ido pelos ares. Não
ajudava muito o fato de os jovens estarem preparando uma grande festa para a chegada do papa na
Catedral de Colônia, porque o papa repetiu o erro que havia cometido no navio. No discurso, ele disse
que “havia vivenciado o humor, a alegria e a inteligência dos habitantes de Colônia”, mas não



demonstrava isso concretamente. Em vez de abraçar as pessoas, abençoar os jovens e mostrar o seu amor
para quem estava diante das câmeras, ele falava sobre aquele amor que talvez os jovens do mundo
vislumbrassem nesse senhor idoso e tímido, mas eles com certeza não puderam perceber isso nos seus
gestos.

Mas, infelizmente, o infortúnio do sucessor de Pedro não terminou aí. Na Catedral de Colônia, diante
da massa jubilosa, ele agradeceu “ao Deus amado, que nos presenteou com esse maravilhoso céu azul e
sensivelmente abençoou esse dia”. Ah, era melhor se Bento XVI não tivesse dito isso. Apenas algumas
horas após o seu pronunciamento, o tempo mudou e ficou frio e úmido, e isso se transformou em umas das
piadas mais cruéis da Jornada Mundial da Juventude, com as pessoas dizendo que Deus e o papa
aparentemente não tinham a mesma opinião. O Deus amado de Bento XVI parecia não querer presentear
seu vigário com um maravilhoso céu azul, em sua primeira Jornada Mundial da Juventude.

O programa terminou após o discurso na Catedral de Colônia e o papa podia ir para casa. Bento XVI
sentia-se com certeza em casa, no palácio arquiepiscopal de Colônia. Na catedral, o papa tinha se
lembrado que o cardeal Frings de Colônia o levou para um concílio em Roma quando ele era apenas um
jovem teólogo, e o sumo pontífice também se tornou muito amigo de Höffner e Meisner, sucessores do
cardeal Frings. O palácio arquiepiscopal foi desocupado para o papa. Não eram necessárias medidas
extras de segurança, porque ele já era mais protegido do que uma fortaleza. Na década de 1970, a polícia
interceptou planos terroristas da Roten Armee Fraktion (RAF ‒ Fração do Exército Vermelho), que
planejavam supostamente um ataque à sede do arcebispado de Colônia. Naquela época, a casa foi
reformada e aumentada. Muros altos iam do jardim para dentro do palácio. Também foram instalados
diversos pontos de segurança. A polícia estava tranquila porque fazia décadas que essa construção nova,
reforçada com concreto armado, estava protegida até de grandes ataques a bomba. Para garantir uma
segurança maior, os organizadores transferiram os encontros mais delicados do papa para aquele palácio
arquiepiscopal. Na sexta-feira, Bento XVI iria se encontrar com os representantes muçulmanos da
Alemanha e com os representantes das demais religiões cristãs, nas seguras salas laterais do palácio.
Mas os policiais já estavam de sentinela para a visita do papa à sinagoga no dia seguinte. À noite o sumo
pontífice estava arrumando as últimas versões dos discursos que faria.

A segurança dele no palácio também foi muito bem preparada. O cardeal Meisner prometeu ao papa
que ele se sentiria em casa. Durante os quatro dias em Colônia, Meisner serviu comidas e bebidas típicas
alemãs. Para o café da manhã, era servido Graubrot (pão preto) e salsicha, além dos tradicionais
croissant e chá dos palácios apostólicos de Roma. Mas enquanto Bento XVI descansava, na noite de
quinta-feira, o tempo e um erro de planejamento preparavam um desastre. Na verdade, não é fácil
estragar a Jornada Mundial da Juventude, porque dos centenas de eventos que acontecem durante a
Jornada, somente um deles deve acontecer impreterivelmente: a missa de encerramento na manhã de
domingo, com o papa. Desde a primeira Jornada Mundial da Juventude, o sucesso e principalmente a
popularidade do sumo pontífice passaram a ser medidos nesse evento. Os mais de 100 milhões de euros
que podem custar uma Jornada Mundial da Juventude, além dos diversos meses de trabalho duro dos
voluntários e da preparação do papa, tudo tinha apenas um objetivo: que o porta-voz do Vaticano
anunciasse um triunfo após a missa de encerramento. Quando esse triunfo vinha, era na forma de um
número. Ninguém consegue cifrar quão grande é a influência de um papa, então, para medi-la, o anfitrião
do desenvolvimento espiritual dos jovens e o Vaticano utilizam o único fator que dá para medir mais ou
menos objetivamente: o número de participantes. É claro que o número de participantes não diz quão
bem-sucedida foi uma Jornada Mundial da Juventude. Para isso existem diversos fatores. Quando uma
Jornada Mundial da Juventude é realizada em um continente distante com número relativamente pequeno
de católicos, como ocorreu em 2008, em Sydney , não se deve ficar surpreso com o número relativamente
pequeno de 400 mil participantes na missa de encerramento. Completamente diferente da Jornada
Mundial da Juventude em Roma em 2000, com 2 milhões de participantes na missa de encerramento.



Com fome, frio e decepcionados

A escolha da cidade-sede é por si só uma decisão importante para o sucesso ou fracasso da Jornada
Mundial da Juventude. A escolha da diocese de Colônia parecia garantir o sucesso, em um primeiro
momento. A cidade no centro da Europa era de fácil acesso para outros países católicos, como a Polônia,
a França ou a Espanha, inclusive com meios de transporte como trens ou ônibus. Na verdade, os
organizadores não precisavam fazer mais nada, além de garantir que no domingo, dia 21 de agosto de
2005, o máximo de jovens tivesse a intenção de ir a Marienfeld, até a colina artificial fora da cidade,
para participar da missa de encerramento com o papa. Havia apenas um cenário de horror que poderia
pôr em perigo a Jornada Mundial da Juventude, e foi exatamente isso que aconteceu em Colônia: os
jovens começaram a partir bem antes da missa de encerramento, decepcionados, com fome, amargurados
e perplexos com a falta de organização, especialmente na Alemanha, um dos países mais ricos do mundo
que se orgulha da sua capacidade de planejamento.

Tudo começou com a pretensão dos organizadores que queriam tudo de uma vez. A Jornada Mundial
da Juventude não podia ser acusada de produzir grandes quantidades de lixo plástico, porém os volumes
de comida dos visitantes tinham que ser embalados. Por esse motivo, eles decidiram que seriam
utilizadas embalagens ecologicamente corretas. Tudo teria dado certo, se a Jornada Mundial da
Juventude tivesse acontecido em dias ensolarados e quentes, como era esperado em agosto, auge do
verão na Europa. Mas a umidade destruiu as embalagens ecologicamente corretas da empresa de
alimentação. Como resultado, os jovens recebiam embalagens destruídas pela chuva e uma comida
estragada pela água. A decepção não teria sido tão grande, e os protestos não teriam se alastrado tão
rapidamente, se os jovens não tivessem pago caro pelos diversos pacotes de peregrinação. Eles haviam
pagado adiantado pela comida por uma quantidade determinada de dias, mas muitos não receberam
pratos que fossem efetivamente comestíveis ou receberam somente em uma parte da viagem.

Eu não penso que se possa culpar os organizadores da Jornada Mundial da Juventude por terem
escolhido uma embalagem ecologicamente correta, mas com certeza eles podem ser responsabilizados
por um segundo erro, esse sim fundamental: a ideia de fazer aos peregrinos um fornecimento
descentralizado. Qualquer pessoa que tenha visto um programa sobre a Jornada Mundial da Juventude
sabe que esse evento é um enorme desafio logístico: todos os dias, todos os participantes querem ficar
perto de um único homem, o sumo pontífice. Especialmente no dia da missa de encerramento. É
impossível querer descentralizar uma Jornada Mundial da Juventude. Os organizadores precisam
resolver apenas uma tarefa colossal: fornecer comida para centenas de milhares, senão milhões de jovens
nos dias que precedem a missa de encerramento e no dia da missa de encerramento, quando todos estão
juntos em um grande terreno. Contudo, os organizadores do evento em Colônia esperavam que muitos
fossem buscar os seus alimentos no subúrbio de Colônia, Düsseldorf ou Bonn. Por isso, em diversos
lugares havia panelas gigantes, da Jornada Mundial da Juventude, com um diâmetro de até um metro e
meio, nas quais eram cozidos vegetais e carnes em pratos razoavelmente bons. Centenas de voluntários
cuidavam das panelas enormes em diversos pontos de distribuição por toda a cidade de Colônia, para
entregar a comida. Mas os jovens peregrinos queriam uma única coisa: ficar o mais próximo possível do
papa, e por isso eles queriam ir para Colônia. Os centros de distribuição de comida em Colônia não
estavam preparados para tamanho movimento. O resultado foi caótico. Nas ruas de Colônia, padres e
bispos do mundo inteiro davam dinheiro para os jovens, para que eles pudessem comprar algo nas
barracas de batatas fritas, nos restaurantes de fast food ou nas barracas de Döner kebab. Porque apesar
de eles terem pagado antecipadamente por embalagens de comida, não estavam recebendo nada.

Além disso, havia o caos completo do trânsito. A estação central de Colônia estava sobrecarregada e
não conseguia lidar com a multidão de peregrinos que queriam viajar. Não era possível atender a todos.
Na multidão havia diversos casos de mal-estar súbito. Nove visitantes da Jornada Mundial da Juventude



desmaiaram e tiveram que ser resgatados no meio da multidão para serem levados para o hospital e
receber atendimento médico. O caos na estação de trem fez com que muitos jovens não conseguissem ir
até o seu quarteirão, e em Colônia os organizadores cometeram um erro difícil de entender.

Penso que não é preciso explicar que a Jornada Mundial da Juventude é um evento internacional e que
apenas uma minoria das pessoas no mundo fala alemão. Entretanto, na estação de Colônia os anúncios
das mudanças de plataformas e outras informações estavam sendo feitos apenas nesse idioma. Nem nas
Filipinas, um país de terceiro mundo, isso havia dado errado na Jornada Mundial da Juventude, quando
ela aconteceu em Manila. O caos na estação central fez que diversos peregrinos ficassem errando pela
cidade de Colônia sem encontrar o alojamento que estava reservado para eles. A fome e a aflição de não
saber onde passar a noite fizeram que as emissoras de televisão de diversos países fizessem reportagens
sobre os muitos jovens que deixavam Colônia a partir da sexta-feira, bem antes da missa de
encerramento. Isso porque os alemães não conseguiram fazer o que todos os organizadores antes deles
tinham conseguido: proporcionar uma organização que funcionasse razoavelmente bem. Com isso, os
responsáveis foram avisados de maneira bem trágica. Por causa do engarrafamento na distribuição de
comida, muitos peregrinos viajaram de volta para suas casas na sexta, após a chegada do papa.

Deveria ter ficado claro para todo mundo que algo aconteceu. Mas o verdadeiro desafio, que era
fornecer comida para 800 mil, e até para 1,3 milhão de pessoas, no sábado e no domingo, ainda estava
para acontecer. Mas aí não havia quase nada para minimizar ou evitar o desastre. E então o tempo ficou
muito ruim, com a queda brusca e brutal da temperatura. O verão quente de Colônia, que permitiria que
centenas de milhares acampassem ao ar livre em Marienfeld, na noite de vigília, esperando a chegada do
sumo pontífice no sábado, mais parecia uma geladeira.



A impressão deixada pela Jornada Mundial da Juventude

Alguns incidentes que aconteceram em Colônia, e outros que ainda iriam acontecer, ocorreram também
em outros países, sem que ninguém fizesse um alvoroço com isso. Mas o Vaticano havia prometido uma
Jornada Mundial da Juventude perfeita em Colônia e, por isso, os clérigos não conseguiram esconder sua
perplexidade, pois as coisas davam cada vez mais erradas. Em Colônia aconteceu o mais importante:
apesar de os primeiros visitantes da Jornada Mundial da Juventude estarem partindo decepcionados, a
sensação única que caracteriza a Jornada Mundial da Juventude estava se espalhando e envolvendo as
pessoas. Assim como em Roma ou em Paris, os jovens do mundo inteiro que estavam em Colônia
cantavam hinos, rezavam juntos nas ruas e ficavam amigos. Acho que essa experiência incrível de unir
forças para a fé de um Deus não pode ser sentida tão fortemente em nenhum outro momento como durante
a Jornada Mundial da Juventude. Ali, jovens católicos da Nigéria se uniam com jovens do Canadá e da
Índia. Todos viviam a mesma experiência incrível.

Até participar de uma Jornada Mundial da Juventude, a religião parece algo abstrato, caracterizado
pelas congregações que nem sequer conhecem direto suas cidades. Na Jornada Mundial da Juventude, os
jovens sentem que nunca mais ficarão sozinhos no mundo, pois em quase todos os lugares existem jovens
que também acreditam no Deus cristão. Ouvi centenas de histórias de jovens que fizeram amizades na
Jornada Mundial da Juventude, mantiveram contato e continuaram se encontrando nas férias. A Jornada
Mundial da Juventude pode transformar a religião em uma experiência prática, na qual jovens de todo
mundo estão prontos para dividir o teto, comida e bebida simplesmente porque todos são cristãos.

Por décadas, conversei com jovens e perguntava o que a Jornada Mundial da Juventude significava
para eles. Quase todos me deram a mesma resposta: após uma Jornada Mundial da Juventude, eles tinham
a sensação que nunca mais ficaram completamente sozinhos, mesmo se estivessem em um aeroporto em
Luanda, em Angola, ou na estação de Toronto, no Canadá, ou mesmo em um restaurante de beira de
estrada no Brasil. A Jornada Mundial da Juventude ensina aos jovens que eles tem a chance de fazer e
manter amizades quando pedem em nome de Jesus para um cristão, não importa onde. É claro que essa é
uma ilusão bonita, mas durante a Jornada Mundial da Juventude a ilusão de que a fé consegue juntar
pessoas é muito convincente. Sempre me perguntei se essas multidões de jovens não eram simples
observadores que, como eu, se sentiram atordoados, ou seja, incapazes de julgar o que acontece em uma
Jornada Mundial da Juventude.

Eu tinha isso em mente naquela sexta-feira, dia 19 de agosto de 2005, quando o papa alemão iria
visitar uma sinagoga em Colônia e se encontraria com Paul Spiegel, o presidente do conselho central de
judeus da Alemanha. O relacionamento entre o conselho central de judeus e o Vaticano não podia ficar
mais tenso do que no período que antecedeu a visita de Bento XVI a Colônia. O Vaticano havia deixado o
Conselho muito irritado. Algumas semanas antes, no final de julho, surgiu uma disputa violenta entre o
Vaticano, Paul Spiegel e o conselho em questão.

O papa supostamente ignorou de propósito o ataque terrorista que aconteceu em Israel, em sua oração
do Angelus na praça São Pedro. No dia 14 de julho de 2005, o papa relembrou os ataques terroristas
recentes em Londres, no Iraque, no Egito e na Turquia. Pouco antes, no dia 12 de julho de 2005, um
terrorista tinha matado cinco pessoas em Netanya, Israel. Esse ataque ocorreu entre os atentados em
Londres e a bomba no ônibus na Turquia. Mas o sumo pontífice não mencionou os ataques em Israel
durante a sua oração do Angelus, no dia 24 de julho de 2005. O Estado de Israel respondeu de imediato,
exigindo que o núncio, o embaixador do Vaticano, protestasse. O Vaticano se defendeu, dizendo que o
papa havia mencionado apenas alguns ataques como exemplo.

Mas a discórdia já havia se estabelecido. Joaquín Navarro-Valls, porta-voz do Vaticano, respondeu
irritado, repreendendo o governo de Israel por ter apontado o “esquecimento” de Bento XVI relativo aos
ataques em Israel. Além disso, Navarro-Valls declarou que o Vaticano não dita o que o papa pode dizer



ou não. Paul Spiegel ficou evidentemente do lado de Israel, dizendo que a crítica ao sumo pontífice
estava absolutamente certa, e que o Vaticano não pode ignorar os ataques feitos a israelitas. Por causa
dessa situação, eu achava que Paul Spiegel fosse criticar a visita do papa à Alemanha e à Jornada
Mundial da Juventude, ou pelo menos se distanciar de tudo. Pude me encontrar com Paul Spiegel na
sinagoga de Colônia antes da visita de Bento XVI, e o que ele disse sobre a Jornada Mundial da
Juventude me influenciou mais do que tudo o que bispos e cardeais explicaram sobre o evento. Ele estava
completamente tomado por aquilo: “Eu vivo em Düsseldorf e, em um primeiro momento, não consegui
acreditar quanto essa cidade mudou de repente. Em todos os lugares há dança, músicas e jovens que estão
felizes com a sua fé. Acho isso incrível, além de ser lindo e tão encorajador. Para ser honesto, estou com
um pouco de inveja, seria muito bom se outras religiões, inclusive a minha, pudessem organizar alguma
coisa pequena, mas parecida”.

A visita à sinagoga foi bem diferente do que eu esperava. O Vaticano calculou que o conflito entre
Vaticano e Israel, ocorrido há poucos dias, iria ofuscar a visita do papa. Mas o que aconteceu foi o
oposto. Eu me sentei na plataforma e vi quando o sumo pontífice entrou na sinagoga recém renovada e eu
me sentia envergonhado por um motivo péssimo: quão pequena tinha se tornado a secular e outrora
grande comunidade judaica de Colônia?

A comunidade judaica era mais antiga, até porque a Igreja Católica não existia na época do Imperador
Constantino. Ou seja, supostamente já deveriam existir sinagogas ali. Na Idade Média, a comunidade
judaica de Colônia se transformou em uma das mais importantes ao norte dos Alpes. Na noite de São
Bartolomeu1, no ano de 1349, houve um massacre de judeus. Em 1424, os judeus foram proibidos de
viver entre os muros da cidade de Colônia, uma proibição que durou quase trezentos anos. Aos poucos
eles foram se mudando, e somente a partir do século XVIII os judeus voltaram a morar em Colônia. Em
1933 havia cerca de 18 mil judeus morando na cidade. Os nazistas mataram pouco mais de 8 mil, o
restante fugiu ou se escondeu. O representante da comunidade judaica enfatizou que sem a influência dos
judeus da antiga União Soviética a comunidade teria desaparecido nos últimos anos. Um pequeno grupo
de pessoas que temia a aniquilação havia se disfarçado de cristão e, agora, esperava as palavras do
papa.

Acho que quase todos que estavam ali naquele momento sentiram um arrepio. Não sei se foi o acaso ou
a providência que destinou aquele homem que também era alemão e que havia vivenciado o terror dos
nazistas, a ser papa e a visitar a sinagoga. Seja destino ou vontade de Deus, tudo aconteceu de modo que
ali se iniciasse um capítulo incrível na longa história da Igreja: precisamente um homem que viu com os
próprios olhos as atrocidades cometidas por Hitler, um homem que pertencia ao povo que liquidou
judeus. Agora, cabia a esse homem, em sua primeira viagem após ser eleito sumo pontífice, falar com os
descendentes das vítimas da guerra.

O papa parecia muito sério, dava para perceber que estava consciente do peso da importância
histórica desse encontro, principalmente porque tão poucos judeus podiam ouvi-lo. Mas, apesar de tudo,
não houve qualquer objeção contra o que o papa disse nessa ocasião. Não tenho dúvida que ele resolveu
esse problema com louvor. Ele pediu encarecidamente que os judeus e os católicos aprendessem a se
amar. Mas, apesar de tudo, não achei que o discurso foi feito em um momento apropriado, porque não era
um francês, um italiano ou um americano que estava falando. Quem falava era um homem que havia
nascido na Alemanha. Mas ele não disse nenhuma palavra sobre a culpa da Igreja Católica alemã durante
o Terceiro Reich, ou sobre os bispos católicos que haviam gritado “Heil Hitler! ” ou sobre o fato de
haverem muitos católicos nas tropas de Hitler. O papa alemão não poderia ter admitido a culpa da Igreja,
ou a falha que foi não ter conseguido evitar o assassinato de seis milhões de judeus? O sumo pontífice
não tinha que, como os seus predecessores fizeram várias vezes, reconhecer a cumplicidade da Igreja
Católica no surgimento do antissemitismo e, portanto, não era dever de Bento XVI pedir perdão?

Eu sei que muitos no Vaticano esperavam justamente por isso: um grande gesto do papa alemão na



sinagoga alemã, algo como ficar de joelhos diante dos judeus para pedir perdão pelos crimes hediondos
que os católicos alemães haviam cometido contra aquele povo. Após a Segunda Guerra Mundial, a
chamada Declaração de Fulda da Conferência Episcopal Alemã reconheceu que os católicos não tinham
feito o suficiente, na Alemanha, para evitar e se opor ao terror assassino nazista. Mas no dia 19 de agosto
de 2005, Bento XVI não tocou nesse assunto. Não sei se foi um erro, mas com certeza o anfitrião judeu
não classificou isso como um erro. Para muitos, as palavras do papa não foram o suficiente, mas o ataque
esperado a Bento XVI não ocorreu.

Algumas horas antes da visita do sumo pontífice à sinagoga, a equipe de segurança temia que o
sucessor de Pedro fosse vaiado, porque eles o acusavam de encobrir o terrorismo praticado contra Israel.
Mas a comunidade judaica não apenas o recebeu calorosamente, como o aplaudiu, após o discurso.
Alguns representantes judeus gritaram vivas ao papa. Em um ponto, o papa havia ido mais longe do que
os seus predecessores. Na sinagoga, Bento XVI disse que queria seguir um caminho que os aproximassem
cada vez mais. Ele pedia que os cristãos e os judeus não apenas se respeitassem, como o papa Paulo VI
havia pedido antes dele, mas queria que eles se amassem. Paul Spiegel ficou muito satisfeito com a visita
do sumo pontífice. A disputa entre ambos foi esquecida e, segundo ele, permaneceu apenas o caráter
positivo. Após visitar a sinagoga, Bento XVI voltou para o palácio apostólico, onde duas outras disputas
o esperavam. O encontro com os luteranos e evangélicos, e o encontro com representantes de outras
religiões não católicas, como a comunidade muçulmana. Da perspectiva de 2005, ou seja, um ano antes
do discurso fatal em Regensburgo, para os muçulmanos o encontro parecia incrivelmente controverso,
mas não chegava a ser tão empolgante como o encontro com os cristãos não católicos.



A sombra do Dominus Iesus

No dia 6 de agosto de 2000, o cardeal Joseph Ratzinger iniciou um novo capítulo do relacionamento
entre católicos, luteranos e cristãos evangélicos, com a publicação da declaração “Dominus Iesus”. Esse
capítulo foi marcado por conflitos violentos. Nunca consegui descobrir se o cardeal Joseph Ratzinger
havia provocado esse conflito de propósito ou se a briga foi puro acidente. Nem sei ao certo se o próprio
Joseph Ratzinger sabe. Até porque ele não escreveu nada que já não fosse de conhecimento público. Por
outro lado, não acredito que Ratzinger pudesse ser tão descuidado a ponto de nem sequer imaginar as
consequências da publicação de um documento daquele tipo.

A essência do documento tratava de um problema antiquíssimo, que interessava apenas aos
especialistas em Teologia: as diversas concepções de Igreja. Segundo os católicos, existe somente uma
Igreja, a Igreja Católica, cuja origem teria vindo diretamente de Jesus de Nazaré. Ele próprio criou a
Igreja Católica ao dizer “Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja.”  (Mateus, 16:18).
Todas as outras comunidades cristãs surgiram de dissidências dessa primeira Igreja. Qualquer professor
de primário sabe que, quando há uma briga no pátio da escola, não adianta tentar identificar um culpado,
pois ambos ou todos são culpados. Já no caso da história da Igreja, os historiadores não conseguem dizer
que a Igreja Católica estava sempre certa e os outros errados. Um motivo muito terrestre, a enorme
dívida por causa da construção da Basílica de São Pedro, levou Marinho Lutero a fazer protestos
indignados e acabou fazendo que surgisse a Igreja Protestante.

Do ponto de vista católico, a Igreja Protestante foi uma dissidência. Do ponto de vista dos
protestantes, o protesto do Lutero estava muito bem justificado. Ninguém sabe ao certo quantos milhares
de pessoas morreram nas guerras de religião. Hoje em dia, tanto os católicos como os protestantes e neo-
protestantes (evangélicos) em todo o mundo brigam muito raramente por motivos religiosos. O motivo
para isso é o bom senso de ambos os lados, inclusive da parte dos teólogos, que não tentam achar
culpados em processos tão complicados como a reforma. Mas dizer que, apesar de tudo, a Igreja Católica
foi a única que realmente foi fundada por Jesus também não incomodou muito as outras igrejas cristãs em
agosto de 2000, porque essa posição já era conhecida há séculos. Mas o cardeal Joseph Ratzinger queria
mais. Ele formulou o “Dominus Iesus”, dizendo não apenas o que era conhecido por todos, isto é, que a
Igreja Católica é a única Igreja, mas foi além e declarou para os não católicos que eles não possuíam
igrejas, e que no máximo podiam chamá-las de comunidades de fé.

Por que o cardeal Joseph Ratzinger tinha feito isso? O chefe da Congregação para a Doutrina da Fé, na
época, sabia que, conforme se diz na Alemanha, a nota faz a música. Estava claro para todos os teólogos
evangélicos o que os católicos compreendiam por Igreja. Ninguém disse nada contra, quando o cardeal
Joseph Ratzinger explicou tudo uma segunda vez. Mas por que os não católicos deveriam ser provocados
com a declaração de que eles não têm igrejas? Mesmo que seja o equivalente à ideia católica, não existe
motivo óbvio para fomentar esse escândalo para todo o mundo. Por que alguém diria a um amigo tudo o
que ele não pode ser? Nenhuma pessoa faz isso em uma amizade normal, só faz isso quem quer alimentar
o próprio ego. Não consigo imaginar que Joseph Ratzinger tenha ficado de fato surpreso quando
ocorreram os protestos violentos. Protestos tão violentos que inviabilizaram um projeto frágil do papa
João Paulo II. Desde a década de 1960, a Igreja Católica trabalhou com a Federação Mundial Luterana
em uma declaração conjunta da doutrina da justificação. O cardeal Walter Kasper, que era um dos
maiores especialistas dessa área no mundo inteiro e chefe do Conselho Pontifical para a Promoção da
Unidade há anos, explicou a necessidade de considerar uma doutrina da justificação: “Para promover o
ecumenismo, primeiro deve-se retornar para o momento de separação. A controvérsia sobre a doutrina da
justificação separou por séculos os cristãos, agora eles precisam clarificar as coisas para poder seguir
adiante”.

A controvérsia sobre a doutrina da justificação tratava-se basicamente da seguinte questão: os fiéis



precisam ou não da Igreja na sua reconciliação com Deus? Martinho Lutero queria lembrar que Deus
sozinho pode curar, e que os sacramentos da Igreja não podem curar sozinhos.

No sábado, dia 30 de outubro de 1999, era chegado o grande dia. O cardeal Edward Idris Cassidy
assinou a declaração conjunta com o bispo Dr. Christian Krause, da Federação Mundial Luterana. O papa
João Paulo II havia garantido para a Federação Mundial Luterana que a Igreja Católica trataria os
luteranos “de igual para igual”. Não foi mencionado o fato de que a Igreja Católica iria negar as igrejas
luteranas e protestantes, e diria que ou a pessoa faz parte da Igreja Católica ou não faz parte de nenhuma
Igreja. “Se a declaração ‘Dominus Iesus’, de Joseph Ratzinger, já tivesse ido a público em outubro de
1999, então não teríamos assinado a declaração conjunta”, disse para mim Cristian Krause em Roma, no
dia 11 de abril de 2001. Krause decidiu fazer um gesto dramático após a publicação de “Dominus
Iesus”. No dia 18 de janeiro de 2000, Kraus estava com João Paulo II na Porta Santa da Basílica de São
Pedro, e ele falou sua opinião sobre a declaração “Dominus Iesus”. Com isso, ele se recusou a
participar da missa de encerramento do ano santo. Margot Käßmann, ex-bispa evangélica de Hannover,
falou de um “golpe baixo” contra o ecumenismo. Ela disse que não cabia à Congregação para a Doutrina
da Fé de Roma decidir se os cristãos evangélicos formavam uma Igreja ou não. Os danos foram imensos
e as consequências se refletem até o dia de hoje. Participei de dezenas de discussões nas quais acredito
que os cristãos evangélicos reclamaram, e com razão, do modo que a Igreja Católica os tratava como não
sendo igrejas.

Por muito tempo, a Federação Mundial Luterana acreditou que Joseph Ratzinger e a Congregação para
a Doutrina da Fé pensavam diferentemente do papa, e que a Congregação para a Doutrina da Fé queria
atrapalhar o desenvolvimento do ecumenismo. Mas agora o ex-chefe da Congregação para a Doutrina da
Fé era o sumo pontífice, e ele participaria de um encontro na nação da Reforma com todos os bispos
protestantes, que se sentiram atacados e até ofendidos pela declaração “Dominus Iesus”.

Raramente esperei uma reunião com tanta ansiedade. Apesar de o papa possuir a vantagem de estar em
casa, porque a reunião aconteceria no palácio arquiepiscopal de Colônia, eu tinha certeza de que tudo
aconteceria nos bastidores. Não eram permitidos observadores na ocasião, mas eu consegui uma reunião
com Wolfgang Huber, chefe da Igreja Evangélica naquela época. Queria que ele me dissesse como havia
sido a reunião com o papa. Huber foi eleito presidente da Igreja Evangélica em 2003 e manteve o cargo
até a sua aposentadoria, em 2009.

Passei pelo portão e pelo grande pátio do palácio arquiepiscopal de Colônia até a entrada. Os
palácios arquiepiscopais possuem um toque de Renascença que lembra muito as cidades italianas. Mas a
residência do arcebispo de Colônia não tinha nada de renascentista. O prédio de tijolos lembrava mais a
entrada de uma academia moderna. O salão de recepção com mármore polido dava uma aparência
extremamente fria, não parecia ser muito acolhedor. Os escritórios eram bem sóbrios, mas vale a pena
ver a escada que leva até a área privada da casa do arcebispo. Ela lembra mais diversos discos
coloridos do que uma escada, e a qualquer momento parecia que uma estrela de Hollywood desceria por
ela, e não que ela levava à casa do arcebispo. É claro que o bispo Hubert sabia qual pergunta eu queria
fazer para ele, e estava preparado para isso. Ele estava em uma sala adjacente à esquerda do salão de
entrada, e nessa sala havia uma pintura do arcebispo de Colônia. Sempre estimei bastante esse homem
pueril, e mesmo naquele dia ele falou abertamente sobre o caso. “Eu sei exatamente o que você quer
saber. Mas eu preciso destacar que quem escreveu o ‘Dominus Iesus’ foi o cardeal Joseph Ratzinger, e
não o papa Bento XVI. Eu vejo uma grande diferença entre Joseph Ratzinger como papa e como prefeito
da Congregação para a Doutrina da Fé. Bento XVI é um pai, um homem que possui grandes interesses que
o movimento ecumênico progrida. Joseph Ratzinger possuía tarefas completamente diferentes como chefe
da Congregação para a Doutrina da Fé. Eu tenho muita confiança no futuro com o papa Bento XVI”,
reiterou o bispo Wolfgang Huber, encerrando. Fiquei pasmo.

Os colegas do mundo inteiro me esperavam impacientemente na sala de imprensa, visto que a maioria



esperava uma história sobre a briga entre clérigos luteranos e protestantes e o sumo pontífice. A sala de
imprensa estava nos salões de exposição de Colônia. Os meus colegas ouviram incrédulos enquanto eu
contava sobre o que o bispo Huber dissera sobre o diálogo com o papa e que era esperado um grande
desenvolvimento do movimento ecumênico durante o pontificado de Bento XVI. Ninguém achou que a
reunião pudesse terminar assim. Um colega começou a digitar furiosamente essa história no computador,
e eu vi com bastante preocupação que o tempo continuava a piorar muito. Como centenas de milhares de
jovens iriam sobreviver à noite em Marienfeld, em um tempo frio como aquele? O que o papa havia dito?
Que Deus os havia presenteado com céu azul, mas agora o céu estava cinza e cheio de nuvens escuras. Já
era noite, mas mesmo assim os jovens continuavam a cantar hinos e a louvar Deus por todo o centro da
cidade de Colônia.

Eu estava na entrada do salão de exibição com John Travis, um colega meu, e devia ser por volta de
oito horas da noite. De repente, ele me perguntou: “Diga-me, você acha que a Jornada Mundial da
Juventude faz com que as pessoas fiquem melhores?”.

Eu sugeri um teste. Por motivos “politicamente corretos”, é proibido o consumo de álcool na sala de
imprensa. Havíamos tido um dia longo, e nós dois estávamos com vontade de tomar uma cerveja. Não
podíamos deixar a sala de imprensa para ir pegar algumas bebidas na cidade, não tínhamos tempo para
isso. Então decidimos fazer um experimento para tentar responder à pergunta de John. Do lado de fora da
sala de imprensa, alguns taxistas esperavam por clientes em alguns bancos, e não dava para descobrir
qual motorista correspondia a qual carro. Fui com John até um dos homens e entreguei vinte euros a ele,
pedindo que ele comprasse o máximo de cerveja que pudesse para mim e para John, descontando os
custos da corrida. O motorista sabia que nós não o identificaríamos, nós não sabíamos nem o nome dele
nem a qual companhia de táxi ele pertencia, e nem esperamos para vê-lo entrar no carro. “Bom, John ”,
eu disse, “se a Jornada Mundial da Juventude realmente faz que as pessoas fiquem melhores, então o
homem voltará. Se não, ele simplesmente embolsará o dinheiro”. Alguns minutos depois o motorista
estava diante de nós com uma sacola cheia de garrafas de cerveja. Admito que o teste não foi muito
conclusivo, mas nos divertimos muito com ele.

Sábado, dia 20 de agosto de 2005. O dia em que finalmente parece que fui enfeitiçado. Você acorda
pela manhã, se levanta, puxa a cortina e os vê. Não importa onde esteja acontecendo a Jornada Mundial
da Juventude, a imagem é sempre a mesma. De todas as ruas e estradas que seguiam para o local do
evento final, viam-se jovens vestidos de todas as cores com mochilas nas costas e bandeiras dos países,
cantando e transformando a cidade que os hospedou em festa. Eu conversei com policiais durante as
Jornadas Mundiais da Juventude, seja em Roma, Manila ou Colônia e todos eles disseram basicamente a
mesma coisa. Quando a polícia ouve pela primeira vez os números da expectativa de participantes, fica
com medo e entra em choque. Para a maioria dos oficiais é um horror imaginar dois milhões de jovens
em um único lugar. A polícia sabe muito bem que meros dois mil torcedores jovens de futebol que viajam
para acompanhar os jogos conseguem destruir parte de uma cidade. Imagine só o que milhares, ou
melhor, dois milhões de jovens seriam capazes de fazer!

Dentre esse número impressionante de jovens é muito provável que haja algumas ovelhas negras no
meio que queiram apenas festejar e tumultuar. A polícia não acredita, inicialmente, quando se alega que
os visitantes da Jornada Mundial da Juventude não têm nada a ver com os jovens violentos. Mas as
estatísticas são sempre impressionantes. A mais recente de todas foi em Sydney. Em 2008, havia
aproximadamente 500 mil visitantes da Jornada Mundial da Juventude e houve apenas um incidente: um
jovem bêbado que brigou com um amigo. Um único incidente em um grupo de quase 500 mil jovens! Em
Colônia foi muito semelhante. No sábado, 800 mil jovens deslocaram-se para festivais pacíficos em
Marienfeld. Até os últimos grandes grupos de jovens, que estavam em Düsseldorf e nas redondezas,
foram para Colônia, para o local próximo à missa de encerramento no domingo. Eles não tinham ideia do



que os esperava. Eles ainda não sabiam que muitos haviam ido com bagagens pesadas, e precisariam
carregar as malas, mochilas e tendas em um marcha de dez quilômetros até Marienfeld. Ou que eles
usariam sacolas plásticas e sacos de lixo para proteger as roupas e mochilas ensopadas e tentar se
proteger um pouco do frio e da umidade para que fosse possível dormir. E eles precisaram brigar na
lama pelas últimas embalagens de comida. A maioria deles passou fome na noite de sábado.

Naquela manhã de sábado tudo ainda parecia estar em ordem. A polícia podia ficar feliz outra vez, por
terem levado a sério as ameaças da RAF ao arcebispo de Colônia na década de 1970 e terem reformado
a casa, transformando-a em um verdadeiro Bunker. Naquela manhã, o papa se encontrou no palácio
arquiepiscopal com o primeiro-ministro Gerhard Schröder e com Angela Merkel, então líder da CDU
(União Democrata Cristã), para uma conversa amigável. Como o papa tinha diante de si uma noite longa
em Marienfeld, os organizadores diminuíram a quantidade de compromissos durante o dia. Depois do
almoço, ele teria bastante tempo para descansar. À tarde, antes de partir para Marienfeld, ele tinha
apenas uma reunião, a reunião com os representantes do islamismo.

Pode parecer incrível hoje em dia, mas a mídia não se importou muito com esse evento no palácio
arquiepiscopal em Colônia. Eu não teria acreditado, se alguém me dissesse naquela época, que durante o
pontificado do papa Bento XVI um dos maiores conflitos da Igreja Católica seria com o islamismo, e que
o causador seria esse papa. Pelo contrário, eu certamente condenaria essa previsão e diria que aquilo era
bobagem. Pois isso parecia perfeitamente lógico, naquela época: assim que o papa Bento XVI assumiu
seu cargo em abril, ele mandou uma mensagem para os muçulmanos, dizendo quão importante era o
diálogo com os eles.

Observamos do vestíbulo do palácio arquiepiscopal a chegada dos dignitários muçulmanos que
atravessavam um por um o saguão de mármore. Eles vestiam turbantes e túnicas compridas. Os religiosos
explicaram de livre e espontânea vontade o que esperavam daquela reunião. Todos sem exceção
expressaram o seu apreço pelo teólogo Joseph Ratzinger, e elogiaram a sua compreensão do islamismo.
Nadeem Elyas, presidente do Conselho Central dos Muçulmanos, abençoou muitíssimo o sumo pontífice
católico. Após o seu encontro com Bento XVI, ele o descreveu como “sábio” e disse que ele “não tinha
qualquer preconceito contra os muçulmanos”. Parecia inconcebível tanto para mim, um simples
observador, quanto para esse religioso que conversou com o papa, que um ano depois, em Regensburgo,
o mesmo papa iria usar uma citação do profeta Maomé para acusá-lo de trazer apenas coisas más e
desumanas. Em seu discurso, agradeceu explicitamente pelo fato de os muçulmanos terem se distanciado
do terrorismo. Após conversar com os dignitários muçulmanos, eu pude entrar no cômodo que fica à
esquerda do salão de entrada do palácio arquiepiscopal. A atmosfera estava quente e amigável. Eu me
lembro de apenas um momento de desconforto, para o qual não dei qualquer importância naquela época.
O religioso muçulmano trouxe uma estatística para o papa. Os imãs explicaram que havia
aproximadamente duzentas mesquitas na Alemanha, e que quase cem novas estavam sendo construídas,
além de outros 2 300 locais de oração. Eu estava bem ao lado do papa, quando o religioso muçulmano
declarou entusiasticamente que o islamismo não era mais a religião de uma minoria que estava ali
transitoriamente. O islamismo tinha se transformado em uma parte integrante da Alemanha, tal qual a
Igreja Católica. O sumo pontífice disse o quão interessante e impressionante ele achava esses números,
mas não sorriu.

Daquele momento em diante eu imaginei se aquele encontro provocou algum efeito em Bento XVI. Por
acaso, ele não sabia antes o quanto o islamismo havia se espalhado pela Alemanha? Por acaso, esse
encontro fez com que o papa tivesse a sensação de que o islamismo estava se espalhando
descontroladamente, e que os católicos haviam perdido o seu momento e o seu perfil? Joseph Ratzinger
já tinha começado a planejar escrever um discurso que esclarecesse a diferença entre o islamismo e o
cristianismo, fortalecendo a Igreja Católica, porque eles acreditavam em outra religião próxima a Deus?
Não sei.



A catástrofe se aproxima

Naquela noite, o desastre iminente não podia mais ser ignorado. As vítimas daquelas horas não foram
apenas os peregrinos, mas também uma organização poderosa que precisou se desculpar, o Vaticano. Os
empregados do papa não estavam acostumados a serem maltratados. Na verdade, durante uma visita
papal a qualquer lugar no mundo, os governos tentavam transmitir uma imagem positiva do país anfitrião
a todos os dignitários do Vaticano. São muito raras as exceções. Eu consigo me lembrar de pouquíssimos
países que se arriscaram a brigar abertamente com a equipe papal. Normalmente, os países anfitriões
formam uma espécie de escudo protetor ao redor de todos os empregados do Vaticano: eles são mais bem
hospedados, recebem uma comida melhor do que os mortais comuns, e há a garantia que o governo local
seja bem acomodado nas cerimônias do papa. Pura moeda de troca. Normalmente isso acontece devido a
interesses próprios, de ambos os lados. Se o Vaticano não consegue levar seus colegas que trabalham na
televisão ou no rádio do Vaticano, então o evento não é noticiado na mídia, e é como se nunca tivesse
acontecido. Eu nunca vi uma organização de eventos que não conheça a importância da equipe de
imprensa do Vaticano chegar a tempo para uma cerimônia papal.

Mas então chegou aquela noite em Colônia. Raras vezes eu vi tanto desapontamento ou rancor dos
empregados do Vaticano como naquela noite. Eu mesmo terminei me transformando em alvo naquele dia.
“Que país perfeito essa sua Alemanha, Andreas. Acho que os nigerianos conseguiram organizar um
evento desse porte muito melhor do que os alemães”, me disse tarde da noite um empregado de décadas
do Vaticano, que era especialista em viagens papais.

Os organizadores não levaram a equipe de imprensa do Vaticano a tempo para a vigília em
Marienfeld. Os repórteres e os cameramen ficaram presos no trânsito a caminho de Marienfeld, enquanto
o tempo piorava e a temperatura caía em dez graus Celsius. Andamos por horas na lama para chegar até o
local da vigília. Nenhum policial ou organizador nos ajudou. O trânsito estava caótico, e os
organizadores subestimaram os problemas logísticos de transportar todos os peregrinos para Marienfeld.
A ideia genial dos organizadores alemães foi por água abaixo naquela noite. A diocese havia fundado a
“Jornada Mundial da Juventude Ltda.” em Colônia, mas jamais deveria haver uma companhia limitada
organizando a Jornada Mundial da Juventude. O beneficiário primário deveria ser primeiramente o papa,
depois o Vaticano e por fim a diocese de Colônia. É claro que oficialmente o sumo pontífice havia sido
convidado para a Jornada Mundial da Juventude em Colônia, e não a diocese ou a República Federal da
Alemanha. Em caso de danos ou acidentes, o papa como anfitrião convidado seria responsabilizado não
do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista moral. Por isso, para lidar com esses aspectos, foi
fundada a “Jornada Mundial da Juventude Ltda.” pelo arcebispado de Colônia, e como o nome sugere, é
uma sociedade de responsabilidades limitadas. No caso de um desastre de qualquer tipo, a
responsabilidade é limitada à Ltda. e aos fundos usados para ela. Assim, a arquidiocese de Colônia se
protegeu contra reclamações de devedores ou de feridos. Essa organização Ltda. – oficialmente sem fins
lucrativos – havia comprado Marienfeld, o local onde deveria acontecer a vigília e a missa de
encerramento.

Isso significava que o evento principal da Jornada Mundial da Juventude iria ocorrer em uma
propriedade particular. Alguém podia simplificar, e dizer que da perspectiva jurídica o evento principal
da Jornada Mundial da Juventude é algo como uma festa particular, com a diferença de que o papa estava
lá. Tudo que acontecia no local era de responsabilidade do dono, e ele poderia fazer o que quisesse, sem
que a cidade de Colônia ou a República Federal da Alemanha o repreendesse.

Essa situação resultou no que alguns haviam previsto para essa Jornada Mundial da Juventude em
Colônia, mas que o Vaticano ignorou: se o papa fizesse o seu discurso diante da catedral de Colônia,
como ele havia feito na quinta-feira após sua chegada, a polícia se responsabilizaria por sua segurança e
pelas operações. A polícia teria que proteger o papa, manter os peregrinos sob controle, e organizar as



entradas e saídas. O Vaticano havia tido ótimas experiências fazendo desse jeito durante as 104 viagens
internacionais do papa João Paulo II. De todas as organizações estatais, eles sempre confiaram na polícia
e nos seus assistentes. Mas como em Marienfeld o local de celebração seria privado, a polícia não se
responsabilizou por nada. Uma empresa particular de segurança deveria garantir a segurança em
Marienfeld. Até a Jornada Mundial da Juventude em Colônia, a perspectiva do Vaticano era muito
simples para seus empregados. Em qualquer país, um oficial de polícia sênior disporia dos seus
melhores homens, ofereceria carros de polícia e motocicletas como escolta e diria o seguinte: “Então,
não importa quantos peregrinos estejam bloqueando as ruas, ou quantos ônibus e ambulâncias estão
parando o trânsito, ou se são padres ou religiosos que estão buzinando nas ruas, vocês devem levar esse
grupo do Vaticano, não importa como, diretamente para o altar papal”.

Mas isso não aconteceu em Colônia. A polícia estaria disposta, assim como seus colegas do resto do
mundo, a abrir o caminho para levar os empregados do sumo pontífice e a equipe de imprensa do
Vaticano, mas eles não podiam fazer isso. A polícia só podia ir até os portões da propriedade particular
da Jornada Mundial da Juventude, no imenso campo de Marienfeld. Um erro desastroso que significou
que estávamos atrasados, após nossa marcha por quilômetros nas estradas enlameadas, cansados e
irritados quando finalmente chegamos ao altar papal, e a vigília já estava quase no fim. A equipe do
Vaticano estava furiosa, assim como todos os colegas do mundo inteiro. A partir desse momento ficou
claro que o papa não tinha mais as boas graças da imprensa naquela Jornada Mundial da Juventude em
Colônia.

O papa não conseguiu reverter esse quadro durante a noite. Eu fiquei com pena dele, sentado ali na
colina, com uma tocha na mão, enquanto nenhum peregrino conseguiria se manter aquecido naquela noite
fria. Bento XVI usava as mãos para proteger a chama. Um papa silencioso estava sentado ali, um homem
que meditava e contemplava. Os jovens precisavam naquela noite de um homem que os mantivesse
aquecidos.

Já era tarde quando a vigília finalmente terminou. O Vaticano anunciou pelo rádio que havia chegado
uma escolta da polícia que estava esperando do lado de fora do terreno. Então tivemos que atravessar o
terreno enlameado novamente. Praticamente todos os sapatos estavam encharcados. Mesmo assim, eu
estava feliz de estar indo para uma cama de hotel, e não invejava os jovens que se preparavam para
passar ali aquela noite. De repente, nessa noite reapareceram em Marienfeld as embalagens de comida da
empresa de alimentação. Eu os vi descarregando as caixas com as embalagens, mas ninguém mais parecia
ser responsável pela distribuição do alimento. Não sei de onde vieram aqueles pacotes.

A distribuição dessa comida foi outro desastre: diversos jovens se aglomeravam ao redor das
embalagens de comida, mas muitos saíram de mãos vazias. Agora a lama cobria o campo inteiro. A fila
de banheiros químicos literalmente se afundava na lama, a maioria dos sacos de dormir já estava imunda.
Os jovens usavam tudo o que tinham em mãos para tentar isolar os sacos de dormir contra a umidade do
chão, qualquer saco plástico, qualquer saco de lixo. Alguns sacos plásticos grandes viraram mini tendas
improvisadas, e enquanto isso a temperatura caía cada vez mais. Apenas alguns grupos de peregrinos
espanhóis e poloneses estavam cantando e dançando sem parar. Os alto-falantes tocavam de hora em hora
a música de Marco Frisina: “Jesus Christ, you are my life”.



Tão distante

Colônia, domingo, dia 21 de agosto de 2005. Segundo os planos do Vaticano, esse dia teria que ser o dia
dos dias. O novo papa, o papa alemão, deveria celebrar uma missa em seu país natal. Esse dia deveria
ser a sua verdadeira inauguração. Pela primeira vez desde a sua eleição, o sumo pontífice iria aparecer
diante do mundo, não como um novato festejado que iria suceder à superestrela Karol Wojtyla. Não.
Nesse dia o papa deveria mostrar o seu trabalho. Ele iria mostrar que o posto de comando da Igreja
Católica estava seguro e firme. A missa de encerramento seria transmitida para mais de cinquenta países,
centenas de milhares de pessoas iriam ver como os jovens católicos celebravam a Jornada Mundial da
Juventude alemã com um papa alemão. Mas não foi bem assim que tudo aconteceu.

A maioria dos peregrinos com quem eu falei na manhã de domingo queria apenas uma coisa depois da
noite gelada em Marienfeld: ir para casa. Eles estavam irritadíssimos com o fato de que a empresa de
distribuição dos alimentos não ter funcionado nem no jantar nem no café da manhã. Bloggers, como
Marcus Bösch, escreveram que não “estavam mais com vontade” de ver o pontífice. Muitos jovens
peregrinos procuraram encontrar algo para comer ou beber à noite nos arredores de Marienfeld. Mas
Marienfeld estava tão distante da cidade que a maioria voltou de mãos vazias, depois de vagar por horas
à noite. Os peregrinos não estavam no clima para celebrar o papa naquele domingo de manhã. Eles
estavam com fome, com sede, e tremeram de frio durante a noite em suas tendas molhadas ou sacos de
dormir úmidos. Tudo estava coberto de lama, suas roupas, seus sapatos, suas mochilas.

Então, finalmente, o sumo pontífice chegou e começou outro contratempo, entre os diversos problemas
da Jornada Mundial da Juventude de 2005. O caminho até Marienfeld estava com muita lama. Quase nada
havia sido protegido e grande parte havia sido coberta de qualquer jeito, para que o papa-móvel pudesse
andar sobre o campo, como estava planejado originalmente. Parecia que o mínimo que os jovens queriam
depois de uma noite de privação e frio, era poder ver o papa com os próprios olhos. Mas essa
expectativa não foi cumprida, assim como quando ele chegou de barco. O papa-móvel não conseguiu
passar pelo caminho enlameado. O sumo pontífice pediu perdão à multidão. “Eu ficaria muito feliz de ter
andado com o papa-móvel por todos os cantos desse terreno, para ficar o mais próximo possível de todos
vocês. Mas por causa das dificuldades das ruas, isso simplesmente não será possível. Mas eu
cumprimento todos vocês do fundo do meu de coração.”

Depois que o papa disse isso, achei que ele iria finalmente fazer algo certo. Diante dele havia uma
quantidade gigante de jovens exaustos, cansados e sujos, que aguentaram o frio, a fome e a lama para
ficar de algum jeito mais próximo do chefe da Igreja Católica. Era uma multidão de dar dó. Pensei no dia
ensolarado na celebração gigantesca da Jornada Mundial da Juventude em Roma, em 2000. Tinha sido
muito impressionante os dois milhões de jovens ovacionando Karol Wojtyla. Mesmo os jovens de
Colônia teriam impressionado, se eles não estivessem tão alquebrados e tão cansados. Se o frio e a
sujeira em Marienfeld não tivessem sido tão cruéis. Eu tive a impressão de que por esses motivos o papa
não conseguiu encontrar as palavras certas de encorajamento. Ele teria abraçado todos os jovens para
confortá-los, eles tinham que esquecer esse tempo terrível. Foi o dia que providenciou calor, e não
explicações teológicas.

O papa Bento XVI havia escrito seu sermão na longínqua cidade de Roma, e não era um sermão para
jovens exaustos. Ele havia escrito sobre a eucaristia e era isso que ele estava lendo agora. O papa falava
sobre a “fissão nuclear no centro do ser”. As pessoas precisavam prestar muita atenção, ter uma noção
teórica e ficar em algum lugar perto dos alto faltantes para entender o que o sumo pontífice queria dizer.

Quando o papa fez a oração do Angelus, começou uma verdadeira evasão. O público internacional
estava tentando descobrir a que horas qual ônibus ia para qual lugar, pois a equipe só falava alemão. Um
caos perfeito se instalou na estação de Horrem. Os organizadores admitiram que a estação estava
completamente sobrecarregada. Muitos peregrinos estavam esperando há horas nas redondezas da



estação para chegar a tempo de pegar um trem que estivesse partindo. Os organizadores até avisaram que
poderia demorar dez horas para partir de Marienfeld para o centro da cidade de Colônia. Ou seja, uma
verdadeira catástrofe organizacional.

O papa que estava no aeroporto Ciampino em Roma, na noite do dia 21 de agosto de 2005, era um
homem diferente do que tinha começado a viagem. Pouco antes de partir para a Alemanha, o Vaticano
havia pensado que eles poderiam mostrar um sucessor carismático do papa João Paulo II, que tinha sorte
de estar no ambiente ideal para conseguir uma Jornada Mundial da Juventude perfeita. E que ele poderia
mostrar que conseguiria lidar com o seu novo cargo de sumo pontífice com muita bravura. Mas não foi
bem isso que aconteceu. As únicas pessoas que provavelmente não ficaram surpresas foram os alemães,
pois nunca prevaleceu na Alemanha um humor eufórico pró-Ratzinger. Mas o Vaticano ainda acreditava
em uma mudança de humor, por causa do entusiasmo que impera na Jornada Mundial da Juventude. Da
perspectiva do governo da Igreja, parecia completamente lógico que um teólogo respeitado como Joseph
Ratzinger teria sua eleição para papa comemorada com muito mais fervor no seu país natal. O mesmo
havia acontecido com João Paulo II, quando ele tinha voltado a pisar novamente o solo polonês. Os
clérigos nunca poderiam imaginar que no país natal de Ratzinger imperaria um clima tão pouco amigável,
quase hostil, contra o papa alemão. Até os italianos que normalmente veem os alemães como frios, com
desconfiança, tinham de Joseph Ratzinger uma imagem muito mais positiva do que os seus próprios
conterrâneos. Na Alemanha, eram conhecidas as ressalvas contra Joseph Ratzinger. Agora, após a
Jornada Mundial da Juventude em Colônia, o Vaticano sabia quais eram as ressalvas principais. Aquilo
foi uma grande decepção para o Vaticano.

O fato de a Jornada Mundial da Juventude não ter sido nem perfeita nem um triunfo para o papa alemão
gerou rumores imediatos. Começou-se a especular que certos grupos, alguns dentro de própria Igreja,
queriam prejudicar o papa e por isso haviam boicotado a Jornada Mundial da Juventude. De que outro
modo a Igreja poderia entender o fato de que muitos jovens tinham partido muito antes da missa de
encerramento por causa dos problemas com comida e alojamento? Quem era responsável por aquele
desastre? Quem havia contratado uma empresa incompetente para cuidar da alimentação, que não
entregou comida para os peregrinos de todo o mundo apesar de todos eles terem pago adiantado? E qual
a imagem da Igreja agora? De um bando de vigaristas. E quem era o responsável pela falta da faísca na
missa de encerramento ou pela falta dos aplausos ao sumo pontífice alemão? É óbvio que a Jornada
Mundial da Juventude e o papel do papa não teriam sido tão criticados se as expectativas não fossem tão
grandes.

Antes de sua viagem a Colônia, Bento XVI era considerado perfeito, um planejador com super
habilidades. Agora, o Vaticano sabia que o papa tinha defeitos, como todo mundo. Ele não tinha nenhum
talento para se colocar como centro das atenções, o que parecia imperdoável depois de um papa
midiático como João Paulo II. A Jornada Mundial da Juventude em Colônia tinha evidenciado uma coisa:
um papa não caía sempre do céu. Esse Bento XVI teria que trabalhar muito no futuro. O mau tempo e a
falta de organização também fizeram que a Jornada Mundial em Colônia ficasse conhecida como sendo a
Jornada Mundial da Juventude com o pior humor na história.

Uma coisa estava certa depois daquela viagem de Bento XVI: o bispo Renato Boccardo, chefe de
organização das viagens papais, não se manteria no cargo. Coisas demais haviam dado errado em
Colônia para que o chefe responsável, ou seja, Boccardo, conseguisse permanecer na função. Ele teria
que dar o braço a torcer, mas é óbvio que isso seria depois de um certo período, para que a sua demissão
não chamasse atenção. Mas ele teria que sair, isso estava claro. Era função de Boccardo prevenir e
prever pelo menos alguns dos tantos incidentes que aconteceram. Durante o cruzeiro pelo rio Reno, ele é
que deveria ter pedido ao papa para que ele fosse para a amurada; ele é que deveria tê-lo ajudado a se
aproximar dos jovens durante a vigília e a missa de encerramento; ele é que deveria ter evitado que o
passeio do papa-móvel em Marienfeld por entre 1,1 milhão de jovens, considerado o ponto alto da



viagem, fosse cancelado por causa da falta de organização e do mau tempo.
E é claro que Bento XVI estava ciente que sua imagem no Vaticano havia sido maculada. O sumo

pontífice não queria ver outra derrota em 2005, como aquela sofrida em Colônia. Ele cancelou todas as
viagens dos nove meses seguintes. Para o Vaticano, isso significava uma revolução. Durante os seus 26
anos de pontificado, o papa João Paulo II nunca ficou tanto tempo em casa. Isso não acontecia no
Vaticano desde o pontificado do papa Paulo VI.

E foi precisamente nesses dias, após o primeiro grande momento decisivo no seu pontificado, que o
papa cometeu um erro que entraria para os livros de História como um dos maiores fracassos de Bento
XVI.

Naquela época eu nem suspeitava que desastre aguardava o Vaticano, apenas oito dias após Bento XVI
voltar de Colônia, em 29 de agosto de 2005. Joaquín Navarro-Valls, o porta-voz do Vaticano da época,
não levou a sério a notícia que ouviu e espalhou. O papa havia recebido um visitante, o monsenhor
Bernard Fellay, chefe da chamada Fraternidade Sacerdotal São Pio X. No dia 20 de março de 1991 o
religioso ultraconservador e renegado, o arcebispo excomungado Marcel Lefebvre morreu. Mas a
Fraternidade Sacerdotal Pio X (conhecida como FSSPX), criada por ele, continuou a existir. A Igreja
Católica não reconhece esses sacerdotes. No dia 2 de julho de 1988, o papa João Paulo II fundou a
comissão Ecclesia Dei. Essa comissão deveria tentar superar a cisma e receber os padres da FSSPX
novamente na Igreja Católica. O próprio Joseph Ratzinger foi membro dessa comissão, e ele conhecia o
problema muito bem. Desde o dia 13 de abril de 2000, o cardeal venezuelano Darío Castrillón Hoyos era
o chefe dessa comissão. O senhor idoso disse que era capaz de exercer as suas funções apesar de sua
idade avançada. Naquele dia 29 de agosto de 2005 ele estava com 76 anos, ou seja, um ano a mais do
que a idade limite para a aposentadoria. Em janeiro de 2009, esse mesmo cardeal, então com 79 anos,
iria fazer que o sumo pontífice cometesse o erro de se envolver no escândalo Williamson.

Naquele dia de verão não vimos nenhum sinal do conflito perigoso que se armava. Eu me lembro que
na verdade estávamos especulando, na sala de imprensa, sobre a aparente disposição do papa Bento XVI
de firmar algum compromisso com a FSSPX. A declaração que Joaquín Navarro-Valls fez não tinha nada
de especial, com exceção de um pequeno detalhe. Um encontro entre Bernard Fellay, chefe dos renegados
irmãos pios, e o papa Bento XVI não era extraordinário. Todos sabiam que o papa simpatizava com o
grupo ultraconservador, e que os sacerdotes gostariam de ser novamente aceitos pela Igreja Católica.
Também não era surpreendente o fato de Joaquín Navarro destacar que havia muitas diferenças entre a
Igreja Católica e a Fraternidade Sacerdotal São Pio IX e que eles queriam superar essas dificuldades.
Também não foi nada demais a frase do papa, dizendo que esse problema poderia ser solucionado em um
“futuro próximo”. Para nós, jornalistas, isso significava que o sumo pontífice queria dar atenção à
Fraternidade Sacerdotal São Pio IX. Eu escrevi “Fraternidade de São Pio, isso vai acontecer” no meu
caderno de anotações, abaixo do dia 29 de agosto de 2005.

Eu jamais imaginaria que três anos e meio depois eu perderia muito tempo pensando sobre o que o
papa e Bernard Fellay conversaram naquele dia. Era concebível pensar que o papa e Fellay disputavam
entre si, sem mencionar os outros três bispos da FSSPX e também Richard Williamson? O papa
realmente não sabia das partes extremistas, estúpidas e perigosas da FSSPX, especialmente a negação do
holocausto, feita por Richard Williamson? O encontro com Bernard Fellay valeu apenas uma nota de fim
de página em meados de 2005, mas em janeiro de 2009 explodiria a bomba. O encontro com Bernard
Fellay no Castelo Gandolfo parecia cimentar a imagem conservadora de Joseph Ratzinger. Ele parecia
ser um homem que não tinha muito a ver com grandes multidões de jovens, mas que poderia discutir
problemas teológicos sutis, com teólogos como Fellay. O porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro-Valls,
havia insinuado que o papa iria receber muito mais visitantes, antes de retornar para Roma. A longa
estadia na residência papal de verão significava que ele queria receber os seus visitantes em paz, sem ter
que seguir o protocolo rígido do Palácio Apostólico em Roma.



Sensação: Hans Küng com o papa

No dia 24 de setembro de 2005, Navarro-Valls confirmou a novidade sensacional. O papa Bento XVI
convidou pessoalmente o teólogo suíço Hans Küng para conversar com ele no seu escritório do Castelo
Gandolfo por quatro horas. Do ponto de vista da Igreja Católica, Küng era um apóstata. O papa Bento
XVI conversava amigavelmente com um homem que havia sido abertamente condenado pela Igreja
Católica. Em dezembro de 1979, a Conferência Episcopal Alemã havia negado a permissão ao filho de
um vendedor de sapatos suíço para ensinar (Missio Canonica), porque ele questionava o dogma de 1970
que falava da infalibilidade do papa em seu livro Infallible (Infalível). Desde então, Küng continuou a
atacar a Igreja Católica. Como não tinha mais permissão para ministrar aulas, a universidade de Tübingen
concedeu a ele uma cátedra em Teologia Ecumênica, de modo que Küng pudesse manter o cargo de
professor universitário. Como Joseph Ratzinger era considerado até aquele momento um
ultraconservador, esse encontro dos dois parecia irreal.

O encontro em 2005 foi a primeira quebra na imagem aparentemente uniforme do novo sumo pontífice.
Daquele dia em diante, não se podia mais dizer no Vaticano que Bento XVI não conseguia pensar de um
modo diferente. Ele tinha a mente muito aberta. O fato de Joseph Ratzinger e Hans Küng terem tanto a
conversar era uma prova disso. Ambos foram conselheiros durante o Segundo Concílio do Vaticano.
Joseph Ratzinger para Höffner, cardeal de Colônia, e Hans Küng ao lado dos bispos Carl Joseph
Leiprecht de Rottenburgo-Stuttgart. Além disso, Hans Küng convenceu a universidade de Tübingen a
contratar o teólogo Joseph Ratzinger da universidade de Münster. Küng e Ratzinger se distanciaram mais
tarde por causa do debate da infalibilidade. Hans Küng apoiou parte do movimento de 1968, enquanto
Joseph Ratzinger viu esse movimento com desconfiança e rejeitou os pedidos dos estudantes. Küng
agradeceu abertamente ao papa pela entrevista entre Küng, de 77 anos, e Ratzinger, de 78 anos. Mas nem
Bento XVI nem Küng mudaram suas opiniões depois desse encontro. Todos no Vaticano ficaram
impressionados que o ultraconservador Joseph Ratzinger mostrou ser mais aberto do que o supostamente
liberal João Paulo II, que havia sistematicamente recusado todos os pedidos de reunião de Küng.

1 Não confundir com o massacre mais famoso, com esse mesmo nome, ocorrido contra protestantes, em 1572, na França. Durante dias,
instigados pela rainha católica, Catarina de Medicis, a população católica e as forças reais assassinaram cada protestante que cruzavam, em
ação concertada e ordenada. (N.T.)



2006

O ano de Regensburgo
O papa interpela os mais devotos

Cidade do Vaticano, janeiro de 2006. No início desse ano, a geografia secreta do Vaticano mudou. E a
uma velocidade impressionante. Cada pontificado iria ganhar um lugar secreto de importância especial.
Um dos melhores exemplos é a discreta Igreja de São Estanislau na Via delle Botteghe Oscure, perto do
Capitólio em Roma. Nos primeiros oito séculos de sua existência, a Igreja polonesa permaneceu
estagnada. Ela não tinha desempenhado nenhum papel especial entre a elite do governo do Vaticano. Nem
na época da Guerra Fria aquela igreja tinha sido importante. Espiões do bloco oriental que se infiltravam
no Vaticano circulavam pela Piazza Santa Maria Maggiore, e não por São Estanislau. Mas quando Karol
Wojtyla foi eleito papa, a pequena Igreja transformou-se em um dos maiores centros de poder do mundo.
Porque quem quisesse achar um acesso direto ao sumo pontífice, por qualquer motivo que fosse, e não
quisesse ou não pudesse ir pelos canais oficiais, precisaria apenas procurar algum dos muitos
simpatizantes de Karol Wojtyla, e cedo ou tarde eles apareciam na igreja de São Estanislau, na Via delle
Botteghe Oscure. A igreja é bem pequena, não passa de uma grande capela, segundo os padrões romanos.
Mas quem atravessa a porta do lado esquerdo da nave lateral chega a um pátio interior, e dali podem-se
acessar diversas salas de reunião. Por mais de duas décadas, a história da Igreja foi feita ali.

Existem sempre algumas condições para se poder mudar a geografia secreta do Vaticano. O papa
precisou tomar algumas decisões que encontrariam grande resistência por parte de diversas pessoas da
Igreja. E então surgiu uma infinidade de pessoas que queriam chegar ao sumo pontífice sem seguir o
caminho oficial para lhe dizer que ele havia cometido um erro. Tudo começou na passagem do ano de
2005 para 2006. Bento XVI já havia anunciado o que iria acontecer em um sermão no dia 27 de
dezembro de 2005. O papa alemão queria pressionar os mais devotos da Igreja Católica. E isso causaria
uma revolução.

Ninguém teria se surpreendido se o papa tivesse interpelado os cristãos preguiçosos ou indiferentes
que queriam a certidão de batismo apenas para serem chamados de cristão. Mas criticar os mais devotos,
isso teria consequências graves. O motivo para a briga é que, para o papa Bento XVI, ficou cada vez
mais claro que a liturgia não estava sendo celebrada corretamente. E ele não gostava nem um pouco
disso. Se, por um lado, o papa estava disposto a não interferir em alguns aspectos, por outro lado ele não
conseguia ignorar quando o assunto era a celebração da missa. Ele conseguiu descobrir quais eram os
padres que celebravam a missa de modo negligente mas, entre eles, estavam alguns dos mais devotos,
especialmente os seguidores do chamado caminho neocatecumenal. No dia 12 de janeiro de 2006, o sumo
pontífice convocou todos esses grupos religiosos e os alertou a aderir à celebração correta da missa.

No meio religioso, esse grande grupo é chamado de “os neos”, os seguidores do pedagogo espanhol e
artista Kiko Argüello e de sua companheira, Carmen Hernández. Em 1964, os dois inventaram em Madrid
a origem do caminho neocatecumenal. Basicamente é um caminho para a perfeição católica para, assim,
atingir, passo a passo, a vida católica perfeita. A ideia original era muito simples. Não eram só as
crianças e adolescentes que precisavam de catequese, os adultos batizados também necessitavam de
educação religiosa. E quanto mais os adultos aprenderem a catequese, mas perfeitos eles serão, se
passarem por testes graduais, chamados escrutínios. É praticamente um esforço para estudar a Bíblia
muito precisamente e, acima de tudo, aprender a ser humilde. O caminho não é fácil. Com exceção dos
fundadores, ninguém mais conseguiu percorrer o caminho neocatecumenal até o fim.

Ao longo dos anos, “os neos” provaram conseguir muito sucesso. O papa Paulo VI já havia apoiado o



movimento, e o papa João Paulo II se mostrou um verdadeiro fã dos “neos”. Nunca deixo de me
surpreender com a propagação dos seguidores do caminho neocatecumenal. Até apostei com alguns
colegas que sempre aparece um grupo de “neos” em qualquer país que o papa visite, não importa quão
longínquo ou pequeno esse país seja. E sempre aparecia um grupo de “neos”. Seja no Cazaquistão, no
Azerbaijão ou na Armênia, ou mesmo a Grécia ortodoxa, sempre havia grupos de “neos” entre a multidão
que saudava o papa, e eles sempre cantavam e agitavam bandeiras com o ícone do caminho
neocatecumenal, uma Virgem Maria com o Menino Jesus. E era precisamente esse grupo extremamente
devoto que estava com sérios problemas com o sumo pontífice, no início do ano 2006. Isso incentivou
diversos seguidores do caminho neocatecumenal a quererem se separar da Igreja normal. Eles se viam
como uma espécie de elite religiosa. Em vez de missas normais para a comunidade, eles organizavam as
suas próprias missas. O que teve um papel importante para demonstrar quão longe um grupo do caminho
neocatecumenal já tinha ido, e em qual estado de desenvolvimento estavam os seus membros. Os novatos
do caminho participavam das missas dos “neos” com membros mais avançados no caminho, e eles se
revezavam na organização da celebração própria da missa. Durante essas missas, que eram reminiscentes
das primeiras celebrações eucarísticas, os participantes se sentavam a uma mesa para receber a
comunhão. Um grande pão era dividido em pedaços e uma taça com vinho circulava pela mesa.

O papa João Paulo II havia aceitado, mas Bento XVI não mais toleraria isso. No começo de 2006 ele
chamou os “neos”, e lhes disse que teriam dois anos para se ajustar e celebrar a missa católica
normalmente.

O cardeal franciscano Arinze, prefeito da liturgia correta daquela época, e atual chefe da Congregação
para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, escreveu em nome do papa para os três chefes dos
“neos”: os fundadores Kiko Arguello, Carmen Hernández e o padre católico que os acompanha, Mario
Pezzi. Em sua carta, Arinze deixou claro que eles deveriam por fim a diversas práticas do caminho
neocatecumenal. Ele também estava falando do sinal de paz particular dos “neos”.

O choque foi muito grande para os membros do movimento, que não entenderam porque os mais
devotos, e não os frequentadores negligentes e desinteressados estavam sendo repreendidos e punidos.
Nos meses seguintes, legiões de cardeais, bispos e padres do mundo inteiro queriam entregar uma
mensagem discreta para o papa, e falar que ele havia cometido um erro ao criticar os “neos”. O problema
desses clérigos é que a geografia secreta do Vaticano havia mudado. E esses “neos” não sabiam para
onde eles deveriam ir.

Desde a eleição do papa João Paulo II em 1978 até a sua morte, em 2005, foi tudo muito fácil. Todos
que queriam conversar discretamente com o papa iam para a Igreja de São Estanislau na Via delle
Botteghe Oscure, perto da Piazza Torre Argentina, no centro da cidade de Roma. Os “neos” eram um
exemplo de tipo de contatos que não se contentavam em participar de uma audiência geral, mas preferiam
passar mensagens discretas que deveriam ser entregues pela equipe ao sumo pontífice. Todos os dias
chega alguém de qualquer lugar do mundo querendo obter alguma coisa no Vaticano. Todas essas pessoas
querem lidar com algum assunto que lhes é muito caro. O mais comum são os pedidos para as causas dos
santos. Existem centenas de dioceses, ordens religiosas e congregações que acreditam que o processo de
beatificação de um membro, ou mesmo fundador de uma ordem ou comunidade religiosa demora demais.
Eles querem perguntar às pessoas mais próximas ao papa por que o caso está demorando tanto e se
existem inimigos ou obstáculos. Outro exemplo são padres de dioceses que estão sofrendo com um bispo
tirânico e querem pedir para removê-lo. Ou ainda oficiais do governo de alguns países que querem que o
sumo pontífice os visite novamente, principalmente para fortalecer seus partidos políticos. Também
existem mulheres religiosas, que querem uma nova regra geral, ou cardeais depostos que sentem que
foram injustiçados. Todos esses solicitantes gostariam de ter um acesso discreto ao papa, ou pelo menos
a seus confidentes mais próximos. Essa gente toda não pode ou não quer ir pelo caminho oficial, eles
preferem sempre um contato por trás, pelos bastidores.



Desde a morte de João Paulo II, os restaurantes e os bares ao redor da Igreja polonesa de São
Estanislau ficaram muito mais vazios. Ali, onde antes se jogava a política da Igreja, promessas eram
feitas e quebradas, e clérigos podiam fazer rapidamente carreira, passando de prelados esquecidos para
bispos. Mas agora eles procuravam em vão por pessoas da Igreja naqueles locais. Era o fim de uma
época. A dúvida agora era: onde estava o novo centro discreto do poder? Após alguns meses do início do
pontificado, os solicitantes adaptaram o modelo de Wojtyla para o papa Bento XVI, e visitavam a Igreja
Santa Maria dell’Anima, que era da comunidade alemã e austríaca. Essa igreja fica ao lado da nobre
Piazza Navona, e eles andavam por ali na esperança de encontrar um jeito de se aproximar do sumo
pontífice.

Eu vi o primeiro rondando por ali na Igreja de Santa Maria dell’Anima, em um domingo, pouco antes
da missa. Era um bispo italiano muito conhecido, um partidário convicto do caminho neocatecumenal.
Ele olhava para os lados discretamente, com o mesmo olhar que seu predecessor tinha no rosto quando ia
para a Igreja de São Estanislau, na Via delle Botteghe Oscure. O bispo olhou atentamente para os
visitantes, provavelmente esperando encontrar algum dos confidentes mais próximos do papa. Como o
bispo Josef Clemens, que foi seu secretário por muito tempo. Por ser do Conselho para Leigos, Clemens
teve de lidar muitas vezes com os “neos”, e teve que lhes dizer todas as vezes que havia algum problema
com o reconhecimento do estatuto do caminho neocatecumenal. Até porque as celebrações eucarísticas
dos “neos” nem sempre estão de acordo com as regras da Igreja Católica. Talvez ele também esperasse
encontrar o bispo Geissler, um empregado austríaco da Congregação para a Doutrina da Fé, que também
possui um bom relacionamento com o papa. Mais do que tudo, senti pena do bispo. Queria ir até ele e
dizer que se poupasse do trabalho, pois nenhum dos homens que ele esperava viria. Mas é claro que eu
não podia fazer isso. Se tivesse ido até ele, ele negaria ter qualquer outra motivação ou pedidos em nome
dos “neos”. Diria que estava ali por motivos puramente religiosos e que queria participar da missa da
Igreja alemã em Roma. Como a Igreja é alemã, ele não entenderia nenhuma palavra da missa. Mas o
coitado do bispo não podia saber que o relacionamento do papa alemão com a paróquia da Igreja de
Santa Maria dell’Anima era bem diferente do relacionamento de Karol Wojtyla com a Igreja polonesa.

Eu havia descoberto isso por acaso. Meu filho Leonardo estava se preparando para a primeira
comunhão, e eu estava ali esperando por ele, quando ouvi através das portas fechadas um austríaco
explicar para as crianças como era o Vaticano. Eu me lembro de ter pensado que era uma bobagem as
crianças em Roma irem para cursos de catequese e aprenderem em aulas teóricas como funciona o
Vaticano. Por que eles simplesmente não vão até lá? Sugeri ao austríaco que escrevesse ao secretário do
sumo pontífice, Georg Gänswein, pedindo para levar um grupo de crianças da catequese da Igreja alemã
em Roma para o Vaticano, para mostrar como é o Vaticano na prática, principalmente porque atualmente
reina ali um papa alemão. Mas ele não quis. Ele não escondia o fato de o sumo pontífice não ter um
relacionamento especial com a Igreja de Santa Maria dell’Anima. O que havia acontecido com João
Paulo II, que havia estabelecido uma rede de comunição com poloneses de Roma, parecia impossível em
Santa Maria dell’Anima. A Igreja que os alemães haviam ocupado em Roma não estava muito longe da
paróquia dos poloneses. Mas o canal estava fechado. Como a comunidade alemã não podia me ajudar,
pedi a George Gänswein, o secretário do papa naquela época, que recebesse as crianças. Ele não hesitou
nem um segundo, convidou as crianças para o palácio apostólico e as levou de uma aula de catequese
comum para as salas secretas, que normalmente são vistas apenas pelos chefes de Estado.

Tentei fazer com que meu filho perguntasse algo inteligente ao secretário do papa, mas deu tudo
errado. Quando deixaram que Leonardo fizesse uma pergunta, ele quis saber: “Por acaso o papa tem um
celular próprio?”. Georg Gänswein riu e respondeu em seguida: “Não, ele não tem um celular próprio,
mas às vezes ele pega o meu emprestado”. Até hoje sou grato a George Gänswein por essa aula de
catequese.

Demorou apenas algumas semanas até que os diversos representantes importantes dos “neos”



reconhecessem que não adiantava ficar andando perto da Igreja nacional alemã de Santa Maria
dell’Anima. Mas pelo menos havia um rastro. Na Igreja havia diversos supostos amigos de Joseph
Ratzinger, e muito poucos dos seus verdadeiros amigos. Eles declaravam abertamente que costumavam se
encontrar com o atual sumo pontífice nos lugares favoritos de Joseph Ratzinger.

Ao contrário de Karol Wojtyla, Joseph Ratzinger morou mais de 23 anos de sua vida em Roma. No
período que Karol Wojtyla morou em Roma, ele já não tinha mais uma vida normal. Joseph Ratzinger
havia vivido como um cidadão de Roma, que frequentava seus cafés preferidos, suas lojas prediletas e
seus restaurantes favoritos. Havia centenas de pessoas que diziam com prazer: “Olhe, bem aqui, eu jantei
com o atual papa, exatamente nesse local. Eu disse isso e aquilo para ele, e ele respondeu isso e aquilo”.
Rapidamente os antigos lugares favoritos de Joseph Ratzinger viraram os novos centros para se fazer
contato com o Vaticano: o Quattro Mori e o Tiroler Keller.

Os lugares não podiam ser mais diferentes entre si. O Quattro Mori era gerenciado naquela época por
uma família da Sardenha, e eles ofereciam uma refeição de até oito pratos a um preço fixo de 35 euros.
Diversas massas, risoto, peixe, uma vasta diversidade de sobremeses. Tudo isso com muito vinho da
Sardenha, que deixava todo mundo animado. Bem diferente do Tiroler Keller, um bar de esquina onde
Joseph Ratzinger comia pratos tiroleses por menos de dez euros e, às vezes, quando tinha sorte, pratos de
porco de sua amada Bavária. Os donos do restaurante perceberam rapidamente que Joseph Ratzinger
comia apenas pequenas porções dos pratos principais, mas gostava das sobremesas e, muitas vezes,
pedia duas.

Agora, quem queria um acesso discreto ao sumo pontífice ia para esses locais. Em janeiro de 2006, a
maior parte das pessoas estava querendo defender a causa dos “neos”, mas eles estavam ali em vão. As
pessoas que diziam orgulhosamente ter comido ali com o papa, quando ele ainda era apenas Joseph
Ratzinger, agora tinham pouco ou nenhum acesso direto ao chefe dos católicos. Mas os sortudos
conseguiam um lugar em uma mesa de algum clérigo importante, que almoçava sozinho e apressadamente,
porque precisaria retornar para o escritório do papa para alguma reunião. Fora dos horários de refeição,
de manhã e à tarde, os interessados iam para o café San Pietro por uma simples razão: os jornalistas do
Vaticano, vaticanistas, se encontravam ali, pois há gerações eles tinham desconto no café. Entre três e
quatro horas da tarde muitos solicitantes e representantes de grupos de interesse se reuniam nas meses
dos cafés da rua Borgo. Diariamente, por volta das três da tarde, horário de fechamento da sala de
imprensa, o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, passava por ali para ir para o seu segundo local
de trabalho, a rádio do Vaticano. Pobre Federico Lombardi. Normalmente, diversas pessoas se
amontoavam ao seu redor querendo algo dele, do papa Bento XVI ou dos jornalistas que sempre estavam
por perto. Uma boa dica é a pizzaria no quarteirão ao lado da delegacia, na rua Borgo Pio. A pizzaria
discreta é um dos melhores locais para dividir informação perto do Vaticano.

Em algum ponto, qualquer pessoa do Vaticano que tenha algo a dizer, vai para o balcão e compra uma
fatia da pizza sensacional e simples. Em algum momento você encontrará no balcão, comprando um
refrigerante e uma fatia da pizza marguerita, homens do secretariado de Estado que cansaram de ir a
restaurantes finos. Ali, prelados experientes falam sobre a demissão ou promoção de alguém meses antes
do anúncio oficial. Ali é possível descobrir o que o cardeal secretário de Estado realmente pensa, ou
para quando está planejada a próxima viagem do papa, e para onde ele irá. Apenas quando o cardeal
Sanislaw Dziwisz, ex-secretário do papa e atual cardeal da Cracóvia, ia raramente para Roma é que a
Igreja de São Estanilau e o antigo centro polonês voltavam a ter movimento. Mas caso nada disso
ajudasse, os simpatizantes do caminho neocatecumenal tinham ainda mais um trunfo: o Castel Gandolfo.

O Vaticano e os seus arredores em Roma são grandes demais para controlar, se comparado com Castel
Gandolfo, a residência de verão dos papas. É muito mais fácil encontrar os empregados do sumo
pontífice ali do que em Roma. Contudo, também há um lado negativo. Quem se aproxima de Castel
Gandolfo, qualquer que seja o seu objetivo, certamente será reconhecido. Castel Gandolfo é pequena



demais para alguém tentar se esconder. Começando com a chegada ao estacionamento em frente ao arco
que leva ao palácio papal. Uma vez estacionado, é possível ver quais outros colegas vaticanistas estão
ali. Assim que a pessoa passa pelo arco e fica na área em frente ao palácio papal, pode ser controlada
como se estivesse em uma vitrine, e dá para saber se Sua Santidade tem algum visitante interessante ou
não. Do outro lado da entrada do palácio fica o estacionamento papal, um arco que não pertence ao
Vaticano, e sim à cidade de Castel Gandolfo. Se o carro Volksawagen Phaeton blindado e as limusines
da Mercedes e da Ford do secretariado de Estado estiverem ali, pode-se supor com segurança que o papa
está recebendo visitantes importantes. Se o estacionamento estiver vazio, então a Sua Santidade
provavelmente estará descansando. Se você quiser saber mais sobre o que está acontecendo por trás dos
muros do palácio papal, tudo o que precisa fazer é controlar os dois mercados onde são vendidos os
produtos agrícolas consumidos pelo papa.

Onde ficam esses lugares é um dos maiores segredos de Castel Gandolfo. Uma garrafa de um litro de
leite da produção do papa ou alguns copos de iogurte das vacas do papa na embalagem certa podem ser
um dos presentes mais raros e mais apreciados na corte papal. Nenhum visitante importante deixa Castel
Gandolfo sem antes parar em alguma das duas lojas. Uma vez eu descobri lá que a cidade de Madri havia
sido escolhida para sediar a próxima Jornada Mundial da Juventude. O último endereço importante em
Castel Gandolfo fica logo no final da cidadezinha, do outro lado do palácio papal. É um restaurante que
possui uma das mais belas vistas para o lago na cratera do vulcão extinto. Comem ali normalmente os
policiais papais, muitas vezes junto aos bispos e cardeais que possuem um compromisso com o papa à
tarde.

O movimento iria aumentar em todos esses lugares no próximo mês, por causa dos diversos partidários
do caminho neocatecumenal. Eles suplicavam ao papa que desistisse da ideia de tomar atitudes críticas
contra as práticas das celebrações eucarísticas do movimento.



O sumo pontífice e o amor carnal

No começo de janeiro de 2006, corriam boatos no Vaticano de que o papa Bento XVI finalmente iria
publicar a sua primeira encíclica. Então, no dia 25 de janeiro de 2006, ela veio à luz. O anúncio da
primeira encíclica papal provocou pouco interesse no Vaticano. Muitos acharam essa notícia um tédio,
exceto teólogos alucinados. Joseph Ratzinger escreveu durante toda a sua vida, explicando sempre sobre
a doutrina da Igreja Católica. A sua primeira encíclica seria apenas mais algumas páginas para
acrescentar à enorme quantidade de trabalhos que já havia publicado, e nada mais. Pelo menos era o que
as pessoas achavam dentro dos muros da Cidade do Vaticano. Todos esperavam o óbvio: que finalmente
o professor dogmático Ratzinger, por muitos anos prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e ex
cathedra, agora mostraria o seu ponto de vista como papa sobre os pontos mais controversos da doutrina.
Assunto sobre o qual até então ele não pode falar muita coisa, porque não era papa. Agora ele podia falar
o que quisesse, mas aconteceu algo que ninguém esperava. O papa Bento XVI decidiu dar dois passos
surpreendentes de uma só vez.

O primeiro foi escrever sobre o único assunto que ninguém imaginava que ele abordaria: o amor
físico. O segundo foi o fato de não ter escrito sozinho. Ele escreveu com um segundo autor, o cardeal
Paul Cordes. Essa decisão surpreendeu todo mundo. Tanto dentro como fora do Vaticano todos tinham a
imagem de que o sabichão recluso Joseph Ratzinger agia como guardião da doutrina e de suas opiniões, e
não aceitava a participação de ninguém E então ele fez isso. Em vez de utilizar o seu poder de sumo
pontífice para validar sua doutrina e se basear em suas pesquisas como ex cathedra, ele se juntou a um
segundo autor. E esse segundo autor não era qualquer um, era um homem da Cúria papal que até então não
havia sido particularmente valorizado. Em 1995, o papa João Paulo II indicou Paul Josef Cordes para ser
o presidente do Pontifício Conselho Cor Unum, o ministério Social do Vaticano. Depois de sua morte em
2005, ele permaneceu como chefe do Cor Unum e tinha que viajar em nome do papa para alguns dos
lugares mais pobres do mundo, mas não era cardeal. Por que não? Para o chefe do conselho papal era
uma questão de tempo até Cordes ser feito cardeal. Ano após ano, outros candidatos eram escolhidos
pelo arcebispo de Kirchhundem, em Sauerland. Isso se devia ao fato de ele ter cometido um erro muito
grave. Paulo Josef Cordes disse repetidas vezes que a disseminação da Aids podia ser considerada um
castigo de Deus que afetava os pecadores homossexuais mais do que quaisquer outras pessoas. Isso era
inaceitável, do ponto de vista do papa. Cordes teve que esperar para receber o chapéu de cardeal. Mas
Bento XVI mostrou publicamente que confiava nesse homem. Pessoalmente, impressionado com a
praticidade de Paul Josef Cordes. Mesmo depois de ter se tornado um chefe importante no conselho
papal, ele ainda voltava para Sauerland nos verões, para servir como um simples pároco. Com essa
experiência, ele conhecia de verdade a base da sua Igreja.

A primeira encíclica também foi um tributo a seu predecessor, João Paulo II. Ela tinha o mesmo título
que João Paulo II havia escolhido para a sua última grande viagem à Polônia em 1999, “Deus é amor”
(Bug jest miloscia), ou em latim “Deus caritas est ”. A encíclica foi dividida em duas partes. A
primeira, uma parte teórica que sem dúvida foi escrita somente por Bento XVI; a segunda parte mostra
uma grande influência do cardeal Paul Cordes. Na primeira parte, o papa fala sobre o amor físico e o
desejo (eros) em comparação com o amor espiritual (ágape), ambos conceitos da filosofia e da religião
gregas. Ele fala muito sobre a beleza de eros (claro que dentro do casamento) e sobre a natureza de
ágape, um amor inteiramente altruísta. O papa também descreve duas formas de amor que podem elevar
ou aviltar o amor: o amor entre pessoas e o amor a Deus. Na segunda parte, o texto fala de atos de
caridade, e nela se percebe a influência de Paul Josef Cordes.

Para os críticos mais duros de Bento XVI, essa encíclica significava uma grande derrota. De todas as
coisas que Joseph Ratzinger poderia escrever como sumo pontífice, ele ousava escrever precisamente
sobre Eros! Ele sabia que todos os críticos mal-intencionados iriam acusá-lo perguntando pelo amor de



Deus, questionando onde ele, o papa, havia aprendido sobre desejo e sexo. Bento XVI não temia esses
comentários maliciosos, e enviou um sinal importante para todos os círculos conservadores da Igreja
Católica. Até hoje, em algumas partes da Igreja, ainda existe a convicção de que o amor físico, mesmo
dentro de um casamento, é considerado algo “sujo”. Mas agora o papa, um homem conservador, recorria
à Filosofia e declarava que o amor físico é uma parte importante da vida das pessoas.

A segunda decisão do sumo pontífice talvez tenha sido ainda mais importante. Ratzinger, o inquisidor
implacável, abrandou-se na primeira encíclica e procurou apoio, tanto secreta quanto abertamente para a
sua primeira encíclica papal. A decisão do professor de Teologia de apresentar humildemente a sua
estreia ao Vaticano trouxe-lhe muita simpatia. Não era um “sabichão” que ocupara o trono de Pedro, mas
um alemão que conhecia suas fraquezas e apesar de ser chamado de papa e ser um ex cathedra, desde o
começo mostrou que precisava de ajuda e que estava disposto a trabalhar com pessoas de boa vontade.

No dia 15 de fevereiro de 2006, o primeiro grande erro papal abalou o pontificado de Bento XVI. Há
quase dois mil anos as pessoas discutem se os papas cometem erros ou não. Muitas vezes os crentes
veem as decisões dos papas como erros fatais, enquanto outros comemoram a mesma decisão. Mas não
há dúvida que a decisão do papa, no dia 15 de fevereiro de 2006, foi um erro. Não dá para negar isso.
Tanto que o próprio sumo pontífice admitiu ter cometido um erro: ele aboliu uma autoridade papal
independente, e infelizmente era a mesma autoridade que ele precisaria usar no Pontifício Conselho para
o Diálogo Inter-religioso. Ele se deu conta desse erro em 2007, e voltou atrás da própria decisão no dia
25 de junho.

No dia 19 de maio de 1964, Paulo VI criou o Secretariado para os não cristãos (Secretariatus pro non
Christianis). Esse secretariado não teve um papel importante no pontificado de Paulo VI, até porque o
papa estava muito ocupado com os efeitos devastadores resultantes da encíclica “Humanae Vitae”, por
ele publicada no dia 25 de julho de 1968. Apesar de Paulo VI ter de fato iniciado o diálogo na conversa
com não cristãos, ele inibiu tanto a discussão sobre a moralidade sexual que ninguém depois dele
conseguiu dar o primeiro passo para esse tipo de diálogo. Durante o pontificado do papa João Paulo II, o
diálogo com religiões não cristãs sofreu uma revolução incrível. Após ter sido negligenciada por quase
dois mil anos, a promoção de uma coexistência construtiva com não cristãos começou drasticamente. A
simples demarcação das fronteiras religiosas não era mais feita como antes. Pela primeira vez na sua
longa história, a Igreja Católica mostrou que estava disposta a fazer amizade com não cristãos na
esperança de cooperação e até na esperança de uma prece comum a Deus. No dia 28 de junho de 1988,
João Paulo II elevou o Secretariado para os não cristãos na constituição apostólica “Pastor Bonus” a um
concílio papal. O secretariado se transformou no Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso
(Pontificum Consilium pro Dialogo inter Religiones).

Durante a Guerra Fria, o papa João Paulo II concentrou-se mais nos países da União Soviética.
Quando o império ateísta de Moscou começou a desmoronar e se desfazer em cacos, Karol Wojtyla
voltou a enfatizar o diálogo com os não cristãos. Ele foi o primeiro papa na história a visitar diversos
países muçulmanos e países em que os cristãos são perseguidos, como o Sudão, Paquistão, Egito, Tunísia
e Marrocos. Em sua visita aos patriarcas de Constantinopla, o papa Paulo VI também passou por
Istambul, na Turquia. A Turquia é um país com muitos devotos muçulmanos, mas não é um país
muçulmano, porque após a reforma de Mustafa Kemal Atatürk, a Constituição passou a separar a Igreja
do Estado, estabelecendo uma República laica, e não teocrática. João Paulo II foi mais longe: tanto em
1986 como em 2002, ele rezou pela paz com representantes de diversas religiões em Assisi. Judeus,
muçulmanos, hindus, índios Crows e budistas participaram dessas cerimônias.

O ponto alto dos esforços inter-religiosos do Vaticano foi uma reunião entre o papa João Paulo II e
Mohamed Sayed Tantawi, imã da universidade Al-Azhar, em 2000. A universidade, fundada em 970 no
Cairo, é um dos centros espirituais mais importantes dos sunitas. Aproximadamente 900 milhões de
muçulmanos do mundo inteiro consideram esse imã uma autoridade religiosa especial. Durante a reunião,



João Paulo II e o imã Tantawi concordaram em um ponto central: não deveria haver violência em nome
de Deus. Esse foi um marco, na tentativa de se pôr fim às lutas inter-religiosas de mais de mil anos.

Em 1572, o papa Pio V comemorou a vitória sobre o exército otomano em Lepanto proclamando
aquele dia o dia da “Nossa Senhora da Vitória”. Esse mesmo papa também estava convencido que eles
haviam tido ajuda celeste, para perpetrar o massacre das cerca de 40 mil vítimas assassinadas pelos
católicos nessa ocasião. O primeiro chefe do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso foi o
cardeal franciscano Arinze, da Nigéria, mas em 2002 ele foi sucedido pelo homem mais experiente do
Concílio, Michael Fitzgerald. O inglês já havia subido bastante na escala da carreira que realizava desde
1987. Ele começou trabalhando durante bastante tempo na missão, depois se tornou secretário do
secretariado para não cristãos e manteve o seu cargo quando o secretariado foi alterado para Pontifício
Conselho. Conforme Fitzgerald subia de cargo até o posto executivo do Concílio, era previsível que, em
breve, ele iria se tornar cardeal. Todos os chefes dos concílios papais ou congregações tornavam-se
cardeais, cedo ou tarde. Michael Fitzgerald parecia ter uma carreira brilhante. Depois do ataque ao
World Trade Center em Nova York no dia 11 de setembro de 2001, ele enfatizou a necessidade de
diálogo entre os estrategistas globais e políticos e as grandes religiões, para evitar a queda de
civilizações, como Samuel Huntington, consultor do departamento do Estado dos Estados Unidos, havia
dito. A decisão do papa João Paulo II de colocar tanta ênfase no diálogo inter-religioso parecia profética
naquela época. Um ano antes dos atentados de 11 de setembro, houve uma reunião de cúpula na
Universidade Al-Azhar, e agora parecia que o papel de organizador e de promotor dos diálogos era do
Vaticano.

Mas então chegou o dia 15 de fevereiro de 2006. O Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso
perdeu a sua independência e se tornou subordinado do Pontifício Conselho para a Cultura, cujo chefe
era o cardeal Paul Poupard. Os parceiros não cristãos do Vaticano consideraram essa reestruturação um
insulto e reclamaram abertamente. Em vez de ter que negociar com um especialista mundial que falasse
árabe, como Michael Fitzgerald, agora eles teriam que lidar com o cardeal Poupard, que era um
especialista em música sacra e pinturas, e não tinha experiência nenhuma com diálogos complexos com
as religiões não cristãs.

Por muito tempo correram rumores no Vaticano de que na verdade o papa Bento XVI queria se livrar
de Michael Fitzgerald. Após sua nomeação como chefe do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-
religioso em 2002, Michael Fitzgerald supôs que em breve se tornaria cardeal, assim como os seus
predecessores e os chefes dos outros concílios papais. Mas o papa Bento XVI aceitou o conselho de não
lhe dar independência. Em vez disso, ele enviou Michael Fitzgerald para o Cairo, como núncio. Isso não
foi um rebaixamento, mas uma retirada de cena do clérigo, do centro vital do Vaticano. Em vez de
receber o chapéu vermelho, ele passou a ser núncio dependente do cardeal secretário de Estado, de um
país insignificante do ponto de vista da Igreja. Michael Fitzgerald criticou repetidas vezes a atitude de
Joseph Ratzinger, que concedia às religiões não cristãs nada mais do que “alguns grãos da verdade”
(declaração Dominus Iesus). Fitzgerald pediu que o Vaticano demonstrasse e tivesse mais respeito pelas
outras religiões.

O papa Bento XVI estava tentando se livrar de um homem inconveniente? Não sei. Mas eu sei que
Michael Fitzgerald e Joseph Ratzinger são dois homens que não poderiam ser mais diferentes entre si. O
papa Bento XVI usava as vestimentas velhas e barrocas, de quase dois séculos, de seus predecessores
nas missas papais. Ele também dava importância às tradições barrocas e pomposas do Vaticano. Já
Fitzgerald era um sujeito mais prático, um homem de ação. Não me lembro de jamais ter visto Fitzgerald
em uma batina elegante de arcebispo, ele sempre usa uma camisa simples e um suéter com o colarinho
clerical, mesmo em ocasiões formais, como coletivas de imprensa. Além disso, as diferenças entre ele e
o sumo pontífice são semelhantes em tamanho e forma. Para o papa Bento XVI, a crença em Jesus Cristo
é o motivo central de sua vida. Joseph Ratzinger sempre se interessou muitos pelas raízes do cristianismo



e, portanto, também se interessa pelos judeus, mas nunca buscou aprender mais sobre outras religiões.
Michael Fitzgerald é um homem como qualquer outro. Ele respeita as outras religiões e reconhece a
importância delas. Lembro-me de uma conferência de imprensa em 2003, na sala de imprensa da Santa
Sé, em que Michael Fitzgerald explicou o seu respeito ao fenômeno new age. Ele destacou que o new age
respeita muito a natureza. Fitzgerald acreditava que meditação e ioga não são coisas incompatíveis com
ser um bom cristão. Eu estava certo de que respeitar fenômenos como new age, em que pessoas usam
cristais e confiam na harmonia do fluxo de energia do cosmos, jamais seria compatível com as opiniões
de Joseph Ratzinger.

De qualquer jeito, uma coisa é certa: o papa Bento XVI nunca se arrependeu tanto de uma decisão
como a de fechar esse Conselho. Em 2007 ele o recuperou, sob o comando de um novo chefe, Jean-Louis
Tauran. O papa precisava com certeza desse Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso mais do
que qualquer outra partição da Igreja durante a sua grande crise com o Islã. Esta crise surgiu devido ao
seu discurso em Rebensburgo e, por causa do que o papa disse, diversos católicos foram ameaçados.



O fundo do poço: a rádio do Vaticano

No primeiro semestre de 2006 ninguém sabia o que iria acontecer entre o Islã e a Igreja Católica. Em 3
de março desse ano, o papa Bento XVI visitou um dos motivos de maiores preocupações dos papas, para
celebrar: a rádio do Vaticano. A emissora estava completando 75 anos. A visita aos estúdios da estação
era outro compromisso obrigatório. Muitos funcionários estavam ansiosos para descobrir se o papa
alemão queria se dar ao luxo de manter a transmissora. Há anos havia uma batalha dentro dos muros da
Cidade do Vaticano para manter a rádio. Tirando o custo com o pessoal de todo o Vaticano, nenhum
outro elemento de despesa era tão caro ao sumo pontífice como a emissora de rádio. Mais de
quatrocentos empregados de mais de sessenta países produzem programas de rádio em 38 idiomas. O
custo total anual está entre 20 e 25 milhões de euros. Como a emissora não tinha permissão de transmitir
propagandas, a dívida aumentava todos os anos. A estação começou a passar propagandas pela primeira
vez em 2009. Ela transmitia comerciais da Enel, uma empresa italiana de geração e distribuição de
energia elétrica, apesar de a empresa comprar grandes quantidades de energia de centrais nucleares
francesas. Sem dúvida, a estação trouxe grandes méritos do passado. Durante a Segunda Guerra Mundial,
a rádio do Vaticano transmitiu sozinha centenas de milhares de anúncios de soldados e outras pessoas
civis desaparecidas. Estima-se que a estação tenha transmitido mais de 1,2 milhão de relatos de pessoas
desaparecidas entre 1939 e 1946. A rádio do Vaticano foi inaugurada no dia 12 de fevereiro de 1931
pelo papa Pio XI, e as primeiras palavras que foram transmitidas foram “Qui arcano consilio Dei” (A
todos os povos e todas as criaturas, eu fui escolhido pelos planos divinos para ser o sucessor de Pedro).
O papa não confiou os planos para construir uma estação de rádio a qualquer um, ele pediu a Guglielmo
Marconi, coinventor da rádio. Marconi também foi o primeiro a estabelecer conexão com ondas
ultracurtas (UHF) entre o Vaticano e a residência de verão dos papas.

Essa foi a primeira ponte de rádio do mundo. Até hoje, o prédio da rádio do Vaticano possui certo
charme do passado. Ainda há a enorme parede na entrada coberta com um grande mapa mundial com a
atuação da rádio do Vaticano, apesar de estar um pouco desbotado. A rádio do Vaticano pode ser
facilmente distinguida de qualquer outra estação de rádio do mundo. Exatamente em frente ao escritório
do chefe, antes da parede de vidro fosco, em vez de ter uma sala de conferências, há uma porta de
madeira que leva a uma capela. Rezar também faz parte da descrição das funções dos redatores.

A discussão sobre a emissora era a mesma há décadas: é realmente necessário transmitir de Roma com
ondas de rádio curtas e médias para alcançar o mundo inteiro? Será que, em plena era da internet,
pessoas nos desertos e estepes da África, nas selvas da Ásia e da América do Sul, onde não há outro
acesso à mídia, além das ondas de rádio curtas e médias, ficam esperando a mensagem do sumo
pontífice, vinda de Roma? Católicos fiéis que moram em cabanas de argila ou em barracos nas favelas
das metrópoles procuram a frequência da rádio do Vaticano nos seus aparelhos? Ninguém tinha como
controlar isso. Custava muito ao Vaticano manter a distribuição global dos seus programas. Durante o
pontificado do papa Pio XII (1939 a 1958), em 1957 o Vaticano mandou colocar grandes torres de 94
metros de altura no enorme terreno de 424 acres em Santa Maria di Galeria, próximo a Roma. Esse
terreno é extraterritorial, portanto pertence ao Vaticano e o Estado italiano não pode se envolver. Mas os
moradores reclamaram que as instalações de transmissão causaram uma onda de tumores malignos. Eles
suspeitavam que as torres gigantescas da rádio do Vaticano deixavam as pessoas doentes. Em 2005, a
corte suprema sentenciou Pasquale Borgomeo, diretor geral da rádio do Vaticano daquela época, e o
cardeal Roberto Tucci, presidente do Conselho, a dez anos de prisão por causa da exposição da
população à radiação. Em 2007 a sentença foi suspensa, mas não há previsão de conclusão do processo.
O Vaticano precisou lutar contra diversos processos milionários de pedidos de indenização. Contudo, o
chefe da rádio do Vaticano, o padre Federico Lombardi, é um defensor da manutenção das instalações de
transmissão. Ele disse: “Quem me pede para que paremos com a transmissão da onda curta e média de



rádio deve assumir uma grande responsabilidade, porque existem muitas pessoas que acham importante
receber essas transmissões”.

Durante sua visita aos 75 anos da rádio, o papa Bento XVI não deixou dúvidas de sua intenção de
manter as dispendiosas estações, apesar da grande quantidade de problemas. Ao mesmo tempo, o papa
alemão abordou a necessidade de a rádio usar tecnologias modernas. Agora os programas da rádio
seriam divulgados também pela internet: a rádio do Vaticano construiu uma plataforma própria no
YouTube ( www.youtube.com/user/vatican). Além disso, a rádio do Vaticano passou a trabalhar em
cooperação com a televisão do Vaticano, a emissora CTV (Centro Televisivo Vaticano). Desde 2001, o
padre Federico Lombardi dirige a emissora de televisão CTV ao lado da rádio do Vaticano. A emissora
não acumula dívidas devido ao baixo custo com pessoal, e até gera lucros modestos, em torno de meio
milhão de euros por ano. A estação de televisão do Vaticano deve competir essencialmente com a RAI, a
emissora de televisão estatal italiana. Por décadas, a RAI teve o privilégio de filmar o sumo pontífice e
transmitir ao mundo inteiro imagens das cerimônias papais, especialmente a benção “Urbi et Orbi” na
Páscoa e no Natal. O próprio papa João Paulo II havia começado a construir em 1983 a estação
televisiva CTV. O Vaticano queria filmar seus próprios eventos e assim receber o dinheiro dos direitos
sobre a filmagem, em vez de dá-lo de presente para a RAI. O primeiro grande evento de interesse
mundial que a televisão do Vaticano filmou e transmitiu sem ajuda da RAI foi a transferência do corpo do
papa João Paulo II do palácio apostólico, passando pela praça São Pedro até a Basílica que São Pedro.
O papa celebraria um evento de tamanho similar diante das câmeras da CTV algumas semanas após sua
visita à rádio do Vaticano. No dia 6 de maio de 2006 foi comemorado na praça São Pedro o juramento da
guarda suíça, que completava meio milênio de existência.

http://www.youtube.com/user/vatican


Assassinato no Vaticano

Alguns jubileus no Vaticano são recordes mundiais espetaculares, visto que aquele lugar é muito velho.
Já faz mais de seis séculos que a sede do papado foi transferida do Latrão para a Basílica de São Pedro.
O mesmo vale para o exército mais antigo do mundo, a guarda suíça. Em 1506, o papa Júlio II contratou
um exército particular. Naquela época, a maioria dos países europeus ainda não existia em seu formato
atual. À primeira vista, parecia que o jubileu de 2006 havia sido uma coincidência histórica estranha. O
pontificado do novo papa alemão da história coincidiu precisamente na comemoração dos quinhentos
anos da guarda suíça, que foi massacrada apenas uma vez na história e justamente pelos alemães. Ano
após ano, a guarda suíça ainda se lembra daquele dia, e por isso o juramento é realizado no dia 6 de
maio. Nesse dia, em 1527, um exército de mercenários alemães e espanhóis, que não eram pagos há
muito tempo, invadiu a cidade de Roma com o único intuito de saqueá-la. As tropas estupraram,
saquearam e roubaram tudo e todos em que eles conseguiram pôr as mãos. Mais de 30 mil dos quase 60
mil romanos foram assassinados. Os mercenários tentaram capturar o sumo pontífice, mas 189 homens da
guarda suíça defenderam Clemente VII. Destes, 147 morreram. Os mortos foram enterrados no Campo
Santo Teutônico, à sombra da Basílica de São Pedro, no assim chamado cemitério dos alemães. Por
séculos, mantiveram um guarda de honra em frente ao cemitério, mas no século XX o guarda foi retirado.
Os 42 guardas sobreviventes escoltaram o papa pela passagem secreta, o “passeto”, da Basílica de São
Pedro para o castelo inexpugnável de São Ângelo. A fúria dos mercenários em Roma durou mais de seis
meses. Eles pilharam tesouros de ouro de inúmeras igrejas e levaram aproximadamente 90% do ouro da
cidade. E precisamente um papa alemão, descendente do povo ao qual pertencia a maioria dos
mercenários durante o saque de Roma (Sacco di Roma), celebrou com a guarda suíça uma missa na
Basílica de São Pedro em memória ao juramento de lealdade das tropas.

Aquela que parecia uma celebração alegre, era na verdade muito séria, porque a guarda suíça tinha
uma reivindicação muito grave: a cabeça do porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro-Valls. Eles queriam
que o sumo pontífice o demitisse. Da perspectiva do comandante da guarda suíça, Joaquín Navarro-Valls
era o culpado pelo maior fracasso da tropa em quinhentos anos. Tirando o terrível massacre durante o
saque de Roma, o pequeno exército foi poupado das tragédias seguintes. Apesar de reprimirem revoltas
populares no Estado papal, a guarda suíça estava em seu quartel durante o ataque decisivo das tropas
italianas que levaram à queda do Estado papal em 1870 e não participou do combate. Durante a Segunda
Guerra Mundial, o papa Pio XII aumentou o número de membros da guarda suíça para trezentos. Esse
aumento não era para que eles participassem dos combates mundiais, e sim para auxiliar os muitos
refugiados que se esconderam no Vaticano. Mas a guarda vivenciou uma catástrofe no dia 4 de maio de
1998, e os comandantes da guarda suíça que foram trocados consideraram Joaquín Navarro-Valls o
culpado principal.

No dia 4 de maio de 1998, uma freira descobriu o corpo do ex-comandante da guarda suíça, o coronel
Alois Estermann, com o corpo da esposa, Gladys Meza Romero, e do guarda Cédric Tornay. O
comandante e sua esposa levaram um tiro à entrada do apartamento deles. O assassino usou sua arma de
serviço e provavelmente cometeu suicídio após o assassinato do comandante. O governador da Cidade
do Vaticano daquela época, o cardeal Edmund Szoka, os outros responsáveis pela Cúria, a guarda suíça e
a gendarmeria cometeram um erro amador e imperdoável, que fez que o assassinato não pudesse ser
resolvido sem levantar dúvidas.

Ou será que esse assassinato não era para ser resolvido?
O Vaticano não está pronto para uma investigação de assassinato, ainda mais um assassinato múltiplo.

A gendarmeria e a guarda suíça não estão equipadas com equipamentos modernos. No Vaticano não há
conservação de provas ou investigação forense. Se alguém quisesse resolver o assassinato do dia 4 de
maio havia apenas uma possibilidade: pedir ajuda à polícia italiana.



Isso havia sido feito após o último grande crime violento: no dia 13 de maio de 1981, quando Mehmet
Ali Agca atirou contra o papa na praça São Pedro, ou seja, no Vaticano. Ali, todas as medidas cabíveis
foram tomadas para que se fizesse justiça. Dessa vez, o papa não teve problemas em pedir ajuda aos
italianos, que prenderam Agca, o levaram a julgamento e o condenaram. O caso de Agca fora simples.
Centenas de pessoas viram o terrorista turco atirar no sumo pontífice. O assassinato de Alois Estermann e
de sua esposa havia sido tudo, menos simples. Parecia indispensável pedir ajuda profissional a
especialistas forenses, para analisar as provas, fazer exames balísticos e realizar autópsias. Mas o local
do crime nunca foi isolado por profissionais, ninguém recolheu as digitais ou reconstruiu a trajetória das
balas. Nenhum médico legista recebeu os corpos para fazer autópsias. Até hoje pergunta-se para as
pessoas no Vaticano e da guarda suíça: por que não permitiram que profissionais lidassem com esse
homicídio? Por que não fizeram o óbvio para resolver esse assassinato, que seria pedir ajuda ao
departamento de Homicídio da polícia italiana, um departamento com décadas de experiência e que
possui equipamentos de última geração?

Em vez disso, o único juiz do Vaticano, o advogado Gianluigi Marroni, recebeu a missão de resolver
esse homicídio. Em todos os países democráticos do mundo, o departamento de Polícia investiga o
homicídio com certa liberdade, mas tem que trabalhar junto ao promotor público ou com o juiz de
inquérito. Portanto, sempre há muitos especialistas envolvidos, quando se trata de uma investigação de
um crime grave. O advogado Gianluigi Marrone nunca teve que lidar com casos de homicídios múltiplos
em sua vida. O advogado trabalhava mais com organizações humanitárias, com procuração de fundos e
ajuda ao “Dono di Maria”, um programa de doação de refeições do Vaticano. Ele lidava com problemas
jurídicos cíveis, com os eventuais casos de acidentes automotivos no Vaticano e o máximo que ele havia
trabalhado com justiça criminal havia sido com raros casos de roubo no Vaticano. Mas em nenhum país
civilizado esse advogado lideraria as investigações e não chegaria pessoalmente ao veredicto de como
ocorreram as três mortes. Quem lida com um caso desse jeito certamente não está interessado em
resolver os assassinatos. Mesmo sendo uma decisão consciente (a de não pedir auxílio aos
profissionais), levantou a suspeita de que não queriam que os assassinatos fossem esclarecidos.

Nunca consegui entender porque naquela época eles tomaram essa decisão errada de não deixar a
polícia italiana ir à cena do crime. O Vaticano deveria saber que isso levaria a especulações e que
metade do mundo perguntaria: o que o Vaticano quer esconder? Eu conheci Alois Estermann
pessoalmente e muito bem, o que não era nada excepcional. No dia 1˚ de julho de 1980 ele entrou para a
guarda suíça e serviu ao papa João Paulo II até a sua morte, dezoito anos depois. Destes, nove anos foram
enquanto eu trabalhava como repórter no Vaticano. Corriam boatos no Vaticano de que ele tinha sido a
ligação entre o papa e a federação sindical polonesa Solidarność, durante os anos da Guerra Fria. Dizem
que ele contrabandeou dinheiro para a Polônia. O fato é que todos os meus bons informantes no Vaticano
insistiram que Alois Estermann havia levado grandes quantidades de ouro para a Polônia. Isso parecia
pouco provável por causa de um detalhe. Se alguém queria ajudar o Solidarność, não havia alternativa a
não ser dar ouro. Não era possível juntar grandes quantidades de zlóti, a moeda polonesa, e era muito
perigoso contrabandear grandes quantidades de dólares americanos, marcos alemães ou libras inglesas
para o país, porque para fazer o câmbio qualquer banco suspeitaria de uma pessoa com muita moeda
estrangeira. Mas ouro não chamava atenção. Milhares de famílias polonesas tinham pequenas quantidades
de ouro. Se os boatos sobre Alois Estermann forem verdadeiros, então ele levou ouro na forma de cruzes
e rosáceas para a Polônia, onde o ouro foi transformado em dinheiro. Era o disfarce perfeito, mas eu não
tenho nenhuma prova disso.

É certo que nos anos de luta da Solidarność o movimento teria se arruinado rapidamente sem o
financiamento externo. É óbvio que o papa polonês tinha grandes interesses em ajudar a união católica.
Segundo as minhas pesquisas, é muito provável que tenham contrabandeado ouro para o país. Estermann
era um homem discreto e muito devoto ao papa João Paulo II. Eu conheço apenas um ponto que pode



sugerir que Estermann realmente contrabandeou ouro para a Polônia comunista para ajudar os grevistas: a
lembrança que tenho de Estermann corresponde a alguém que teria feito qualquer coisa pelo sumo
pontífice, mesmo que isso o fizesse parar em uma prisão polonesa. Não há dúvida de que ele era um
homem conservador, com uma postura anticomunista e também com uma simpatia à prelatura da Santa
Cruz e Opus Dei. Se ele foi o homem que levou ouro para os grevistas da Solidarność, ele fez inimigos
poderosos durante o colapso do império comunista, pois a Solidarność esteve significativamente
envolvida nisso. Eles se vingaram dele no dia 4 de maio de 1998 e, se sim, por que? Estermann sabia de
algo que ele não poderia contar? Não sei.

Apesar de todas essas circunstâncias que levam às alegações de que a guarda suíça estava envolvida
no encobrimento das evidências do homicídio triplo, tudo isso teria sido esquecido, se não fosse por um
homem que exagerou: Joaquín Navarro-Valls. Até hoje a Guarda o considera responsável por fazer que
as tropas se tornassem alvo de suspeitas por não terem agido corretamente no caso Estermann. Na manhã
do dia 6 de maio de 1998, apenas dois dias depois de terem encontrado os corpos, aconteceu algo
sensacional na sala de imprensa da Santa Sé: Joaquín Navarro-Valls deu uma entrevista coletiva sobre o
homicídio de Estermann. As coletivas de imprensa do Vaticano costumam ser vazias, pois elas tratam de
assuntos como revisão do catecismo ou sobre o relacionamento com a Igreja caldeia. Mas nessa manhã a
sala estava cheia. Navarro-Valls anunciou que o Vaticano já havia solucionado o caso Estermann e que
tudo havia sido esclarecido. Quem, quando, porque e como o assassinato foi cometido.

Naquela época eu era muito amigo de Paolo Fortuna, um magistrado do ministério Público em Torre
Annunziata, perto de Nápoles. Quando ouvi a notícia de que o Vaticano tinha resolvido o caso, liguei
para ele. Primeiro o juiz riu, depois ele ficou sério e disse: “Isso é completamente antiprofissional,
nenhum país democrático do mundo faz isso. Demora para avaliar todas as evidências que surgem em um
caso de homicídio, ainda mais quando três pessoas perderam a vida, e demora muito mais quando não há
um suspeito. Ninguém no mundo que pode ser levado a sério pode, depois de apenas 48 horas de um
homicídio triplo, dizer que resolveu o caso sem ter uma confissão. Isso é uma idiotice. Cada
procedimento precisa de tempo para a identificação, para avaliar as evidências para que possam levar à
acusação e depois ao veredito. Fazer tudo isso em 48 horas, ou é bruxaria ou eles foram muito
desonestos. Se o Vaticano não isolou a cena do crime profissionalmente, se não retiraram as digitais ou
outras evidências para analisar, como eles podiam apresentar sem dúvida nenhuma o culpado, baseando-
se apenas em uma carta de confissão que pode ser falsa?”. Mas Joaquín Navarro-Valls não hesitou em
dizer que, apesar de tão poucas evidências, o caso já fora resolvido. A longo prazo, essa estratégia
revelou ser um erro e até hoje correm boatos que o Vaticano queria encobrir o assassinato.

No dia 10 de maio de 2006, o papa finalmente resolveu esse problema: ele criou um departamento de
ligação entre a gendarmeria do Vaticano e a polícia italiana.



O perdão de Bento XVI

Em maio de 2006 eu sabia que não tinha mais sentido esperar. Finalmente descobri qual era a minha
situação. O sumo pontífice estava aborrecido comigo, descobri isso por diversas fontes. Mas não sabia o
quanto aborrecido ele estava ou quais consequências haveria. Então juntei coragem e escrevi uma carta
ao secretário do papa, o prelado Dr. Georg Gänswein. Gänswein é filho de um ferreiro e foi emprestado
por pouco tempo de sua diocese em Freiburgo para a Congregação para a Doutrina da Fé em Roma.
Agora se tornou um dos protagonistas da Igreja Mundial. Na carta, pedi a ele uma entrevista. Se você
quer enviar uma carta para o secretário do papa, basta escrever o endereço 00 120 Cidade do Vaticano
no envelope. Então a carta parará em um dos grandes sacos de correspondências que são descarregados
todos os dias no Vaticano. Mas se você quiser ter certeza de que a sua carta chegará até o escritório do
sumo pontífice, então você deve levá-la pessoalmente. Existe um ponto de contato para todos os itens
pessoais do papa. O lugar é do lado de fora da entrada do cemitério para os alemães, o cemitério
teutônico, à esquerda da Basílica de São Pedro. A guarda suíça tem o privilégio de poder levar os itens
ao papa quando quiserem. Há séculos cartas ao papa são entregues no posto da guarda suíça no portal
bronze ou na sala de vigia dos guardas na Porta Sant’Anna. Os guardas também eram responsáveis pela
entrega do correio a Sua Santidade. Hoje, deve-se passar pelo grande portal de metal no salão papa
Paulo VI para audiências gerais e andar pelo chamado Arco delle Campane, que é uma pequena entrada
lateral do Vaticano. Dali, deve-se ir ao grande pátio que tem uma guarita de vidro, entrada para o
Vaticano que é controlada por um policial. A guarita de vidro que encosta no muro do cemitério teutônico
é o lugar errado, o lugar certo é na guarita do outro lado. Por décadas foi uma punição ter que ficar no
posto da guarda suíça nessa guarita de vidro em pleno verão. Eu tinha muito dó dos guardas, porque essa
guarita ficava quente como uma sauna. Sempre que eu levava uma carta para o secretariado do sumo
pontífice, tínhamos o mesmo diálogo. “Nossa, mas aqui está muito quente.” Os guardas me davam pena.

“Fique quieto! Eles não nos dão ar-condicionado”, era a resposta mal-humorada que eu obtinha,
invariavelmente.

Mas em 2009, finalmente, isso mudou. O lugar onde eles guardavam as cartas para o sumo pontífice
também recebeu um refrigerador automático. Desde então o policial dali ficava muito mais bem-
humorado. Para entregar uma carta para o secretário do papa precisava ter um documento de identidade e
usar um endereço em Roma. Então todas as correspondências, independentemente do que elas continham,
passavam por uma checagem de segurança antes de serem entregues para o secretário do papa. Deixei a
minha carta ali com endereço, telefone e endereço de e-mail. Senti-me estranhamente aliviado. Não sabia
o que iria acontecer agora, mas uma coisa estava certa: a incerteza agonizante finalmente chegaria a um
fim.

A resposta chegou muito mais rápido do que eu esperava, e de um e-mail do servidor com o
identificador de endereço de “Pedro”. Georg Gänswein estava pronto para me receber às 17 horas em um
dos salões que ficavam no caminho para a biblioteca papal. “Às 17 horas” significava que Georg
Gänswein teria ainda aproximadamente uma hora livre, pois era nesse horário que o papa se encontrava
com seus empregados mais importantes para uma conversa privada. Cada empregado tinha um dia
próprio, o secretário de Estado ia na segunda-feira, o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé ia
na terça-feira, e assim por diante. Gänswein precisava comandar um mecanismo complicado para abrir
as portas para os cardeais, como já era feito há séculos. Eles não podiam simplesmente entrar pela porta.
Depois disso, Gänswein poderia sair. Ele precisaria estar de novo perto do sumo pontífice por volta das
18 horas. Uma hora, eu pensei, é bastante tempo. Isso é um bom sinal ou não? Ele separou uma hora do
seu precioso tempo só para mim? Ou os cinco primeiros minutos bastavam para me punir e ele usaria o
resto do tempo para convidados muito mais bem-vindos do que eu? Quando o dia finalmente chegou,
coloquei meu terno mais escuro e as botas mais pretas que tinha e fui para a reunião, sem saber ao certo



se ela seria a minha execução.
Eu já conhecia o caminho, mas dessa vez quem me esperava não era mais o secretário papal dom

Stanislaw Dziwisz, e sim o seu sucessor. É claro que eu cheguei cedo demais à Porta Sant’Anna. Mas eu
queria ter certeza de que eu era esperado e que o compromisso não havia sido cancelado nos últimos
segundos. Temia que alguém no escritório do papa chegasse à conclusão que não valia a pena falar
comigo. Se o compromisso for confirmado pelo secretariado do sumo pontífice, então suboficiais ou
oficiais da guarda suíça em roupas normais na Porta Sant’Anna acompanham o visitante para o escritório
do papa. Mas se eles não estiverem ali, se só der para ver a guarda suíça uniformizada na fronteira, então
não há um compromisso com o Santíssimo. Mas o guarda suíço estava ali, e ele era um grande amigo. O
Vaticano é uma monarquia, e tem regras claras da corte. Por exemplo, a guarda suíça escoltava o
visitante a partir da fronteira até a Sala Clementina, a grande sala do trono, onde o corpo do papa é
exposto quando ele morre. Ali, em frente à porta, deve ser deixado o casaco no corredor à esquerda, e se
por acaso tiver um chapéu, deve colocá-lo em uma das cadeiras dali. As paredes são decoradas com
pássaros exóticos do Novo Mundo. Os homens da guarda suíça não podem abrir a porta, eles têm que
tocar a campainha e esperar. A partir da Sala Clementina, os chamados sedatari assumem a tarefa de
levar o visitante até o sumo pontífice. Até hoje eles possuem esse nome por causa da Sedia Gestatoria, a
cadeira na qual os papas eram carregados pelo Vaticano até o início do pontificado de Karol Wojtyla. O
papa João Paulo II aboliu essa cadeira definitivamente. No caso de um convidado simples como eu,
bastava um sedatario com um fraque cinza e camisa branca para me acompanhar. Mas quando
convidados importantes do estado chegam, então um verdadeiro exército de sedatari os acompanhava a
partir da Sala Clementina.

O sedatario me deixou esperando em um sofá, apontou para uma porta escura que levava ao corredor
onde fica o escritório do monsenhor Gänswein, e me disse que ele já viria.

Relembrei minha estratégia de defesa. Eu havia cometido um erro, sem dúvida nenhuma. De todos os
cardeais da corte do papa João Paulo II, eu tinha que escolher justamente o que se tornaria o próximo
sumo pontífice como bode expiatório! Isso foi um azar fatal. Se o cardeal Martini tivesse sido eleito
papa, então eu não teria tido nenhuma consequência sobre as coisas que escrevi sobre Joseph Ratzinger,
que estaria aproveitando a sua aposentadoria bem merecida na Alemanha. Mas aqui estava eu, e minhas
chances eram péssimas. Além disso, eu sugeri que ele não acreditava no milagre de Fátima. Como o meu
livro foi traduzido para diversos idiomas, grupos religiosos de Fátima no mundo inteiro ficaram
indignados e escreveram cartas para Joseph Ratzinger, perguntando como ele ousava questionar a
aparição de Maria de Fátima. Ele teve que se justificar dizendo que as supostas dúvidas que ele tinha
sobre a autenticidade da aparição de Fátima não passavam de fruto da imaginação do autor, Andreas
Englisch.

O resultado foi o desencadeamento da briga se Fátima havia sido uma sensação que muitos viram
como um sinal de Deus ou se não passava de uma revelação particular, de uma experiência religiosa que
somente era vivida por crianças videntes. A diferença era enorme. Uma intervenção externa e visível de
Deus é muito rara segundo o entendimento da Igreja. Um evento externo como os da época da Jesus de
Nazaré aconteceram muito raramente no mundo. Um evento externo assim era algo como a ressurreição
de Lázaro. Se o que estava descrito nos evangelhos era verdade, então muitas pessoas viram como Jesus
chamou um morto em sua cova de volta à vida. Mas Deus com certeza queria fazer eventos externos tão
espetaculares acontecerem muito raramente. Até Paulo só vivenciou um evento interno na sua estrada
para Damasco. Para as testemunhas não aconteceu nada depois que o apóstolo caiu do cavalo. Apenas ele
conseguiu ouvir a voz de Deus perguntando por que ele perseguia os cristãos.

Existem teólogos da Igreja Católica que acreditam que a sensação incrível que Fátima sentiu podia ser
considerada como uma intervenção visível de Deus como as da vida de Jesus de Nazaré, e que todos os
sinais sobrenaturais foram dados. Esses teólogos não acreditam apenas na “dança do Sol” do dia 13 de



outubro de 1917, quando dizem que o Sol passou sobre Fátima, como um sinal da mãe de Deus no céu.
De acordo com esses teólogos, também haveria outro sinal visível do trabalho de Deus: o galho do
carvalho sobre o qual as três crianças supostamente videntes teriam visto a mãe de Deus. Testemunhas
dizem que o galho se dobrou quando a mãe de Deus desceu sobre ele. A mãe de Deus só teria se
mostrado para as três crianças videntes, mas o galho dobrado para baixo podia ser visto por todos.

Para Joseph Ratzinger não havia um sinal visível e sensacional de Deus em Fátima, mas, segundo sua
opinião de teólogo, as três crianças tiveram uma sensação religiosa interna muito forte. Ele chamou isso
de revelação particular, algo que acontece dentro de uma pessoa. Isso não significa que eu tenha saído
espalhando que Joseph Ratzinger não acreditava nas aparições de Fátima.

Era isso que eu queria explicar para o homem que estava do outro lado da porta escura e pesada de
carvalho. Naquela época ele já usava um corte de cabelo curto e me pediu gentilmente para ocupar um
lugar de um sofá dourado barroco.

É claro que as minhas mãos estavam transpirando muito por causa do medo e da excitação. Eu nem
sequer tentei recorrer a algum preâmbulo. Disse a ele que eu sabia que eu havia criticado muito Joseph
Ratzinger em meu livro e que me arrependia disso. George Gänswein ouviu tudo em silêncio, mas ele não
me deixou falar por muito tempo. Ele havia conversado com o papa sobre mim. Como o sumo pontífice
viu que eu havia “dito a verdade”, agora a coisa estava fora de discussão. Ponto. Foi rápido assim. Um
enorme peso saiu do meu coração. Eu havia colocado Joseph Ratiznger como um oponente de Karol
Wojtyla, mas eu havia simplesmente relatado os fatos. “Acredite em mim”, disse-me Georg Gänswein,
“pessoalmente Karol Wojtyla também gostava de Joseph Ratzinger”.

Quando eu deixei o palácio apostólico, eu não conseguia acreditar. Eu consegui ser perdoado. Fui
naquela noite para a praça São Pedro e na minha cabeça gritei “Maravilha, eu consegui, agora você pode
continuar!”. Após essa primeira vez, eu reencontrei com Georg Gänswein várias vezes. Em algumas
ocasiões eu estava com os meus colegas, e com a adorável Rachel Donado do The New York Times ; em
outras, eu estava com amigos do cinema ou da televisão, e certa feita com a classe escolar do meu filho,
pouco antes de ele fazer a primeira comunhão. Lembro-me de um encontro em Castel Gandolfo, onde tive
que me concentrar ao máximo para medir o meu carro com exatidão para conseguir passar pela velha e
estreita ponte de madeira que leva ao pátio do palácio papal, e George Gänswein gentilmente me deixou
estacionar no pátio do palácio.



O desafio polonês

Nunca, na história da Igreja Católica, um papa precisou embarcar em uma viagem internacional como
Bento XVI, no dia 25 de maio de 2006. Jamais, até então, um sumo pontífice tinha sido obrigado a fazer
uma viagem na qual não era o personagem principal, como no caso da segunda viagem internacional
desse papa. Não havia dúvida que toda uma época da história da Polônia fora marcada por um papa. Esse
papa havia sido João Paulo II, e não o seu sucessor. A Polônia havia sido mudada pelo papado como
nenhum outro país. O surgimento do Solidarność, a primeira mesa redonda na Europa Oriental, tudo isso
teria sido muito diferente sem a influência do papa. Mas Bento XVI praticamente não havia se envolvido
nisso. Na história dos papas, o chefe vivo da Igreja Católica sempre tinha um dos papéis mais
importantes em uma viagem internacional, mas o Vaticano já sabia, antes de começar a viagem à Polônia,
que dessa vez não seria assim. Dessa vez, não era o papa vivo que visitava o país e queria rezar ali;
dessa vez, a estrela era uma pessoa morta. Isso podia ser percebido em diversos aspectos: até agora, em
todas as visitas papais, havia uma grande cruz preta de madeira na praça da Vitória, em Varsóvia. Essa
cruz de advertência havia feito parte do centro da luta do papa João Paulo II. Por quase uma década,
durante as viagens à Polônia de Karol Wojtyla, a polícia tinha que impedir as pessoas de irem ao altar do
papa, ou seja, essa grande cruz de madeira, até que Karol Wojtyla vencesse e o império comunista ruísse.
Mas não havia ninguém em Varsóvia que não se emocionasse quando um papa de branco se aproximava
desse símbolo. Com exceção do papa Bento XVI, porque não havia sido ele quem havia lutado ali, e sim
o seu predecessor, que lutou contra a Cortina de Ferro do comunismo, na Polônia. O mesmo aconteceu na
cidade natal de Karol Wojtyla, Wadowice. Todos se lembravam que em 1999 Karol Wojtyla fez um
discurso longo e improvisado sobre a sua infância. Naquela época ele já estava seriamente doente e
quase não conseguia andar. Ele andou de novo pelas ruas de Wadowice, por Kremowki, e comeu os
doces que haviam marcado a sua infância. O papa Bento XVI não sabia que as pessoas se lembrariam
desse discurso improvisado do papa sobre as suas recordações de infância, discurso que não apareceu
em nenhum protocolo oficial.

Essa viagem para Polônia foi acima de tudo uma viagem à sombra do seu grande predecessor, Karol
Wojtyla. Dava para perceber isso porque imagens tinham sido deixadas nos lugares que Karol Wojtyla
havia estado em suas viagens, como se ele ainda pudesse influenciá-los do céu. Após a visita obrigatória
ao presidente, a imagem do papa João Paulo II foi transportada de Jasna Gora, em Czestochowa, para a
cidade natal de Karol Wojtyla, Wadowice. De Wadowice a imagem foi para o santuário mariano mais
importante da Polônia, o Mosteiro da Divina Misericórdia, e, por fim, a imagem foi para o campo de
concentração de Auschwitz localizado na ex-diocese de Karol Wojtyla, a diocese de Cracóvia. Para a
Cúria reinava a dúvida se os poloneses iriam aceitar o papa alemão, ou se permaneceriam um luto pela
morte de Karol Wojtyla. Alguns pessimistas até esperavam que houvesse protestos contra Joseph
Ratzinger, pois mesmo que tenha sido contra a sua vontade, ele fez parte da máquina de guerra de Hitler
que tinha invadido outros países, como a Polônia.

Mas os poloneses católicos dispersaram os receios da Cúria logo após a chegada do papa Bento XVI.
Em homenagem ao novo chefe da Igreja Católica, eles gritavam o seu nome e até o saudavam em alemão
dizendo “Bento XVI, nós te amamos”. Na sexta-feira, apesar da chuva, mais de 300 mil peregrinos foram
para a praça Pilsudski, na Varsóvia, onde o papa João Paulo II havia sempre desafiado o regime
comunista com as suas missas. Até a oração de Bento XVI diante da imagem da Nossa Senhora de Jasna
Gora em Czestochowa foi tranquila. Mais de 250 mil poloneses se aglomeraram na Igreja para dar boas-
vidas ao sumo pontífice alemão. Na sexta-feira à noite, no legendário palácio arquiepiscopal, o papa
Bento XVI ajoelhou-se diante da imagem que há muito tempo havia se tornado o símbolo da libertação da
Polônia da ditadura.

O compromisso na manhã de sábado, dia 27 de maio de 2006, parecia simples à primeira vista. Às



9h30, o papa Bento XVI deveria visitar Wadowice, a cidade natal de Karol Wojtyla. Na véspera da
visita do papa, as pessoas se amontoaram na praça em frente ao local de nascimento de Karol Wojtyla, a
praça Rynek, logo diante da pequena Paróquia da Imaculada Conceição de Wadowice. As pessoas
estavam entusiasmadas com a ideia de ver o papa alemão, elas haviam treinado gritos de “Bento!
Bento!”, e apesar do frio incomum para o fim de maio, a multidão ficou na praça para poder ver o papa
alemão. Se havia um lugar na Polônia onde os comunistas jamais teriam chance novamente, esse lugar era
Wadowice. Desde a sua eleição para o cargo de sumo pontífice, em 1978, os habitantes da cidade de
João Paulo II o adoraram fervorosamente, e não se deixaram intimidar nem pelo exército nem pela
polícia, inclusive durante o período de lei marcial, em que as pessoas corriam o risco de serem presas
apenas por anunciar a sua adoração ao papa e à Igreja Católica.

Karol Wojtyla sempre fora grato pela confiança de seus compatriotas. A cidade agradeceu ao papa
João Paulo II por ter colocado esse pequeno lugar na história da Igreja. Karol Wojtyla declarou sua
devoção ao judaísmo pelo que ele havia vivenciado em Wadowice. Lá ele teve muitos amigos judeus e
contou como observava quando iam para a sinagoga aos sábados. Ele também disse que, quando jovem,
testemunhou como a máquina mortífera de Hitler tinha detido os judeus de Wadowice, enquanto ele,
Karol Wojtyla, ia para a fábrica Solvay no inverno, com caixinhas de madeira nos pés, porque não tinha
sapatos. Sob o céu cinzento em Wadowice, a maioria esmagadora da população esperava pelo sucessor
de seu honorário cidadão, Karol Wojtyla. Ninguém ali tinha imaginado, anteriormente, que seriam
conterrâneas do papa que entraria para a história como “o papa do milênio”.

Até esse dia, eu havia ido a muitas cerimônias papais, e já tinha assistido a diversas missas e a
diversas audiências do papa Bento XVI, mas o que vivi naquela manhã me surpreendeu muito. Eu estava
com um amigo polonês que muito gentilmente traduzia para mim o que as pessoas diziam sobre o papa
alemão e o que elas esperavam dele. Estavam todos muito felizes, como se fosse uma festa local. A praça
estava abarrotada. Contamos as pessoas nas ruas laterais, pois já não cabia mais ninguém na praça, e ali
devia haver mais de 30 mil fiéis, em Wadowice, naquele dia, esperando pelo papa.

Finalmente, chegou a comitiva de carros. As pessoas na praça prenderam a respiração. Quantas vezes
já não tínhamos ido com Karol Wojtyla para aquela praça e visto o baluarte de sua luta... E, finalmente,
tinha chegado a hora. O papa Bento XVI desceu do carro, as pessoas começaram a chamar por seu nome,
mas aconteceu algo inesperado. O sumo Pontífice parecia ignorar as milhares de pessoas que o haviam
esperado por horas, como se elas não estivessem ali. Ele seguiu em frente, sem olhar para os lados, até a
Igreja da Divina Misericórdia, sem acenar para as pessoas e sem dar saudação alguma, sem dirigir
sequer uma palavra para as pessoas ou pegar nas suas mãos para abençoá-las. Ele desapareceu
rapidamente dentro da Igreja.

As pessoas na praça ficaram profundamente desapontadas. Os velhos em suas cadeiras de rodas, as
crianças que estavam sobre os ombros dos pais, os jovens que haviam ensaiado um coral, nenhum deles
conseguia entender que o papa os havia deixado ali, e havia desaparecido na Igreja sem dizer uma única
palavra. Como aquele homem tinha podido vir para Wadowice e passar sem dizer uma única palavra de
boas-vindas? A comparação com o seu predecessor pareceu de repente esmagadora. As pessoas sempre
haviam esperado em pé por Karol Wojtyla, principalmente em Wadowice. Ele sempre havia se virado
primeiro para as pessoas. O que o seu sucessor tinha de tão urgente para fazer na Igreja, que não podia
sequer se dar ao luxo de dirigir uma palavra de saudação para as pessoas de Wadowice, que haviam se
animado tanto com sua vinda? Somente depois de orar na Igreja e de visitar o local de nascimento de
Karol Wojtyla é que Joseph Ratzinger se virou para o público. Mas agora o papa iria receber uma
recepção super fria, os gritos de Bento XVI já não estavam tão impressionantes. Os funcionários do
Vaticano, principalmente o chefe de viagem, Renato Boccardo, perceberam rapidamente que tudo havia
dado errado. Eles haviam visto esse lugar muitas vezes, com a multidão amorosa que reconhecia uma
figura paterna em Karol Wojtyla. Mas naquele sábado, dia 27 de maio de 2006, não dava para sentir nada



vindo da praça Ryned, em Wadowice. O fracasso da Jornada Mundial da Juventude em Colônia se
repetia. O papa Bento XVI parecia não entender o que significava para as pessoas dali uma visita do
chefe da Igreja. Eles esperavam mais dele do que uma simples missa, queriam que ele as saudasse,
apertasse mãos e abençoasse as crianças. Mais uma vez, parecia que Bento XVI não entendia a
importância de agir como um herói brilhante diante da multidão, e de abrir os braços e deixar ser
homenageado.

O preço que ele iria pagar era alto. Ele parecia um senhor idoso e arrogante, que ignorava as pessoas
que o esperavam, sem sequer acenar para quem havia aguentado o frio durante horas. Como um homem
tão inteligente com Joseph Ratzinger não conseguia entender uma coisa tão simples? Como ele não
conseguia entender que a multidão de dezenas de milhares de pessoas que o esperava queria que ele a
saudasse assim que chegasse? Isso não era um pequeno ato de cortesia. O que Joseph Ratzinger queria
mostrar indo para a Igreja sem cumprimentar ninguém? Que Deus era o seu verdadeiro destino, na sua
viagem de peregrinação para a Polônia e que as pessoas não importavam tanto? Eu tenho certeza de que
Bento XVI ainda não entendia nesse dia que ele era o papa e que havia algumas funções do seu cargo que
ele precisava cumprir. Seu secretário, monsenhor Georg Gänswein, me disse diversas vezes que a
explicação para esse comportamento era que o papa não gostava de ser o centro das atenções. Mas o
desejo de não ser o centro das atenções não era compatível com o cargo de sumo pontífice.

Após a visita a Wadowice, o papa tinha um compromisso que não desejaria nem aos seus piores
inimigos, pelo menos eu suspeito isso. Era a visita ao Santuário da Divina Misericórdia. Não há outro
santuário dentro da Igreja Católica que cause tantos problemas para o papa Bento XVI como esse
santuário no distrito de Lagienwniki, na Cracóvia. A começar pela construção: esse santuário é de uma
feiura impressionante e comovente. É uma mistura de aeroporto com centro de convenções e Igreja; uma
mistura tão absurda que ninguém consegue discordar que é uma das construções mais feias da Igreja
Católica. Além do prédio, um teólogo como Joseph Ratzinger devia estremecer quando pensava no que
era adorado nesse santuário: a memória de Maria Faustina Kowalska (1905-1938). Essa freira diz ter
visto Jesus Cristo dezenas de vezes, tanto quando criança quanto como adulta, e alega ter recebido
mensagens dele. Ela também diz ter visto a Virgem Maria, anjos e inúmeros santos em centenas de visões
e profecias. E Jesus em pessoa é que teria ordenado a ela que o pintasse. Ele teria dito a ela para pintar
uma imagem dele, o Filho de Deus, exatamente como ele aparecia para ela. Foi assim que em 1934 foi
feito o desenho que ficou mundialmente conhecido, das visões de Maria Kowalska. Dois raios luminosos,
um vermelho e um branco, saem do peito de Jesus. O próprio Filho de Deus aparecia como um jovem
loiro. Apesar de todos os cientistas negarem que o judeu Jesus de Nazaré pudesse ter essa aparência...

Eu respeito muito a devoção dos poloneses. Eles mudaram a Europa para melhor, e respeito muito que
Maria Kowalska represente Jesus assim. Mas não acredito que ele tenha se mostrado dessa forma para
ela. Na minha opinião, essa é uma imagem fria, ilógica e brega, que de algum jeito se tornou tão famosa
que pode ser vista em bares de donos fiéis na cidade do México ou em uma pizzaria no porto de Sydney
ou até em um altar de uma Igreja indiana. Tenho absoluta certeza que o papa Bento XVI ouviu a história
das diversas visões de Jesus e a enxurrada de mensagens que Maria Faustina Kowalska alega ter
recebido diretamente do céu. Mas é lógico que ele não poderia mostrar o seu ceticismo na Polônia: o
papa João Paulo II não havia apenas beatificado Maria Faustina Kowalska (em 1993), como também a
tinha santificado (em 2000). João Paulo II adicionou ao calendário da Igreja uma festa única, ele escolheu
o domingo de misericórdia, que é o primeiro domingo depois da Páscoa, em homenagem a Maria
Faustyna Kowalska e suas supostas visões de Divina Misericórdia. Foi justamente nessa festa que o
grande papa morreu, no dia 2 de abril de 2005. Existem milhões de fiéis da Igreja que não acreditam que
foi uma coincidência.

Karol Wojtyla provavelmente já adorava Maria Faustina Kowalska quando ele fazia o trabalho
forçado na Cracóvia. Depois que se tornou bispo, ele foi muitas vezes para o convento dela. A sua



admiração por Kowalska era tão grande que o papa Bento XVI pareceu não ter escolha senão participar
dessa adoração, mesmo se isso representasse um problema gigantesco na política interna da Igreja. Pois
o caso da Santa Faustina podia gerar um precedente perigoso, que poderia por sua vez levar a um cisma,
uma divisão da Igreja Católica. O caso envolve a questão de o milagre de Medjugorje ser autêntico ou
não. A visita ao Santuário da Divina Misericórdia era um assunto tão sensível para o papa, porque isso
poderia ser usado como um argumento para o reconhecimento do estranho milagre de Medjugorje. E
Joseph Ratzinger sabia muito bem disso.

A partir de 1981, em Medjugorje, na Bósnia, a mãe de Deus teria aparecido para seis jovens videntes,
prevendo a guerra dos Bálcãs dez anos depois, e enviando milhares de mensagens aos videntes. Joseph
Ratzinger era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e mostrou-se cético em relação aos
acontecimentos em Medjugorje. Foi ele quem proibiu as igrejas do mundo inteiro de organizarem
peregrinações oficiais para Medjugorje. Concordo com o ceticismo de Joseph Ratzinger. A minha
experiência pessoal com esses jovens videntes é muito discutível, mas o melhor veio depois. Esse papa,
que não conseguia acreditar que o céu tivesse enviado centenas de mensagens para a Terra, agora
precisava rezar na Polônia em um santuário para uma mulher que tinha alegado ter recebido uma
enxurrada de profecias divinas e que criou uma imagem muito questionável de Jesus. No segundo
semestre de 2010, o papa Bento XVI finalmente declarou o seu ceticismo sobre a vidente. No livro-
entrevista Luz do mundo, ele diz que, tinha sido “um erro” aceitar literalmente as profecias de Faustina
de Kowalska sobre o fim dos tempos, o Armageddon.



Uma oportunidade histórica

Auschwitz, 27 de maio de 2006. Há uma série de desvantagens que os alemães sofrem no Vaticano há
décadas, e isso se aplica tanto a um simples repórter, quanto a um veterano como o cardeal Joseph
Ratzinger. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas que você conhece no Vaticano acredita que todos os
alemães são ricos. Para um repórter, isso leva apenas a uma consequência: os colegas, interlocutores que
vêm de todos os países possíveis do mundo, ainda acreditam que os alemães devem pagar todas as
contas. Para os clérigos alemães no Vaticano isso tem consequências ainda piores. Alguns trabalhos são
praticamente empurrados para eles, porque o governo da Igreja acredita que os clérigos alemães
conseguem angariar grandes somas de dinheiro.

Não por acaso já fazia quinze anos que o cardeal alemão Paul Josef Cordes ocupava o cargo de
ministro Social no Pontifício Conselho Cor Unum, que necessita de grandes somas de doações. A
principal função do trabalho de Cordes é angariar fundos. Outro aspecto que envolve os clérigos alemães
diz respeito às chamadas igrejas titulares. Cada cardeal recebe com o seu apontamento uma igreja titular
em Roma. Essa igreja deve juntar o cardeal com a diocese de Roma e o sumo pontífice. O Vaticano
acredita que o cardeal que recebe essa igreja titular também deve passar a se preocupar com a
congregação e com a própria Igreja. O que isso significa para os alemães é que eles recebem igrejas
particularmente valiosas, que estão em ruínas e cujos custos de restauração e reforma serão vultosos. As
igrejas mais dispendiosas são transmitidas como igrejas titulares aos cardeais alemães. Isso também
aconteceu com o papa Bento XVI. Ele recebeu a belíssima Igreja de São Estevão (Santo Stefano
Rotondo) como igreja titular, uma joia antiquíssima, cuja restauração custou muitos milhares de euros. O
cardeal Ratzinger aceitou a missão de ter que ajudar no financiamento da Igreja. Um cardeal africano
jamais seria penalizado com essa igreja.

Outra desvantagem de ser alemão na Cúria de Roma tem relação com o simples fato de o Vaticano
estar em Roma, e ali trabalharem muitos romanos. É conhecido o fato de todos os romanos se sentirem
orgulhosos por serem romanos. E isso faz com que os alemães no Vaticano tenham de ouvir repetidas
vezes como os alemães ainda moravam em cavernas, enquanto na Roma antiga eram inventadas as
piscinas multifuncionais. É bem difícil, mas afinal é possível conviver com esses preconceitos e imagens
caricaturais contra alemães que existe no Vaticano.

Mas há algo que dificulta em especial a vida dos alemães. O legado de seus crimes. Um alemão no
Vaticano é inevitavelmente empurrado de volta para o capítulo mais tenebroso da história alemã: a
ditadura dos nazistas. Eu me lembro de quando entrevistei o último padre sobrevivente, que havia sido
enviado pelo papa Pio XII a Montecassino. Doze monges tiveram que tolerar enquanto alemães e aliados
lutavam na montanha onde ficava o belíssimo monastério, até ele ficar em ruínas. Também me lembro das
discussões com o gerente de muitos anos da residência do chefe da Igreja em Castel Gandolfo, Saverio
Petrillo, que ainda se recordava de como milhares de judeus haviam se escondido no Vaticano para
escapar da morte pelos soldados nazistas. Lembro-me do fazendeiro Giuseppe Bellapadrona, que me
contou muito orgulhosamente como a produção da fazendo do papa produziu comida para alimentar os
inúmeros refugiados no Vaticano. Eles não estavam fugindo de um desastre natural, e sim de soldados em
guerra.

Acredito que homens e mulheres da minha geração ainda carregam a culpa da guerra na consciência.
Vimos perplexos nas salas de aula como os americanos e os soviéticos utilizavam escavadeiras para
enterrar as pilhas de corpos dos campos de concentração em valas comuns. Temos um relacionamento
diferente com a guerra e com os crimes nazistas do que outras pessoas nascidas após a nossa geração,
porque conhecemos os homens que cometeram esses crimes. Na minha família ainda havia muitos que,
como as pessoas dizem, “estiveram na guerra”. É claro que todos se caracterizam como vítimas, mas nem
na nossa juventude acreditávamos nisso. Em todas as festas de família voltava o assunto, de que o tio Xis



tinha sido parte da SS e alguns familiares, nunca esqueci quais, após tomar umas tantas cervejas, ficavam
pedindo pelo retorno de Adolf Hitler. Não foi apenas o fato de tudo que aconteceu que me tocou
profundamente. Foi muito mais impressionante descobrir que muitos da minha própria família não haviam
aprendido nada com tudo o que aconteceu. Até hoje tenho dificuldade em aceitar e me dói pensar nisso. E
isso não acontecia apenas comigo, mas com muitas pessoas da minha geração. Nós, que conhecemos
muitos criminosos, vimos que vários não aprenderam nada com tudo que ocorreu na Alemanha. Todos na
minha geração censuram que tudo o que é alemão pode ser usado como motivo de orgulho nacional. Os
“verões de contos de fada” dos anos de 2006 e 2010, quando muitos alemães andavam com bandeiras
nacionais nos carros e decoravam os terraços com bandeiras, isso havia sido impensável na minha
juventude. Ninguém pendurou bandeiras nas janelas quando a Alemanha se tornou campeã mundial em
1974, exceto em alguns casos isolados.

Em vez de ter orgulho de sermos alemães, somos da geração que pegou a Alemanha miserável e
mesquinha que carregava toda a culpa das catástrofes ocorridas na Segunda Guerra Mundial. Em
contrapartida, tudo o que víamos ou aprendíamos no exterior era considerado o máximo. Acredito que a
minha geração é a culpada por ninguém mais na Alemanha tomar café filtrado alemão. Tomamos latte
macchiato. E por saltimbocca alla romana ser uma das especialidades pedidas no restaurante italiano
preferido. Ninguém mais pede Sauerbraten do Reno, em um restaurante comum. Na Alemanha as pessoas
vão aos restaurantes portugueses no café da manhã e exaltam os fortes vinhos tintos italianos.

A tendência é completamente diferente em países em que as pessoas de minha geração não odeiam o
seu próprio país. Nenhum italiano pensaria em ir tomar café da manhã em um restaurante português. Ele
faz o que o seu avô já fazia: pede um espresso no café da manhã e toma enquanto come um croissant.
Nenhum italiano pensaria em tomar um café alemão em vez do latte macchiato que a sua bisavó tomava.
Não há uma única família na Itália que vá para o seu “restaurante alemão preferido”. Nenhum italiano
consegue imaginar um local preferido que não seja italiano. Meus amigos italianos acham divertido
passar férias de verão na Alemanha, comer Currywurst e tomar água mineral alemã, que é muito
gaseificada para o gosto deles. Mas eles nunca voltam com vontade de preparar Knödel com
Schweinsbraten. Os alemães acham perfeitamente normal fazer macarrão ao molho pesto em casa, e
todos os meus amigos italianos acham isso muito estranho. Os alemães que tomam água mineral San
Pellegrino juram que não entendem como alguns alemães compram pão ciabatta. Nenhum italiano jamais
pensaria em preparar a sua bruschetta com Pumpernickel.

Acredito que os homens e mulheres da minha geração tenham um relacionamento complicado com o
seu país de origem. A questão de como viver como um católico alemão com os eventos do holocausto e
como lidar com isso me acompanhou por toda a vida. É claro que eu nem era nascido na época dos
crimes, mas faço parte da cultura alemã, do idioma e da história da Alemanha. Quaisquer que tenham
sido as consequências da catástrofe da Segunda Guerra Mundial, elas deixaram marcas na minha história
pessoal. Por isso que fiquei impaciente e procurei um clérigo de alta categoria para ver se ele tinha
alguma resposta para essa difícil pergunta.

Quando o cardeal Joseph Ratzinger se sentou diante de mim, na sala de imprensa, no dia 5 de setembro
de 2000, eu pensei que finalmente havia chegado a hora. Eu perguntei abertamente como ele, que era o
principal teólogo alemão na Cúria, vivia com a responsabilidade dos alemães pelo holocausto e o
massacre da guerra. Eu queria saber o que isso significava para ele e como alguém conseguia lidar com
isso.

Como alemão, você possui uma responsabilidade especial e única. Quando o ministro do Exterior
iraquiano, Tariq Aziz, na sala de imprensa internacional de Roma se recusou a responder uma pergunta
do meu amigo Manachem Gantz, porque ele simplesmente não fala com a mídia israelita, todos os
alemães deixaram a sala em protesto. Isso era compreensível. Então eu perguntei a Joseph Ratzinger
como os católicos alemães deveriam lidar com o fardo do passado. E não pude acreditar na resposta que



ouvi. Ele foi evasivo, como se a pergunta fosse irrelevante. Admito que eu não era nada mais do que um
simples repórter. Talvez Joseph Ratzinger tenha achado a pergunta inapropriada para o local e o
momento. Mas desde aquele dia eu descobri uma coisa: o relacionamento dos católicos alemães com os
judeus não era um dos assuntos preferidos de Joseph Ratzinger.

Nenhum dos outros dignitários alemães no Vaticano com quem conversei fugiram da questão. Pelo
contrário, todos repetiram enfaticamente que para eles esse era o assunto principal do catolicismo na
Alemanha, principalmente o cardeal Walter Kasper. Bem antes de ter sido nomeado o chefe do conselho
da unidade e principal negociador da Igreja Católica com a religião judaica, ele já havia divulgado uma
de suas ideias principais: não era necessário converter os judeus, porque eles já haviam sido chamados
por Deus.

Naquele dia 27 de maio de 2006, eu esperava confirmar que a minha impressão de que a culpa dos
alemães católicos contra os judeus não era um dos assuntos preferidos do papa estivesse errada. Mas
esse foi um dia em que eu me decepcionei muitíssimo.

Era óbvio que um papa alemão precisaria fazer tudo certo em Auschwitz. Mas foi justamente naquele
episódio que o mundo descobriria que a equipe do sumo pontífice não trabalhava como deveria. Naquele
dia, os empregados cometeram erros tão graves diante de todos que o mundo desistiu da ideia de que um
papa alemão conseguiria ter um pontificado perfeito, com uma equipe de colaboradores perfeita. Quanto
mais funcionários da Cúria conheciam Joseph Ratzinger, maior era o espanto de que o papa pudesse errar
tanto com a sua equipe. O motivo era evidente. Os funcionários de Joseph Ratzinger viram por anos que o
prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé era um perfeccionista. Isso era fácil de reconhecer. Na
Itália, havia bispos e cardeais para todas as ocasiões. Quase todos falavam mais ou menos livre,
improvisadamente e usavam apenas algumas palavras-chave em um papel. Mas Joseph Ratzinger não era
assim. Ele trabalhava meticulosamente em todas as suas apresentações. Elas eram cheias de citações que
precisavam ser corretas como se fosse uma apresentação científica.

Mas sua preparação minuciosa de discursos não era lendária somente para eles. Os membros da
comissão bíblica, da qual Joseph Ratzinger era o presidente, também conheciam essa particularidade do
cardeal alemão. Eu conheci diversos membros que se surpreendiam muito com o esforço que Joseph
Ratzinger tinha para preparar esses encontros. Semanas antes, ele começava a analisar os detalhes do
encontro, consultava o texto original e era considerado por todos como o clérigo mais bem preparado nos
encontros. Todos os que conheciam Joseph Ratzinger sabiam dessa particularidade, e alguns colegas
atribuíam isso ao fracasso de sua tese final. O seu texto sobre João Boaventura havia sido datilografado
de modo descuidado, e isso quase custou sua carreira acadêmica. Ele escreveu sobre isso em sua
autobiografia Aus meinem Leben. Não sei se esse episódio realmente tinha relação com o fato dele
sempre preparar tudo cuidadosamente, mas ninguém que já trabalhou ao seu lado nega que ele seja um
perfeccionista.

Portanto, no dia 27 de maio de 2006 eu não tinha dúvidas que o papa Bento XVI havia começado a
preparar o seu discurso de Auschwitz há diversas semanas, talvez até há alguns meses. Aquela não era
uma tarefa fácil. O papa alemão teria que fazer uma peregrinação ao lugar dos maiores crimes dos
alemães, rezar no local e ali ele deveria esclarecer ou pelo menos perguntar como Deus deixou isso
acontecer. Uma coisa era certa: todas as palavras dele seriam cuidadosamente examinadas. Eu considerei
esse dia uma data positiva para o papa, pois ele tinha uma oportunidade histórica diante de si. O acaso ou
o destino, escolha-se o que se preferir, havia garantido que um alemão sucedesse um papa polonês. E
esse papa alemão faria uma peregrinação para a diocese do seu predecessor na Cracóvia, onde ficava um
dos lugares mais importantes e mais sombrios da história alemã: Auschwitz.

Nunca mais haveria na história uma oportunidade daquelas, um papa alemão que não conhecia sobre a
Alemanha nazista dos livros. Ele viveu e sofreu durante o regime nazista. E, diante de Auschwitz, ele
podia falar para o mundo inteiro tanto como alemão quanto como sumo pontífice. Era uma grande



oportunidade histórica e uma responsabilidade enorme. Já não era hora de admitir que o surgimento do
antissemitismo na Europa tinha a ver com os ensinamentos da Igreja, que por séculos os cristãos
impuseram restrições contra os judeus por terem sidos assassinos de Deus e que isso teve consequências
tenebrosas?

Eu estava muito animado para ver como o papa lidaria com esse desafio e não tinha dúvidas de que ele
iria superar essa tarefa. Eu jamais teria imaginado possível o que aconteceu naquele sábado, dia 27 de
maio. Estava certo que o papa Bento XVI tinha conversado com o cardeal Walter Kasper sobre o
discurso de Auschwitz. Walter Kasper era chefe do Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-religioso,
conselho responsável do diálogo com os judeus. Kasper era um profissional altamente competente, era
um especialista no diálogo delicado de reconciliação e reaproximação entre católicos e judeus. Ele teria
pensado cuidadosamente sobre todas as palavras no discurso do papa.



O papa no inferno terrestre

Naquela manhã, passei no escritório dos funcionários do Vaticano, peguei o discurso, li e senti, mais que
tudo, uma enorme decepção. Fazer um discurso em Auschwitz significava um grande desafio, até para um
teólogo professor que tinha a reputação de ser inteligentíssimo. Mas o resultado certamente era uma
grande decepção para os especialistas e levaria a diversos protestos. A análise do papa não era apenas
inadequada, mas também decepcionante e, mais que tudo, errada. Bento XVI usou a velha teoria do
flautista de Hammelin, que mostrava o povo alemão como vítima da loucura nazista. Ele disse:

“É um dever frente à verdade e frente ao direito de quem sofreu, um dever frente a Deus, vir aqui
como sucessor de João Paulo II e como filho do povo alemão, filho desse povo do qual um grupo de
criminosos tomou o poder com promessas mentirosas, em nome de perspectivas de grandeza, de
recuperação da honra da nação ou de sua importância, com pressões de bem estar e inclusive com a
força do terror e da ameaça... Nosso povo foi usado e abusado como instrumento de sua loucura de
destruição e de domínio.”

Precisei reler várias vezes, e todas as vezes eu chegava à conclusão que o chefe da Igreja não poderia
ler aquilo. Era tudo culpa de alguns loucos que tinham formado um “grupo de criminosos”. Pobre povo
alemão, eles eram os inocentes “usados e abusados” pelos criminosos. Aquilo era indefensável.
Qualquer pessoa que tenha ido ao Yad Vashem, memorial do holocausto ou à exibição do holocausto no
museu imperial de guerra em Londres, mesmo não sendo historiador, bem sabe que não foi apenas um
“grupo de criminosos”, mas uma grande parte do povo que se juntou ao ódio deles. De que outro modo
diversas cidades alemãs poderiam ter se declarado orgulhosas das suas iniciativas para ficar “livre de
judeus”? É um mito que o ódio aos judeus foi imposto por um bando de criminosos que “abusaram do
povo”. De acordo com o dicionário Duden, um “bando” significa um grupo, mas para muitos significa
“alguns poucos”. Por acaso alguns poucos criminosos haviam de fato dado o pontapé inicial para algo
que acabou levando a Auschwitz-Birkenau?

O papa João Paulo II tinha uma opinião completamente diferente. Ele visitou Auschwitz pela primeira
vez em 1979, pois ficava na sua diocese na Cracóvia, e voltou lá muitas vezes. Pouco tempo antes de sua
morte, no dia 15 de janeiro de 2005, o então sumo pontífice escreveu mais uma vez sobre Auschwitz, em
comemoração ao aniversário de sessenta anos da libertação do campo. João Paulo II não achava que tudo
havia sido culpa de um bando de criminosos que ludibriou o povo, ele escreveu que o que aconteceu em
Auschwitz foi o resultado de “um ódio plantado”. Além disso, ele escreveu que “essa tentativa de
destruir um povo inteiro de modo planejado foi como uma sombra no mundo”. Não havia sido um bando
de criminosos, mas a destruição de um povo de “modo planejado” com uma máquina de assassinato em
massa. Essa máquina jamais teria funcionado se apenas um bando de criminosos tivesse participado. Na
verdade foram centenas de milhares de assassinos, que tinham uma arma na mão ou que elaboraram listas
de pessoas que deveriam ser mortas.

A pesquisa histórica moderna discute sobre o ponto de vista há décadas. Ela discorda da interpretação
de que os culpados foram apenas algumas poucas pessoas. Mesmo que se exclua a difícil questão de
quem é culpado do quê, não há dúvidas de que o desenvolvimento social na Alemanha após a ascensão
de Hitler ao poder foi muito mais complexo e multifacetado e não se pode reduzir a alguns criminosos
que abusaram do povo. Durante o terceiro Reich, famílias normais foram transformadas em assassinos em
massa, intelectuais estudiosos se tornaram animalescos e não dá para dizer que alguns criminosos eram
culpados por tudo isso. Não dá para entender o massacre da Segunda Guerra Mundial se as pessoas não
admitirem que o povo alemão, em vez de ser apenas uma vítima de alguns poucos nazistas loucos havia
sido perpetrador.

Esse discurso com certeza causaria muito menos danos se fosse lido por um papa italiano, polonês ou
de qualquer outro país. Mas, para um papa alemão, esse discurso era o mesmo que marcar um gol contra.



Esse discurso parecia querer absolver a culpa do povo alemão ou diminuir essa culpa empurrando-a para
um “bando de criminosos”. Talvez um papa que não fosse alemão não recebesse tanta atenção em
Auschwitz, se dissesse que nem tudo tinha sido culpa dos alemães.

Mas não era dever do papa alemão diminuir a culpa das atrocidades cometidas pelas pessoas de sua
geração que ainda estivessem vivas, pois ele mesmo foi forçado a participar do exército de Hitler? Um
papa alemão tinha realmente a obrigação de admitir que os católicos alemães tiveram grande culpa no
massacre dos católicos poloneses, ou que a influência da Igreja para parar essa chacina tinha sido muito
pequena e sem sucesso? No dia 23 de agosto de 1945, os bispos alemães em Fulda atribuíram a culpa aos
católicos alemães e admitiram que os católicos não fizeram o suficiente para impedir a chacina. Por que
o sumo pontífice não dizia nenhuma palavra sobre isso? Uma gafe terrível iria expor para o mundo inteiro
como a máquina funcionava perto do papa Bento XVI e quão pouco ele controlava essa máquina.

Estávamos em um ônibus que pegamos na Cracóvia e ia em direção a Auschwitz, quando um
empregado do Vaticano começou a distribuir o discurso modificado. Aparentemente, o sumo pontífice
tinha reconsiderado e decidido mudar o texto do discurso nos últimos minutos. Primeiro eu fiquei
aliviado. Talvez o papa Bento XVI tenha relido o seu discurso e chegado à conclusão que ele não
poderia dizer aquilo; ele não poderia dizer em algumas frases que apenas alguns criminosos haviam
abusado do povo. Então eu vi as alterações que foram feitas a caneta e fiquei atordoado. A palavra
“holocausto” havia sido inserida no discurso.

A versão original dizia: “O lugar no qual nos encontramos é um lugar de recordação. O passado nunca
é apenas passado”.

Agora o discurso acrescentava: “O lugar no qual nos encontramos é um lugar de recordação, é o lugar
da shoah. O passado nunca é apenas passado”.

Eu não podia acreditar naquilo. Isso significava que o papa Bento XVI e os seus conselheiros não
haviam cometido um pequeno erro, mas que o trabalho deles tinha atingido um nível catastrófico. A
maioria dos estudantes de colegial sabe que é um sinal de respeito traduzir para o alemão a palavra
judaica usada para falar da máquina de assassinato em massa dos judeus. O chefe da Igreja Católica não
sabia disso? É claro que sempre ocorreram erros no período de reinado do papa João Paulo II. Por
exemplo, uma vez ele foi visitar algumas igrejas em Roma e conversando com um pároco ele o chamou
pelo nome errado. Em vez de dom Andrea, ele o cumprimentou como dom Giuseppe, mas ele se
desculpou em seguida. Porém, em um pontificado funcionando normalmente, discursos importantes,
discursos históricos, como o discurso que o papa alemão faria em Auschwitz, deveriam ficar prontos, se
não semanas, pelo menos dias antes do evento. As diversas versões dos discursos esboçados pelo sumo
pontífice deveriam ser retrabalhadas em diversas etapas e deveria passar pelo secretário de Estado antes
de voltar para o papa. É assim que os discursos realmente importantes no Vaticano eram feitos, pois eles
deveriam assumir que seriam vistos como discursos históricos. Como os discursos dos papas no Muro da
Lamentação em Jerusalém ou nas Nações Unidas.

Mas se o papa e os seus funcionários perceberam no último minuto que haviam esquecido a palavra
“shoah”, o termo judaico para um dos piores crimes históricos, só podia haver uma explicação. O
ambiente de trabalho ao redor do sumo pontífice não estava funcionando. Não é preciso ser um professor
universitário para saber que o estupor na Alemanha, diante dos horrores em Auschwitz, foi tão grande
que após a Segunda Guerra Mundial não havia um termo para um dos piores crimes históricos. A série de
televisão dos Estados Unidos chamada Holocausto que representava o destino da família Weiss, uma
família alemã, e que foi transmitida de 22 a 26 de janeiro de 1979, não se preocupou em encontrar um
termo para o que a Alemanha nazista chamava de “solução final”.

A palavra holocausto tem origem grega e chegou até o inglês, e significa que algo é inteiramente
queimado. Somente após uma onda de consternação e horror, iniciada pela série televisiva americana, é
que os alemães se preocuparam em perguntar aos judeus como eles chamavam o assassinato em massa do



próprio povo. Eles usam uma palavra judaica que significa uma catástrofe enorme, um desastre, que é a
palavra shoah, que aos poucos foi incorporada à língua alemã. As vítimas finalmente teriam um pouco
mais de justiça: o povo perpetrador aceitou o termo das vítimas para descrever o crime incompreensível
que havia ocorrido. E o papa, que era um professor universitário excepcional de Teologia, não sabia
disso? Impossível. O termo shoah pertencia à formação geral. Assim sendo, só resta uma alternativa: o
sumo pontífice se esqueceu da palavra, enquanto escrevia o discurso, e mais tarde, apenas algumas horas
antes do discurso, lembrou-se e precisou acrescentá-la ao texto. Mas uma pessoa tão brilhante como
Joseph Ratzinger teria se esquecido de algo tão importante justamente em um discurso histórico no lugar
que foi o centro do horror? Seu predecessor, o papa João Paulo II nunca se esqueceu dessa palavra. João
Paulo II escreveu em uma carta no dia 15 de janeiro de 2005 em recordação à liberação de Auschwitz:
“Ninguém pode simplesmente passar sem parar pela tragédia que aconteceu na shoah”.

As consequências desses erros em Auschwitz não pararam nesse dia e influenciaram o resto do
pontificado. A partir de então, os observadores começaram a especular se Joseph Ratzinger não era não
brilhante quanto todos tinham suposto. Ou se ele se preocupava com assuntos muito mais importantes e
deixava que as outras coisas fossem cuidadas por conselheiros muito ruins.

Talvez uma piada expresse melhor a surpresa dessa descoberta e o sarcasmo consequente que até
então as pessoas tinham festejado um papa como se ele fosse um exemplo sem iguais e que isso havia
sido um erro fatal. Nós, a comitiva do Vaticano, não conseguíamos acreditar que Joseph Ratzinger
pudesse fracassar em Auschwitz. E o meu colega Andrea Tornielli resumiu do melhor jeito a nossa
descrença. A sua piada permaneceu por bastante tempo como um componente da crítica geral a Ratzinger
no Vaticano. A piada é a seguinte: o papa Bento XVI pergunta ao cardeal Kasper: “O que é essa shoah,
você já ouviu algo sobre isso?”. Kasper responde: “Não, eu não falo polonês”. Isso não era engraçado,
era cínico.

Muitos anos após aquele dia fatal em Auschwitz apareceu a versão errada do discurso, ou seja, antes
da correção de última hora do Vaticano em que a palavra shoah foi acrescentada na página
http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26fB23A0/Doc~EA90A84B558BC4DB5A0EDC4E0990F7155~ATpl~Ecommon~Spezial.html

Foi um sumo pontífice muito mal preparado aquele que no sábado, dia 28 de maio, passou pelos
portões da imagem do inferno na Terra, onde há uma placa ostentando, como se fosse de escárnio, a frase
que diz “o trabalho liberta”.

Bento XVI fez exatamente o mesmo que o seu predecessor João Paulo II, rezou na cela de Maximilian
Kolbe, o padre franciscano que ofereceu sua vida como sacrifício no lugar de Franciszel Gajowniczek,
um pai de família que havia sido escolhido para morrer de fome em retaliação a uma tentativa de fuga do
campo de concentração. O papa João Paulo II havia colocado uma cruz na cela. Bento XVI seguiu a
tradição do Vaticano e rezou na cela em que Maximilian Kolbe morreu. No entanto, havia sido algo
completamente diferente. Kolbe era um polonês que cresceu na parte oriental do país, uma parte que hoje
foi anexada pela Rússia. O polonês Karol Wojtyla também havia sido perseguido pelos nazistas, por isso
ele com certeza se emocionou muito mais ao pensar no seu compatriota, Maximilian Kolbe, que se
ofereceu em sacrifício para salvar outra vida.

Mas Joseph Ratzinger não era polonês, e sim alemão. O papa alemão não deveria se ajoelhar diante de
milhares de vítimas judias, em vez de se lembrar que católicos também foram mortos pelos nazistas?
Observei as vítimas sobreviventes do campo de concentração, senhoras e senhores idosos que
observavam o papa atentamente enquanto ele fazia o seu discurso no local onde antigamente havia as
câmaras de gás em Auschwitz-Birkenau. Eu tinha a sensação de que o sumo pontífice devia alguma
explicação às pessoas com números nos braços. Não era suficiente dizer que um bando de criminosos
havia levado o povo a cometer aquele assassinato em massa. O papa precisava dizer mais do que isso.
Ele precisava dizer que na Idade Média judeus eram aprisionados em guetos por cristãos; ele precisaria
dizer algo sobre a acusação de que os judeus eram assassinos de Deus. Ele precisava dizer algo sobre a
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abolição da oração dos “pérfidos judeus” (Oremus et pro perfidis judaeis ) na sexta-feira santa pelo
papa João Paulo XXIII em 1962. O chefe da Igreja Católica precisava dizer algo sobre as décadas antes
do campo de concentração em Auschwitz, em que eram comprados rosários e cruzes, mas nenhuma
estrela de Davi, como meu amigo judeu e colega Bruno Bartoloni nunca cansou de denunciar. O papa
tinha que dizer algo sobre o fato de Auschwitz-Birkenau não ter sido culpa apenas de um ditador louco
chamado Adolf Hitler, ele precisava dizer que a Igreja Católica também era culpada no surgimento do
antissemitismo.

Mas Bento XVI não mencionou nada disso, e eu fiquei extremamente desapontado. Uma oportunidade
única havia sido perdida para sempre. Um homem alemão que havia conhecido os nazistas, que fez parte
do exército de Hitler e que por um destino incrível foi eleito papa, teve a oportunidade de ir para o lugar
dos maiores crimes da história alemã como chefe da Igreja Católica e fazer um discurso lá. E esse
homem não aproveitou a sua oportunidade. Ele não fez um discurso que usou a História e a Teologia para
falar sobre o que aconteceu em Auschwitz. Aquele não era um discurso do qual os alemães pudessem
ficar orgulhosos. Definitivamente não era. Não era um discurso que seria colocado na história alemã
como extraordinário. O discurso papal falava que os nazistas quiseram obliterar Deus. Mas e as famílias
judaicas que não se importavam com Deus, e que perderam as suas vidas aqui? O que o sumo pontífice
disse naquele dia foi muito pouco. Eu não conseguia acreditar no que tinha acontecido ali. Joseph
Ratzinger conseguia ser tão brilhante, todos o descreviam como sendo uma pessoa genial! E ele tinha tido
a oportunidade que exigia um homem brilhante para tentar explicar e classificar o que deixava as pessoas
chocadas e sem palavras: a culpa nos assassinatos indescritíveis nos campos de concentração.

O escritor Alan Posener chegou à conclusão, em seu livro A cruzada de Bento XVI, que teria sido
melhor o papa não ter ido a Auschwitz, em vez de dizer o que ele disse ali. Apesar de a crítica de
Posener ser forte demais, com certeza a visita do papa Bento XVI a Auschwitz não foi um marco de
sucesso.

Na noite do dia 28 de maio de 2006, Bento XVI voltou para Roma e sem querer assumir a culpa dos
alemães de sua geração, ele não suspeitou que estivesse sendo insensível com o imenso sofrimento que o
povo judeu passou.



Camillo Cibin – o fim de uma era

Alguns dias depois de retornar da Polônia, no dia 3 de junho de 2006, foi o fim no Vaticano, da era de
serviço de uma das pessoas mais estranhas do mundo. Após trabalhar por 58 anos como guarda-costas do
sumo pontífice, Camillo Cibin se aposentou. A vida inteira de Cibin foi vinculada à velocidade do papa.
Quando o papa dirigia rapidamente, então Camillo Civin conseguia relaxar e seguir em um dos carros de
escolta que ia ao lado ou atrás do carro do papa. Mas se o papa dirigia devagar, andava no papa-móvel
somente em uma velocidade de passeio ou se ele ia a pé, então Camillo Cibin ficava o tempo todo ao
lado do chefe da Igreja Católica. Acho que a confirmação em 2005 de manter o Cibin em seu cargo foi
muito peculiar, porque a mensagem silenciosa de Bento XVI era uma que dizia “a minha vida está nas
mãos de Deus”.

Nenhum sumo pontífice que pensasse seriamente em ter que depender de ajuda terrestre, no caso de um
atentado, deixaria a sua vida nas mãos de um guarda-costas de 79 anos. Profissionais de segurança que
precisavam falar com o guarda-costas de Sua Santidade antes de uma viagem papal não conseguiam
acreditar que o papa Bento XVI havia decidido manter no cargo um homem que mal seria capaz de
defendê-lo em caso de ataque. Um guarda-costas de uma empresa de segurança normal já estaria
aproveitando a sua aposentadoria há pelo menos quatorze anos. Além disso, nos seus últimos anos de
trabalho, nenhum outro guarda-costas manteve um cargo tão importante por tanto tempo até a
aposentadoria: o cargo de proteger um chefe de Estado. Mas no Vaticano é assim.

Camillo Cibin esteve presente por vinte anos da minha vida, assim como o Sol ou a chuva. Ele sempre
estava lá. Eu recordei muitos momentos, que confundo na minha memória. Mas era exatamente assim que
eu me lembrava dele: Camillo Cibin participou de todas as 104 viagens internacionais do papa João
Paulo II e das duas viagens internacionais do papa Bento XVI, até a sua aposentadoria. O Vaticano
concedeu-lhe uma honra que apenas os principais cardeais da Cúria conseguiam: ele podia escolher não
se aposentar ao completar 75 anos de idade. Assim como o cardeal Ratzinger, Cibin foi confirmado no
seu cargo por João Paulo II apesar de ter excedido a idade limite. Mas o prazo final foi alguns dias antes
dele completar oitenta anos.

Não consigo me lembrar se Cibin alguma vez ficou doente. Sempre que o chefe da Igreja Católica
aparecia, via-se também Camillo Cibin com sua fisionomia séria. E todos tinham a impressão de que
Cibin queria se punir com as centenas de quilômetros que andou ao longo das décadas ao lado do papa-
móvel por não ter prestado atenção por alguns segundos. Ele não foi capaz de evitar a tentativa de
assassinato do papa João Paulo II no dia 13 de maio de 1981. Mas foi Camillo Cibin quem capturou
Mehmet Ali Agca, autor do atentado, enquanto ele tentava fugir pela praça São Pedro. Cibin prestou mais
atenção um ano mais tarde, quando o papa João Paulo II viajou para Fátima para agradecer a Virgem
Maria por ter salvado a sua vida. No dia 13 de maio de 1982 ele arrancou uma baioneta das mãos do
padre Juan Fernandes Kohn. Cibin e o bispo Paul Marcinkus imobilizaram o autor do atentado. O padre
pertencia à Fraternidade Sacerdotal São Pio X e ele queria acertar o ombro ferido do papa João Paulo II.
Não era função de Cibin proteger o papa de atentados a bomba, a função dele era proteger o sumo
pontífice de atentados diante dele. Eu vi centenas de vezes como Cibin afastava as mãos de homens e
mulheres que tentavam tocar no papa ou no papa-móvel. Cibin, um lutador de caratê robusto, salvou
centenas de vidas de pessoas que tentavam se jogar na frente ou embaixo do papa-móvel. Ele os
levantava como se fossem feitos de pena e os jogava de volta para trás da grade de segurança.

Por décadas ele não teve que lidar com atentados, e sim com uma quantidade absurda de fanáticos que
queriam tocar no chefe da Igreja. Cibin temia mais que tudo os religiosos e os padres que pulavam as
grades porque diziam que por serem sacerdotes, tinham o direito de tocar o papa e entregar uma
mensagem ou dar algum conselho. Somente uma vez eu vi Camillo Cibin verdadeiramente em pânico. Foi
no dia 23 de maio de 2002 em Baku. O papa João Paulo II decidiu visitar todas as 120 igrejas católicas



no Azerbaijão. Durante uma devoção, em Baku, o papa se aproximou do pódio. Naquela época, Karol
Wojtyla mal conseguia andar. Teria sido muito fácil derrubá-lo e machucá-lo de verdade. Nesse dia, na
primeira fila estavam, como sempre, pessoas deficientes e, como sempre, havia uma fileira de cadeiras
de roda e ao lado havia grupos de pessoas com muletas. De repente, um homem que estava se apoiando
em duas muletas, jogou uma delas e por milagre ela não acertou Karol Wojtyla. Ele realmente queria
pular sobre o papa. Cibin o agarrou em plano ar e se jogou contra o homem. Parecia uma cena de um jogo
de futebol americano. Mas o medo estava estampado no rosto de Cibin. Quase foi tarde demais, tudo
porque ele nem se preocupou em prestar atenção aos deficientes. Se ele os tivesse observado por alguns
segundos, ele teria percebido que ali no meio havia um terrorista se passando por deficiente. Mas por
sorte deu tudo certo naquele dia, em Baku. Os membros da Cúria queriam parabenizá-lo por ter evitado o
pior, mas o velho espadachim não queria saber disso.

Cibin nunca foi popular no Vaticano. Ele era uma das pessoas mais quietas que já conheci. Por
décadas, havia boatos na gendarmeria do Vaticano, divisão da qual ele era o chefe, sobre ele nunca
responder a uma pergunta, nem mesmo quando perguntavam que horas eram. Com Camillo Cibin
encerrou-se uma era. Ele serviu seis papas, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e
por fim Bento XVI. Domenico Giani ficou com o cargo de seu ex-chefe. Giani, ex-funcionário da
alfândega, tornou-se adjunto de Cibin em 1999. Por fora, Giani é um guarda-costas severo em um carro
Volkswagen Phaeton blindado, um presente da Alemanha. Mas na verdade ele possui uma visão da paz
que é corajosa e também romântica. Ele é um dos inventores do projeto Rondini (andorinhas) em Arezzo.
Ali, crianças, filhas de inimigos mortais, moram em uma mesma casa e estudam em italiano. Jovens
russos moram com tchecos, palestinos com israelitas. A esperança do projeto Rondini é que esses
estudantes façam amizades com os inimigos dos seus antepassados, e quando voltarem para o seu país
natal após a conclusão dos seus estudos eles estarão com mente aberta, e assim o projeto Rondini espera
aos poucos ajudar a fazer do mundo um lugar mais pacífico. Mas Domenico Giani só fala sobre esse
sonho quando ele não está em serviço.



Um papa fraco?

Bem antes de 6 de junho de 2006, havia muitos cardeais na Cúria que acreditavam que Joseph Ratzinger
havia sido eleito papa principalmente porque a Cúria queria um papa fraco. À primeira vista parecia que
Joseph Ratzinger preenchia esse requisito. Ele era um teólogo, sem interesse ou experiência na política
da Igreja. Ele nunca fez muita coisa com o secretário de Estado. Como ele também nunca havia sido
núncio, ele não conhecia nada da parte política do Vaticano. Supunham que ele jamais iria interferir no
trabalho do secretário de Estado. No dia 6 de junho de 2006 apareceu do nada uma prova de que a Cúria
realmente quis um dos papas mais fracos, após o briguento Karol Wojtyla. Naquele dia aconteceu uma
coisa inacreditável. O Pontifício Conselho publicou um documento importante do Vaticano sem informar
ao sumo pontífice, o chefe de todos dali. Ou seja, a Cúria fez o que queria, sem temer a reação do papa.

É bem comum no Vaticano que os Pontifícios Conselhos responsáveis pelos documentos os publiquem,
mas eles sempre avisam o papa. Se o Pontifício Conselho da Cultura quiser organizar um concerto de
órgão, então o papa não precisa aprovar isso antes. Seria impossível para um papa aprovar todas as
atividades no Vaticano, ele não teria tempo para fazer mais nada. Mesmo quando o Pontifício Conselho
Cor Unum elaborava um novo programa de auxílio, o papa recebia apenas uma cópia do que iria
acontecer. Ele não precisa aprovar todas as etapas. Mas ele precisa verificar todos os documentos
principais que serão publicados em seu nome que devem refletir os ensinamentos da Igreja Católica. Ele
precisa ter a oportunidade de vetar. Mas não foi o que aconteceu no dia 6 de junho de 2006. O chefe
supremo da Igreja Católica não sabia o que estavam publicando em seu nome. Não teria acontecido nada
se o Pontifício Conselho tivesse que explicar uma segunda vez a posição do Vaticano, ou seja, a opinião
da Igreja Católica. Mas o chefe do Pontifício Conselho para a Família, o cardeal Alfonso López Trujillo,
foi além. O clérigo colombiano trabalhava desde 1990 como chefe do Pontifício Conselho para a
Família, e até então ele era conhecido por ter implementado todas as ideias do papa João Paulo II. Mas
naquele dia ele tinha tido uma ideia própria e deixou publicarem o documento “Família e reprodução
humana”. O documento repetia em grande parte posições já conhecidas. O Pontifício Conselho para a
Família explicou mais uma vez que, do ponto de vista de Igreja Católica, os homossexuais não podiam
fazer uma conexão que se igualasse ao casamento cristão. Direitos como adoção de crianças deveriam
ser negados a casais do mesmo sexo. Mas López Trujillo foi além, em um ponto muito específico. Ele
condenou, em um documento, casais que usam de meios naturais para não engravidar, ou seja, evitam
fazer sexo no período fértil da mulher, dizendo que possuem “por alguns períodos um casamento
propositalmente infértil”.

Para grande parte das mulheres católicas do mundo essa frase não significava quase nada, pelo simples
motivo de que não é a Igreja Católica quem determina qual método anticoncepcional elas usam. A
encíclica “Da vida humana” proíbe a utilização de pílulas anticoncepcionais, mas esse é considerado
um fracasso no meio teológico, porque até mulheres católicas não acreditam que seja errado utilizar
pílulas anticoncepcionais.
Essa encíclica foi um desastre no começo. O papa Paulo VI publicou a encíclica em 1968. Em 1970
foram vendidas 27 milhões de embalagens de pílulas anticoncepcionais somente na Alemanha. Essa
encíclica mostrou de maneira impressionante quão pouca era a influência da Igreja Católica na sociedade
moderna. A proibição de usar pílulas anticoncepcionais não faz, na verdade, a menor diferença, pois as
mulheres do mundo todo continuam a tomá-la. Hoje, mais de cinquenta anos depois da descoberta da
pílula anticoncepcional (ela começou a ser vendida em 1960 nos Estados Unidos), a Igreja Católica
desistiu desse assunto, porque faz décadas que pararam de discutir se é moralmente errado ou não usar
pílulas anticoncepcionais.

Contudo, dentro dos círculos religiosos existe uma minoria de casais que obedece aos preceitos do
Vaticano e dispensa o uso de métodos contraceptivos. Para não ter filhos demais, até o dia 6 de junho de



2006 esses casais adotavam métodos naturais de contracepção. A Igreja Católica sempre disse que não
havia problema em utilizar métodos naturais contraceptivos, ou seja, não fazer sexo nas fases férteis da
mulher. Mas López Trujillo não se contentou com isso, ele também condenou esses casais. Do ponto de
vista da Igreja, a abstinência de sexo significava a introdução proposital da infertilidade. Para muitas
mulheres católicas devotas isso acabou resultando em um dilema terrível: diante do desejo do homem de
fazer sexo, e da recusa da mulher mesmo em seu período fértil, seja porque não está sentindo o mesmo
desejo, seja por não querer – ou não poder – engravidar, então, segundo López Trujillo, elas estão
cometendo uma transgressão. Essas mulheres estão tornando o casamento propositalmente infértil mesmo
que por alguns períodos breves.

Centenas de bispos expressaram seu horror a essa interpretação de López Trujillo e não conseguiam
entender como o papa havia liberado uma coisa daquelas. Mas quando foi provado que López Trujillo
publicou a sua declaração na página do Vaticano na internet como se fosse um documento oficial, sem a
autorização do papa, espalhou-se dentro da Igreja o sentimento de transtorno. É claro que antes desse
caso já corriam rumores que o papa era fraco, mas agora havia uma prova. Algo precisaria mudar nos
princípios do Vaticano. Antes, nenhum Pontifício Conselho jamais tivera coragem de desafiar o papa.
Agora, pela primeira vez, havia provas que um papa fraco reinava no Vaticano, um papa que não
conseguia controlar os seus Pontifícios Conselhos.

Por dezoito anos eu vi o que acontecia se alguém no Vaticano fizesse algo que o papa João Paulo II
não aprovava – o resultado era no mínimo incômodo. Em 2001, metade da Cúria tentou dissuadir os
sírios de organizar uma reza conjunta com o grande xeque Mufti e o papa na magnífica Mesquita dos
Omíadas, em Damasco. Para grande parte da Cúria era inimaginável o fato do papa rezar em uma
mesquita, principalmente porque Karol Wojtyla já estava gravemente enfermo e mal conseguia andar,
mas mesmo assim o projeto foi em frente. Quem tentasse ignorar a opinião do papa acabaria descobrindo
consequências desagradáveis. Mas aparentemente esses dias já tinham terminado, assim como tinha
terminado a primeira fase do pontificado de Bento XVI. Fase na qual ainda se podia dizer que não havia
provas se ele era um papa fraco ou não.

Eu não sei se foi coincidência, mas logo após o desastre que o cardeal López Trujillo havia começado,
o papa revidou pela primeira vez. Bento XVI começou a fazer algo no governo da Igreja que os
principais clérigos temiam já há um ano: uma grande reorganização. Cardeais que achavam que estavam
seguros nos seus cargos seriam dispensados de um dia para o outro.



Um carrossel de surpresas

Com Bento XVI, teve início uma reorganização na Cúria. Era natural que diversos cargos ficassem vagos,
porque o governo da Igreja estava extremamente desatualizado. O cargo mais importante de todos os que
ficaram vagos foi o de secretário de Estado, então ocupado pelo cardeal Angelo Sodano. Ele já estava
com 78 anos, ou seja, havia ultrapassado em três anos a idade limite para a aposentadoria compulsória
dos cardeais. Bento XVI precisaria escolher com muito cuidado alguém para ocupar um dos cargos mais
importantes do pontificado, e por sorte o sucessor perfeito estava disponível: o bispo Giovanni Lajolo
(nascido dia 3 de janeiro de 1935). A futura promoção de Lajolo para cardeal e futuramente a secretário
de Estado parecia ser uma mera formalidade.

Por mais de cem anos, apenas funcionários experientes que haviam trabalhado bastante tempo no
secretariado de Estado ou no exterior tinham a possibilidade de se tornar cardeal secretário de Estado.
Nunca alguém sem experiência em política internacional ou experiência no secretariado de Estado havia
sido escolhido para esse cargo. E ninguém era mais indicado para o cargo do que Giovanni Lajolo.
Lajolo tinha um currículo brilhante. Ele fez um estágio no secretariado em 1968, de 1970 a 1974
trabalhou como adido na nunciatura em Bonn. Entre 1974 e 1988 ele passou por todos os departamentos
do secretariado de Estado; a partir de 1995 foi escolhido para ser o núncio da Alemanha e a partir de
2003 foi nomeado como responsável pelos relacionamentos com os países do mundo inteiro. Além disso,
é detentor de dois diplomas em secretariado de Estado. A sorte ou a providência, cada um escolha o que
preferir, havia feito que Lajolo fosse núncio do país de origem do novo papa e, por isso, ele falava
alemão. Eu já entrevistei o bispo Giovanni Lajolo diversas vezes, e do ponto de vista de um jornalista,
Lajolo era a pior coisa que podia acontecer, porque ele era perfeito demais. Ele nunca cometeu um erro
grave e ele não tinha nada a ver com a sombra que havia encoberto o secretariado de Estado.

Por décadas, o secretariado de Estado havia gerado diversas histórias ótimas da perspectiva
jornalística, e isso por causa de um elo fraco: a proximidade do cardeal secretário de Estado Angelo
Sodano com o presidente chileno Augusto Pinochet. Sodano e o papa João Paulo II cometeram um erro
grave, que demorou décadas para ser esquecido: a homenagem pública a Pinochet em 1987. Sem
necessidade nenhuma, João Paulo II aceitou um encontro marcado por Angelo Sodano e apareceu em um
relacionamento amigável com o ditador, no balcão do palácio presidencial. Tanto os cristãos como os
não cristãos do mundo inteiro ficaram horrorizados. Não era preciso ser um grande entendido em política
para saber que Pinochet era um terrível ditador, acusado de assassinatos. Fazia tempo que o que
acontecia no Chile tinha se tornado conhecido no mundo inteiro. Desde a obra-prima de Costantin Costa-
Gavras o mundo sabia que o general Pinochet era o responsável pelo massacre brutal dos rebeldes no
Chile. O filme Missing, de 1982, com o ator hollywoodiano Jack Lemmon, ganhou um Oscar. Quando o
sumo pontífice foi visitar o Chile, em 1987, não havia a mínima dúvida de que Pinochet nunca havia sido
reeleito e que desde 1973 ele agia como um ditador, torturando dezenas de milhares de pessoas e
assassinando outros milhares.

Por isso um papa, o vigário de Jesus Cristo na Terra, jamais poderia se mostrar ao lado de um homem
assim. Esse era o motivo pelo qual não estava previsto no programa oficial um encontro direto entre eles.
Mas Sodano resolveu conseguir esse encontro. O cardeal secretário de Estado Angelo Sodano jamais se
recuperou desse erro. Para atacar Sodano, bastava relembrar o que havia acontecido no Chile. Nem o
fato dele ter mudado de ideia e ajudado ativamente a oposição, a ponto de provocar um protesto de
Pinochet junto ao Vaticano, foi suficiente para melhorar sua imagem. Ele seria para sempre o culpado de
ter promovido o encontro entre João Paulo II e Pinochet, fazendo que eles aparecessem juntos no balcão
para que o mundo inteiro visse.

Mas Giovanni Lajolo era o futuro, ele não tinha nada a ver com o caso no Chile. Outro ponto estava a
favor de Lajolo. Ele não havia sido um núncio que tinha chamado atenção por beber demais em



recepções nas embaixadas, especialmente bebidas mais fortes (havia muitos casos assim). Lojalo havia
trabalhado duro na Alemanha e tinha passado por uma longa e difícil batalha. O homem de Novara, norte
da Itália, mal havia sido nomeado núncio na Alemanha quando ocorreu uma das piores brigas desde a
Segunda Guerra Mundial entre os bispos alemães e o Vaticano: a disputa por causa do sistema de apoio a
mulheres grávidas, que permite a realização da interrupção de gravidez. Lajolo precisou levar diversos
recados desagradáveis para Karl Lehmann, chefe da Conferência Episcopal Alemã, e também foi
obrigado a transmitir para o Vaticano a opinião de alemães que resistiam, principalmente para o chefe
irritado da Congregação para a Doutrina da Fé, Joseph Ratzinger. Os bispos alemães queriam apoiar o
sistema de apoio a grávidas e queriam emitir certificados permitindo que as mulheres pudessem fazer
interrupção voluntária de gravidez sem se preocupar com represálias. Joseph Ratzinger insistiu que eles
deveriam por um fim a isso. Por muitos anos, o papa hesitou em dar a sua opinião; até 1999, quando
proibiu a emissão de certificados. Durante essa época, Lajolo trabalhou próximo a Joseph Ratzinger.

Como não havia outro homem que tivesse experiência similar no secretariado de Estado, não havia
outra opção para o cargo além de Lajolo. Ele era 100% indicado para o cargo. Nunca deixei de lado o
meu relacionamento com Lajolo, pois sempre o considerei uma fonte infinitamente valiosa, ele era
praticamente um arquivo ambulante. Foi ele quem me ajudou a esclarecer um dos pontos mais difíceis na
minha pesquisa sobre o trabalho do papa João Paulo II. Diversos informantes me disseram que João
Paulo II queria uma atitude agressiva contra o império comunista e por isso não concordava com a atitude
amigável da política externa do seu secretário de Estado Agostino Casaroli. Infelizmente, eu não tinha
conseguido uma prova disso, desde que ouvi esse boato. Eu não conseguia descobrir se era verdade ou
não, porque não conseguia encontrar quem ainda estivesse vivo e quisesse falar sobre isso. Lajolo havia
trabalhado no secretariado de Estado durante o mandato de Agostino Casaroli. E um dia ele me contou:
“O papa João Paulo II tinha uma visão muito diferente da de seu secretário de Estado sobre como lidar
com os soviéticos. Eles tinham opiniões completamente diversas. Algumas vezes João Paulo II
literamente gritava com Casaroli ao telefone, e depois ele sempre ligava de volta para se desculpar”.
Durante essa conversa com Lajolo eu tinha certeza de que estava falando com o futuro secretário de
Estado.

Mas não foi apenas o cargo do cardeal secretário de Estado que ficou vago. Dois outros postos tinham
que ser ocupados.

Entre eles, o importantíssimo cargo de chefe da Congregação para o Clero. O cardeal Darío Castrillón
Hoyos, da Venezuela, era o chefe dessa congregação naquela época, e em meados de 2006 ele já estava
com 77 anos, ou seja, dois anos a mais do que o limite para a aposentadoria compulsória no Vaticano. No
meio do ano de 2006 veio a público o escândalo de abuso sexual cometido por padres pedófilos. O
responsável por lidar com esses casos era a Congregação para a Doutrina da Fé, mas a Congregação para
o Clero com certeza teria que ajudar a encontrar as ovelhas negras pelo mundo e expulsá-las da Igreja.
Os postos eram de importância estratégica para o papa. O outro cargo que tinha que ser preenchido, mas
que não tinha tamanha importância era o de governador da Cidade do Vaticano. Esse trabalho era
ridicularizado pela Cúria, porque não fazia parte de suas funções lidar com política ou com Teologia. O
trabalho consistia em distribuir as vagas de estacionamento, ver contratos de emprego, determinar o
horário de funcionamento dos museus, todas as coisas necessárias para garantir um funcionamento normal
do Vaticano. O governador regente era o cardeal Edmund Casimir Szoka, dos Estados Unidos, e ele já
estava com 78 anos de idade. Uma das coisas que ele fez no Vaticano foi sucatear a velha frota de carros
da Fiat e trocá-la para Ford, uma marca americana... Em vez dos cardeais estarem dirigindo Fiat Panda,
agora eles dirigiam um Ford Mondeo. Mas isso obviamente não é impressionante para se ter como
realizações de uma vida.
O sumo pontífice teria que criar um cargo para um homem, o cardeal Tarcisio Bertone, arcebispo de
Genova. Ele era um dos funcionários mais próximos do cardeal Joseph Ratzinger na Congregação para a



Doutrina da Fé. O papa alemão não trabalhou com nenhum outro bispo por tanto tempo. O cardeal
Tarcisio Bertone não precisava do papa em Gênova, onde ele servia como cardeal da igreja principal.
Mas um papa jamais conseguiria ficar sem um homem em quem ele confiasse por completo. Estava claro
que Bertone seria transferido para Roma. O único problema com Bertone é que ele manchou sua
reputação, mesmo que de leve. Ele tinha se alistado como comentarista de jogos de futebol. Bertone era
um fã entusiasmado do Juventus de Turim, e em janeiro de 2004 ele comentou o jogo entre o Sampdória
de Gênova e o Juventus de Turim, no estádio Marassi, com o comentarista profissional de rádio Gianni
Vasino. Um cardeal, que deve ser respeitado por todos, não granjeia uma reputação muito boa depois
disso. Ainda mais se descreveu o papa de um modo inusitado e não muito pio. Para ele, “Joseph
Ratzinger era o Beckenbauer da Teologia”. Um cardeal simplesmente não diz algo assim.

O cardeal Tarcisio Bertone não era adequado para algumas tarefas importantes. Ele não sabia nada de
política ou diplomacia, nunca tinha estado no secretariado de Estado, e ele parecia completamente
inadequado para esse cargo, porque nunca houve um cardeal secretário de Estado que não tivesse
experiência em secretariado ou experiência internacional. Bertone nem sequer falava inglês, imperdoável
para um chefe do ministério do Exterior nos tempos atuais. Mas Bertone tinha interesses sociais muito
fortes como salesiano, além de muita experiência na Congregação para a Doutrina da Fé. Ele podia ser
uma alternativa para se tornar o chefe da Congregação para o Clero.

Mas então chegou o dia 22 de junho de 2006 e eu pensei que havia levado um golpe. Nos meus vinte
anos no Vaticano eu nunca errei tanto em minhas estimativas. O Vaticano anunciou uma nomeação que eu
jamais teria imaginado possível. O cardeal Giovanni Lajolo era o novo chefe do governo. Ou Lajolo
havia enlouquecido de repente e precisava ser expulso para o governo ou estavam destruindo uma
estrela. Liguei imediatamente para um amigo de velha data que trabalha no secretariado de Estado e
também é alemão. Ele me disse que Lajolo não estava louco e não tinha descoberto que estava seriamente
doente. Ele havia sido demitido. Alguém havia pedido a cabeça do Lajolo, alguém que havia decidido
que o homem mais experiente e ambicioso deveria desaparecer do secretariado de Estado. Precisava ser
alguém que tivesse medo por causa de uma experiência prévia de trabalho com Lajolo, e que sabia que
ele era a única pessoa adequada para se tornar o próximo secretário de Estado. Essa pessoa deveria ter
bons motivos para temer Lajolo e ter poder o suficiente para que o chefe da Igreja Católica o demitisse.
Alguns minutos depois da notícia de que Lajolo havia sido demitido chegou a notícia de quem havia
pressionado o papa para descartar Lajolo: o cardeal Tarcisio Bertone, o novo cardeal secretário de
Estado. O cardeal Giovanni Lajolo foi demitido no mesmo dia, na verdade na mesma hora em que
Tarcisio Bertone foi anunciado como cardeal secretário de Estado.
Foi um acontecimento sensacional. Nunca houve, na longa história do cargo de cardeal secretário de
Estado, um homem que não possuísse experiência com países estrangeiros e nunca tivesse trabalhado
junto ao secretariado de Estado. O cargo de cardeal secretário de Estado existe pelo menos desde a
chamada camera segreta (câmara secreta) durante o pontificado de Martinho V (papa entre 1417 e
1431). Durante o pontificado de Inocêncio VII, entre 1484 e 1492, o papa decidiu que o número de
secretários papais aumentaria para 24, a partir de 1487. No começo havia um secretário-chefe, que teve
títulos diferentes ao longo dos séculos, como secretarius intimus (secretário confidente) ou secretarius
papae (secretário papal). Com o tempo, foi criado o cargo do cardeal-sobrinho, como uma espécie de
primeiro--ministro do sumo pontífice. O papa Inocêncio X nomeou como primeiro cardeal secretário de
Estado o cardeal Giovanni Giacomo Panciroli, que ainda dividia as funções com o cardeal-sobrinho.
Somente quando o papa Inocêncio XII aboliu de vez o cargo de cardeal-sobrinho, em 1692, é que o cargo
de cardeal secretário de Estado assumiu as feições que tem até hoje.

A última grande reforma foi realizada pelo papa João Paulo II. Ele dividiu o secretariado de Estado
com a sua constituição “Pastor bonus”, de 28 de junho de 1988. O secretariado foi dividido em duas
partes: uma seção para o relacionamento entre os Estados e outra seção para interesses gerais. Hoje, o



cardeal secretário de Estado trabalha como chefe diplomata dos núncios na grande rede diplomática do
Vaticano, que é uma das maiores do mundo. Ao mesmo tempo o cardeal secretário de Estado aceita uma
parte da responsabilidade política mundial pelas decisões do Vaticano. Sabe-se que um cargo com tantas
possibilidades e responsabilidades é mais bem aproveitado por um clérigo que tenha experiência
internacional. Foi assim nos séculos anteriores, até o cardeal Tarcisio Bertone, que não tinha a mínima
ideia em relações internacionais. Recordando os últimos séculos da história do cardeal secretário de
Estado, nunca houve antes um caso como Bertone:

Cardeal secretário de Estado Rafael Mery Del Val y Zuleta (cardeal secretário de Estado de 1903 a
1914): adquiriu experiência como núncio na Alemanha e na Áustria-Hungria.

Cardeal secretário de Estado Domenico Ferrata (cardeal secretário de Estado em 1914): adquiriu
experiência como núncio em Paris.

Cardeal secretário de Estado Pietro Gasperri (cardeal secretário de Estado de 1914 a 1930): foi o
delegado apostólico no Peru, na Bolívia e no Equador.

Cardeal secretário de Estado Eugenio Pacelli (cardeal secretário de Estado entre 1930 e 1939), que
mais tarde se tornou papa Pio XII, um dos núncios mais famosos na história da Igreja Católica: foi núncio
na Alemanha durante a época de Adolf Hitler.

Cardeal secretário de Estado Luigi Maglione (cardeal secretário de Estado entre 1939 e 1944):
trabalhou durante dez anos no secretariado de Estado antes de virar o chefe.

Cardeal secretário de Estado Giovanni Battista Montino (o futuro papa Paulo VI): trabalhou durante 23
anos no secretariado de Estado e por pouco tempo como núncio na Cracóvia (cardeal secretário de
Estado entre 1952 e 1954).

Cardeal secretário de Estado Domenico Tardino (cardeal secretário de Estado entre 1954 e 1961):
trabalhou durante 23 anos no secretariado de Estado antes de ser promovido a chefe.

Cardeal secretário de Estado Amleto Giovanni Cicognani (cardeal secretário de Estado entre 1961 e
1969): entre outros cargos, foi delegado papal nos Estados Unidos.

Cardeal secretário de Estado Jean-Marie Villot (cardeal secretário de Estado de 1969 a 1979):
adquiriu muita experiência internacional como bispo sufragâneo em Paris e bispo de Lyon antes de se
tornar secretário de Estado.

Cardeal secretário de Estado Agostino Cassaroli é provavelmente um dos diplomatas mais experientes
em cargos papais. Ele trabalhou no secretariado de Estado por 39 anos antes de se tornar secretário de
Estado (cardeal secretário de Estado de 1979 a 1990).
Cardeal secretário de Estado Angelo Sodano (cardeal secretário de Estado entre 1990 e 2006): foi
núncio no Chile e, além disso, adquiriu experiência sendo núncio no Equador e Uruguai. Trabalhou por
dois anos como braço direito do seu predecessor, o cardeal Agostino Casaroli.

A nomeação do cardeal Tarcisio Bertone a secretário de Estado passou de uma situação extrema e
anormal no Vaticano para o oposto. O pontificado do papa João Paulo II foi marcado por ter um papa
forte com grandes interesses políticos e um cardeal secretário de Estado forte e experiente, que conhecia
precisamente como as coisas funcionavam. Eles brigavam a cada decisão, mas no fim ficava claro que o
cardeal fazia o que o chefe da Igreja queria. Agora acontecia exatamente o oposto. O papa que nunca
tinha se preocupado com o secretariado de Estado, que era um teólogo por inteiro e não se interessava
pela política na Igreja, agora trabalhava com um cardeal secretário de Estado que não tinha ideia do
trabalho diplomático e político na instituição da Igreja.

Ou seja, dois homens muito experientes na política da Igreja foram sucedidos por dois homens
completamente inexperientes na política. E o pior era que o único homem experiente havia sido demitido.
O cardeal Lajolo iria ficar muito entediado no seu cargo como governador. Eu o visitei várias vezes e ele
nunca deixou transparecer que havia sido posto de lado.

No dia 9 de julho de 2006 ninguém suspeitava que esse seria um dos dias mais dolorosos na história



do pontificado de Bento XVI. Até hoje eu penso com horror na gafe que a Igreja Católica cometeu. O
papa Bento XVI não foi o único a ser culpado pelo fracasso que mais tarde iria influenciar todo um
continente. Mas acho que ele deveria ter impedido isso.

Quase não aconteceu nada. Se o cardeal Norbert Ribera, arcebispo da cidade do México, tivesse
ficado sentado durante a missa de encerramento do Encontro Mundial das Famílias em Valência, se ele
não tivesse ido para o altar, se não tivesse agradecido o papa, se não tivesse dito repetidas vezes como o
México estava ansioso para receber o Encontro Mundial das Famílias dali a três anos e exatamente como
a visita ao sumo pontífice seria preparada. Se ele não tivesse feito nada disso, se tivesse ficado sentado,
então ele e o papa teriam conseguido salvar as aparências. Mas o acaso seguiu o seu curso.

No domingo, dia 9 de julho de 2006, o papa celebrou a missa de encerramento do quinto Encontro
Mundial das Famílias em Valência. O Encontro Mundial das Famílias havia sido uma invenção do papa
João Paulo II. O primeiro encontro ocorreu em Roma, em 1994; o segundo no Rio de Janeiro, em 1997; o
terceiro novamente em Roma, em 2000, e o quarto foi em Manila, nas Filipinas, em 2003. O cardeal
Norbert Ribera não suspeitava, porque o papa no fim da missa convidou todos, como o seu predecessor,
para o próximo Encontro Mundial das Famílias que seria na cidade do México em 2009. A rádio do
Vaticano confirmou em suas edições no dia 8 e 9 de julho que o papa “havia confirmado a sua presença
no Encontro Mundial das Famílias em 2009”. Ribera estava então completamente certo, porque a
mensagem sobre o Encontro Mundial das Famílias na cidade do México havia sido publicada em uma
seção especial da rádio do Vaticano dedicada aos eventos do papa. A rádio oficial papal afirmou
categoricamente que o papa viajaria para o México.

Se houvesse dúvidas, então a estação de rádio poderia simplesmente descartar as notícias sobre o
Encontro Mundial das Famílias no México da seção “O papa e a Santa Sé” e colocar no lugar a seção
“Atualidade” ou “Igreja e sociedade”. Mas eles não fizeram nada disso. O cardeal Norbert Ribera não
tinha recebido nenhuma indicação de que ele deveria se preparar para uma grande decepção. Por isso
Ribera foi para o altar tão solenemente para agradecer ao sumo pontífice por ter escolhido a cidade do
México como cidade-sede do Encontro Mundial das Famílias. Lembro-me perfeitamente desse momento,
e do cardeal da cidade do México que no calor do momento estava muito alegre, exuberante e orgulhoso
por seu país sediar um dos maiores eventos da Igreja Católica. Ribera não sabia que, apesar de o
Vaticano ter escolhido o México como cidade-sede do Encontro Mundial das Famílias, o papa não
compareceria àquele evento. Um Encontro Mundial das Famílias ou uma Jornada Mundial da Juventude
sem a participação pessoal do papa é sinônimo de fracasso para os organizadores. Tenho certeza que o
cardeal Norbert Ribera não duvidou nem por um segundo que o papa compareceria, dali a três anos. Mas
o Encontro Mundial das Famílias foi uma vergonha, os quase 90 milhões de católicos no México ficaram
constrangidos. Somente no Brasil existem mais católicos do que no México. O papa João Paulo II havia
gostado tanto do México que ele visitou o país cinco vezes. O pobre do cardeal Ribera jamais imaginaria
que o sucessor de João Paulo II poderia se recusar a participar de um evento da Igreja Católica no seu
país.



Fim da era Joaquín Navarro-Valls

Já no dia 17 de junho de 2006, eu vivenciei algo inédito e estranho. O presidente da 60a Assembleia das
Nações Unidas, Jan Eliasson, havia ido de Nova York a Roma para visitar o sumo pontífice. Fiquei na
sala de imprensa da Santa Sé com um colega, para dividir a pauta, que não era particularmente excitante.
Se o presidente dos Estados Unidos ou o chefe do Kremlin viesse para se encontrar com o papa, aí os
jornalistas brigariam a tapas para ver quem pegaria os dois lugares no pool. Mas ninguém se animou
muito com um encontro entre o presidente da Assembleia geral das Nações Unidas e o chefe da Igreja
Católica. Eu me arrumei quando vi o visitante distinto passar pelo caminho até a biblioteca onde o papa
Bento XVI o esperava. Então, como sempre, passei pelo estreito corredor, passei diante da pequena sala
do secretário do papa e fui até o famoso corredor, onde já havia esperado diversas vezes antes. Depois
de aproximadamente quinze minutos, as portas iriam se abrir e eu poderia ver Bento XVI tirando a foto
de despedida com o seu convidado, após a reunião a quatro olhos. O papa da Alemanha deixou sua marca
naquele corredor. Cada papa reforma alguma coisa no Vaticano ou em Roma, e deixa a sua marca
pessoal. A pequena antecâmara que dá para a biblioteca, onde muitos jornalistas já ficaram esperando,
correspondia à imagem do papa Bento XVI após a reforma.

No corredor também ficava a janela do mundialmente famoso fotógrafo Arturo Mari, que mais parecia
uma chaminé, de tanto que fumava. Ele tirou fotos de seis papas. Entre 1964 e 2008, fotografou os chefes
da Igreja Católica. Fazia décadas que assim que o papa começava uma reunião a quatro olhos, ele ia para
a janela para fumar. Ele pedia cigarros para fotógrafos e cameramen de todos os países. A jaqueta
substituta de Arturo era lendária. Alguém uma vez esqueceu um paletó preto na antecâmara da biblioteca.
Em junho de 2010 perguntei se ele se lembrava de quando isso aconteceu. Ele respondeu apenas que
“deve ter sido no início dos anos oitenta”. No dia em que um fotógrafo da Mongólia foi chamado e, em
vez de usar um terno escuro como o protocolo ditava, ele vestia uma camisa havaiana, toda estampada.
Era assim que ele ia vestido para tirar as fotos oficiais do seu presidente com o sumo pontífice. O chefe
do protocolo do Vaticano protestou, e Arturo ajudou emprestando o paletó preto que o fotógrafo
precisaria usar. A partir desse dia, dezenas de fotos foram tiradas com esse paletó por fotógrafos que se
esqueciam de ir usando um paletó preto no palácio apostólico. Quando o sobrinho dele, o não fumante
Francesco Sforza assumiu o seu cargo, o Vaticano retirou da janela de Arturo o cinzeiro de cristal, que
tinha ficado ali por décadas somente para ele.

Eu esperava nesse corredor pelo fim da audiência. Como sempre, o secretário do papa, Georg
Gänswein passou rapidamente por ali. Conversamos um pouco e então ele chegou – o porta-voz do
Vaticano, Joaquín Navarro-Valls. Ele estava surpreso por me ver ali. Ele sabia exatamente o que eu
pensava e como ele não sabia ao certo o que deveria dizer, ficou encostado precisamente naquela janela.
O fato de Navarro-Valls ter sido chamado pelo papa em uma manhã significava que algo muito sério
havia acontecido. Se o chefe da Igreja Católica simplesmente quisesse conversar, sem a obrigação de
trocar informações ou pedir opiniões, ele faria como em qualquer lugar no mundo: em vez de chamá-lo
para o palácio apostólico, convidaria o seu porta-voz para almoçar. Durante todos os anos que Navarro-
Valls trabalhou como porta-voz, ele participou de centenas dessas reuniões informais, durante o almoço
ou o jantar. Os papas muitas vezes usavam o tempo livre para trocar ideias com o seu porta-voz. Em
raros casos Navarro também era chamado à tarde, normalmente quando algo extraordinário acontecia e
eles precisavam formular um comunicado de imprensa para o dia seguinte. Mas um porta-voz nunca
aparecia de manhã. As manhãs eram dedicadas quase que exclusivamente a reuniões oficiais com chefes
de Estado. Navarro seria informado do conteúdo da reunião mais tarde por telefone, ele nunca ia para lá.
Mas o próprio porta-voz do Vaticano tinha um compromisso com o papa, e marcar uma reunião a quatro
olhos com o sumo pontífice depois de um chefe de Estado, ou como era nesse dia, depois da reunião com
o presidente da assembleia da ONU, só podia significar algo muito dramático. Ou tinha acontecido algo



tão importante que o papa precisaria discutir de imediato com o seu porta-voz, ou Navarro seria
promovido ou demitido.

Não precisava ser nenhum mestre da psicologia para perceber que Navarro não seria promovido
naquele dia. Após 22 anos, havia chegado o fim da era Navarro-Valls. Ele tentava manter a postura e
parecer indiferente em seu terno perfeito. Mas eu olhei em seus olhos e vi como estava sendo difícil para
ele. Ele foi demitido. Ele não conseguia fingir que era um fim natural de uma relação de trabalho. Joaquín
tinha apenas 69 anos. Se considerarmos que o guarda-costas Camillo Cibin pode ficar no seu cargo até
quase oitenta anos de idade, não dava para explicar a saída de Navarro com o argumento da idade. Por
ser um membro da Opus Dei que vive em castidade, Navarro não tinha família, então não era a desculpa
de que a esposa o estava pressionando a ficar em casa perto da embaixada italiana para finalmente
descansar. Não havia outra explicação. Quem quer que tenha pedido a cabeça de Navarro-Valls a teria.
Naquela época, eu imaginei erroneamente que o clássico tinha acontecido. Alguém que queria ser o
porta-voz do Vaticano fez de tudo para garantir que Navarro fosse demitido. Mas dessa vez isso não foi
verdade, como descobri mais tarde. O sucessor de Joaquín Navarro-Valls era o padre jesuíta Federico
Lombardi, chefe da rádio do Vaticano e da emissora de televisão do Vaticano, o Centro Televisivo
Vaticano (CTV). Conheço Lombardi há mais de uma década e o conheço bem o suficiente para não ter a
mínima dúvida de que ele não queria esse trabalho. Padre Lombardi é um homem infinitamente gentil,
humilde e um bom amigo. Ele não é do tipo que insiste que quer um cargo, muito menos se for o cargo do
seu predecessor. Lombardi não gostava da atenção que ele receberia por ser o porta-voz do Vaticano, ele
nunca quis ser o centro das atenções. Não podia ter sido o padre Federico Lombardi quem pediu a
cabeça de Navarro-Valls. Não havia dúvida de que não foi ele quem forçou sua queda. Alguma outra
pessoa deve ser a responsável por isso.

Navarro tinha sem dúvida uma quantidade grande de inimigos no Vaticano, porque tinha uma
habilidade valiosíssima para um papa: ele ousava falar o que pensava. Todos os homens e mulheres
poderosos do mundo possuem funcionários que dizem “Sim senhor(a)” para tudo. Para o papa, isso era
um problema muito maior do que para chefes de governo normais. Isso é culpa do cargo. Não deve ser
fácil para um membro do governo quando ele/ela é amigo do chanceler que diz o que realmente pensa.
Ainda mais para um papa, que possui o cargo de vigário de Jesus Cristo, alguém dizer que ele não é
infalível. Principalmente se é um ex cathedra que diz, pois há uma obrigação muito maior dos clérigos,
visto que eles fizeram votos de obediência, muito diferente do que acontece com um parlamentar. Por
isso, estou certo que a quantidade de pessoas que só diz “sim senhor” para o papa é muito maior do que
para qualquer outro chefe de Estado. Joaquín Navarro-Valls era um dos poucos no Vaticano que não
escondia a sua opinião, e que ousava dizer ao sumo pontífice em situações incômodas que ele poderia
fazer isso ou aquilo, ou que tal formulação havia sido um erro.

A história mostraria que o papa Bento XVI precisaria mais do que nunca de um homem assim. Mais do
que ele percebia no dia em que disse que o seu trabalho e o seu escritório na sala de imprensa da Santa
Sé não eram mais dele. Sua coragem de dizer não só sua opinião, independentemente dos outros, mas
também os seus erros fizeram que Navarro-Valls juntasse um grupo muito grande de inimigos
determinados. A sua conduta no caso Alois Estermann, como já foi contada, fez que a guarda suíça
pedisse abertamente que ele fosse demitido. Mas além disso ele tinha um inimigo poderoso, o médico
pessoal do chefe da Igreja Católica, Renato Buzzonetti. O motivo para essa hostilidade violenta foi uma
declaração de Joaquín Navarro-Valls pouco antes da morte do papa João Paulo II. Navarro-Valls gravou
naquela noite do dia 1˚ de abril de 2005 uma mensagem do papa em fita. João Paulo II se dirigiu aos
jovens que choravam do lado de fora de sua janela, dizendo “Eu estive procurando por vocês e agora
vocês vieram a mim, obrigado”. Navarro-Valls explicou as circunstâncias nas quais aquela fita tinha sido
gravada. A voz do papa estava tão fraca que foi preciso voltar a fita várias vezes, antes de entender o que
o papa havia sussurrado.



Acredito ter certa culpa naquela conferência de imprensa, na qual o mundo, atento, ouvia Navarro-
Valls dizer o quão próxima estava a morte de João Paulo II. O porta-voz papal contou que tinha sido
preciso reconstruir lentamente essa frase com a mensagem do papa, e em seguida acentuou o estado de
saúde alarmante do sumo pontífice. E então, quando aquela conferência de imprensa perfeita de Joaquín
Navarro-Valls estava quase no fim, ele pediu que não fizéssemos perguntas, mas eu insisti: “Joaquín, é
muito instrutivo tudo o que você disse sobre a saúde do papa. Mas, agora, eu não queria saber o que o
porta-voz do chefe da Igreja Católica pensa, mas o que você, Joaquín, pensa; gostaria de saber o que
você gostaria de nos dizer pessoalmente, pois afinal de contas nós todos convivemos por muito tempo
com João Paulo II”. Ele olhou para mim e percebemos as lágrimas surgindo nos seus olhos. Todos viram
isso, assim como duas dúzias de cameramen que estavam na sala de imprensa. E ele saiu
silenciosamente, sem responder.

Essa conferência de imprensa mudou tudo em Roma. Agora todos sabiam quão séria era a situação. O
relato de Navarro-Vallos podia ser resumido na seguinte frase “Eu estive procurando por vocês e agora
vocês vieram para mim, obrigado”. E da noite para o dia centenas de milhares de jovens estamparam
essa frase em camisetas. Algumas semanas após a morte de João Paulo II, o médico Renato Buzzonetti,
que ficou o tempo todo na cabeceira do papa, disse que naquele momento, na sexta-feira à noite, o sumo
pontífice já não conseguia mais falar, exceto por algumas sílabas. Ele não conseguiria ter dito aquela
frase. Por que Buzzonetti acusou Navarro-Valls de ser um mentiroso? Por acaso Navarro realmente
mentiu?
Navarro-Valls tinha ainda outro inimigo, e muito mais poderoso: o secretário do papa dom Dziwisz. A
briga entre Dziwisz e Navarro-Valls ocorreu durante o caso do ator hollywoodiano Mel Gibson. Em
meados de 2003, Mel Gibson produziu um filme com o estúdio cinematográfico romano Cinecittà no sul
da Itália, na cidade de Matera, sobre a paixão de Jesus Cristo. O filme foi chamado de A Paixão de
Cristo. Um dos coprodutores do filme, Stephen McEveety, declarou em dezembro de 2003 que o papa
João Paulo II assistira ao filme e que ele tinha ficado encantado com o resultado. O papa se entusiasmou
com o filme, disse ele, pois mostrava a Paixão de Cristo exatamente como ela tinha acontecido de
verdade. “It is, as it was”, contaram que o papa disse. É claro que o entusiasmo do sumo pontífice serviu
como propaganda para o filme, mas depois veio a decepção.
No dia 19 de janeiro de 2004 a agência de notícias norte-americana CNS questionou ao secretário do
papa, monsenhor Stanislaw Dziwisz, e ele respondeu à repórter Cindy Wooden: “O papa não disse nada
sobre o filme”. Isso foi uma catástrofe para Mel Gibson. Eu falei com dom Stanislaw Dziwisz, pois
depois de a bomba ter explodido ele me disse que o papa sequer assistiu ao filme, pois tinha centenas de
coisas para fazer.

Evidentemente, os produtores foram expostos como mentirosos, principalmente o coprodutor Stephen
McEveety. Ele insistiu que não havia inventado a citação do papa “It is, as it was ”, ele recebeu essa
citação do porta-voz do Vaticano Joaquín Navarro-Valls. McEveety não poupou esforços para provar
que ele havia recebido essa citação do porta-voz do Vaticano. Ele mandou rastrear o e-mail de Navarro
por meio mundo, até chegar ao servidor do Vaticano de onde o e-mail havia sido enviado. Na mensagem,
Navarro escreveu para McEveety que a citação do papa “It is, as it was” podia ser utilizada como lema
repetidas vezes. Somente no dia 22 de janeiro Joaquín Navarro-Valls foi obrigado a fazer uma correção
oficialmente. Monsenhor Stanislaw Dsiwisz forçou Navarro a admitir o erro. Ele precisou falar para
todos na sala de imprensa da Santa Sé que o papa nunca havia dito aquela frase, ele nem sequer havia
assistido ao filme A Paixão de Cristo. Dziwisz mostrava publicamente que Joaquín estava ali como um
mentiroso.

Não sei o que aconteceu que levou o secretariado de Estado a sugerir ao papa que ele demitisse
Navarro-Valls. Devia haver mais inimigos do porta-voz que eram responsáveis por esse erro. Quem quer
que fosse que queria o fim da era Navarro-Valls e com isso o começo da era do porta-voz do Vaticano



Federico Lombardi, deveria ter pelo menos um argumento muito bom para isso. Lombardi, que era um
padre jesuíta, prestou um juramento prometendo obediência e sempre defender a Sua Santidade. Mas ele
não teria a coragem de criticá-lo ou de apontar seus erros. Como o discurso em Regensburgo. Não dava
para pedir outra coisa de um homem que havia jurado obediência sem questionar. Deste modo, o fim da
era Navarro-Valls, que acabou com a sua demissão no dia 11 de julho de 2006, foi vingada algumas
semanas depois, de modo tão amargo.



A morte de um amigo

Um dia após a demissão de Navarro, no dia 12 de julho, o papa saiu de férias e foi para o refúgio de
verão em Les Combes, no Vale de Aosta. Ninguém que trabalha como vaticanista para o papa jamais
admitiria o que vou admitir aqui. Não há nada melhor do que quando o sumo pontífice sai de férias, pois
é a única época do ano que não tem absolutamente nada acontecendo na corte papal. Ano após ano, o
séquito de colegas viajava para o local de férias do papa. João Paulo II tinha o hábito irritante de sair de
sua casa para andar no meio de pessoas comuns. Ou seja, nós repórteres precisávamos ficar ali
esperando para ver se o papa ia sair com uma mochila nas costas e alguns acompanhantes para caminhar
pelas montanhas. Mas Bento XVI não fazia caminhadas. Na verdade, ele mal saía da casa de hóspedes de
Les Combes para fazer passeios. Ele ficava lá lendo, escrevendo e tocando piano.

Para os vaticanistas, isso significava que ficaríamos duas semanas sem ter nada para escrever e sem
ter nada para fazer além de aproveitar o dia.

A coisa toda precisa ser imaginada como uma excursão escolar. Os vaticanistas mais velhos e
experientes organizavam viagens para as montanhas ou para outras atrações e conseguiam informações
sobre os melhores restaurantes. Um colega por vez é condenado a ficar vigiando a residência de férias do
chefe da Igreja e avisar por celular se o papa decidisse levar o seu comboio particular para fazer uma
viagem. O único senão é que todos engordam nessas semanas. Ao meio-dia, mesmo quando fazemos
excursões, paramos para almoçar, à noite jantamos juntos e depois ficamos acordados até tarde, bebendo.
O único compromisso obrigatório é o jantar das férias com o secretário do papa, monsenhor Georg
Gänswein. Essa é a única noite que os jornalistas perdiam com obrigações.

Mas em meados de 2006 eu não tinha tempo para participar da festa. Passei em Les Combes apenas
para uma visita rápida e peguei um avião de volta para Roma. Os vaticanistas tinham me escolhido para
organizar a festa de despedida de Navarro-Valls, que deveria acontecer no dia 29 de julho no Palazzo
Cesi ao lado do Vaticano. O dono veio me conhecer e depois de uma rápida negociação, podíamos fazer
a recepção para Navarro o mais rápido possível. O novo chefe, o padre Federico Lombardi, concordou
muito gentilmente em ir à festa de despedida do seu predecessor. Arregacei as mangas e comecei os
preparativos para a festa.

No meio desses preparativos, em uma sexta-feira, dia 21 de julho de 2006 recebi um telefonema que
ninguém gosta de receber. Petrosillo Orazio, um colega vaticanista, teve um derrame no meio de uma das
festas em Les Combes. Ele nunca mais se recuperaria disso, e morreu após nove longos meses em coma.
Este livro não teria sido possível sem Orazio, porque foi ele quem me levou pela primeira vez para a
corte papal no segundo semestre de 1987 e me acompanhou por todos esses anos.

O homem alegre com cabelos de prata tinha sido o único que não havia me ignorado no começo.
Enquanto os outros vaticanistas nunca me convidavam para sair com eles ou comemorar os aniversários,
Orazio sempre se preocupou comigo. Ele ia almoçar comigo e me explicava como funcionava a corte de
um sumo pontífice. Naquela época éramos praticamente vizinhos. Eu morava na Viale Trastevere e ele a
alguns passos de distância. Eu o encontrava várias vezes na rua, porque havíamos achado um cachorro e
eu precisava levar o Toffifee para passear. Orazio me contou que na casa da sua filha, em Puglia, também
havia diversos cachorros perdidos e que quem sofria com isso era ele, porque sempre recaía sobre ele a
tarefa de levar os cachorros para passear. Deixávamos o cachorro passear pelas escadas que levam para
Monteverde, enquanto conversávamos sobre o papa e o Vaticano.

Também foi ele quem me apresentou para Navarro-Valls. Tremendo de medo de dizer algo tolo,
conheci Navarro-Valls quando eu tinha apenas 24 anos de idade e ainda era completamente
desinformado. Eu já havia percebido que Navarro-Valls era chamado por todo Vaticano com o título de
“Direttore”. Para a minha surpresa, descobri que os vaticanistas o chamavam de “você”, em vez de
“senhor”. Eles ousavam ser completamente informais com ele, enquanto eu não tinha coragem de fazer



uma única pergunta ao Direttore. Navarro-Valls me explicou como era o relacionamento do Vaticano
com a Igreja Ortodoxa. Eu queria parecer inteligente e não queria que ele percebesse que eu não fazia a
menor ideia do que ele estava falando. Então, do nada Orazio apareceu do meu lado e disse para
Navarro: “Joaquín, veja. Este é um novo colega, Andreas Englisch, da Alemanha”. Como eu era jovem,
Navarro perguntou se eu não queria fazer um estágio. Quando eu lhe disse que queria ser um dos
observadores do Vaticano, ele me olhou com uma expressão de pena que significava mais ou menos
“Meu Deus! Jovem, você aparece aqui sem saber nada, isso não será nada fácil”. Ele estava certo. Com o
tempo, eu descobri que Petrosillo Orazio não era apenas uma pessoa simpática. Ele agia assim porque
possuía uma característica que me impressionou muito. Ele acreditava em Deus.

Acredito que quanto menos um católico devoto souber o que acontece dentro da Igreja e no Vaticano,
mais fácil será para manter a fé. Isso não é cinismo, apenas a natureza das coisas. A Igreja é feita de
pessoas, e pessoas cometem erros. É óbvio que a Igreja tenta, assim como qualquer outra instituição,
mostrar apenas o seu lado positivo e não os seus erros. Quando mais alguém é forçado a ver essas belas
cenas, mais erros encontrará na Igreja Católica, que se diz uma criação de Deus. Orazio não era um
desses fiéis ingênuos que acham que as notícias ruins da Igreja Católica só chegam à tona porque algumas
pessoas sinistras querem prejudicá-la. Mas Orazio conhecia a verdade. Ele conhecia todos os truques, os
bastidores e os escândalos. Como quando o Vaticano tentou encobrir uma escapada de um alto
funcionário do secretariado de Estado.

Depois da oração noturna, o prelado havia decidido se divertir um pouco, então ele foi para um bar de
travestis, com sua sotaina no porta-malas do carro. Ele convidou para entrar em seu carro um homem que
havia oferecido seus serviços, mas, infelizmente, ele passou por uma batida policial. Em vez de confiar
na discrição dos policiais, o prelado acelerou violentamente, atingiu uma viatura e feriu um policial. É
claro que a polícia perseguiu e capturou o culpado, e os policiais não ficaram muito surpresos quando
descobriram quem era. Pouco tempo depois, o prelado foi transferido para um lugar muito, muito
distante. A assessoria de imprensa do Vaticano ignorou essa notícia. Mas homens como Orazio sabiam
que erros como esse pertenciam à Igreja fundada por Deus e ao Vaticano. Esse conhecimento o chocava,
mas nunca abalou a sua fé. Pelo contrário. Orazio achava fascinante pensar que a mensagem de Deus
havia sobrevivido dois mil anos, apesar de tantos pecadores, que fizeram de tudo menos viver segundo as
palavras de Deus, terem feito parte da chefia da Igreja. Orazio não era um homem que se levantava e ia
embora revoltado se algum colega contasse uma piada maldosa sobre o papa. Ele era capaz de rir, para
que a pessoa não se sentisse mal. Ele não tentava forçar a sua fé em outras pessoas. Mas ver como ele
vivia a sua fé é uma das minhas lembranças mais importantes de todo o tempo que passei no Vaticano.

A festa de despedida de Navarro-Valls aconteceu no dia 29 de julho de 2006, no Palazzo Cesi, mas
ninguém estava com ânimo para se divertir. Todos estavam pensando em Orazio, que estava em uma
cama no Hospital Gemelli. O mesmo Orazio que nunca se esqueceu de arranjar guias para descobrir os
melhores restaurantes ou atrações turísticas nas viagens papais estava agora se preparando para a maior
de todas as viagens.



O problema Angela Merkel

Fazia muito calor e o verão já estava quase terminando, quando Angela Merkel chegou naquela manhã do
dia 28 de agosto de 2006 em uma Maserati quatro portas e 430 cavalos. Esse era o carro oficial do
governo italiano que subia a montanha em direção a Castel Gandolfo. Era o segundo encontro dela com o
papa. Em abril de 2005, ela era a chefe da oposição e o cumprimentou por sua eleição a sumo pontífice.
Mas desde o dia 22 de novembro de 2005 ela havia se tornado chanceler da Alemanha.

Assim que a Masetari desapareceu para a grande frente do palácio papal, olhamos para o relógio.
Tudo dependia disso. Se a chanceler e o papa quisessem trabalhar juntos, como sempre haviam dado a
impressão, então o encontro deles teria que durar mais do que quinze minutos. O quarto de hora era o
tempo padrão para qualquer encontro particular entre chefes de governo ou chefes de Estado e o chefe da
cristandade. Qualquer coisa que demorasse mais do que esse período significava que era mais do que só
um gesto educado para o papa, eles estavam realmente negociando. O porta-voz do governo anunciou
triunfantemente que a conversa entre os dois durou 46 minutos. Esse era o recorde até então no
pontificado do papa Bento XVI. Desde a sua eleição ele nunca tinha falado com um político por tanto
tempo.

Angela Merkel finalmente saiu do palácio, ganhando a pequena praça de Castel Gandolfo. E estava
pronta para responder algumas perguntas. Ela declarou, ao microfone, ter conversado muito com o papa
sobre Deus, mas principalmente sobre uma das principais preocupações do sumo pontífice: a
necessidade de a Europa manter a sua identidade cristã. Angela Merkel enfatizou que ela e Bento XVI
tinham a mesma opinião sobre diversos assuntos. O papa e a chanceler pareciam ter concordado no
óbvio, que era trabalhar junto. A líder da União Democrata Cristã sabia que a boa vontade do papa era
importante e que isso poderia ajudar muito o partido dela. Mas o fundamental, sem dúvida nenhuma, foi a
política externa de cooperação com o Vaticano.

Durante o pontificado de João Paulo II, o Vaticano havia se transformado em uma plataforma
internacional. O mundo havia tentado impedir a iminente invasão do Iraque, com a ajuda do Vaticano. No
dia 14 de fevereiro de 2003, o vice-primeiro-ministro do Iraque, o cristão Tariq Aziz, teve uma
audiência de 75 minutos com o papa, já gravemente enfermo. Aziz esperava conseguir evitar a invasão
promovida pelos Estados Unidos, e para isso queria poder contar com a ajuda do Vaticano. Finalmente, o
Vaticano estava sendo reconhecido como um lugar não apenas para rezar, mas também para se fazer
política internacional.

Essa plataforma mundial podia ser uma vantagem para Angela Merkel, principalmente porque a
Alemanha e o Vaticano possuíam um interesse comum em Israel. Para o Vaticano, Israel não é um país
qualquer, é a “Terra Santa”, o lugar onde Jesus se revelou ao mundo. Para a política externa da
Alemanha, era uma obrigação histórica ficar ao lado de Israel, ao lado dos descendentes das pessoas que
sobreviveram à máquina de extermínio da Alemanha.

Para o papa, a boa vontade da chanceler significava muito e isso tinha relação com dinheiro. O sistema
alemão em que o governo cobra imposto e repassa uma parte para a Igreja fez com que a Alemanha se
tornasse um dos maiores contribuintes do Vaticano, perdendo apenas para os Estados Unidos. Se a fonte
de dinheiro vinda da Alemanha fosse interrompida algum dia, o Vaticano teria que fazer contenções
econômico-financeiras. Os benefícios eram evidentes para ambos os lados.

Eu estava animado, porque a cooperação com o papa alemão e o Vaticano iria influenciar
concretamente a política externa da Alemanha. Havia diversas possibilidades de projetos. Por exemplo,
o Vaticano sonhava fazer uma conferência para a paz no Oriente Médio, na cidade do Vaticano e em
todos os países onde havia lugares sagrados importantes para os cristãos seriam convidados (Jordânia,
Síria, Israel, Palestina, Egito). Dava para imaginar organizar uma conferência com tanto prestígio com a
parceria entre o Vaticano e a Alemanha. Parecia inimaginável que apenas três anos mais tarde, quando



aconteceu uma reunião política do G8 na Itália, o único líder mundial que não queria se encontrar com o
sumo pontífice após a reunião fosse justamente Angela Merkel.

As preparações para a terceira viagem internacional do papa Bento XVI, que iria para a sua região
Natal, a Bavária, entre 9 e 14 de setembro de 2006, despertou pouco interesse entre os responsáveis
pelas viagens no Vaticano, e talvez por isso tenha ocorrido exatamente o que aconteceu. Da perspectiva
do Vaticano, não havia motivo para dar muita atenção a essa viagem. Afinal de contas o que poderia dar
errado dessa vez? Uma viagem para a Bavária era um jogo em casa e, continuando na linguagem de
metáforas do futebol, a vitória certa dependia apenas de quantas pessoas participariam das missas
papais. O Vaticano não tinha dúvidas que muita gente faria parte. Os alemães tinham sido advertidos por
causa da organização catastrófica da Jornada Mundial da Juventude em Colônia. Na verdade, nunca antes
uma viagem papal havia sido tão perfeitamente preparada e se desenvolveu tão calmamente como essa
viagem de seis dias do papa.
Mal o chefe da Igreja chegou a Munique, no dia 9 de setembro de 2006, e 5 mil policiais assumiram a
função de garantir a segurança dele na região. Até a oração papal na praça Marienplatz, em Munique,
havia sido muito diferente da de Colônia. Apesar de os peregrinos em Munique também cantarem e
vestirem camisetas da Jornada Mundial da Juventude com a inscrição “Jesus Christ, you are my life”
tudo havia sido completamente diferente. A visita do papa ocorreu com uma precisão germânica.
Lembro-me da coletiva de imprensa com os policiais em Altötting. Os oficiais muito gentilmente me
acompanharam até o meu carro. Nem o meu colega Ian Fisher, do The New York Times , conseguia
acreditar no que os policiais anunciaram. Eles haviam pedido para que as pessoas que se dirigissem à
missa em Munique no sábado, dia 10 de setembro de 2006, não viessem de carro. Em vez disso, elas
deveriam pegar ônibus ou metrôs para chegar ao local da missa. Existiam tantas alternativas de linhas de
ônibus e metrô que não havia motivo para ir de carro. Entretanto, muitos bávaros não seguiram o
conselho da polícia e mais de 50 mil veículos estavam indo na direção do local da missa. Isso teria
gerado um trânsito caótico em praticamente qualquer cidade do mundo, mas a polícia de Munique foi
muitíssimo elogiada pelos visitantes. Dos quase 50 mil carros, apenas dois foram rebocados, porque não
estavam estacionados corretamente.

Penso que o lema dessa viagem contribuiu para o sucesso inicial. Até hoje, acho a frase “Quem crê
nunca está sozinho” genial e digna de um homem como Ratzinger, que possui a indiscutível habilidade de
expressar assuntos complexos em frases simples. O lema foi tão bem escolhido porque refletia um dos
principais problemas da sociedade atual, o crescente isolamento das pessoas. Ao mesmo tempo,
Ratzinger explicava a mesma coisa que vinha falando desde o início do seu pontificado: a Igreja Católica
não quer apenas a submissão dos fiéis e que eles cumpram com as regras rígidas; na verdade o
cristianismo é uma opção positiva que enriquece as pessoas. Por exemplo, o cristianismo pode acabar
para sempre com a solidão de alguém. Tudo isso estava perfeitamente resumido na frase “Quem crê
nunca está sozinho”. Mas havia outro motivo para presumirmos que a viagem seria um grande sucesso.
Pela primeira vez, o papa poderia mostrar o seu lado pessoal. Ele queria rezar no túmulo de seus pais e
visitar a casa deles em Pentling, perto de Regensburgo. Era exatamente esse ponto que havia faltado ao
sumo pontífice, durante a Jornada Mundial da Juventude: ser capaz de mostrar o seu lado pessoal. O
Vaticano tinha tido ótimas experiências com esse tipo de gesto, durante o pontificado do papa João Paulo
II. A foto de Karol Wojtyla rezando no túmulo de seus pais ficou mundialmente conhecida.

Como precaução para essa terceira viagem internacional do papa não foram levados em consideração
os níveis normais de cuidado de uma viagem de rotina por um simples motivo: essa era a única viagem
internacional do papa na qual em cinco dias ele faria doze discursos, mas não tinha nenhum compromisso
difícil. A equipe do secretariado de Estado que organizou a viagem para a Bávaria não tinha razão para
fazer um cronograma lotado com compromissos que pareciam penalidades. Pelo menos uma vez, o sumo
pontífice deveria fazer uma viagem tranquila.



Não se podia comparar a viagem à Bavária com a experiência de Colônia de jeito nenhum. Realmente,
não havia qualquer elemento de comparação. O cronograma apresentava diversos eventos nos quais ele
teria de fazer um discurso, doze no total, divididos ao longo de cinco dias. Mas onze foram
completamente inofensivos. Após um discurso de abertura obrigatório (discurso 1), ao chegar no dia 9 de
setembro no aeroporto, o papa iria falar na Coluna de Maria (discurso 2) no centro da cidade de
Munique. Ali, os católicos de Munique o esperavam orgulhosamente, pois o bispo deles tinha se tornado
chefe da Igreja Católica. Os compromissos recomeçariam no dia seguinte, sábado, dia 10 de setembro.
Não houve contratempos durante a missa (discurso 3) e a oração do Angelus (discurso 4): o papa estava
falando para pessoas que o adoravam. A pregação da véspera na catedral de Munique (discurso 5), a
pregação do papa em frente ao santuário de Altötting (discurso 6) ou a palestra para os religiosos em
Altötting (discurso 7) não pareciam apresentar problemas ou riscos. A missa no campo Islinger em
Regensburgo com pelo menos 250 mil fiéis (discurso 8) era uma tarefa sem complicações e a mais fácil
de todas as etapas parecia ser sua aula na universidade de Regensburgo naquela tarde. Ele tinha mais de
quarenta anos de prática nisso e recebeu honras e distinções. O dia terminou com o discurso número 9, na
missa de véspera na catedral de Regensburgo.

Na quarta-feira, dia 13 de setembro, o papa deveria ter um dia livre. E o discurso número 10, que
deveria ser para a inauguração do órgão em uma velha capela não parecia ser um discurso que
precisaríamos ler com atenção. No dia 14 de setembro ele voltaria para a sua querida igreja de Freising,
para fazer o discurso número 11 para os padres, depois seguiria para o aeroporto, onde faria o discurso
de agradecimento (discurso número 12), antes de embarcar para Roma. Portanto, não havia o menor
motivo para inquietação. Tenho certeza absoluta que os funcionários do secretariado de Estado acharam
um trabalho tedioso ter de ler os discursos do sumo pontífice. Nos anos seguintes, o papa teria de falar
em algumas situações nas quais não conseguiria achar as palavras certas, principalmente durante o
encontro com as vítimas dos abusos sexuais de padres pedófilos. Mas não havia nenhum compromisso
complicado naquela viagem para a Bavária. Ninguém no Vaticano parecia ver qualquer presságio sobre a
catástrofe que se abateria sobre o sumo pontífice e a Igreja Católica.

A viagem começou exatamente como o Vaticano havia esperado. O soberano bávaro Edmund Stoiber
mal podia acreditar na sua sorte, quando o destino ou acaso fizeram que ele fosse o governador bávaro a
receber um papa da Bavária. Após a saudação no aeroporto e a oração na Coluna de Maria, os bávaros
prepararam um recepção estatal para o papa. A chanceler Angela Merkel não queria deixar todo o
espetáculo aos cuidados de Soiber e foi para a Bavária, assim como o presidente Horst Köhler. No dia
seguinte, durante a missa de domingo em Riem, pensei que os alemães eram pios demais. Então vi um
homem no canto do campo, que estava fumando um cigarro durante a missa. Tanto a viagem para o local
de peregrinação de Altötting, na segunda, como a missa à noite para os religiosos na Basílica de Santa
Ana mostraram ser eventos muito agradáveis. Os bávaros ficaram felizes quando, ao terminar a missa, o
papa “deles” dedicou o seu anel cardinalício à Madonna Preta.

Em um primeiro momento, não parecia que o dia 12 de setembro de 2006 entraria para a história da
Igreja Católica como um dos dias mais negros. Não havia como o papa fracassar em uma missa com pelo
menos 250 mil bávaros entusiasmados em Regensburgo. A missa deveria começar no campo Islinger.
Nós, membros do séquito papal, nos sentamos em uma grande tenda branca, e na tenda ao lado havia
especialidades deliciosas da Bavária. Eu tinha acabado de pegar café para mim e queria começar o meu
trabalho, quando meu amigo Ian Fisher, do The New York Times , veio até mim. Ofegante, ele disse
somente as duas seguintes palavras “frontpage story”.

Ian é um dos melhores jornalistas que eu conheço e sei que, como todo bom jornalista, ele tem aquele
instinto infalível para farejar uma manchete. Eu sabia que ele devia estar animado com algum dos
discursos do papa que recebemos com antecedência, e ele esperava que a sua história fosse se
transformar em matéria de primeira página do The New York Times . Sentei-me ao lado dele para ler o



sermão do chefe da Igreja para a missa no campo Islinger e não consegui descobrir o que havia de tão
excepcional. Naquela manhã, o papa iria condenar o ateísmo, dizendo que era um caminho errado para as
pessoas, mas eu jamais esperaria outra coisa de um papa. Isso era tão empolgante como quando o sumo
pontífice reza para a paz ou para a justiça no mundo. Todos os papas faziam isso.

Então eu li o segundo discurso e achei a passagem que Ian esperava que fosse gerar uma matéria de
primeira página, e imediatamente pensei “Isso vai complicar as coisas para o papa”. O papa escreveu
sobre uma conversa do imperador bizantino Manuel II e um estudioso persa. Bento XVI queria pregar o
seguinte :

“Sem se deter em pormenores, como a diferença de tratamento entre os que possuem o ‘Livro’ e os
‘incrédulos’ ele  (Manuel II), de modo tão brusco, dirige-se ao seu interlocutor simplesmente com a
pergunta central sobre a relação entre religião e violência em geral, dizendo: ‘Mostra-me também o
que Maomé trouxe de novo, e encontrarás apenas coisas más e desumanas, como a sua ordem de
difundir através da espada a fé que ele pregava’.”

Eu sei que não é muito honrado o que vou escrever agora, mas foi isso o que pensei naquela hora:
espero que o papa realmente diga isso, amanhã começará o alvoroço, e essa viagem que achávamos que
seria uma volta tranquila para o país natal do papa se transformará em uma sensação repentina. Mas eu
não conseguia acreditar que um professor universitário com tantos conhecimentos em Teologia como
Ratzinger pudesse cometer um erro crasso daqueles.

Naquela época, parecia completamente absurdo que um homem tão inteligente pudesse errar de modo
tão estúpido, porque ainda nos lembrávamos dos tumultos causados pelas caricaturas de Maomé. Em
setembro de 2005, o jornal dinamarquês Jyllands Posten tinha publicado caricaturas de Maomé e isso
levou a protestos violentos nos países muçulmanos do mundo inteiro. O Irã começou um boicote às
mercadorias dinamarquesas. Bandeiras dinamarquesas foram queimadas em muitos países muçulmanos e
o ministro do Exterior dinamarquês alertou a população para não viajar para alguns países muçulmanos.
O protesto dos muçulmanos do mundo inteiro foi causado porque um homem quis fazer uma piada, ele
desenhou uma caricatura que deveria fazer o leitor rir. Por causa disso, ele recebeu ameaças de morte,
além de causar diversos protestos violentos.

Agora, um papa iria muito além disso, ele iria usar uma citação de um homem dizendo que Maomé fora
a causa de “coisas más e desumanas”. Pelo texto, ficava claro que o papa usava uma citação que
degradava o fundador de outra religião. Bento XVI não suspeitava quão sensível podem ser essas
questões religiosas? Ele não desconfiava que inimigos maliciosos do cristianismo poderiam tirar a
citação de contexto? Por que em vez de se distanciar da citação, ele sugeria simpatizar com a posição de
Manuel II? O papa queria atacar o islamismo abertamente ou ele não havia percebido o que alguns
repórteres sem formação em Teologia perceberam imediatamente: quão explosiva era aquela citação? As
duas coisas não podiam ser verdade.

A mim, parecia impossível que o sumo pontífice não tivesse noção de quão delicadas podiam ser
algumas questões religiosas, mas também me parecia impossível que ele quisesse atacar o islamismo
abertamente.

Mas, afinal de contas, por que o papa queria usar no seu discurso uma citação que muito
provavelmente colocaria mais lenha na fogueira do conflito mundial entre cristãos e muçulmanos? Por
acaso, o papa conhecia tão pouco a própria Igreja que não sabia que com essa citação colocaria os
cristãos de países muçulmanos em perigo? Eu não conseguia imaginar que o papa realmente diria isso. Eu
tinha certeza que aquele era outro erro de comunicação da sua equipe de assessoria e assim como tinha
acontecido em Auschwitz, o Vaticano nos entregaria uma nova versão do discurso. Não precisaríamos
esperar muito.

É uma tradição o porta-voz do Vaticano aparecer na sala de imprensa durante o sermão, para
responder as nossas perguntas. Eu torci para que o novo porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi,



respeitasse essa antiga tradição. Joaquín Navarro-Valls criou esse compromisso por um motivo prático.
Por pura preguiça, alguns membros do séquito papal assistiam às missas do chefe da Igreja em suas
confortáveis camas no quarto do hotel. Muitos jornalistas faziam isso. Eles escreviam os seus relatórios
do quarto do hotel porque não queriam ir à missa. Por isso, Joaquín criou essa tradição durante o sermão
do papa. Ele fazia com que os jornalistas saíssem da cama e fossem à missa, porque se isso não
ocorresse, perderiam a coletiva de imprensa com o porta-voz do Vaticano, o que poderia ter
consequências fatais. Se Navarro dissesse algo sensacional, o que acontecia bastante, e todas as outras
agências publicassem, então o correspondente que ficou na cama precisaria explicar onde ele realmente
estava quando o porta-voz do Vaticano tinha dado a coletiva de imprensa.

Eu li muito sobre essa manhã do dia 12 de setembro de 2006. Talvez o porta-voz do Vaticano Federico
Lombardi fosse enviado para a tenda da imprensa para preparar os jornalistas para o discurso espinhoso
do sumo pontífice. Mas não foi o que aconteceu. Lembro-me perfeitamente do momento que o padre
Federico Lombardi chegou à tenda de imprensa naquela manhã. Ele não tinha ido para preparar ninguém
para nada. Ele estava ali somente porque a equipe do Vaticano tinha dito que era uma prática muito
comum ir até os jornalistas durante o sermão do papa. Algumas explicações para o desastre daquele dia
que circulam pelo Vaticano falam justamente desse detalhe. No momento em que o padre Lombardi
chegou à tenda da imprensa, ele disse que só estava preparado para responder às perguntas sobre o
sermão papal matinal, ou seja, o sermão que estava sendo feito naquele exato momento. Ele não abordava
nenhum assunto sensacional, era o sumo pontífice falando novamente sobre o ateísmo, atitude que era
considerada uma exigência profissional para qualquer papa. E essa declaração não surpreendia ninguém.
É claro que nenhum dos meus colegas perguntou sobre o sermão da manhã para Lombardi. Todas as
perguntas diziam respeito ao sermão da tarde e às críticas a Maomé. Na opinião de muitos amigos meus,
Lombardi simplesmente não estava preparado para responder às perguntas sobre o sermão da tarde. Mas
isso seria realmente verdade?

Por azar ou providência, poucas semanas após começar a trabalhar como porta-voz do Vaticano, o
padre Lombardi tinha um desafio gigantesco diante de si. Dependia dele evitar um conflito desastroso
com o islamismo, uma religião com um bilhão de pessoas, e proteger a vida das pessoas que poderiam
ser assassinadas por causa do que Bento XVI iria dizer naquela tarde. Estive pensando nas diversas
vezes que Navarro-Valls se deparou com situações tão delicadas em seus 22 anos no cargo e o que ele
havia feito.

Lembro-me muito bem do ano de 1995 e da encíclica “Ut unum sint”, um trabalho histórico que
queria abrir o caminho para a unidade das igrejas. O papa escreveu que o papado não deveria ser usado
como atualmente, como um dos principais obstáculos para a unidade das igrejas. Com essa encíclica,
João Paulo II queria principalmente abrir um diálogo com as igrejas ortodoxas. Ele queria finalmente
resolver a disputa religiosa desde a grande divisão da Igreja em 1054. Em 1999, ele foi o primeiro papa
a ser convidado a visitar uma Igreja Ortodoxa na Romênia e isso foi considerado um sucesso.

Mas no meio desse triunfo, um inimigo do papa João Paulo II descobriu uma bomba. Após uma
peregrinação para Belém, o arcebispo da Cracóvia, Karol Wojtyla escreveu para sua congregação, e
nessa carta ele chamava os cristãos e padres ortodoxos diversas vezes de “hereges”. Por acaso, na
verdade o papa desprezava os cristãos ortodoxos, com quem ele supostamente queria fazer as pazes?
Navarro-Valls lidou com esse caso de modo brilhante. Ele simplesmente disse que o sumo pontífice
havia mudado de ideia. Ele percebeu que havia sido um erro tratar os ortodoxos com descaso.

Outra situação crítica foi em 1999, durante a visita de João Paulo II à Geórgia. A polícia confundiu
Navarro-Valls, jogou-o no chão e queria levá-lo embora, mas por sorte a gendarmeria do Vaticano
conseguiu impedir isso nos últimos segundos. Naquele dia, a tensão entre o Vaticano e a guarda do
presidente Schewadnaze chegou a um ponto tal que os georgianos prenderam um jornalista francês do
séquito do Vaticano porque ele havia se recusado a entregar o telefone celular. Navarro-Valls se



preocupou em usar a diplomacia secreta para libertar o jornalista. Em Damasco, na Síria, o serviço de
segurança da magnífica Mesquita dos Omíadas derrubou um funcionário do Vaticano. Ele machucou o
rosto e sangue escorria pelo seu nariz. A função dele era simplesmente a de proteger um membro da
delegação, o cardeal Walter Kasper, que os sírios não deixaram entrar na mesquita com o papa.

Mas o homem que teria de lidar com a iminente catástrofe do dia 12 de setembro de 2006, o padre
Federico Lombardi, não tinha estado presente nesses eventos. O Vaticano é um dos poucos países cujo
“porta-voz do governo” não passa por uma fase de familiarização.

Eu ainda me lembro da fisionomia de surpresa do padre Lombardi. O padre não havia se preparado
para uma situação assim. Dentro da Ordem dos Jesuítas, nenhum dos padres jamais teria a audácia de
dizer que o papa estava prestes a cometer um erro gravíssimo. Isso excedia a experiência do padre
Lombardi. Ele não conseguia entender como um bando de jornalistas ousava insinuar que um papa e
teólogo genial poderia cometer um erro tão grave. Gosto muito do padre Lombardi e sei quão duro ele
trabalha. A sua atitude naquele dia não tem nada a ver com uma falha de caráter ou porque ele não seja
corajoso o suficiente. Ela não foi nada mais do que uma série de circunstâncias. Uma única ordem da
Igreja Católica precisa fazer um voto especial de obediência ao chefe da Igreja, a Ordem dos Jesuítas.
Um franciscano ou dominicano precisaria de muita coragem para dizer ao papa que ele estava cometendo
um erro. Mas como um jesuíta poderia fazer uma coisa dessas?

Lombardi se mostrou perplexo por descobrir que a mídia achava essa citação tão perigosa. Mas ele
não disse nenhuma palavra sobre considerar arriscado ou extraordinário um papa usar uma citação em
que ele degradava o fundador de outra religião. O padre Federico Lombardi simplesmente explicou que o
papa Bento XVI era um homem inteligentíssimo, que sabe o que é certo.

Perguntei a Joaquín Navarro-Valls, predecessor de Federico Lombardi, o que ele teria feito naquele
dia. Ele me disse que sua experiência havia lhe ensinado que os papas são muito abertos a críticas e são
muito agradecidos quando alguém avisa que eles estão prestes a cometer um erro. “Teria sido o
suficiente, naquele dia, declarar que a citação dizendo que Maomé trouxe apenas coisas más e inumanas
não era a opinião do sumo pontífice. Eu teria feito exatamente isso e estou certo que as pessoas me
ouviriam.” Mas fazia dois meses que Navarro tinha sido demitido desse cargo. Naquele dia, havia muitos
clérigos que não tinham a menor dúvida que o papa estava brincando com fogo. No dia 12 de setembro,
eu havia sido convidado a participar com o cardeal Walter Kasper do programa de televisão Munique
Runde, que foi gravado em Regensburgo. Antes da transmissão do programa, conversei com o cardeal e o
que ele disse sobre o discurso foi “isso vai se tornar um problema”.

Por que ele não dava ouvidos a um clérigo que pertence ao círculo de assessores papais, como o
cardeal Kasper, quando ele disse que isso se transformaria inevitavelmente em uma catástrofe? Por que o
sumo pontífice se manteve fiel ao seu plano de fazer aquele comentário? Na introdução do discurso ele
diria que esse “é para mim um momento emocionante” – poder dar uma aula novamente. Posteriormente,
o Vaticano e também o padre Lombardi diriam que naquele dia o papa havia falado como professor
universitário e não como papa. Mas será que o papa realmente conseguia não pensar no fato de ser o
chefe da Igreja? Estaria Bento XVI convencido que quem estava dando aquela aula magna na
Universidade de Regensburgo era o professor universitário Joseph Ratzinger? Mas ele não estava ali
somente como o professor universitário Ratzinger. Se fosse assim, só haveria acadêmicos interessados na
sala. Mas quem estava ali era um papa, e o mundo inteiro ouviria suas palavras, ainda mais se as pessoas
suspeitassem que ele poderia fazer descaso com o fundador de outra religião.

Proibidos de entrar, todos os jornalistas espreitavam a aula magna em Regensburgo, em frente aos
televisores. Esperávamos pelo discurso e a grande maioria dos colegas ainda esperava que o sumo
pontífice fosse mudar no último minuto, retirando a citação relativa a Maomé.

O Vaticano oficializou assim que a fala do papa terminou. O discurso tinha algumas notas de rodapé,
algo que nunca vi todos os anos que trabalhei no Vaticano. Naquelas notas de rodapé havia alguns



comentários dizendo que o discurso inteiro ainda seria submetido a uma análise, para adicionar todos os
comentários e notas de rodapé necessários. Na verdade, o Vaticano corrigiu o discurso inteiro, em
especial o trecho considerado mais explosivo. Eles fizeram exatamente como Joaquín Navarro-Valls
falou que faria, se ainda trabalhasse com isso. A versão original do discurso dizia que Manuel II falou
sobre Maomé de um “modo tão brusco”. A nova versão dizia que ele havia falado de “modo tão brusco
que nos surpreende”. Esse “discurso melhorado” foi publicado no dia 9 de outubro de 2006. O Vaticano
esperava acalmar as coisas, com essa correção, mas ela resultou no oposto do que eles esperavam. Tal
correção passou uma impressão catastrófica: que o papa não sabia o que havia dito e que, por isso, o
Vaticano tinha precisado fazer correções, de modo a mostrar o que o papa queria dizer de fato. O mundo
inteiro ficou sabendo que as pessoas no Vaticano descobriram que o novo chefe da cristandade não era o
homem que eles pensavam.

No primeiro ano de sua eleição, os cardeais e os clérigos diziam repetidas vezes que o homem que
ocupava o trono de Pedro era um pensador brilhante e um filósofo, membro da Académie Française. Um
verdadeiro gênio. Mas um gênio não precisaria que o Vaticano corrigisse um discurso seu e o
republicasse querendo explicar o que o papa realmente quis dizer na Universidade de Regensburgo, mas
não conseguiu. O mito da genialidade do papa desapareceu por completo naquele dia. Apenas alguns
radicais aceitaram a teoria de que Bento XVI tinha feito tudo de propósito, que ele havia desejado
provocar deliberadamente o islamismo. Mas essas vozes foram rapidamente silenciadas e pela primeira
vez na história um papa precisou se desculpar com outra religião. Antes que tudo tivesse ficado para trás,
o pesadelo de Joseph Ratzinger se tornava verdade.

No dia 17 de setembro de 2006, apenas cinco dias depois do discurso do papa em Regensburgo, a
freira Leonella Sgorbati (nascida no dia 9 de dezembro de 1940 em Gazzola, perto de Piacenza) foi até a
entrada do hospital infantil de Mogadischnu, na Somália. Ela havia sido ordenada freira aos 23 anos de
idade e entrado para a Ordem das Irmãs Missionárias da Consolata, e ido em seguida para Mogadischu,
com a finalidade de construir escolas para enfermeiras. A freira Leonella Sgorbati era uma idealista e
queria dedicar sua vida aos outros. Naquele dia, havia dois homens escondidos atrás de um táxi com uma
AK-47. Eles abriram fogo de repente e atiraram nas costas tanto da freira quanto de seu guarda-costas. A
freira foi levada para o hospital, e morreu pouco tempo depois. Yusuf Mohamd Siad, juiz do Conselho
Supremo das Cortes Islâmicas, que de facto controlava Mogadischu, explicou: “Acreditamos que o ato
esteja relacionado com a declaração do papa”.

A freira morreu por causa de um erro do sumo pontífice na hora de escolher uma citação? O Vaticano
ficou muito chocado com a suspeita de que a freira tivesse morrido porque a citação do papa necessitava
de uma correção. E não dava para dizer que isso havia sido uma exceção, por conta da situação extrema
da Somália. Choveram críticas em todo o mundo muçulmano. Ahmad Khatami, o clérigo iraniano mais
influente, que até aquele momento havia tratado o papa de modo amigável, explicou em seu discurso na
Universidade de Teerã que “infelizmente, o papa insultou o islamismo”. Além disso, Khatami disse que
“os muçulmanos reagiram a essa afirmação absurda e continuarão a reagir”. Com isso, Khatami se referia
às diversas marchas de protesto contra o sumo pontífice que foram feitas em muitos países muçulmanos.

Fazal Karim levou uma resolução ao parlamento do Paquistão contra o papa e essa resolução foi
aprovada tanto pelo partido do governo quanto pelo partido da oposição. Ela dizia que o papa devia se
desculpar pela declaração, especialmente sobre a parte que falava sobre a guerra santa. A Organização
da Conferência Islâmica (OCI), que representa os 57 estados muçulmanos, acusou o chefe dos cristãos de
fazer uma campanha para difamar o islamismo. Além disso, eles disseram que estavam decepcionados
que o período de diálogo que até então marcara o relacionamento deles com o Vaticano houvesse
terminado durante o pontificado do papa Bento XVI.

No Egito, o partido trabalhista muçulmano convocou protestos. Eles distribuíram panfletos dizendo
que o papa insultara o profeta Maomé. Também foram realizados protestos e ameaças contra a



comunidade católica na Faixa de Gaza. Enviaram cartas dizendo que terroristas estavam dispostos a se
vingar do discurso papal. Salih Kapusuz, chefe do Partido para a Justiça e Desenvolvimento (APK) da
Turquia disse que o papa entrará para a história como uma figura negativa, como Hitler ou Mussolini,
devido a sua declaração negativa sobre Maomé. Os países muçulmanos do mundo inteiro estavam
indignados.

O conflito religioso entre os cristãos e os muçulmanos parecia piorar rapidamente. O papa alemão, que
se dizia ser um homem que queria trazer paz e reconciliação, tinha na verdade promovido violência e
discórdia. Naquele ponto, o sumo pontífice voltou atrás. Durante o Angelus do dia 17 de setembro, o
papa falou sobre o seu discurso feito em Regensburgo e explicou repetidas vezes que nunca fora intenção
dele ofender o islamismo. Ele se distanciou da citação, dizendo que essa citação do Manuel II não
representava a sua opinião. Ele se desculpou por ter ferido os sentimentos dos muçulmanos.

Mas isso não foi o suficiente. O secretariado de Estado não conseguiu poupar o sumo pontífice e disse
que ele era o culpado pelo desastre. Ele tinha colocado em perigo imediato centenas de católicos que
viviam em países muçulmanos. E no dia 25 de setembro de 2006, o secretariado de Estado persuadiu o
papa Bento XVI a receber os embaixadores de países muçulmanos em Castel Gandolfo. Ele enfatizou
novamente o seu respeito pelo islamismo. Mesmo depois disso tudo, imagens do papa ainda eram
queimadas em demonstrações extremistas. Havia sido o próprio Bento XVI quem abolira o Conselho
Pontifício para o Diálogo Inter-religioso, porque ele dizia que havia um diálogo genuíno entre as
religiões e que esse conselho não era mais necessário. Mas esse instrumento, esse conselho fez muita
falta ao papa naqueles dias.



O caso Milingo

Infelizmente, depois da catástrofe de Regensburgo, o segundo semestre de 2006 não trouxe uma mudança
para melhor para o papa Bento XVI. Pelo contrário. Pouco depois da querela com o islamismo, o sumo
pontífice precisou se justificar novamente para o mundo todo. Mas dessa vez ele não tinha culpa pelos
acontecimentos, pois sofreria as consequências do que outros fizeram no caso do bispo Emmanuel
Milingo, e pagaria por isso. Hoje, muitos do Vaticano chamam o homem de Lusaka de “louco da África”
e o acusam de ter causado muitos danos à Igreja Católica no mundo inteiro. Atualmente, não parece
surpreendente esperar que o Vaticano punisse gravemente o bispo por isso. Ele era um bispo católico que
tinha se casado com Maria Sung, uma enfermeira, em uma cerimônia celebrada pelo reverendo Moon, em
Nova York. No dia 24 de setembro de 2006, ele foi finalmente excomungado pela Igreja Católica por ter
consagrado padres. O papa Bento XVI não podia mais tolerar aquilo. Ele não tinha outra opção a não ser
expulsar o bispo da Igreja Católica. O mesmo havia acontecido em 1987, quando Marcel Lefebvre
consagrou padres e foi excomungado por isso. No segundo semestre de 2006, muitos disseram que eles
viram que isso ia acontecer. Emmanuel Milingo sempre fora um louco.

Mas isso não é verdade. Não é certo dizer que o caso do segundo semestre de 2006 não passava de a
Igreja finalmente decidir dar um fim a um bispo louco depois de ter sido leniente com ele por tempo
demais. Por muitos anos, Emmanuel Milingo foi considerado um dos melhores trunfos de que a Igreja
Católica dispunha. Ele era uma fonte de esperança insubstituível, um exemplo brilhante, principalmente
para os católicos praticantes do mundo inteiro. E foi uma das piores derrotas para a Igreja Católica
africana o fato de essa estrela conterrânea ter fracassado de tal forma, o que dificultou a possibilidade de
muitos bispos africanos ascenderem a Roma. Ninguém queria voltar a viver um caso Milingo, por isso a
Igreja do papa Bento XVI voltou a ser uma “Igreja branca”. Faltava um sucessor da África negra para os
poderosos cardeais da África. O cardeal Franzis Arinze da Nigéria, que por muito tempo foi chefe do
Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-religioso e para o Culto de Deus, e Bernardin Gantin de Benin,
chefe dos bispos, que morreu em 2002. O papa Bento XVI escolheu homens como o cardeal John Njue,
arcebispo de Nairóbi, para o Colégio Cardinalício, mas ali ele não desempenhou nenhuma função
importante, como Gantin ou Arinze.

Emmanuel Milingo pertencia aos “milagres econômicos” das estrelas em ascensão da Igreja Católica.
As décadas de 1950 e 1960 foram prósperas para a Europa e as feridas da guerra finalmente começavam
a cicatrizar. De repente, os católicos na Europa passaram a se interessar por aqueles que estavam muito
pior que eles, os mais pobres entre os pobres, que pertenciam principalmente ao continente Africano.
Nos jornais da Igreja do mundo inteiro havia reportagens sobre missões que interessavam aos religiosos,
principalmente às esposas dos professores ou dos advogados. Elas liam com horror sobre as altas taxas
de mortalidade infantil nos países do Sahel, ou como as pessoas no Sudão haviam morrido de fome.
Esses homens e mulheres eram capazes de doar grandes quantias de dinheiro e organizações humanitárias
como a Caritas viveram um período de ascensão.

O exemplo mais famoso desse desenvolvimento dentro da Igreja Católica foi o cardeal Paul-Émile
Léger. Léger foi ordenado padre com apenas 25 anos. Ele tinha 46 anos quando o papa Pio XII o chamou
para ser arcebispo de Montreal, em 1950. Ele foi arcebispo da metrópole canadense por dezoito anos. E
então ele decidiu dar um passo radical, que impressionou a Igreja Católica no mundo inteiro. Em 1968,
Léger se demitiu do seu prestigioso cargo, saiu de seu apartamento luxuoso em Montreal e se mudou para
um dos lugares mais pobres do mundo. Yaounde é uma cidade cheia de leprosos e deficientes, em
Camarões. Ele morreu aos 85 anos, em Montreal.

Léger foi um dos exemplos mais extraordinários de um movimento que influenciou toda a Igreja na
década de 1960. A mensagem central desse movimento era que Jesus havia se preocupado com os mais
pobres e os mais fracos. Até então, o catolicismo não havia tido um papel influente na África. Se



aceitarmos o que está escrito no Novo Testamento como fato histórico, pode-se concluir que Jesus esteve
em dois continentes durante a sua vida. Jesus nasceu no continente asiático, mas, quando fugiu para o
Egito, pisou na África. Ele nunca foi para a Europa, continente que dominou a Igreja por dois mil anos.

A Igreja Católica não conseguiu se estabelecer e crescer na África durante a “descoberta da África”.
Agora, a Igreja precisava pagar pelo dano que havia causado àquele continente no passado. Em 8 de
junho de 1452, o papa Nicolau V enviou a bula papal “Dum Diversas” para o rei português Afonso V, e
por meio dessa bula a Igreja o autorizava a caçar escravos na África, principalmente na África ocidental.
O sumo pontífice escreveu que “sarracenos e pagãos” queriam ser capturados e levados para a
escravidão. O papa Alexandre VI concedeu direitos semelhantes aos espanhóis, com a bula “Inter
Caetera”, no dia 23 de setembro de 1493. Naquela bula, o papa condenava à escravidão as pessoas do
Novo Mundo, criaturas inocentes de Deus. Por séculos, o papado não reconhecia como pessoa nem os
moradores da África nem os das Américas. Eles podiam ser capturados, torturados e mortos por seus
donos como se fossem animais. Os escravos eram proibidos inclusive de fazer qualquer tipo de
testamento, para transmitir suas propriedades.

Tendo em vista uma história tão pouco gloriosa, o papa Paulo VI (papa entre 1963 e 1978) procurou
virar a página, enterrando esse passado vergonhoso, e começar um novo capítulo com os líderes
africanos, para criar uma Igreja africana. Até então, os bispos mais importantes da África vinham todos
da Europa ou de famílias europeias que haviam se mudado para a África. Um exemplo típico é a diocese
dos espiritanos em Nairóbi. Desde a fundação da diocese, em 1883, todos os bispos da capital do Quênia
eram oriundos da Sociedade da Missão do Espírito Santo e do Imaculado Coração de Maria, fundada
originalmente na França. Todos os bispos de Nairóbi entre 1883 e 1971 eram missionários que vinham
dessa ordem.

Emmanuel Milingo personificava a esperança da África. Ele não vinha de uma família europeia, mas
de uma família de pastores pobres de Zâmbia. O jovem era tão inteligente que aprendeu inglês sozinho e
entrou em uma escola em Chipata, sua cidade natal, e apesar de ser extremamente pobre conseguiu dar o
passo seguinte, que foi entrar para um seminário em Karina. Milingo aprendia tudo muito rápido, e ele
era excepcionalmente bom em línguas estrangeiras. Em pouco tempo aprendeu não apenas latim e grego,
que eram matérias obrigatórias, mas também italiano. Rapidamente a Igreja de Zâmbia ficou sabendo dos
talentos extraordinários de Milingo. Em 1966 ele se tornou o responsável pelas mídias e foi brilhante
nesse cargo.

Naquela época, Emanuel Milingo parecia ser um presente divino, porque ele personificava tudo o que
o Vaticano estava procurando. Ele era um talento da África, e não um homem europeu enviado para a
África. Ele vinha de uma família muito pobre, e como consequência desse seu desenvolvimento ele
satisfazia todos os requisitos que o Vaticano queria para liderar a construção de uma Igreja Católica
autenticamente africana. Emmanuel Milingo queria quebrar a hegemonia da Europa na África: os próprios
africanos deveriam decidir os problemas mais urgentes da Igreja Católica de seu continente. Emmanuel
Milingo parecia ser o homem perfeito para liberar a Igreja Católica da culpa que eles sentiam pelo o que
fizeram com a África. Críticos acusaram o Vaticano de reprimir aquele continente, pois não deixava os
africanos participarem das principais decisões. Mas em 1969 o papa Paulo VI consagrou Emmanuel
Milingo bispo de Lusaka. Para os críticos, a posição do Vaticano na África era uma derrota arrasadora.
Agora não era mais válida a acusação de que a Igreja Católica reprimia os africanos colocando apenas
europeus nos cargos de liderança. Aos 39 anos de idade, Milingo se tornava o bispo mais novo da
história da África e carregava o destino de sua diocese.
Mas Milingo tinha uma desavença central com a Igreja Católica. Ele queria incorporar às missas a
mentalidade do povo africano, com o seu jeito de rezar, cantar e dançar. Hoje as pessoas chamam essas
manifestações de inculturação. Seu principal pensamento, que era incorporar tradições de um país para
enriquecer a missa, fazia parte de uma das principais preocupações que Milingo tinha no começo de sua



carreira. Para satisfação do papa Pio VI, tanto os círculos socialmente engajados da Igreja quanto seus
críticos viram com grande surpresa que a Igreja Católica fosse sim capaz de aprender com os seus erros
do passado. Em Zâmbia, Milingo tornou-se rapidamente uma estrela. Ali já havia começado o que se
marcou como tendência para o terceiro milênio da Igreja: o enorme crescimento da Igreja africana.
Milingo conseguiu a admiração da população, cujos pais ainda rezavam para deuses tribais e deuses da
natureza. E os liderou para o catolicismo, apagando sua identidade nacional. Por séculos a Igreja usava
castigos em seus trabalhos missionários. Missionários brancos afastavam pessoas primitivas de seus
deuses e os obrigavam a acreditar em Jesus de Nazaré. Mas o bispo Emmanuel Milingo começou um
novo movimento. Agora havia pessoas negras dos seus próprios países querendo transmitir a eles a sua fé
no Deus único cristão. Da perspectiva da Igreja, parecia que com Milingo havia começado uma nova e
positiva fase na África. Quando Emmanuel Milingo vinha a Roma para entrevistas, ele sempre aparecia
cheio de energia e confiança. Ele queria ajudar a construir a Igreja Católica na África, e queria pôr um
fim à tutela da Europa. Paulo VI dizia muitas vezes que ele estava muito contente com o seu pupilo.

Mas o experimento Milingo era uma bomba esperando para explodir. No continente negro surgiam
sinais que quarenta anos mais tarde fariam com que os estrategistas da Igreja Católica ficassem em
dúvida sobre terem inventado ali uma forma de celebrar a santa missa que acabou sendo mais popular do
que a celebração católica. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica desenvolveu uma forma de celebrar a
missa, que foi modificada e modernizada no Segundo Concílio do Vaticano. Essa forma única de celebrar
a missa era um método de unificar as congregações do mundo inteiro. Tal forma tinha muito pouco a ver
com o seu fundador Jesus de Nazaré. Segundo os evangelhos, Jesus Cristo pediu a seus apóstolos que
celebrassem sua memória com uma ceia. Ou seja, todos deveriam comer juntos. Mas pelo que se sabe ele
não disse nada sobre o dever de rezar o Credo ou a Ave Maria. A separação de 1054 da Igreja de Roma
da Igreja ortodoxa trouxe novas mudanças à celebração da missa. Os quinhentos anos seguintes foram
bem parecidos para o Leste e o Oeste, a metade oriental e a ocidental. Somente o cisma mais importante,
ocorrido na Alemanha, e que resultou na criação da Igreja de Martinho Lutero, é que fez que houvesse
uma forma de competição para a celebração da missa da Igreja Católica. Contudo, o século XX trouxe
revoluções para a celebração religiosa.

De repente, surgiram diversas novas formas de serviços religiosos – as chamadas igrejas livres, que
surgiram principalmente nos Estados Unidos. Alguns círculos conservadores da Igreja Católica gostam
de chamar essas igrejas de seitas. Tais igrejas livres dependem da proximidade e entretenimento. Nas
missas dessas igrejas livres, é muito comum o celebrante cumprimentar os participantes. É normal os
fiéis falarem de suas mazelas, e discute-se sobre como ajudar um membro da comunidade que perdeu seu
emprego, ou um marido que de repente tem que cuidar sozinho de muitos filhos. Os problemas pessoais
que as igrejas católicas abordavam em centros comunitários durante celebrações da paróquia, em grupos
de discussão ou individualmente passaram a ser parte da celebração da missa nas ditas igrejas livres.
Além disso, desde o começo essas igrejas agiam ativamente contra o “mal”. Isso significava que era
comum as comunidades das igrejas livres se reunirem durante a missa para curar um doente ou exorcizar
uma pessoa que supostamente estivesse possuída. Nas celebrações das igrejas livres não há a
obrigatoriedade de “manter a pose” ou o ritual, eles batem palmas, dançam e bandas barulhentas tocam
durante a missa.

Todos esses elementos não são compatíveis com a liturgia da missa católica, mas de algum jeito isso
tudo funcionou na África de Emmanuel Milingo. A África é um continente muito religioso e todos
acreditam em espíritos. A expulsão de espíritos malignos na África é uma tradição secular. Quando
Emmanuel Milingo começou a realizar expulsões de espíritos malignos nas igrejas católicas de Lusaka, o
núncio alertou o Vaticano. Milingo havia se transformado em uma estrela religiosa. Em suas missas, ele
usava todos os elementos que, trinta anos mais tarde, provocariam sucesso das igrejas livres. As pessoas
iam de todos os lugares da África subsaariana para vê-lo.



Hoje, a Igreja sabe precisamente que esse sucesso representa uma grande ameaça para a Igreja
Católica no mundo inteiro. A receita de curar pela fé, exorcismo, dança, música e um apoio muito grande
aos membros da comunidade é uma história de sucesso fascinante no mundo inteiro. Somente nos últimos
trinta anos, estima-se que a Igreja Católica tenha perdido 200 milhões de fiéis para as igrejas livres. Há
quarenta anos, Emmanuel Milingo já tinha imaginado que seria impossível parar esse desenvolvimento.
Nos últimos anos de seu pontificado, Paulo VI viu que a sua estrela da África se afastava cada vez mais
da liturgia correta da Igreja Católica. No fundo, Emmanuel Milingo começou a procurar uma forma nova,
moderna e ideal para a África celebrar a missa católica, na qual exorcismos e curas eram comuns. Mas
Roma passou a ver de modo crítico o bispo de Lusaka, principalmente por causa do seu enorme sucesso.
No final da década de 1970, Emmanuel Milingo era o padre católico mais conhecido na África e o bispo
de maior sucesso. Aonde quer que ele fosse, iam dezenas de milhares, se não centenas de milhares de
pessoas para suas missas, que podiam durar até cinco horas.

O Vaticano não encarou o sucesso de Emmanuel Milingo como uma oportunidade para rever a liturgia.
Ninguém em Roma se interessava se ele havia instaurado uma forma muito mais bem-sucedida de
celebrar a missa, que fazia com que muito mais pessoas quisessem ir à igreja. Eles insistiam que as
formas de celebração que os europeus haviam desenvolvido para os europeus também tinham que
funcionar na África. Como Milingo não havia desistido da ideia de curar pessoas, o papa João Paulo II o
chamou a Roma no dia 6 de agosto de 1983. Afinal de contas, o bispo Milingo era membro de um
Conselho Pontifício, o conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes. Quatro anos mais tarde eu
conheci a ex-estrela de Lusaka.

A versão oficial do Vaticano dizia que o papa João Paulo II valorizava tanto a competência de
Emmanuel Milingo que ele o quis em Roma. Era difícil descobrir a verdade. Nos bastidores, o secretário
de Estado admitia que eles temiam que Emmanuel Milingo pudesse formar a sua própria Igreja na África
e fazer mais um cisma com a Igreja Católica. Investiguei sobre o trabalho de Milingo no Conselho
Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes e descobri que ele não estava fazendo quase nada.
Na verdade ele não foi promovido, ele foi silenciado por João Paulo II.

Descobrir o número de telefone de Milingo era uma brincadeira de criança. Por toda Roma havia fãs
de Milingo que iam regularmente em massa falar com o homem de Zâmbia. Também era muito fácil
descobrir o endereço dele. Apesar de a Igreja o ter colocado de lado, o ex-pastor não iria desaparecer no
conforto de Roma. Ele vivia em um dos blocos residenciais mais elegantes do Vaticano, a luxuosa
residência na Porta Sant’Anna, a passagem da fronteira do Vaticano. Era quase impossível conseguir
marcar um compromisso com Milingo, porque o seu telefone estava sempre ocupado. Eu liguei para o
número dele por semanas e nunca consegui a linha livre. Quando finalmente consegui, uma freira marcou
um compromisso comigo e o senhor arcebispo.

Os apartamentos da residência na Porta Sant’Anna são grandes, muito bem localizados, caros demais
para um romano comum, mas eles parecem frios. Ali, senhores idosos moram em pisos polidos de
mármore e crucifixos estão pendurados nas paredes nuas. As casas são quietas, não se ouve nada.
Sobrinhas ou irmãs bem-comportadas de cardeais importantes recebem o visitante na porta e o levam até
a sala de recepção, onde se encontra o brasão do respectivo bispo ou cardeal. Elas servem café ou chá e
os visitantes ficam surpresos com o vento frio, apesar de os aquecedores estarem ligados. Estas visitas
nunca são agradáveis. Eu ficava muito feliz quando saía do luxuoso bloco residencial. Mas o apartamento
de Milingo era completamente diferente. Pensei que tivesse desembarcado em uma comunidade africana.
Ao lado da entrada estavam empilhadas malas e bolsas de visitantes que acabaram de chegar ou que já
estavam saindo. O cheiro de raiz Kasawa emanava de uma cozinha lotada, onde havia jovens padres,
freiras e visitantes diversos.

O arcebispo entrou de repente na cozinha para pegar uma lata de representante na geladeira e acenou
para que eu o seguisse. Uma freira esperava pelo bispo na antecâmara de seu escritório. Ela estava com



um aparelho de telefone na mão e tinha um segundo ao seu lado. Milingo me disse que ele ainda
precisava dar mais cerca de dez telefonemas, depois ele iria fazer um intervalo e viria conversar comigo.
Ele mandou que eu me sentasse diante da escrivaninha, ouvisse e observasse enquanto ele dava bênçãos
pelo telefone para todos os tipos de doença. Depois ele fez um pequeno exorcismo pelo telefone, falou
com duas pessoas que acreditavam que estavam possuídas e mesmo assim tinham coragem de falar com
ele pelo telefone. Então, ele finalmente desligou. Do lado de fora os telefones continuaram a tocar.
Finalmente entendi por que havia demorado tanto para conseguir falar com ele.

Repassando hoje o que acontecia em 1987, parecia que o Vaticano tolerava relutantemente Emmanuel
Milingo. Mas ele não merecia. O homem que estava na minha frente era tudo menos um louco. Ele era um
arcebispo plenamente consciente, que estava cansado de ser tratado com condescendência como se fosse
uma criança falando de Teologia, só porque ele era africano.

O único problema de Emmanuel Milingo é que ele acreditava piamente em tudo que estava na Bíblia, e
acreditava que se está escrito assim, é assim. Emmanuel Milingo não conseguia entender que as pessoas
tivessem perdido a fé, especialmente no centro do cristianismo, em Roma. Há anos que na Pontifícia
Universidade de Roma os pesquisadores da Bíblia ensinavam que era uma invenção do Evangelho de
Mateus o massacre das crianças de Belém a mando de Herodes, apenas para igualar Jesus a Moisés.
Miligno não entendia como podiam sugerir que andar sobre a água ou expulsar o demônio não haviam
sido acontecimentos reais, não passavam de símbolos e representações. “O que Roma irá negar depois?
Que Jesus ressurgiu dos mortos?”, perguntou Emmanuel Milingo. Ele achava incompreensível que padres
católicos negassem a existência do inferno ou do diabo. A existência do Satanás era tão certa para
Milingo, quanto sua própria existência. Para Milingo, a batalha bíblica entre o Bem e o Mal, Satanás e os
anjos do Senhor, acontecia todos os dias em todos os lugares do mundo. Ele não escondia o fato de ter
realizado milhares de exorcismos.

Mas apesar de estar sempre ocupado, Emmanuel Milingo era uma pessoa muito infeliz. Ele não
escondia que se sentia traído. Um bispo africano, um funcionário do secretariado de Estado ou espiões
do Vaticano o tinham na mira, o denunciaram para o papa João Paulo II e espalharam uma imensidão de
mentiras sobre o bispo. “Preciso apenas conseguir que o sumo pontífice me receba e ouça a minha versão
dos acontecimentos, então a verdade finalmente virá à tona”, disse-me Milingo. Mas ele teve que esperar
um ano inteiro para conseguir uma audiência com Karol Wojtyla, para finalmente ouvir que ele estava
sendo despachado para um convento.

Depois de meu último encontro com Milingo em sua antiga residência na Porta Sant’Anna, senti como
se meu sangue tivesse congelado nas veias. Levantei-me depois de nossa conversa sobre exorcismo e me
certifiquei, concluindo:

– Então o senhor não duvida de que o diabo realmente existe.
– Não – ele respondeu. – Eu não duvido porque ele já veio aqui uma vez.
– Como? – pensei que não tivesse entendido direito.
– Ele estava sentado ali, na cadeira na qual você se sentou. Ele estava elegantemente vestido e me

disse por que estava aqui.
– E por que ele apareceu?
– Para me alertar. Eu deveria ficar longe dele ou algo terrível aconteceria comigo.
Não é surpreendente um bispo que disse que o diabo tinha ido alertá-lo pessoalmente receber a

reputação de ser louco. Mas havia uma pessoa que não pensava assim, e essa pessoa era o cardeal
Joseph Ratzinger.

Joseph Ratzinger acompanhou o caso Milingo desde que ele assumiu o seu cargo em 1981 em Roma.
Ele havia se envolvido na transferência do bispo para Roma e conhecia a longa lista de má conduta do
bispo. Em janeiro de 2001 Emmanuel Milingo desapareceu de Roma. Para horror do Vaticano, ele
reapareceu no dia 27 de maio de 2001 no hotel Hilton em Nova York, onde Sun Myung Moon celebrou o



casamento do bispo com a enfermeira Maria Sung. No dia 6 de agosto de 2001, o papa João Paulo II
recebeu o bizarro arcebispo. Ele queria falar pessoalmente com o levita e colocou Milingo em um
convento dos Focolares em Roma.
A partir desse dia, o cardeal secretário de Estado Angelo Sodano e muitos outros clérigos nunca mais
confiaram em Milingo. Parecia quase impossível para todos os dignitários do Vaticano, perdoar um
bispo que havia se casado publicamente na seita do reverendo Moon, exceto para o cardeal Ratzinger.
Ratzinger era conhecido no mundo inteiro como “cardeal tanque de guerra”, mas no caso Milingo ele não
fez jus ao seu apelido, pelo contrário. Apesar dos crimes sérios de Milingo, Ratzinger foi extremamente
leniente com ele. O cardeal Joseph Ratzinger decidiu não apenas dar outra chance para Milingo. Não, ele
fez muito mais que isso. Ele decidiu defender o caso Milingo. Ele confiou esse caso ao seu melhor
homem, seu funcionário muito próximo da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Tarcisio
Bertone. Naquele momento, Joseph Ratzinger jamais imaginaria que ele iria ser o papa um dia, ou que ele
faria de Tarcisio Bertone o seu cardeal secretário de Estado. Coincidência ou providência fizeram que o
caso Milingo fosse um dos primeiros problemas que os dois seriam obrigados a enfrentar. Eles iriam
entrar de cabeça em um conflito, e iriam perder. Duvido que Tarcisio Bertone tivesse aceitado essa
tarefa se suspeitasse que ele seria o próximo secretário de Estado. Porque o risco de o caso Milingo
fracassar era muito grande. E, naturalmente, Bertone não queria ocupar o cargo no secretariado de Estado
como o homem que havia remendado o caso Milingo.

Mas do jeito que as coisas estavam, a única solução era mesmo remendar. No segundo semestre de
2001, Milingo jurou solenemente ao papa que a partir de então ele iria seguir as regras da Igreja.
Tarcisio Bertone conversou diversas vezes com Milingo, e para seu azar ele garantiu para a Cúria que o
caso Milingo estava sob controle e que o bispo não iria mais causar problemas. Bertone foi responsável
por instalar Milingo em um convento mais confortável nas montanhas da Albânia. E junto a Joseph
Ratzinger, ele conseguiu que no dia 21 de outubro de 2002 Emmanuel Milingo recebesse a permissão
para voltar a rezar missas a partir de 2002. A dupla Ratzinger/Bertone colocou a mão no fogo por
Milingo. Ele havia melhorado e queria mostrar lealdade para com sua Igreja. Por anos, a confiança que
eles depositaram em Milingo valeu a pena, mas sua esposa, Maria Sung, garantiu que ninguém esquecesse
todo o dano que o bispo de Lusaka provocara.

Ela continuava a aparecer em Roma e exigia que o chefe da Igreja devolvesse o seu marido. Suas
aparições na imprensa entraram para a história como fazendo parte das mais constrangedoras que já
aconteceram no Vaticano. A catástrofe para a dupla Ratzinger/Bertone ocorreu quando os dois já
ocupavam cargos importantes. No dia 24 de setembro de 2006, quando Milingo consagrou quatro bispos
em Washington (Estados Unidos), o papa Bento XVI e o seu cardeal secretário de Estado precisaram
aceitar que não havia mais outra escolha: o Vaticano poderia aturar um bispo louco que se casasse na
seita Moon, mas consagrar quatro bispos era outra história. Isso era inaceitável, porque poderia levar a
uma divisão da Igreja. No dia 26 de setembro de 2006, foi anunciado oficialmente pela assessoria de
imprensa da Santa Sé que Emmanuel Milingo perdia o seu estatuto de leigo. Essa medida significava que
para a Igreja Católica Milingo não era mais nem bispo nem padre. A dupla Ratzinger/Bertone finalmente
tinha perdido a longa batalha.



Na cova dos leões

Preciso admitir que é muito difícil, para mim, não acreditar em Deus quando lembro da quarta viagem
internacional do papa Bento XVI. Ou aquilo foi mais uma coincidência incrível ou Deus realmente existe,
exatamente como os cristãos o representam, e ele fez que o seu vigário na Terra corrigisse rapidamente o
que havia feito. No calendário de viagens de 2006, as datas da viagem para a Bavária e a viagem ao
festival de Santo André pareciam completamente inofensivas, principalmente porque a viagem de número
três não tinha nada a ver com a viagem de número quatro. Devido ao desejo de reconciliação com a
Igreja Ortodoxa, o compromisso do dia 30 de novembro era um compromisso obrigatório para o sumo
pontífice. Naquele dia, a Igreja Ortodoxa comemorava a data do seu fundador, Santo André Apóstolo.

Para a Igreja Oriental, a adoração a André significa o mesmo que a veneração da Igreja Ocidental a
Pedro. Um papa que, como Bento XVI, havia dito várias vezes que a separação da Igreja fora um
escândalo e que quem quisesse se reaproximar da Igreja Ortodoxa teria que fazer uma visita inaugural a
Constantinopla no festival de Santo André. Era uma viagem para uma Igreja cristã irmã, localizada por
acaso em um país onde 99% da população é muçulmana. Mas essa não era uma viagem para intensificar o
diálogo com o islamismo. Depois dos acontecimentos em Regensburgo, as coisas estavam diferentes. O
mundo não se interessava nem um pouco que o papa fosse se encontrar amigavelmente com o patriarca de
Constantinopla, Bartolomeu I, e que eles conversassem sobre os próximos passos para a reaproximação
das duas igrejas cristãs. Mas o mundo inteiro esperava ansiosamente que, justamente o papa que tinha
recorrido a uma citação degradando Maomé, tivesse agora uma viagem obrigatória para um país
muçulmano. Bento XVI estava entrando na cova dos leões. E Salih Kapusuz, presidente do Partido da
Justiça e Desenvolvimento, o partido turco que estava no poder, comparou Bento XVI a Hitler. Por acaso
os defensores modernos do islamismo precisavam parar o “Hitler da religião”?

No dia 23 de novembro de 2006, o Vaticano precisou reconhecer o inevitável. Oponentes de Bento
XVI fizeram uma demonstração na Basílica de Santa Sofia. A Basílica é um marco famoso de Istambul,
que funcionou como Igreja Católica e depois como mesquita. Como se o discurso de Regensburgo não
tivesse gerado bastante desgraça para a Turquia, havia ainda outro grande problema: a declaração do
cardeal Ratzinger ao jornal francês Le Figaro do dia 13 de agosto de 2004. Na ocasião, ele defendeu a
ideia que a União Europeia excluísse a possibilidade de a Turquia se tornar membro dela, no futuro. Isso
deixou os políticos turcos transtornados. Portanto, o estardalhaço na Turquia por causa do sumo pontífice
dizia tanto respeito ao nível filosófico, quanto ao nível terrestre. O primeiro-ministro Recep Tayyip
Erdogan se pronunciou com antecedência, afirmando que essa viagem seria muito difícil para Bento XVI.
Ele avisou o Vaticano que não teria tempo para se encontrar com o papa. Erdogan preferiu ir para o
encontro da Otan na Letônia a ter que cumprimentar o papa no seu próprio país. Algo assim nunca
ocorrera na história moderna do papado, isso era uma afronta aberta. Erdogan voltou atrás e explicou que
ele queria se encontrar com o sumo pontífice assim que chegasse ao aeroporto de Ankara. Para todos, no
Vaticano, a situação era tão complicada que ninguém duvidava que a viagem seria um fracasso colossal.
Em novembro de 2006, o papa Bento XVI tinha diante de si, sem sombra de dúvida, o pior e mais difícil
encontro do seu pontificado com um primeiro-ministro.

Não havia dúvida que Erdogan estava zangado, pois ele havia dito que não tinha tempo para o papa e
até os últimos minutos estava disposto a não encontrá-lo. Erdogan com certeza iria insistir para que o
chefe da Igreja voltasse atrás com a sua posição de manter a Turquia fora da União Europeia. O que o
papa deveria fazer? Se ele cedesse e recomendasse que a Turquia se tornasse um Estado membro da
União Europeia, seus críticos iriam dizer que o sumo pontífice não tinha coragem de ter uma opinião e
manter-se fiel a ela. Em sua entrevista ao jornal Le Figaro, em 2004, Joseph Ratzinger explicou
detalhadamente, que, do ponto de vista dele, a Turquia sempre foi o “estranho”, “o outro”, e que, por
isso, ela não pertencia à União Europeia. Mas se ele permanecesse fiel a sua opinião, ele iria ofender o



anfitrião e colocar em perigo uma visita que já seria difícil. Parecia improvável pôr mais lenha na
fogueira. O papa não tinha outra escolha, ele teria que deixar o orgulho de lado. Fosse como fosse, ele
sairia perdedor daquele embate.

Naquele mês de novembro, enquanto eu voltava de um passeio na chuva no parque Doria Pamphili com
meus dois cachorros, parei em uma mercearia e comprei algumas frutas. Normalmente, o vendedor e eu
trocávamos apenas algumas palavras, “Buona sera, como estão os negócios?”, o de sempre. Mas naquela
noite o vendedor da mercearia me chamou de lado e perguntou:

– Me diga, você também vai para a Turquia?
– Claro – respondi.
– E lá você ficará sempre perto do papa, realmente perto?
– Lógico, se não eu nem precisaria ir.
– Você não está com medo? Quer dizer, o papa provocou os extremistas. Ele degradou a imagem de

Maomé e agora ele vai como um alvo em movimento para um país que está transbordando de extremistas.
Eles já explodiram muitas pessoas por insultos muito menores. Ele é louco?

Eu acalmei o vendedor, mas ele disse várias vezes que aquele seria o meu fim. Acho que naquela
época muitas pessoas pensavam assim, apesar de não existir nenhum motivo concreto para isso. Eu não
tinha dúvida que o exército turco e a polícia iriam fazer de tudo para proteger o sumo pontífice, e que as
medidas de segurança seriam muito mais severas do que na Itália. E eu estava certo. A Turquia mobilizou
3 000 policiais e oficiais do exército para proteger o papa.

Quando o avião papal pousou no aeroporto de Ankara, no dia 28 de novembro de 2006, eu esperava
uma recepção fria ao sumo pontífice, mas não tão gelada. A cerimônia normal começa sempre com o hino
do Vaticano e o do país de visita. Em seguida, o chefe de Estado faz um discurso no aeroporto, dando as
boas vindas ao papa. Segue-se o discurso papal, agradecendo pelo convite e, por fim, o chefe da Igreja
abençoa e abraça as crianças que agitam bandeirinhas do país. Mas não aconteceu nada disso. Em vez
disso, o oficial de protocolo levou o papa imediatamente para uma tenda onde Recip Tayyip Erdogan o
esperava. Provavelmente não seja justo descrever que o caminho de Bento XVI até a tenda mais parecia
o caminho para o matadouro, mas era a impressão que se tinha. Erdogan deu uma opção ao chefe da
Igreja. Ele exigiu o apoio imediato do papa à candidatura da Turquia para a União Europeia, ou seja, ele
exigiu que Joseph Ratzinger mostrasse para o mundo inteiro que ele cedia, quando sob pressão. Bento
XVI não podia dizer que havia mudado de opinião depois de muito refletir e após ter consultado a
opinião de sua equipe. Em vez disso, ele foi obrigado a admitir ter cedido à pressão da Turquia e do
primeiro-ministro e que iria apoiar a inclusão da Turquia na União Europeia. Depois desse encontro, o
ônibus nos levou para o hotel. Escrevi e me sentei no saguão de onde estava hospedado.

Estava frio em Istambul. Um vento gelado soprava sobre o Bósforo. Mesmo assim, eu queria fazer
qualquer coisa naquela noite, menos ficar no quarto do hotel. Desde o derrame de Orazio Petrosillo, do
jornal Il Mesaggero, no dia 21 de julho de 2006, nossos programas noturnos não davam mais muito
certo. Antes íamos todos até Orazio e ele se preparava para a viagem lendo todos os guias de restaurante
sobre o país. Ele sempre conhecia algum lugar interessante e acessível. Agora, precisávamos ter todo o
trabalho de preparar tudo. Olhei para a rua e estava prestes a chamar alguns amigos para saber se alguém
queria sair comigo, quando o telefone tocou. Era da recepção do hotel. “Podemos oferecer um passeio
hoje à noite com um barco pelo Bósforo, conseguir um transporte para visitar algum bazar ou organizar
algum outro passeio de ônibus para Baku.”

Peter, eu pensei, inacreditável. Isso é coisa do Peter. Corri pelos corredores e lá estava ele, olhando
para mim. Nós nos abraçamos e ao lado dele estava a recepcionista com uma cara de culpa.

– Este senhor pediu para que eu fizesse essa bobagem. Espero que não haja nenhum problema.
– Estou muito agradecido por isso – eu a tranquilizei.
Peter me empurrou do saguão do hotel para o frio da noite.



– Como estou trabalhando apenas como freelance, preciso que alguém pague o meu jantar e, claro,
pensei em você.

– Ok – respondi.
Já fazia um mês que Peter estava trabalhando para uma emissora de televisão norte-americana.
– Eles me contrataram somente para essa viagem. Ainda estou procurando um trabalho nos Estados

Unidos, mas infelizmente não é fácil – ele disse.
Eu esperava que fôssemos encontrar algum lugar oriental e singular. Qualquer lugar que desse para

perceber que estávamos em Istambul. Por fim, decidimos nos sentar em algum dos restaurantes perto do
hotel. Pelo menos naquele lugar não havia nenhum muçulmano turco. Jovens se sentavam no bar e bebiam
cerveja australiana enquanto assistiam a um jogo de tênis na televisão, algumas jovens conversavam
sobre a última viagem que tinham feito para a Tailândia.

Nós nos sentamos e comemos a especialidade da casa: sushi.
– Admita, você errou – disse Peter.
– Como assim?
– Você estava certo que o papa não iria brigar. Mas tudo que eu vi aqui me parece muito com uma luta.
Tomei um gole do meu vinho.
– Ele precisa deitar na cama que fez. Pense nisso: uma viagem para a Turquia, um país onde faz tempo

que o Estado e a religião são separados, era para ser um passeio, como foi a viagem de Karol Wojtyla
para o Cairo, em 2000. O Egito é uma república islâmica, o islamismo é a religião do Estado e exerce
muita influência sobre a política. Mas tudo ficou dramático por causa do erro catastrófico que o sumo
pontífice cometeu em Regensburgo.

Peter parecia estar gostando dos sushis.
– Como foi que aconteceu esse desastre? Nos Estados Unidos todos acreditam que um grupo de

inimigos poderosos de Bento XVI trabalha contra ele dentro do próprio Vaticano. Que esse grupo queria
que ele fracassasse e por causa deles aconteceu aquela desgraça em Regensburgo.

– Você sabe o que dizem sobre isso no Vaticano? O discurso não é um de seus inimigos enigmáticos.
– E sim...?
– O seu secretário, Georg Gänswein, disse que isso aconteceu apenas porque naquele dia o papa se

sentia como um professor universitário. Ele não imaginava que suas palavras não fossem entendidas
como as palavras de um estudioso e sim como as palavras de um sumo pontífice, que fossem analisadas
com desconfiança.

Peter caiu na gargalhada.
– Isso por acaso é uma piada? Ele disse realmente isso?
– Exatamente isso – eu respondi.
– Mas essa é a maior besteira que eu jamais ouvi. O que era para isso significar? O papa vai para a

Universidade de Regensburgo para fazer o seu discurso e assim que ele entra no local se esquece de
quem ele é? Por acaso ele perguntou: Deus, quem sou eu? O zelador, não, eu não sou o zelador? O
professor? Não, eu também não sou o professor, mas, quem eu sou? Ah, lógico, eu sou o sumo pontífice,
não posso voltar a me esquecer disso – ele riu do que dizia. – Isso é loucura. Um papa que não sabe que
ele é o papa?

– Eles disseram que ele não imaginava que as suas palavras seriam avaliadas como as palavras de um
papa.

Peter ainda estava rindo.
– O que isso significa? Um homem serviu à Igreja Católica a vida inteira e não sabe o que significa

quando o chefe dessa Igreja fala com ela? Que quando ele se pronuncia está falando por toda a Igreja, em
nome dela? Até eu sei disso. Não pode ser. Um papa que usa uma citação que degrada Maomé, que
desonra o fundador de outra religião, isso não foi coincidência porque ele não sabia quem ele era. Quanta



besteira.
– O que os seus colegas dizem, nos Estados Unidos?
– Eles têm experiência com presidentes, que às vezes gostam de mandar a Marinha para países que

eles não sabem exatamente onde ficam. Cada discurso deve ser ligo com cuidado, porque eles precisam
ser traduzidos. O discurso de Regensburgo também foi traduzido, o secretário de Estado deveria ter
percebido alguma coisa. Imagine uma situação inversa: que o grande xeque do Cairo decida pregar em
nome de todos os muçulmanos que Jesus trouxe apenas coisas más e inumanas. O que você acha que
aconteceria então? Os políticos experientes dos Estados Unidos estão certos de que alguém preparou
deliberadamente uma armadilha para o papa, em Regensburgo.

– Mas por que alguém faria isso?
– Deixaram que ele cometesse um erro diplomático para diminuir seu poder, e o secretário de Estado

poder aparecer desde o começo como um salvador e explicar para o papa que é melhor ele ficar fora da
política. Acredito que o inimigo seja alguém de dentro e muito poderoso. E muitos nos Estados Unidos
também pensam isso. Talvez o ex-secretário de Estado, o cardeal Sodano? Afinal de contas, o papa o
demitiu e deu o cargo dele para Tarcisio Bertone.

– Sodano como oponente do papa? Não, eu não acredito nisso. Apesar de o que me surpreendeu foi o
ódio, por causa de Regensburgo.

Ele tomou um gole do meu vinho.
– Afinal de contas, eles são todos homens de Deus e amigos no Vaticano. Mas você não consegue

imaginar como o novo grupo do papa Bento XVI foi atacado por causa do erro de Regensburgo. Todos
falaram mal dele, até Sodano disse com uma malícia incrível que essa catástrofe jamais teria acontecido
durante o seu mandato. O padre Lombardi foi muito criticado por seu predecessor. Nunca imaginei que
homens de Deus fossem capazes de tamanha malícia.

Os sushis estavam uma delícia, tomamos mais uma taça de vinho.
– O que ele vai fazer agora? – Peter perguntou.
– O que ele tem que fazer – respondi. – Ele vai esperar a poeira baixar, até que o discurso de

Regensburgo seja esquecido. Acredito que depois do encontro com Erdogan ele não seja mais capaz de
agir politicamente. Como você mesmo disse, agora todos no Vaticano dirão: “Velhinho, deixe-nos cuidar
disso, você só nos trouxe problemas. Preocupe-se com assuntos teológicos ou com amar a Deus e deixe o
resto para nós”. O encontro com Erdogan foi uma derrota e um problema para a sua credibilidade.

Peter fez que sim com a cabeça.
– Eu sei – disse ele. – É assim que as pessoas encaram as coisas nos Estados Unidos. Ele fez uma

escolha e explicou por que a Turquia realmente não deve fazer parte da União Europeia. Depois ele foi
para Regensburgo e cometeu um erro que serviu de desculpa para que os muçulmanos dissessem ter sido
ofendidos pelo sumo pontífice. Pouco depois, ele precisou viajar para a Turquia e voltou atrás nas suas
declarações. Isso é um verdadeiro massacre político. Erdogan o interceptou no aeroporto, o levou para
uma sala e explicou que ele só faria uma visita pacífica se mostrasse ao mundo que as palavras de Joseph
Ratzinger não valem nada. E que apesar de tudo o que Joseph Ratzinger dissera, a União Europeia teria
muita sorte por ter a Turquia como membro. Isso não é bom para ninguém, mas um papa, que é infalível,
ser humilhado desse jeito, isso é algo muito difícil de consertar.

– O que mais ele poderia fazer?
– Bem, o mais provável: ser um herói. Um papa que é um herói é um papa que se volta para Erdogan

no aeroporto de Ankara e diz “Não, eu não volto atrás no que disse e no que penso. Eu não mudo de
opinião de acordo com as fases da lua. Não mudo de opinião porque o meu secretariado de Estado fica
me pressionando. A Turquia não tem lugar na União Europeia. Agora vou entrar no seu país e rezar e nem
tente me impedir”. Esse seria um sumo pontífice que ganharia o respeito do mundo inteiro.

– Isso teria gerado muito mais problemas.



– Ah, mas sempre há problemas. Acho que ele se tornará o que chamamos nos Estados Unidos de lame
duck.

– Um pato manco?
– Lá se usa essa expressão para se referir ao restante do mandato de um presidente quando ele não

consegue mais agir. Acredito que Bento XVI agora terá que fazer o que o obrigarem.
Voltamos para o hotel.
– Acho que eu já lhe disse isso em Roma, mas o que falta nesse papa é a vontade de brigar. Porém,

mais uma vez, eu estava errado.



O enigma Emmerich

Não sei qual foi o motivo para que o papa Bento XVI quisesse viajar para um dos lugares de
peregrinação mais misteriosos do mundo, no dia 29 de novembro de 2006. Talvez ele quisesse pedir
ajuda da mãe de Deus durante a difícil viagem ou talvez ele tivesse uma devoção pessoal por Catherine
Emmerich. O certo é que após chegar em Ankara e fazer sua visita obrigatória ao memorial de Ataturk, o
papa partiu para Éfeso, para a casa onde a Virgem Maria viveu com João Evangelista.

Anna Catarina Emmerich (1774-1824), filha de fazendeiros, nasceu em Coesfeld, na Westfália. Em
1802, ela entrou para o convento de Agnetenberg de Dulmen e teve diversas visões sobre a Paixão de
Cristo. Dizem que o estigma de Jesus de Nazaré apareceu no corpo dela. Em 2004, ela foi beatificada
pelo papa João Paulo II. Durante sua vida, ela sofreu de muitas doenças e disse ter tido diversas visões,
uma das quais transcende o misterioso. Ela alega ter visto uma ruína a milhares de quilômetros de
distância, na floresta de Éfeso, atual cidade de Éfeso, na Turquia. Era a casa em que dizem que Maria
viveu com João em ruínas. Ela descreveu em seus relatos a localização da casa com bastante precisão.
Como Catarina Emmerich nunca saiu de Westfália, suas visões e os seus relatos sobre a casa da mãe de
Deus foram considerados pura fantasia. É verdade que o Novo Testamento (João, 19: 27) diz que João
levou Maria consigo: “E a partir daquele momento, o discípulo a recebeu em sua casa”. Dizem que João
viveu e trabalhou em Éfeso. Seu Evangelho deve ter sido escrito ali. Durante o Concílio de Éfeso, em
431, os participantes disseram que Maria e João Evangelista provavelmente moraram naquela cidade.
Mesmo naquela época já existia a tradição de adoração da casa dos dois. Mas como uma freira na
distante Dulmen sabia disso?

Somente em 1891, muito tempo depois da morte de Anna Catarina Emmerich, os lazaristas de Izmir
mandaram uma expedição para Éfeso. Eles deveriam procurar a casa segundo as descrições de Catarina
Emmerich. E de fato encontraram uma ruína do primeiro século, que hoje é reverenciada como sendo a
casa de Maria.

A Hollywood moderna descobriu recentemente a mística de Westfália. Mel Gibson usou para o seu
filme A Paixão de Cristo os relatos da freira sobre o Diabo e a hora da morte de Jesus de Nazaré. A
missa com o papa Bento XVI diante da casa da Virgem Maria em Éfeso é para mim uma das melhores
recordações de 2006. Estava um dia excepcionalmente quente para o mês de novembro. Apenas algumas
dúzias de pessoas se reuniram na floresta em frente à pequena capela onde supostamente ficava a casa em
que a Virgem Maria e João Evangelista moraram em uma espécie de moradia santa. Alguns turistas que
estavam de férias na Turquia mal conseguiam acreditar que o papa viera. Alguns cristãos turcos também
tinham vindo. Eu nunca tinha estado em uma missa tão particular com o sumo pontífice. Naquele momento
pude perceber que ele estava feliz de vir para esse lugar misterioso para juntar forças para se preparar
para a viagem a Istambul.

Um céu cinzento e chuvoso esperava o papa na fria Istambul. Poucas vezes me senti tão bem como no
dia 30 de novembro de 2006, quando eu e um punhado de colegas da delegação papal subimos no ônibus
e fomos para a cova do leão, a Mesquita Azul, em Istambul. A derrota durante o encontro com Recep
Tayyip Erdogan no aeroporto de Ankara, que lutava por apoio para que a Turquia fosse aceita como
membro da União Europeia, havia sido prevista. Mas a viagem para Éfeso aqueceu o coração de Bento
XVI e agora era a hora da verdade. Pois esse dia não era um dia qualquer, era o dia em que o papa iria
visitar um lugar onde todos tinham motivos para estar zangados com ele: os cristãos na Hagia Sophia e na
residência de Bartolomeu I e os muçulmanos na Mesquita Azul. Veículos blindados cercavam a
delegação do Vaticano durante o caminho por Istambul.

Nas ruas, a maioria das pessoas sequer levantava a cabeça para ver o sumo pontífice passar. A visita
de Bento XVI parecia ser indiferente. Muito raramente havia pequenos grupos de opositores ao papa que
protestavam nas ruas, a polícia desfazia essas mini demonstrações imediatamente. Havia policiais por



todos os lados, helicópteros acompanhavam o chefe da Igreja sobrevoando os telhados das casas. Todos
estavam ali porque não queriam que outro turco ficasse mundialmente conhecido por tentar matar o papa,
como foi o caso de Mehmet Ali Agca. Eu estava me sentindo inseguro, como se estivéssemos passando
por um campo minado. A gigantesca Hagia Sophia se destacava de modo ameaçador: o belíssimo templo
do sexto século, a derradeira grande construção do mundo Antigo.

A última missa cristã que foi celebrada ali ocorreu no dia 27 de maio de 1453. Depois disso, o prédio
caiu nas mãos dos muçulmanos e a Igreja foi transformada em mesquita. Rapidamente os muçulmanos
construíram os quatro minaretes que deram à Igreja uma nova fisionomia. Em 1934, o Estado turco
moderno decidiu transformar a mesquita em museu. Nunca mais alguém rezaria ali. Quando o papa Bento
XVI andou por ela, examinando a construção como um ouvinte atencioso que visita um museu, não
duvidei que ele não repetiria o erro de Paulo VI. Em uma visita a Istambul, em 1976, Paulo VI não
respeitou o desejo de que ninguém deveria rezar aqui, ajoelhou-se e rezou. Os turcos ficaram muito
ressentidos por isso.

Mas Bento XVI permaneceu indiferente, parecia estar visitando apenas uma construção interessante e
não um dos lugares do destino da cristandade. Ele provavelmente queria mostrar seu respeito pelos
anfitriões e, ao contrário do papa Paulo VI, Bento XVI não permaneceu muito tempo no lugar onde
antigamente ficava o altar na Igreja de Santa Sofia. Um antecessor do papa alemão, o papa Leo IX, tinha
provocado justamente ali a maior divisão da Igreja. Em 1054, o enviado papal Humbert de
Moyenmoutier interrompeu uma celebração da missa e colocou a bula do papa Leo IX em cima da mesa.
Naquela bula, o papa excomungava a Igreja Oriental. Mas esse foi só o começo do ódio generalizado a
Roma, que até hoje caracteriza grande parte da Igreja Oriental. Principalmente na Grécia, onde esse ódio
está relacionado com o saque de Constantinopla durante a Quarta Cruzada.

Cristãos que basicamente queriam fazer uma guerra por Jerusalém assassinaram os seus irmãos
cristãos em uma das piores carnificinas da História e destruíram uma das cidades mais belas do mundo:
Constantinopla, que, ao contrário da decadente Roma, por séculos permanecera intacta, desde a
Antiguidade. E foram cristãos que acabaram com a cidade, destruindo tesouros valiosíssimos em uma
orgia de violência e fogo. Provavelmente seria muito mais difícil para qualquer papa que fosse para
Constantinopla visitar a Igreja irmã. Os papas não poderiam se gabar de o papa Inocêncio III (papa entre
1198 e 1216) ter feito de tudo para impedir que os venezianos tivessem sua vendeta contra os bizantinos,
mesmo que sem sucesso. A Igreja não foi capaz de pôr um fim ao conflito, nem com o Concílio de Lyon
em 1274, ou com o Concílio de Florença, de 1439. Apesar de Hagia Sophia estar a um século no centro
do cisma, o sumo pontífice não parecia impressionado. Ele olhou para o prédio, respirou profundamente
e então se preparou para ir para o compromisso realmente difícil do dia: a visita à Mesquita Azul.

O mundo nunca tinha olhado por tanto tempo e com tanta atenção para os lábios de Joseph Ratzinger. O
mufti de Istambul, Mustafa Cagrisi, guiou o papa pela grande mesquita diretamente para o nicho de
oração. O pool do Vaticano, ou seja, um pequeno grupo de jornalistas, havia sido levado precisamente
para esse nicho e, assim que o mufti chegou, ele começou a rezar. As câmeras deram um zoom nos lábios
de Joseph Ratzinger e mesmo eu, que estava a dois metros do papa Bento XVI, pude perceber que os
lábios dele estavam se mexendo. O sumo pontífice estava meditando, como foi dito depois pelo Vaticano,
ou estava dizendo uma oração? Ele se curvou diante do nicho de oração e nas horas seguintes as
televisões turcas repetiriam diversas vezes como os lábios do papa se movimentavam e ele se curvava
vagarosamente diante do nicho de oração. “Ele rezou como um muçulmano” exultou o jornal turco Il
Milliyet. Esse foi o grande triunfo de Joseph Ratzinger naquele dia. Parecia inimaginável, mas com
alguns gestos simples o papa conquistou a simpatia dos muçulmanos turcos e colocou fim a um conflito
que ameaçava o mundo inteiro. Esse dia marcou uma grande derrota para os críticos do papa Bento XVI.
Eles haviam previsto que ele arruinara o relacionamento com o islamismo por muitos anos, por causa do
discurso de Regensburgo. Em vez disso, o sucesso do papa na Turquia mostrou que ele soube mudar o



rumo das coisas em tempo recorde. Esse sucesso de Joseph Ratzinger foi muito importante, porque foi a
primeira vez que o papa bávaro saiu da sombra do seu grande predecessor. Até então, ele havia
desfrutado as ondas de simpatia que tinham relação com o “papa do século”, mas o sucesso na viagem à
Turquia era apenas seu. O seu modo quieto e reservado de ser fez com que os muçulmanos do mundo
inteiro deixassem de lado o que o sumo pontífice de Roma dissera. Nem seus maiores críticos
consideraram insignificante o sucesso do papa Bento XVI. Em muitos países do mundo islâmico, o papa
fora insultado, pois eles diziam que ele estava comandando a nova cruzada contra o islamismo. Mas
todos que viram aquele homem baixinho, tímido e sorridente vestido de branco na Turquia não
conseguiam acreditar que ele se visse como comandante de uma nova cruzada contra os muçulmanos.
Depois de sua volta, o ano de 2006 começou a melhorar para o papa. O fim de ano tranquilo deu
esperanças ao sumo pontífice de que no ano seguinte as coisas fossem melhores. Mas quando chegou o
dia de São Nicolau, em 6 de dezembro, mais uma vez a máquina papal falhou de modo espetacular. Bento
XVI designou Stanislaw Wojciech Wielgus como novo arcebispo de Varsóvia. Bento XVI colocou como
chefe de uma das dioceses mais importantes do país natal de seu predecessor, que lutou sua vida inteira
contra o comunismo, um homem que havia sido um informante para a polícia secreta comunista. Essa
decisão garantiu que o desastre de 2006 se repetisse em 2007.



2007

Quem manda no Vaticano?
Pesadelo em Varsóvia

Até hoje, ninguém conseguiu provar a conspiração que se supõe ter ocorrido em janeiro de 2007 no
Vaticano. Talvez os oponentes de Bento XVI tivessem armado uma armadilha tão requintada e sofisticada
que ele não apenas caiu na cilada, como até hoje não se consegue provar que aquilo foi de fato uma
armação.

Se alguém decidir analisar os fatos, verá que o ano de 2007 começou com o papa cometendo outro
erro grave. No dia 6 de dezembro de 2006, Bento XVI nomeou Stanislaw Wielgus para ser bispo de
Varsóvia. Ele assumiu o cargo no dia 5 de janeiro de 2007 e no dia 7, exatamente dois dias depois, pediu
demissão. O sumo pontífice havia se desgastado ao escolher o homem errado para um cargo tão
importante. Bento XVI colocou no trono do bispo da capital da Polônia justamente um ex-espião da
polícia secreta comunista, Służba Bezpieczeństwa. O bispo de Varsóvia administra 1,44 milhão de fiéis e
210 paróquias. O seu grande predecessor, João Paulo II, lutara ali contra os comunistas. O papa alemão
parecia ter uma equipe incompetente no secretariado de Estado. Agora parecia que ele havia sido
demasiado apressado ao se desfazer da equipe do cardeal secretário de Estado, Angelo Sodano, e confiar
nos arqui-inimigos de Sodano, que haviam recomendado Stanislaw Wielgus. E o papa pagaria muito caro
por isso. Mas teria sido realmente assim? O que tinha acontecido, na verdade?

O fracasso Wielgus resultou de um velho erro no sistema do Vaticano. Teoricamente, o sumo pontífice
é o responsável pela nomeação dos bispos. Teoricamente, ele os procura pessoalmente e oferece o cargo.
Se eles são arcebispos, ele mesmo entrega o pálio. O pálio é uma estola que representa a dignidade de
arcebispo. Na teoria, é assim que acontece, mas na prática isso é impossível. Atualmente, existem
aproximadamente 5 mil bispos no mundo inteiro, e é impossível, mesmo para um papa, tomar sozinho
todas as decisões relativas à escolha desses 5 mil cargos. Ninguém consegue preencher 5 mil cargos
importantes, como o de um bispo, sem cometer erros. O papa precisaria conhecer pessoalmente todos os
candidatos para esses cargos. Como para cada cargo de bispo existem pelo menos três candidatos, para
preencher cada cargo de bispo o sumo pontífice precisaria conversar individualmente com os 15 mil
candidatos, para depois fazer a escolha certa. Para conhecer todos os candidatos sozinho, se eles fossem
todos juntos, o papa precisaria alugar um estádio de futebol, porque não há outros locais onde caibam 15
mil pessoas.

Todos no Vaticano sabem que é impossível para um papa fazer sozinho todas as decisões de pessoal.
Há claras evidências que alguns cargos de bispos são ocupados sem que o papa seja sequer consultado.
Isso foi ainda mais dramático nas semanas antecedentes à morte do papa João Paulo II. Apesar de seu
médico pessoal, Renato Buzzonetti, garantir que o papa não conseguia mais falar e mal estava consciente,
foram anunciadas na sala de imprensa diversas nomeações a cargos de bispos. Na verdade, o
secretariado de Estado queria preencher esses cargos de bispos antes da eleição do novo chefe da Igreja,
que poderia questionar as nomeações.

O fato é que o papa não seria capaz de verificar todos os candidatos aos cargos de bispos, mas isso
não significa que ele não coloque determinadas pessoas em determinadas dioceses. Um exemplo clássico
é o cardeal Joachim Meisner. O ex bispo de Berlim jamais se tornaria arcebispo da cidade de Colônia,
se o papa João Paulo II não tivesse forçado essa nomeação como vingança, contra a resistência em
Colônia.

No segundo semestre de 2006, após a renúncia do cardeal Glemp, que abandonou seu cargo no dia 6



de dezembro de 2006, a cadeira do bispo de Varsóvia havia ficado vaga. Varsóvia tinha um papel
especial na história da Igreja Católica, porque desde a morte de Karol Wojtyla, a Polônia havia se
tornado um dos países católicos mais respeitados e aclamados do mundo. Varsóvia também pertencia a
uma das dioceses mais importantes do planeta. O novo bispo teria que ser escolhido com muito cuidado,
pois uma escolha errada não passaria despercebida. Era irritante para o papa escolher um bispo
impróprio para a diocese de Alarca, mas o fracasso do seu candidato mal seria percebido. Porém, isso
era bem diferente em Varsóvia. O mundo inteiro estava observando essa decisão, porque era a primeira
grande nomeação de bispo no pontificado de Bento XVI. Durante a Guerra Fria, sempre fora uma
preocupação para o sumo pontífice e para o secretário de Estado nomear bispos que estivessem atrás da
Cortina de Ferro. Às vezes os bispos eram ordenados em segredo, às vezes até da prisão. Essa situação
não era simples. Mas graças ao papa João Paulo II, agora isso era passado, ele havia colaborado para
que o império comunista soviético deixasse de existir. A diocese de Varsóvia já não era mais controlada
por uma comissão especial que obedecia ao secretariado de Estado e ao papa. Agora, era como todas as
outras dioceses do mundo livre, que obedecia à Congregação para os bispos e ao chefe dessa
congregação, o cardeal Giovanni Battista Re.

Nunca confiei na versão oficial sobre o que supostamente aconteceu em janeiro de 2007, e desconfio
dela até hoje por um simples motivo. De acordo com essa versão oficial, o núncio do Vaticano,
monsenhor Josef Kowalczyck, não sabia que Stanislaw Wielgus se encontrou secretamente com a polícia
secreta polonesa e com a milícia. O secretário de Estado do Vaticano também não sabia de nada, assim
como os funcionários da Congregação para os bispos, de Giovanni Battista Re. Não acredito nem em um
nem em outro, pois o secretariado de Estado do Vaticano sabia mais sobre a Polônia do que sobre
qualquer outro país do mundo. Isso porque o papa João Paulo II nunca viajou tantas vezes para algum
país como para o seu país natal (um total de nove vezes). Além disso, o secretariado de Estado conheceu
por décadas os bispos e dignitários poloneses.

Há outro motivo para explicar porque o secretariado de Estado sabia tanto sobre os clérigos
poloneses: os homens mais influentes no governo da Igreja eram quase todos poloneses. Como eles
poderiam não saber de nada, se no dia 20 de dezembro de 2006 os jornalistas poloneses já estavam
denunciando sobre o contato secreto de Stanislaw Wielgus? Contudo, isso não impediu sua nomeação
para bispo. Acredito que as pessoas no secretariado de Estado conheçam os clérigos importantes do
Quênia de modo muito superficial, mas dá para acreditar que eles não sabiam sobre os contatos
duvidosos de um candidato a bispo na Polônia? Isso é perfeitamente impossível. O secretariado de
Estado tinha seguramente um dossiê sobre Stanislaw Wielgus. Em dezembro de 2006, os bispos
poloneses alertaram antes da nomeação de Stanislaw. Então, como é que o secretariado de Estado dizia
que não sabia de nada? Ou será que o secretariado de Estado sabia, mas decidiu não informar o papa, de
propósito?

Não consigo provar que o que aconteceu em janeiro de 2007 foi resultado de um complô contra o papa
Bento XVI, mas eu sei que existem pessoas com muitos motivos para arquitetar um complô assim: os
funcionários do secretariado de Estado. O diplomata chefe Angelo Sodano foi demitido do seu cargo e
Giovanni Lajolo, um dos principais diplomatas, foi transferido para um cargo irrelevante. Tudo isso no
mesmo dia em que foi escolhido o novo cardeal secretário de Estado, o cardeal Tarcisio Bertone. Ele era
um novato. Portanto, em um mesmo dia foram tirados os protetores da equipe, o chefe Angelo Sodano e
seu vice, Lajolo. Parecia sem sentido se apressar para tirar Giovanni Lajolo de cena. Parecia que o
sucessor do cardeal secretário de Estado queria se livrar de um homem que era infinitamente mais
experiente do que ele. O único que poderia salvar o cargo de Lajolo era o chefe para os bispos, Giovanni
Battista Re. Mas Re e Sodano eram arqui-inimigos desde o primeiro semestre de 2005. Re repreendeu o
cardeal secretário de Estado publicamente, porque ele havia especulado sobre a renúncia do papa João
Paulo II. Portanto, os funcionários do secretariado de Estado aproveitaram a oportunidade em dezembro



de 2006 e janeiro de 2007 para mostrar o quão injustamente eles eram tratados. E assim, ao mesmo
tempo, eles teriam a oportunidade de se vingar de Giovanni Battista Re. Não é de se admirar que eles
tenham aproveitado a oportunidade.

De qualquer modo, só há duas interpretações para aqueles eventos constrangedores. A primeira:
apesar de ter contato com a Igreja polonesa por 26 anos, o secretariado de Estado do Vaticano não sabia
o que já era de conhecimento público no país: que Stanislaw Wielgus colaborou com o serviço secreto
polonês. A segunda interpretação: o secretariado de Estado do Vaticano sabia muito bem sobre as provas
incriminadoras contra Stanislaw Wielgus, mas ficou em silêncio quando o núncio do Vaticano,
monsenhor Josef Kowalczyck fora para Roma e disse que achava que o candidato Stanislaw Wielgus era
adequado para o cargo, e que o sumo pontífice deveria nomeá-lo bispo. Na verdade, era muito fácil
alertá-lo sobre ele estar prestes a cometer um erro grave. A menos que o secretariado de Estado quisesse
que o novo cardeal secretário de Estado ficasse com cara de idiota, que o cardeal Re parecesse um
incompetente e que o papa aparecesse como incapaz. Só faria sentido guardar as informações sobre
Stanislaw Wielgus se eles quisessem atingir esses três homens. A velha guarda, ou seja, todos aqueles em
que Sodano confiava, estava se vingando do novo chefe? Até hoje não consigo provar. Mas não posso
simplesmente acreditar que tudo que aconteceu no caso Stanislaw Wielgus tenha sido coincidência.

No dia 3 de março de 2007, o papa Bento XVI nomeou como sucessor de Stanislaw Wielgus o bispo
Kazimierz Nycz. Mas a mácula de que o papa alemão não estava em condições de apontar o homem certo
para um bispado importante continuou, indelével. No Vaticano, havia rumores sobre sua falta de
conhecimento sobre a natureza humana. Acho muito provável que tudo isso não tenha nenhuma relação
com a habilidade do sumo pontífice de analisar as pessoas, e sim com o orgulho ferido de alguns
funcionários do Vaticano, ansiosos por prejudicar o papa.



O projeto do século: a beatificação

Ninguém poderia imaginar, no dia 2 de abril de 2007, quantos problemas se aproximavam de um dos
projetos mais importantes do pontificado de Bento XVI, porque tudo aconteceu com uma precisão
excepcional: a beatificação do papa João Paulo II. O papa alemão havia abolido o período mínimo para
a beatificação do caso de Karol Wojtyla. Normalmente, é preciso que se passem cinco anos antes de o
candidato poder ser beatificado, mas permitiram que a diocese começasse a trabalhar no caso de Wojtyla
de imediato. O responsável pelo processo foi o postulante Slawomir Oder de Torun, na Polônia.
Atendendo ao pedido de Bento XVI, Oder mergulhou de cabeça na imensa quantidade de trabalho do
processo. A diocese de Roma queria anunciar orgulhosamente, no segundo aniversário de morte do papa
João Paulo II, que as investigações tinham terminado com sucesso e em apenas dois anos.

Para o papa, isso significava uma grande vitória pessoal. Milhões haviam gritado “santo subito” ou
seja, “declare-o logo santo”, logo após a morte de João Paulo II. E Bento XVI decidiu acatar o pedido
dos fiéis. O caminho para a beatificação do papa João Paulo II foi arrumado em tempo recorde. Como
Oder trabalhou tanto e tão rápido, demorou mais três anos para que o Vaticano conseguisse encerrar a
última fase do processo de beatificação. O chefe da Igreja queria garantir que sua decisão fosse correta.
O processo de beatificação deveria terminar antes do período obrigatório de espera de cinco anos. Se
não conseguissem isso, então a abolição do período de cinco anos pelo papa já não teria mais sentido, e
pareceria que ele havia ignorado o pedido de milhares de fiéis.

Mas no dia 2 de abril de 2007, tudo parecia estar correndo perfeitamente bem para o papa, e ele
conseguiria manter a sua promessa de beatificação o mais rápido possível. A investigação da diocese é
muito mais complicada do que a revisão subsequente do processo pelo Vaticano. E significava que dos
cinco anos disponíveis para o processo, até então já haviam se passado dois e grande parte do trabalho
estava quase pronto. As pesquisas da diocese são extensas, porque eles devem examinar a vida toda do
candidato, tudo o que ele disse, fez ou escreveu. O mais importante era que a diocese precisava detectar
um milagre, examiná-lo e comprová-lo. Segundo a Igreja Católica, um milagre feito num morto é o selo
divino sobre o processo de beatificação. A tese é que somente quando o candidato está no paraíso é que
ele pode pedir um milagre para Deus. Se as pessoas na Terra erram e consideram beata uma pessoa que
na verdade foi para o inferno, então não ocorrerá o milagre, porque uma pessoa que está no inferno não
poder pedir um milagre a Deus. Slawomir Oder não só havia analisado os documentos do sumo pontífice
durante as suas jornadas de trabalho de dezesseis horas por dia, como também todos os detalhes para o
suposto milagre.

Durante a fase de pesquisa, visitei Slawomir Oder diversas vezes e nos tornamos amigos depois de
tudo aquilo. Nós nos conhecemos em 1999, na Polônia. Slawomir Oder é originário da diocese de Torun.
Durante sua longa viagem à Polônia, entre 5 e 17 de junho de 1999, João Paulo II também visitou Torun,
onde Slawomir Order fora ordenado padre no dia 14 de maio de 1989. Oder tinha sido selecionado para
ser o postulante mais jovem a fazer o processo de beatificação de um homem que morrera muito jovem:
dom Stefan Wincenty Frelichwski, no dia 23 de fevereiro de 1945, aos 32 anos, no campo de
concentração de Dachau. Dois meses depois, no dia 29 de abril de 1945, o campo de concentração foi
liberado pelas tropas dos Estados Unidos.

João Paulo II queria fazer desse jovem homem o padroeiro dos escoteiros, porque ele era um
fervoroso defensor do Movimento Escoteiro. dom Slawomir Oder preparou os documentos como chefe
do procedimento, o postulante. O papa o agradeceu por isso em Torun. Lembro-me bem do jovem padre,
pequeno e magro, que era Slawomir Oder e não imaginei naquele momento que esse homem modesto
ficaria famoso por ser o postulante e autor de livros sobre o papa João Paulo II. Slawomir Oder também
conhecera Karol Wojtyla pessoalmente e por isso parecia ser o homem certo para assumir a função de
postulante.



A responsável pelo processo de beatificação é a diocese onde o candidato morre. No caso de Karol
Wojtyla, era a diocese de Roma, que é o palácio de Latrão. Assim como o Vaticano é a sede da Igreja
Mundial, o vicário, ou seja, o papa, também rege o bispado de Roma do palácio de Latrão.

Slawomir Oder trabalhava na vida de Karol Wojtyla em um escritório que ficava em um sótão escuro,
ao lado da corte da Igreja, no palácio de Latrão. No início de seu trabalho ele havia colocado em prática
uma ideia engenhosa: após a morte de Karol Wojtyla, milhões de pessoas ansiavam por um suvenir. Oder
decidiu agir para que esse desejo se realizasse. Apesar de João Paulo II ainda não ter sido declarado
oficialmente beato, ele picou a última sotaina branca de Karol Wojtyla em mais de 100 mil pequenos
pedaços, todos eles bem menores do que selos postais. Ele grudou esses pedaços de roupa em cartões
postais, e por anos esse foi o suvenir mais procurado em Roma, um pedaço de uma sotaina do papa!
Oficialmente isso ainda não era vendido como uma relíquia, pois até então o sumo pontífice ainda era um
simples mortal absolutamente ordinário; mas, para o público, esse pequeno pedaço de tecido transformou
João Paulo II em santo antes mesmo de se completar a primeira parte do seu processo de beatificação.
Era possível tocar os milhares de pedaços de tecido e imaginar que se estava tocando no papa, vestido
com sua última sotaina. Slawomir Oder nunca se cansou de dizer quão gasta estava essa última sotaina do
chefe da Igreja. Karol Wojtyla nunca quis nada para si mesmo e pedia para as freiras remendarem suas
sotainas.

Oder coletava evidências das virtudes especiais do católico Karol Wojtyla sem se cansar. Ele falou
com testemunhas como Mikhail Gorbachev e examinou minuciosamente mais de duas toneladas de papeis
deixados pelo papa, incluindo poemas, memórias e anotações. Na verdade, seu testamento determinava
que tudo deveria ser queimado assim que ele morresse, mas seu secretário, Stanislaw Dziwisz, guardou
tudo. E agora Slawomir Oder tinha que ler todas as montanhas de papéis. Slawomir Oder só me contou
sobre as facetas negativas desse trabalho a contragosto e a portas fechadas. Chegavam ao seu escritório
pacotes do mundo inteiro, de pessoas que contavam ter visto João Paulo II. Todas essas pessoas queriam
servir de testemunha de que o papa realmente existira. Entre essas pessoas havia algumas com umas
tantas ideias bem estranhas. Certa feita, a equipe de Oder abriu um pacote que continha as cinzas de
alguém. Os restos de um morto deveriam fazer parte de alguma forma extraordinária de devoção a João
Paulo II, mesmo que ninguém tenha entendido isso muito bem.

Acredito que o pontificado de Bento XVI entrará para a história dos papas com um evento sem
precedentes. Pelo que eu saiba, nenhum dos seus 263 predecessores arranjou problemas dentro da Igreja
por causa de seus princípios teológicos.



Jesus de Nazaré

No dia 13 de abril de 2007, o papa Bento XVI fez um experimento único: nesse dia foi publicado o
importante livro Jesus de Nazaré, de autoria de Joseph Ratzinger, ou Bento XVI. Essa frase mostra quão
delicado era o tema: quem era efetivamente o autor daquele trabalho? Joseph Ratzinger ou o papa? O
livro foi publicado com o nome de dois autores estampados na capa: Joseph Ratzinger e papa Bento XVI.
Um laico poderia dizer que isso é uma bobagem, afinal de contas Joseph Ratzinger e o papa Bento XVI
são a mesma pessoa. Isso é verdade, mas o sumo pontífice tinha em vista algo especial para o livro sobre
Jesus, algo que fez que, de repente, o mundo o olhasse com simpatia. Em vez de se impor e declarar que
agora que ele era papa e interferiria na briga dos teólogos e determinaria qual é a única verdade válida
sobre Jesus, com esse seu trabalho, o que Joseph Ratzinger realmente fez foi mostrar que esse livro tinha
vindo das mãos do teólogo Ratzinger e que ele estava apresentando apenas as suas descobertas e a sua
opinião. No prefácio, ele explicitava que os fiéis não precisavam aceitar o conteúdo desse livro e que ele
não estava falando como ex cathedra.

Ex cathedra significa que em função da sua cátedra, o seu cargo, o papa possui o direito de anunciar
as verdades da fé para todos os católicos. Essa cátedra, ou cadeira pontifícia existe de verdade, ela está
no alto da Basílica de Latrão e não na Basílica de São Pedro, em Roma. Sua cátedra é o trono do bispo
de Roma e da palavra cátedra surgiu da palavra catedral. O termo ex cathedra significa que se o papa
expressasse sua opinião desse trono, ela valeria como absoluta.

Mas o sumo pontífice não fez isso no seu livro Jesus de Nazaré: ele encorajou os críticos e até a
oposição. Nunca antes um papa fizera algo tão revolucionário: escrever sobre Teologia e liberar a Igreja
e os fiéis para decidir se eles consideravam o que fora dito bom e se iriam acreditar naquilo ou não. A
editora que publicou o livro precisou destruir milhares de capas, porque o livro tinha sido primeiramente
impresso sob o nome do papa, ou seja, um livro escrito apenas pelo papa Bento XVI. Com certeza, havia
razões comerciais para a editora ter feito isso, porque pessoas no mundo inteiro gostariam muito mais de
ter em sua estante um livro do papa do que um livro do teólogo Joseph Ratzinger. Mas o chefe supremo
dos cristãos insistia que esse era o trabalho de um humilde teólogo, que poderia muito bem estar errado.

Essa decisão foi tão dramática porque se relacionava diretamente com o último trabalho que um papa
publicara e gerou muitos problemas dentro do Vaticano, mas por um motivo completamente diferente. No
dia 29 de junho de 1868, o papa Pio IX convocou o Primeiro Concílio do Vaticano e tomou uma decisão
que gerou um cisma na Igreja e na fundação da mesma, conhecida como “Igreja dos velhos católicos”. O
papa Pio IX ignorou quase um quinto dos participantes do Concílio e proclamou o dogma da
infalibilidade. Como protesto, diversos cardeais, principalmente os da Áustria e da França, se retiraram
da Basílica de São Pedro. O dogma diz que o sumo pontífice nunca comete um erro, quando ele se
pronuncia ex cathedra sobre as crenças da Igreja Católica. Até hoje, essa ideia irrita não apenas os
opositores, mas também muitos membros da Igreja Católica. Como um homem falível consegue afirmar
que não comete erros? Em 1970, Hans Küng publicou um livro, Infalível?, que questionava isso. Dez
anos depois isso custou sua licença de ensino.

Agora, Joseph Ratzinger se colocava de modo espetacular e muito hábil ao lado das pessoas que
achavam a infalibilidade muito complexa. Ele mesmo dizia que sua opinião sobre a vida e o trabalho de
Jesus de Nazaré podia conter erros. Enquanto o papa Pio IX tomou uma importante decisão na política da
Igreja com o dogma da infalibilidade, Joseph Ratzinger escreveu em Jesus de Nazaré que ele não se
considerava infalível. A Igreja não se indignou com o conteúdo e a opinião dele sobre Jesus de Nazaré,
mas com o simples fato de ele ter escrito um livro.

A decepção com a nomeação inadequada do bispo da Varsóvia ainda era recente. Os inimigos do
Sumo Sacerdote ainda discutiam sobre a máquina da Igreja e diziam às escondidas que ele não ocupava o
seu tempo apenas com questões relativas ao governo da Igreja, mas o perdia refletindo sobre questões



teológicas. Muitos no Vaticano achavam que o papa deveria se concentrar exclusivamente em responder
perguntas conhecidas da Igreja, ou seja, ele deveria escrever encíclicas e outros ensinamentos que são
válidos para toda a Igreja. Do ponto de vista dos críticos, Joseph Ratzinger se dera ao luxo de gastar
muito tempo escrevendo esse seu trabalho teológico, em vez de trabalhar como papa. Para os críticos,
isso também significava que Joseph Ratzinger ainda não percebera ou não aceitara que ele já não era
mais um simples teólogo. Era a mesma crítica que fizeram após o seu discurso em Regensburgo, quando,
supostamente, o papa tinha discursado apenas como um professor universitário de Teologia. Como esse
homem, o líder de mais de um bilhão de fiéis, podia ignorar o fato de ser o vigário de Jesus Cristo e, com
isso, o representante de Deus na Terra, e não poder perder tempo discutindo detalhes teológicos entre
colegas?

Ou era exatamente isso de que o sumo pontífice precisava? De um tempo para refletir sobre o fundador
da Igreja e o que ele tinha efetivamente pretendido? Em seu livro, Joseph Ratzinger tinha escrito que essa
obra era o resultado do seu longo trabalho como teólogo, e de sua longa jornada como cristão. Uma
característica marcante do trabalho foi principalmente a de que o livro era apenas uma primeira parte.
Claramente, Ratzinger queria escrever mais sobre Jesus de Nazaré, porque o primeiro volume começa
com o batismo no rio Jordão e termina com a transfiguração. Não aborda a infância, a paixão, o
sofrimento, a morte ou a ressurreição. O papa aborda as “faces de Cristo”: ele escreveu sobre o que as
pessoas viram em Cristo, o que ele era e o que ele não era. Ele escreveu bastante sobre a decepção dos
seguidores do filho do carpinteiro de Nazaré, pois achavam que Jesus seria um líder político. Essas
pessoas esperavam que ele os fosse liderar em uma revolta militar contra os ocupadores romanos. O
sumo pontífice acredita que essas expectativas eram claras, e que Jesus não quis satisfazê-las. Bento XVI
também escreveu bastante sobre o impacto da mensagem de Jesus de Nazaré sobre os judeus pios, a
ponto de eles terem se perguntado se Jesus não era um blasfemador.

Tomas Söding, o primeiro membro da Comissão Teológica Internacional do Vaticano a se casar e um
teólogo muito estimado pelo papa Bento XVI, disse-me em uma reunião no Vaticano que ficou muito
surpreso ao ver que o papa participava de discussões teológicas como um colega. “Isso é uma novidade,
na história dos papas”, disse Söding. Na verdade, com esse livro Bento XVI se colocava em uma disputa
acirrada com teólogos como Rudolf Schnackenburg, Joachim Jeremias, Hartmut Gese e outros. O papa
argumenta sempre como um colega e ele não (pré-)julga.

Cuidadosamente, ele formulava uma crítica a Volker Hampel, cuja interpretação da palavra resgate
“não agradava muito” ao papa. Contudo, Bento XVI não afirmava que Hampel tinha cometido um erro e
que seria punido pelo sumo pontífice.



Escândalo acima das nuvens

O dia 9 de maio de 2007 vai ficar gravado na memória como o dia em que, pela primeira vez em dois mil
anos da história papal, um sucessor de Pedro foi publicamente despojado do poder por seu secretário de
Estado e seu assessor de imprensa. O que aconteceu nesse dia no céu, acima das nuvens, em um avião da
Alitalia que saiu de Roma e se dirigia a São Paulo, foi tão ultrajante que os passageiros não conseguiam
acreditar no que viam e ouviam. Até esse momento, era impensável que um papa pudesse ser
publicamente constrangido pelo seu próprio pessoal. Isso aconteceu essencialmente por causa de seu
predecessor. Quem perguntasse se Karol Wojtyla poderia vencer, precisava apenas ver as fotos de 1983
do aeroporto de Manágua. João Paulo II se ajoelhou diante do ministro da Cultura, o padre trapista Ernest
Cardenal, e mais tarde o colocou sob uma suspensão “a divinis” da Igreja, apesar de o padre já ser uma
estrela mundial nos âmbitos político e literário, que o fizeram candidato ao Prêmio Nobel de Literatura.
Isso basta para mostrar o conflito contínuo entre o secretariado de Estado e o papa, desde a eleição de
Karol Wojtyla em 1978 até sua morte, em 2005.

Isso era principalmente relativo às diversas viagens. O secretariado de Estado acreditava que as
viagens eram função do cardeal secretário de Estado, o segundo homem do Vaticano. Porque, na
qualidade de sucessor de Pedro, o papa deveria permanecer em Roma, e mandar o segundo homem para
proclamar a mensagem de Cristo aos povos. No caso de Pedro, o segundo homem era Paulo. Isso
escondia uma exigência simples: o papa deveria permanecer em casa. Porque se o chefe viajasse
incansavelmente pelo mundo, para que ele precisaria do secretariado de Estado? Qual o sentido das
negociações individuais do secretariado de Estado com países e a inundação de repórteres para o sumo
pontífice, quando ele viajava pessoalmente para se encontrar com chefes de Estado de diversos países?
Mas ele não visitava somente alguns países pessoalmente e sim o mundo inteiro. Isso fazia que surgisse a
dúvida de por que manter o secretariado de Estado. Apesar dos apelos do secretariado de Estado ao
papa para que ele ficasse em casa, ele fez 104 viagens internacionais, o equivalente a três vezes a
distância entre a Terra e a Lua. O secretário de Estado não tinha alternativa, ele devia aceitar e lamentar
o fato de ter perdido a importância. Era assim que o poder no Vaticano esteve dividido até a morte de
Karol Wojtyla.

Eu não esperava que algo emocionante fosse acontecer quando embarquei no avião papal, um Boeing
777 da Alitalia, no dia 9 de maio de 2007. Uma viagem do papa ao Brasil não é nada que desperte muita
emoção, porque é um exemplo clássico de jogo que se ganha em casa. O que o sumo pontífice deveria
esperar, na e da maior nação católica do mundo? No mínimo multidões alegres. Qualquer outra coisa
seria uma surpresa, porque ninguém duvidava que a Igreja Católica brasileira se encarregaria de juntar
multidões alegres. Na verdade eu fiquei surpreso com o que aconteceu enquanto íamos para São Paulo.
Eu estava ansioso pela festa que os brasileiros fariam para o papa. Havia uma velha rivalidade entre São
Paulo e Rio de Janeiro sobre quem receberia o papa mais entusiasticamente. Durante a viagem do papa,
em 1997, para antiga capital federal, os esfuziantes cariocas penduraram faixas com os dizeres “Se Deus
é brasileiro, então o papa é carioca”. Na verdade, o papa João Paulo II tinha ido mais vezes ao Rio do
que a São Paulo. Mas agora o papa alemão estava indo para a grande São Paulo, e não para o Rio de
Janeiro. E estava certo que os moradores da cidade mais importante da América Latina estavam ansiosos
para aquele momento.

Havia ainda outro motivo, não muito religioso, que me deixava ansioso para voltar ao Brasil. Lembro-
me como os jovens brasileiros e brasileiras haviam celebrado freneticamente, durante o Encontro
Mundial para as Famílias em 1997, no Rio de janeiro. As jovens católicas que participavam da oração
noturna do papa, apesar de ser um evento religioso, estavam vestidas como se fossem um exército de
supermodelos prontas para uma festa de biquíni na praia, onde haveria uma competição de camiseta
molhada. Lembro-me de ter pensado: “Nossa, se essas são as jovens católicas que se vestiram para a



missa do sumo pontífice, como se vestem então as que não são religiosas?”.
O voo para São Paulo já deveria entrar para a história, porque era o último dia da única prática

democrática na corte papal: a coletiva de imprensa. Os homens e mulheres poderosos do mundo inteiro
que respeitam a democracia respondem às perguntas dos jornalistas nas coletivas de imprensa. O papa
João Paulo II havia instituído essa prática no Vaticano. Participei dessas coletivas de imprensa por quase
duas décadas. O papa ia para perto dos jornalistas e ele não apenas respeitava como também simpatizava
com as pessoas que tinham que observar um pontífice. Karol Wojtyla respondia tranquilamente às
perguntas, mesmo se fossem perguntas que não diziam respeito a ele. Perguntei várias vezes a ele, durante
a década de 1990, sobre o conflito que surgia na Alemanha, devido ao sistema de apoio para grávidas,
liberando a interrupção voluntária de gravidez. Para ele, esse assunto era muito desagradável, não
gostando de abordá-lo. Mas, apesar disso, ele tinha o dom de usar a simpatia para se livrar dessas
situações incômodas e mesmo assim não dizer nada, o que deixava a pessoa que fez a pergunta um pouco
decepcionada. Muitas vezes, em assuntos delicados, ele simplesmente respondia fazendo uma pergunta de
volta. Se um repórter quisesse saber como o papa escolhe essa ou aquela questão, João Paulo II
perguntaria a ele: “O que o senhor faria, se fosse o papa?”. Às vezes, ele respondia fazendo brincadeiras:
“Eu fiz uma escolha, sobre o tema de sua pergunta, mas com certeza não a compartilharei com o senhor”.
Um encontro de João Paulo II com um cardeal que queria cair nas graças dele foi lendário. O cardeal
disse: “Vossa Santidade, é muito triste que a imprensa às vezes escreva coisas tão ruins sobre a vossa
pessoa”. Monsenhor Dziwisz adorava relembrar a resposta do papa: “Sabe de uma coisa, é verdade, eles
escrevem coisas ruins sobre mim, mas na verdade eu merecia que eles escrevessem muito pior”.

Era assim que o 263˚ sucessor de Pedro lidava com a imprensa. Mas, agora, o 264˚ sucessor estava no
avião e precisava responder a algumas perguntas. Aquela deveria ser a última vez. Após esse dia, o
Vaticano aboliria a última prática democrática e, no futuro, o porta-voz do Vaticano Federico Lombardi
iria escolher as perguntas para só perguntar ao papa o que ele, um jesuíta que jurou obediência ao sumo
pontífice, considerava apropriado.

Quando meu amigo Marco Politi levantou o braço para fazer uma pergunta, temi que pudesse gerar um
conflito. Marco não estava sentado muito na frente do avião, o padre Lombardi poderia ter passado
facilmente sem perceber o seu braço esticado para o lado esquerdo do compartimento do passageiro.
Mas o padre Lombardi não imaginava sobre o que seria a pergunta, então deixou Marco fazê-la. Acredito
que o motivo para Marco abordar um tema tão delicado não tenha tido nada a ver com um desejo de se
envolver nos debates complexos que afetavam a América Latina. Sei que o meu amigo Marco Politi era
preguiçoso demais para ler seriamente os documentos da Conferência dos Bispos da América Latina para
a qual Bento XVI estava indo. Marco não sabia quase nada da América Latina e eu descobri isso de
primeira mão, quando estávamos andando por um parque em São Paulo e ele me disse que os brasileiros
que conheceu diziam que estávamos nos expondo e eventualmente nos arriscando, naquele parque. Mas
havia ainda outro motivo para Marco escolher uma questão tão complicada. Ele era grande amigo de
Valentina Arzachi, a correspondente para a emissora televisiva mexicana Televisa e ela sabia mais sobre
os problemas da América Latina do que muitos cardeais. Valentina era educada demais para fazer uma
pergunta tão incômoda ao papa, mas Marco não. E foi assim que Marco Politi, o único vaticanista
italiano que passou sua infância na Alemanha, levou o papa alemão à desgraça.

Marco queria saber se o chefe da Igreja iria atender aos pedidos dos bispos mexicanos e excomungar
qualquer político que não se declarasse abertamente contra a legalização do aborto. O assunto era tão
sensível que a pergunta foi praticamente uma crueldade. Eu não tinha a menor dúvida que a pergunta era
na verdade de autoria de Valentina, porque as pessoas na Itália não acompanhavam a disputa entre os
bispos mexicanos e os políticos. A pergunta era especialmente maldosa sobretudo porque o papa não
podia se recusar a respondê-la. As questões mais sensíveis podem facilmente “queimar” um papa. Em
todos os anos que trabalhei como observador do Vaticano, diversas vezes colegas cometeram o mesmo



erro e perguntaram ao papa uma questão fascinante: quando o celibato finalmente seria abolido e quando
os padres parariam de abusar de crianças, mulheres ou homens? O que vocês tem contra o
homossexualismo? Por que vocês não querem mulheres como padres? E assim por diante... O papa
poderia tirar a questão da pauta, dizendo que agora ele estava indo para o Brasil e só iria responder
perguntas sobre a América Latina. Mas a pergunta sobre os bispos mexicanos tinha a ver com aquela
viagem e ele não conseguiria se livrar dessa questão tão facilmente.

O tema era tão delicado justamente porque era sobre o México. O México ultracatólico possui uma
Constituição tradicional que separa o Estado da Igreja. O chefe de Estado é proibido de participar de
serviços religiosos ou de receber líderes religiosos, coisas que o presidente do México ignorara nos
últimos anos. Eles beijavam a mão do sumo pontífice, Constituição para cá, Constituição para lá. Uma
interferência tão grande nos assuntos internos do México, como a campanha de excomunhão, precisaria
ser muito bem considerada. Primeiramente, o papa fez o que deveria ser feito, ele desconversou.
Explicou que os bispos mexicanos iriam resolver essa questão corretamente. Com essa resposta, o papa
Bento XVI, mesmo que sem saber e naturalmente sem querer, desencadeou um caso terrível. Marco
percebeu isso imediatamente e explicou ao sumo pontífice que sua resposta havia sido uma tolice, porque
os bispos mexicanos já explicaram que a decisão do que fazer dependia do papa. Como ele, Joseph
Ratzinger, era o atual chefe da Igreja, ele precisaria saber o que fazer em seguida.

Bento XVI caiu na armadilha. E foi terrível testemunhar aquilo. O papa deu uma resposta errada e
explicou o que iria fazer. Ele disse que os políticos excomungados pelos bispos mexicanos, ou seja,
políticos que não tivessem se manifestado abertamente contra o aborto, seriam proibidos de receber o
sacramento. Mas um político que não pode ir para a comunhão era o mesmo que perder dezenas de
milhares de votos no México.

Depois dessa resposta, o Vaticano parecia farto, então o chefe de viagem levou o papa para a parte
dianteira do avião. Era o fim da coletiva de imprensa. Marco Politi fez uma entrada triunfal, mas a única
pessoa que realmente entendeu o que aconteceria com o que o sumo pontífice acabava de dizer foi
Valentina Arzachi. Ela soube na mesma hora que a resposta do papa faria dele uma sensação no México.
Ninguém no México jamais pensara que fosse possível o papa ir tão longe, como excomungar políticos
aos montes. Foi inevitável surgir o debate de o quanto a Igreja Católica pode interferir nos assuntos
internos de um país como o México.

A situação, naquele momento, não era algo inédito. Apesar de o público nem sempre perceber, muitas
vezes o que o chefe da Igreja diz ou faz não tem relação com a Igreja. Na verdade, muitas coisas que
estão escondidas e mantidas em segredo não conseguem passar despercebidas. Um dos maiores fracassos
no pontificado de João Paulo II refere-se ao milagre de Civitavecchia. Há quem diga que saíram lágrimas
de sangue dos olhos de uma Virgem Maria de gesso do local de peregrinação de Medjugorje. A
Congregação para a Doutrina da Fé do cardeal Joseph Ratzinger dirigiu-se imediatamente para o local,
para acabar com aquela bobagem. Os críticos da Igreja Católica vinham esperando por um caso assim,
para dizer: “Por acaso, agora os católicos acreditam que o Deus todo poderoso no céu tem tanto mal
gosto que faz estátuas de gesso chorarem lágrimas de sangue humano?”. O caso todo teria sido simples,
se não fosse por um bispo. Sua Excelência Girolamo Grillo, bispo de Tarquínia, jurou na televisão que
havia visto as lágrimas de sangue da Virgem Maria, e que aquilo tinha sido um milagre. O Vaticano ficou
indignado, o cardeal Walter Kasper esclareceu a situação, dizendo: “Nós, do Vaticano, não acreditamos
em madonas que vertem lágrimas de sangue”. Joseph Ratzinger tinha convocado o bispo Grillo e feito
uma advertência zangada a ele: como um bispo podia elogiar publicamente um alegado milagre daquela
maneira? A Igreja demorava décadas, se não séculos, para provar um milagre.

E, então, o inesperado aconteceu. O papa interferiu. Apesar de todos os alertas que o bispo Grillo
havia recebido do cardeal Ratzinger, ele continuou a rezar diante da estátua milagrosa da Madona e então
ele a levou para o apartamento papal. Mas não evitou que o cardeal Deskur, seu melhor amigo, fosse para



Tarquínio para presentear os fiéis com uma nova estátua da Virgem Maria de Medjugorje, depois que a
polícia confiscou a suposta estátua milagrosa, porque eles suspeitavam de uma fraude. Qualquer que
fosse a direção para a qual se voltasse, o fato é que o sumo pontífice foi obrigado a admitir que aquela
Virgem Maria miraculosa não convinha à imagem da Igreja. Ele aquentou pacientemente, quando a
maioria absoluta do Vaticano acusava aquilo tudo de ser uma fraude e uma estupidez.

Todo mundo sabe o que o Vaticano costuma fazer, em um caso desses: eles esperam a poeira baixar
até que o caso seja esquecido. Monsenhor Grillo foi silenciado pelo secretariado de Estado, que o
proibiu de mencionar o milagre novamente. Mas era impossível deixar de lado o fato de o próprio papa
adorar a imagem da Virgem Maria.

Naquele dia 7 de maio de 2007, eu estava certo de que o mesmo aconteceria no caso dos bispos
mexicanos. Se o papa tivesse realmente dito algo errado, então eles não fariam nada, de início. Em alguns
dias, talvez semanas, o Vaticano iria simplesmente explicar que a situação no México havia mudado e
que o chefe da cristandade tinha decidido, em sua infinita bondade, ser misericordioso antes de justo, e
por isso voltaria atrás em sua decisão relativa às excomunhões em massa. Tudo voltaria a ficar bem e
ninguém se daria conta de que o papa havia dito uma tremenda bobagem.

Eu vi coisas desse tipo acontecer uma centena de vezes. Mas o que se passou no avião significava uma
mudança épica para o cargo de sumo pontífice. Até então, o Vaticano tinha o seguinte objetivo, como o
mais importante de todos: o cargo do papa não poderia ser danificado em nenhuma hipótese. Mas isso foi
válido somente até o dia 7 de maio de 2007, pois, de repente, a cortina do avião papal se abriu e o porta-
voz do Vaticano Federico Lombardi apareceu diante da imprensa. Era óbvio que ele havia sido mandado,
ele jamais se dirigiria a nós por iniciativa própria. Quando ele começou a falar, pensei que não tivesse
ouvido corretamente, porque ele disse com toda seriedade e franqueza que o papa tinha dito uma besteira
e não fazia ideia do caso do México. E mais: que o plano de excomungar os políticos seria colocado em
prática, independentemente da vontade papal.

Fiquei chocado. O secretariado de Estado era tão forte a ponto de apresentar o chefe da Igreja à
imprensa mundial como um ignorante que não tinha ideia do que acontecia na sua própria Igreja? Uma
medida como aquela, que prejudicava a imagem do papa, teria sido impensável durante o pontificado de
João Paulo II, porque o cargo do papa precisava ser protegido acima de tudo. Não havia motivo para no
dia 7 de maio se agir tão apressadamente e humilhar o papa publicamente. Havia apenas uma conclusão
para tal atrocidade ter acontecido: o papa Bento XVI era um papa fraco. Um homem com o qual o
secretariado de Estado pode fazer que o seu próprio pessoal o apresente publicamente como alguém que
não sabe o que diz. O preço que o sumo pontífice pagou por tudo isso foi perder sua autoridade. Karol
Wojtyla havia feito com o secretariado de Estado o que bem entendia, mas agora havia começado uma
nova era. Sem necessidade, o secretariado de Estado deixava que o mundo visse os bastidores e
percebesse quem estava agora no comando do Vaticano. Esse foi o dia em que comecei a sentir pena de
Bento XVI.

O papa precisou aceitar passivamente um mau agouro logo após a aterrissagem em São Paulo. O
secretariado de Estado não fez o seu trabalho direito, pois, de alguma forma, eles tinham simplesmente
esquecido de trazer o passaporte do papa Bento XVI. O papa João Paulo II visitou muitos países sem
nunca terem pedido pelo seu passaporte. Mas as condições impostas pela comunidade internacional de
aviação haviam se modificado. Todos os passageiros deveriam ter um documento válido consigo. Isso
também valia para o sumo pontífice, e como ninguém no Vaticano tinha imaginado que isso aconteceria
no Brasil, pela primeira vez na história um papa precisou pagar uma multa, porque o chefe da Igreja
Católica do mundo estava viajando de avião sem um documento de identidade.

Mas o Vaticano percebeu claramente que a recepção do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva
não havia sido calorosa. Lula era filho de trabalhadores, tinha tido uma infância pobre no Nordeste, antes
de se transformar em líder sindicalista na região que circunda a colossal cidade de São Paulo, quando



descobriu que o pai tinha uma segunda família em segredo. Pai que perdeu para a bebida. Lula fora
batizado em uma Igreja Católica Apostólica Romana, mas não era segredo que ele não dava importância
à religião. Nada surpreendente para um ex-engraxate e líder sindicalista. Por muitos séculos, a Igreja
Católica na América Latina tinha sido pensada principalmente para as famílias que podiam pagar por
suas cerimônias de casamento. A Igreja começou a se interessar pelos pobres tarde demais.

Ninguém se surpreenderia muito com uma recepção fria, mas a recepção não foi apenas fria, ela foi
gelada. Pior do que descobrir o desinteresse óbvio de Lula pelo sumo pontífice, foi descobrir uma total
indiferença dos brasileiros. Era impressionante como o relacionamento dos brasileiros com o papa tinha
mudado, entre 1997 e 2007. Durante o Encontro Mundial das Famílias, no Rio de Janeiro, dez anos antes,
para todos os lados que alguém olhasse havia bandeiras, faixas e muitos pôsteres, dando boas-vindas ao
chefe da Igreja. Mas agora, nada. Não havia nada nas ruas de São Paulo. Passeei com Marco pelo centro
da cidade e não conseguíamos acreditar, não havia nada, nem uma bandeirola, uma foto, absolutamente
nada. As pessoas não se levantavam quando o papa passou, em seu papa-móvel. Por todos os lados da
cidade havia prédios que abrigavam templos das igrejas livres evangélicas. Eu quase não as notei em
1997, mas agora elas estavam em todos os lugares. Os católicos estavam perdendo terreno em um dos
seus países fundamentais.

Junto com Marco, falei com pessoas nas ruas, perguntei a elas o que elas achavam do sumo pontífice,
ou se elas estavam felizes que ele tivesse vindo. A maioria nem sabia que Bento XVI estava visitando o
país deles naquele instante. A viagem para o Brasil também ameaçava ser uma decepção e parecia que o
papa alemão havia sofrido outra derrota. Mas no dia seguinte, o avião chegou à Fazenda da Esperança.



Nenhum reconhecimento de culpa

Não fui uma criança de comportamento exemplar na minha infância. Eu fazia o que todos os outros faziam
naquela idade. E se todos saíssem em corais para cantar músicas natalinas, nenhum de nós teria a ideia de
não participar. Ninguém no nosso grupo era religioso, nem Pit, Bernd ou os outros. Caminhávamos no
frio, congelando até os ossos, enfrentávamos a chuva e às vezes éramos expulsos das entradas das casas
por pessoas que não queriam saber da Igreja Católica, e cantávamos e cantávamos. Pensando bem a
música, a nossa música de Natal, “Nun steht den Stern, den wir bringen” [Eis a estrela que trazemos] é a
única música que posso até hoje, cinquenta anos depois, cantar sem errar a letra, mesmo se estiver meio
adormecido.

Não sei dizer quantas vezes ou em quantas entradas de casas cantei essa música, ao longo dos anos. Eu
me lembro do peso da caixa de doações em que guardávamos o dinheiro com os buracos redondos por
onde passavam tanto moedas como notas. Lembro-me dos debates intermináveis entre nós, crianças,
quando nos davam dinheiro. A coisa era muito simples: os doces pertenciam a todos e o dinheiro que
juntávamos era para quem precisasse. Não tenho a mínima ideia do que aconteceu com esse dinheiro,
apesar de sempre dizerem que ele estava seguro. Se alguém me perguntasse, eu diria que estávamos
doando o dinheiro para a África. Era muito difícil quando uma dona de casa não tinha doces para nós, ou
que sentia vergonha de dividir o resto dos biscoitos de Natal conosco. Então ela colocava dinheiro na
nossa lata e nos dava alguns trocados. Isso sempre levava a um debate terrível, porque uma parte do
coral queria colocar o dinheiro na caixa de doações para as crianças pobres, onde quer que elas
estivessem. Outros queriam ficar com o dinheiro, afinal de contas o doador dizia que o dinheiro era
nosso. Na maioria das vezes concordávamos em colocar o dinheiro na caixa de doações. Não queríamos
que ninguém se zangasse conosco por ganharmos dinheiro cantando músicas de Natal, mas com os doces
não tinha problema. Porém, sempre tínhamos uma discussão sobre esse problema moral.

Acho que nunca senti tanto frio na minha vida como durante aqueles invernos, cantando músicas de
Natal. Quando minha mãe já estava seriamente doente, ela me lembrou de que eu sempre ficava de cama
por uma semana depois que a época de cantar nas ruas já tinha terminado. Nunca imaginei que fosse
conhecer as pessoas que recebem o dinheiro que os cantores de músicas de Natal angariam. Por isso eu
estava muito ansioso para a tarde na Fazenda da Esperança, em São Paulo. O padre franciscano Hans
Stapel de Sauerland criou essa fazenda para reunir jovens abandonados com problemas de drogas e tratá-
los longe dos grandes centros. Ele já salvou milhares de jovens. E o papa foi visitar seu local, no dia 5
de maio de 2007.

Era uma manhã quente e me encontrei com o irmão de Hans Stapel, alemão que vinha da cidade de
Husten, onde ele trabalha como padre. Prometi visitá-lo ao menos uma vez, na Alemanha. Para dizer a
verdade, eu não esperava nada extraordinário naquele dia. Mas não foi assim, pois o dia foi muito
especial. Até então o papa Bento XVI já havia errado com muitas pessoas durante o seu pontificado, mas
o que ele fez ali, naquela ocasião compensou por muitos erros que ele cometeu. Pessoalmente, posso
dizer exatamente como medir o desempenho de um sumo pontífice, a saber, como ele adverte os grandes
e protege os pequenos. E havia chegado o dia de proteger os pequenos, aqueles que não têm voz, que
fumavam crack quando crianças e que tinham sido expulsos de casa pelos pais porque não tinham mais
futuro. Ao longo da história, eles foram completamente insignificantes.

Por isso aquele dia era tão especial. O papa foi até eles para lhes mostrar que eles eram importantes.
Naquele dia, Joseph Ratzinger fez questão de não apenas falar sobre o amor de Deus, mas de demonstrar
esse amor. Ele conversou com os jovens, os abraçou, disse para serem corajosos e, em minha opinião,
foi nesse momento que o chefe da Igreja Católica se mostrou um grande papa. O chefe de viagem
Gasbarri avisou ao chefe da Igreja que ele deveria se apressar porque o encontro com os jovens já
durava mais do que o planejado. Era trabalho de Gasbarri apressar o papa, e ele fez isso discreta e



simpaticamente. Inicialmente Bento XVI deixou-se levar sem resistir até o helicóptero por Alberto
Gasbarri, para longe do teatro improvisado que os jovens queriam apresentar a ele. Tudo parecia normal,
as crianças e os jovens aplaudiam e o papa se dirigia para o seu destino e para o seu próximo
compromisso. Mas então, de repente ele se virou.

Alberto Gasbarri olhou para o papa, chocado. O sumo pontífice bávaro, que não conseguia se impor
contra o seu próprio secretariado de Estado, assumiu as rédeas do protocolo e voltou até os jovens.
Gasbarri mal conseguia acreditar que o papa estava voltando, apesar de todos os bispos da América
Latina e do Caribe estarem esperando. O papa então fez algo fantástico: ele cantou novamente com os
jovens, conversou com eles e – o mais importante – transmitiu a todos aqueles jovens marginalizados a
seguinte mensagem: “Vocês são importantes. Mesmo que o mundo tenha desistido de vocês, mesmo que
seus pais não tenham cuidado de vocês e os tenham expulsado de casa, mesmo que as pessoas passem por
cima de vocês, vocês são muito mais importantes para o sumo pontífice do que bispos e políticos
importantes e ricos. Voltei porque quero mostrar-lhes que o meu lugar é aqui, ao lado de vocês, mesmo
que eu devesse estar indo, agora, para a Conferência dos Bispos”.

Esse gesto de Joseph Ratzinger me mostrou quanto amor ele possui, ele que às vezes parecia frio e
insensível. Para mim, esse homem não havia se tornado um bom papa por causa de seus feitos como
grande teólogo ou político na Igreja, e sim por causa desse momento, quando ele jogou o protocolo para
o alto e voltou para perto dos jovens.

Ah, se ele tivesse voltado para Roma no dia seguinte ao da visita a Fazenda da Esperança, então a
viagem internacional para o Brasil não teria sido considerada um fracasso. Mas o papa Bento XVI foi se
encontrar com os bispos da América Latina e do Caribe em Aparecida do Norte, cidade do interior do
Estado de São Paulo. No caminho para o local de peregrinação, eu li o discurso que ele queria proferir e
pensei: “Meu Deus, isso vai ser outro desastre. Por que, de novo, ninguém o aconselhou a não fazer esse
discurso?”.

Para a Igreja Católica do mundo inteiro, é muito simples obter sucesso. Presenciei isso dezenas de
vezes. É especialmente fácil porque o papa só precisa seguir um princípio básico: ser autocrítico. Todas
as religiões têm como objetivo alterar o modo de pensar e de agir das pessoas. Uma religião pública, ou
seja, uma religião como o cristianismo, usa uma entidade suprema que apresenta o que as pessoas podem
fazer e o que elas devem fazer, e também mostra e aponta para as pessoas os erros que elas cometeram.
Isso também vale para a própria Igreja Católica. Se uma instituição quer explicar às pessoas que atitudes
são consideradas boas e quais são consideradas ruins, então os fiéis e os infiéis, que também têm essa
visão de culpa, esperam que ela mostre com exemplos próprios. Toda vez que um papa tem coragem de
fazer sua autocrítica, ele é alvo do reconhecimento do mundo inteiro.

Um dos exemplos mais famosos desse tipo de caso é o de Galileu Galilei. Em 1979, o papa João Paulo
II, pouco tempo depois de assumir seu cargo, encarregou a Academia Pontifícia das Ciências a investigar
o caso que fora comissionado pela Igreja, condenando o astrônomo. No dia 2 de novembro de 1992, o
sumo pontífice reabilitou integralmente Galileu. A Igreja Católica reconhecia assim o erro de colocar em
prisão domiciliar e condenar um homem que dizia a verdade, ao afirmar que a Terra girava em torno do
Sol, e não o contrário, como alegava a Igreja! As repercussões foram imensas, o mundo inteiro falou
sobre esse passo corajoso do papa. Ainda maior foi a resposta à carta de desculpas para o povo judeu do
papa João Paulo II, em 2000, diante do Muro das Lamentações. Nela, o chefe da Igreja pedia perdão por
tudo que os cristãos tinham feito aos judeus e declarava que, a partir de então, o papa assumiria uma
missão especial para garantir que algo assim nunca mais acontecesse. O ultraconservador João Paulo II
recebeu elogios do mundo inteiro por esse passo. O maior reconhecimento que o papa recebeu veio tanto
dos poloneses cristãos como dos poloneses não cristãos, por causa do grande mea culpa, do dia 12 de
março de 2000, na Basílica de São Pedro, quando o sumo pontífice pediu perdão pelos crimes graves
cometidos pela Igreja Católica. Tanto intelectuais como opositores da Igreja reconheceram a magnitude



desse passo.
Mas no dia 13 de maio de 2007, o papa Bento XVI fez exatamente o oposto de tais atitudes. Em vez de

admitir a culpa, ele a negou, gerando consequências devastadoras. Ninguém jamais será capaz de
reconhecer o sofrimento que os conquistadores europeus causaram aos nativos da América do Sul e
Central, os indígenas. A Igreja Católica não possui um histórico honroso no continente americano. O papa
Nicolau V emitiu duas bulas papais para os navegadores portugueses, que iriam conquistar grande parte
da América Latina: a bula “Dum Diversas” de 18 de junho de 1452 para o rei Afonso V e a bula
“Romanus Pontifex” de 8 de janeiro de 1455 para Henrique, o navegador. Nas duas bulas, o sumo
pontífice permitiu explicitamente a escravização das nações da África. Após a descoberta da América,
em 1492, o Vaticano demorou pelo menos 45 anos para mudar de ideia sobre o caso dos habitantes do
continente. Em 1537, o papa Paulo III chegou à conclusão de que os índios também eram pessoas de
verdade, e que nessa condição precisavam ser convertidas. Ou seja, a Igreja Católica descobria
finalmente que os indígenas não eram animais...

Contudo, em nome de Jesus Cristo os padres assassinaram um número enorme de pessoas na América
Latina. Um caso particularmente triste foi o dos índios Tarahumara, no norte do México. A partir de
1607, jesuítas e franciscanos tentaram convertê-los à força, onde a tribo mais fortemente armada sofreu
uma verdadeira carnificina, sempre em nome de Cristo. Sabe-se hoje que a maioria das vítimas entre os
índios foram mortos por causa de epidemias de doenças que os brancos trouxeram consigo e que os
mercadores de escravos reclamavam. O caso mais famoso foi o as chamadas “reduções”: os jesuítas
construíram na América Latina construções onde mais de 100 mil índios moravam amontoados. As
“reduções” os protegiam dos mercadores de escravos, mas os índios eram tratados como crianças
travessas.

O propósito desse tipo de instituição era a cristianização com um mínimo de efeitos colaterais. Uma
das regras dos jesuítas ditava que não se podia administrar, como punição aos índios, mais do que 25
chicotadas, em nome do filho do carpinteiro de Nazaré. Sem dúvida, homens e mulheres também fizeram
coisas boas em nome de seu Deus na América Latina, e sem as “reduções” dos jesuítas. A história
mostraria que muitos índios mais teriam sido mortos por causa dos efeitos do álcool. Mas não há como
negar que a cristianização da América Latina massacrou milhares de pessoas. Os jesuítas se ocuparam
dos índios, mas sem o menor respeito pela religião dos nativos. Eles não deixavam os índios escolher se
queriam continuar acreditando em seus próprios deuses, ou se eles queriam acreditar no Deus cristão. Os
milhares de mortos não podem mais ser contados, e ninguém é capaz de dizer quanto sofrimento e quanta
bênção os missionários levaram para a América Latina. Ninguém duvida que tenham existido pontos
positivos e negativos, os historiadores só discordam sobre o que prevaleceu.

Naquele dia da visita papal, estavam reunidos diante da gigantesca catedral de Aparecia justamente os
descendentes das vítimas dos mercadores de escravos, muito tempo aceitos pela Igreja. No Brasil
existem todas as tonalidades de cor de pele, entre a completamente branca e a completamente negra. A
deportação de milhares de africanos para a América Latina, a miscigenação com os índios e os brancos
fez com que o Brasil de hoje se tornasse um país onde a maioria mostra na aparência a história da
criação. Mas um papa não deveria se perguntar diante daquela gente se a Igreja Católica tinha feito tudo o
que devia, para proteger as pessoas no continente americano? O relacionamento dos papas com a
Espanha e Portugal ultracatólicos também foi decisivo durante a colonização da América Latina. Apesar
de criticar os mercadores de escravos espanhóis e portugueses e também as “reduções” dos jesuítas, os
papas nunca intervieram junto dos reis católicos. E se fizeram isso, foi sem convicção.

Apesar de o Brasil ser a maior nação católica do mundo, com certeza os papas não são os únicos
culpados pelo fato de o país ter sido o último em todo o mundo a proibir a escravidão, em 1888, ou seja,
já quase no século XIX. E, apesar dos “panos quentes”, os papas também não são os únicos culpados de
os portugueses terem sido os maiores mercadores de escravos do mundo e terem vendido três milhões de



escravos para o Brasil. Mesmo que os papas não sejam os únicos culpados, a história com certeza seria
diferente sem a famosa bula do papa Nicolau V, que permitia aos portugueses negociar escravos
africanos.

Era isso que eu pensava, quando o sumo pontífice chegou a Aparecida, onde havia aproximadamente
200 mil fiéis vindos para a missa. O que um papa poderia dizer naquele lugar, diante daquelas pessoas, o
papa João Paulo II já havia mostrado, no dia 22 de fevereiro de 1992. Para o meu amigo Arturo Mari,
fotógrafo do papa por muito tempo, a visita para a Ilha Goree, na costa do Senegal, exatamente naquele
dia, foi uma das lembranças mais importantes da sua vida. O papa reconheceu a culpa retroativa da Igreja
Católica diante dos terríveis crimes da escravidão. Ele fez um discurso que entrou para a história. Ele
gritou: “Esses homens, essas mulheres e crianças foram vítimas de um comércio nefasto que tinha
pessoas batizadas envolvidas, mas que com certeza não viviam sua fé. Como alguém poderia não se
lembrar das vidas destruídas pela escravidão?”. E, além disso: “Infelizmente a nossa civilização, que se
chama cristã, voltou a praticar a escravidão, mesmo nesse século. Sabemos o que foram os campos de
concentração”.

Era simples assim. Ninguém que estava ali jamais se esqueceria desse discurso, no Senegal. O polonês
Karol Wojtyla foi grande o suficiente a ponto de admitir que o cristianismo também não fora capaz de
acabar com uma barbaridade como a Segunda Guerra Mundial, mas os poloneses foram vítimas dessa
guerra. Agora o sumo pontífice era um alemão, alguém que viveu durante a atrocidade nazista e que até
serviu no exército dos perpetradores, exército que atacou pessoas de todas as cores. Qualquer um que
tenha estado naquele dia em Aparecida vai se lembrar, pela cor da pele da maioria das pessoas que
estavam ali, que elas se lembravam do drama causado pelo sequestro dos africanos e sua escravidão. A
cor da pele daquela maioria atestava a história do continente e dos seus antecessores. O que o papa fez?
Em vez de fazer como o seu predecessor, e admitir a culpa dos católicos diante de um erro tão brutal, que
havia causado tanto sofrimento, ele simplesmente ignorou o lado brutal do cristianismo. Ele disse:

“Qual a importância da adoção da fé cristã para os países da América Latina e do Caribe? Isso
significava, para ele, conhecer e aceitar Cristo, o Deus desconhecido pelos seus antecessores procurado
por eles em suas ricas tradições religiosas. Cristo foi o salvador pelo qual ansiavam em silêncio.”

Além disso:
“Na verdade, a proclamação de Jesus e de seu Evangelho alienou em pouco tempo as culturas antes de

Colombo, e não está associada com a imposição de uma cultura estranha. As verdadeiras culturas não são
fechadas em si ou em momentos da história, elas são abertas e, mais que isso, elas buscam o contato com
outras culturas e esperam atingir o universalismo pelo encontro e diálogo com outros estilos de vida e
seus elementos, que podem levar a uma sintetização na qual há o respeito à diversidade de expressões
culturas e à sua realização concreta”.

Segundo a opinião do papa, as “verdadeiras culturas da América Latina” procuraram o encontro com
outras culturas e eles procuraram um diálogo com outros estilos de vida. Que espécie de diálogo era
esse, em que centenas de milhares de índios foram escravizados e batizados na religião católica e
milhares de africanos foram levados para o Brasil? Era essa a “nova síntese”?

A reação a esse discurso foi um protesto. O esfuziante presidente da Venezuela, Hugo Chavez, exigiu
um pedido público de desculpas do papa, dizendo que o seu povo tinha sido insultado. “Como o papa
ousava dizer que a evangelização não foi uma imposição? Então, por que os nossos nativos tiveram que
fugir para a selva e para as montanhas? Como chefe de Estado, mas com a humildade de um fazendeiro
venezuelano, eu peço que o papa se desculpe”. Hugo Chavez disse que “havia ocorrido um genocídio na
América Latina”, e que este “foi maior do que o ocorrido na Segunda Guerra Mundial”. Com aquele
discurso, o sumo pontífice acabava de conseguir enfraquecer a Igreja Católica no Brasil. Foi uma derrota
amarga para Bento XVI, que um papa que tinha vindo como advogado dos fracos e pobres, precisasse
ouvir de um presidente populista da América Latina exatamente algo sobre como ajudar os fracos e



pobres.



Peter e a nova época no Vaticano

Após a missa papal, fui comer alguma coisa com Alessandra Borghese. O que me surpreendeu é que,
apesar da distância enorme, e por estarmos em outro continente, a comida para os peregrinos era a
mesma. Eu poderia ter comido exatamente a mesma comida em um hotel para peregrinos em Assis ou
Fátima. Ali também os peregrinos precisavam fazer fila em um bufê, que parecia ter sido saqueado após
a primeira leva de religiosos famintos pegarem a comida. Havia legumes cozidos demais, carne passada
demais e batatas cozidas demais. Além disso, também havia uma sobremesa doce. O lugar era frio e
muito hostil. Ou existe uma regra internacionalmente aceita que diz que os peregrinos precisam comer em
lugares desagradáveis com comida especialmente sem gosto, ou isso acontece em todo o mundo.

Depois de comer, Alessandra voltou para a basílica e eu fui dar um passeio pelas ruas. No fundo, eu
estava decepcionado. Pensei que, por estarem tão longe de Roma, as lojas vendessem suvenires
religiosos diferentes. Contudo, em Aparecida havia dezenas de lojas com as mesmas madonas de
plástico, o mesmo Cristo na cruz, sempre em uma imagem brega.

De repente, alguém chamou o meu nome.
“Peter”, pensei imediatamente. E lá estava ele, aquele americano de fisionomia atlética, como se

estivesse pronto para fazer um passeio de bicicleta de um dia inteiro pelo Brasil, nadar atravessando um
rio turbulento ou pular de um helicóptero.

– Graças a Deus que eu finalmente o encontrei – ele disse. Nós nos cumprimentamos afetuosamente.
– O que você está fazendo aqui? – perguntei.
– Fui chamado para mais um trabalho como especialista em papa, afinal de contas, o seu papa veio

para o nosso belíssimo continente americano. Por que você não está com o seu celular?
– Me desculpe. Fui almoçar com a princesa Alessandra Borghese e desliguei o celular.
Ele riu.
– Eu já o procurei por toda parte. Você já sabe sobre o que todos estão falando, mas não consigo

acreditar no que aconteceu no avião. Você precisa me contar.
– Ok. Mas então você precisa me fazer um favor.
– O que seria? – perguntou ele, curioso.
– Bom, todos os bispos da América Latina e do Caribe estão aqui.
– Seu velho sonho – ele suspirou. – Você nunca vai desistir disso?
– Ah, Peter, preste atenção. Eu sei alguma coisa sobre as conferências episcopais de vocês: os bispos

darão muito gentilmente alguns dólares para ajudar a sustentar alguns garotos. Outros bispos não tão
gentis irão para os monastérios no Caribe, especialmente alguns chiques, em ilhas como Santa Lucia,
para tirar férias, mas com certeza vocês já conhecem essa ilha da Conferência Episcopal dos Estados
Unidos.

– Ok.
Ele parou, pegou seu celular e ligou para os secretários de alguns bispos. Então ele veio para perto de

mim, rindo.
– O seu homem de Santa Lucia alojou alguns colegas padres de Roma na América do Norte. Alguns

dos meus homens o conhecem. Eles disseram que ele não está aqui.
– Que droga!
– Mas calma, a delegação dele está aqui, até o seu funcionário mais próximos, uma freira. Ela deve ser

muito esperta.
– Nossa!
– Espere pelo melhor. Eles vão me dizer onde a freira está hospedada. Deve ser um hotel no sul da

cidade.
– Então vamos – eu disse.



– Combinado, vamos. Mas você tem que me contar o que realmente aconteceu no avião. É verdade que
o sumo pontífice, o vigário de Cristo, foi exposto diante de toda a imprensa?

– Não sei o que você quer dizer com exposto, mas se você está querendo dizer que eles deixaram claro
para todos na imprensa que o papa não sabe do que ele está falando, então você está certo.

– Então é verdade. Não consigo imaginar isso. O que aconteceu?
– Você conhece o Marco Polito?
– Sim, eu o conheço.
– Pois é, ele fez uma pergunta sobre o México, sobre se os bispos devem excomungar os políticos que

aceitarem a legalização do aborto. Primeiro o papa desconversou, mas Marco insistiu. Finalmente, o
sumo pontífice disse que ele iria excomungar os políticos. Pouco depois disso, o padre Lombardi foi
enviado para a nossa cabine, com a missão de nos informar que o que o papa dissera sobre o México
estava errado. Então, havia duas possibilidades: ou o papa não sabia do que estava dizendo, ou ele deu
sua opinião e o Vaticano não aprovou, o que é impossível, porque ele é o monarca reinante, o chefe
absoluto da Igreja.

– Incrível – Peter balançou a cabeça. – Fiquei me perguntando o tempo todo se nós já vivemos uma
situação desse tipo alguma vez.

– Também me perguntei isso, e pensei muito, mas estou completamente seguro: nós sempre vivemos o
oposto.

– Eu me lembro – ele disse. – A biblioteca.
– Exatamente.
Em 2005, ocorreu um escândalo muito singular. Normalmente, os cardeais da Cúria se preocupam para

que suas brigas não se tornem conhecidas. Mas, muito estranhamente, aquela briga aconteceu em um
espaço aberto. O chefe dos bispos, cardeal Giovanni Battista Re, falou mal publicamente do cardeal
Angelo Sodano por causa de uma pequena frase que esse dissera na inauguração da nova livraria do
Vaticano, na praça São Pedro. Ele disse apenas que o papa João Paulo II ficara em uma posição para
decidir se ele devia ou não renunciar. Isso foi tudo. Mas, diante de todos, o cardeal Re proibiu o cardeal
secretário de Estado de especular publicamente sobre os desejos do papa. Durante o pontificado de João
Paulo II, os cardeais ficaram proibindo um ao outro de especular sobre o que o sumo pontífice poderia
decidir. Mas daquela vez o cardeal não apenas especulava sobre os desejos do papa, como fazia isso
publicamente e mostrava para toda a imprensa que o papa não sabia o que responder a uma pergunta
específica, ou se ele tinha uma opinião que não era a do Vaticano, que era muito improvável.

– Isso é um desmoronamento. Um pontificado completamente diferente. Uma nova era.
– Eu também penso assim.
– Eles fazem com o papa o que bem entendem.
– Eu também diria algo do tipo.
– Vamos com calma. Como é que isso aconteceu? Ok, Marco fez uma pergunta e o papa é evasivo.

Marco insiste no assunto e o sumo pontífice cai na armadilha, dizendo pensar que a excomunhão dos
políticos é inevitável. Então o papa e a sua equipe voltam para a cabine reservada. Agora, digamos que
alguém muito importante, talvez o cardeal secretário de Estado, tenha dito “Vossa Santidade, não quero
que os bispos mexicanos saiam fazendo ameaças de excomunhão”. O que o papa faz então?

– Está claro. Wojtyla teria dito: o senhor realmente disse uma coisa importante, mas eu sou o chefe da
Igreja e eu decidi isso. Quando estivermos novamente em Roma, eu gostaria de ouvir o seu ponto de
vista.

– Mas não foi isso que aconteceu – eu disse.
– Não, com certeza não foi isso.
– Eles o pressionaram. Provavelmente disseram: “Vossa Santidade, assim que o avião pousar,

Valentina se colocará diante de uma câmera para a emissora mexicana de televisão e repetirá o que a



Vossa Excelência disse. Que, segundo a opinião do papa, os bispos mexicanos deveriam excomungar os
políticos. Inferno na terra. O embaixador vai nos telefonar, assim como o escritório do presidente. O que
deveremos fazer então?”. João Paulo II teria respondido “Explique a atitude do papa, e se você já
discutiu alguma outra atitude com a Conferência Episcopal Mexicana me conte, porque eu não sei nada
disso”.

– Sim – concordei. – Ele teria dito algo assim. Mas não foi bem isso o que houve.
– Não, definitivamente não. As coisas se passaram de um modo completamente diferente. Assim que o

papa voltou para a cabine reservada, alguém deve ter dito algo do tipo: “Vossa Santidade, gostaríamos
de fazer diferente no México, é preferível não fazer ameaças de excomunhão”. E então o papa deve ter
respondido, alarmado: “E o que faremos agora?”. Se os clérigos do Vaticano queriam divergir do sumo
pontífice, então só precisariam enviar o padre Lombardi de volta até o grupo da imprensa e dizer que o
papa estava preocupado com o que acontece atualmente no México, e que era difícil imaginar por que
emitiu uma opinião que não corresponde exatamente com o que pensa.

– Deve ter sido algo assim que aconteceu, mas o fato é que desacreditaram a autoridade dele. Deve ter
sido uma situação excepcional e é isso que eu não entendo. Há séculos que o Vaticano faz sempre uma
coisa em caso de situações excepcionais: nada. Para não cometer nenhum erro grave.

– É verdade. Não acho que essa tenha sido uma situação excepcional. É a primeira vez que eu percebi
isso. Eles já haviam indicado várias vezes que o papa cometera um erro e que ele precisava corrigir, mas
nunca em público. Dessa vez, eles fizeram o que eles já fazem há tempos, mas aparentemente não tinham
até então se dado conta que mandam no chefe da Igreja.

– Você provavelmente está certo – disse Peter, resignado.
O telefone dele tocou e ele atendeu rapidamente. Ele se virou para a praça e apontou uma pensão

simples.
– Ela está ali.
– Obrigado – disse.
Concordamos de nos encontrar para jantar.
Fui para a pensão e me preparei para uma decepção. Como descrevi detalhadamente no meu livro Der

Wunderpapst [O papa dos milagres], por décadas lutei com a questão de um milagre misterioso. Estive
tentando descobrir se, durante o pontificado de João Paulo II, um bispo relatou de fato um milagre que
Karol Wojtyla teria operado em vida. Eu sei que ninguém poderia falar dos detalhes do suposto milagre
enquanto o papa João Paulo II estivesse vivo. Mas agora o sumo pontífice estava morto, eu sabia apenas
onde o milagre supostamente aconteceu: na ilha caribenha de Santa Lucia. Se eu tivesse sorte, a religiosa
estaria no seu quarto e não diria o que eu esperava. Eu estava com medo que ela não fosse dizer nada. Eu
queria dizer a ela que eu faria a dispendiosa viagem para Santa Lucia só para descobrir se havia
realmente algo lá. Quando perguntei o que aconteceu na ilha, ela disse apenas: “Venha, e você verá”.



O próximo papa

No dia 26 de junho de 2007, o Vaticano anunciou uma decisão muito anormal, tomada pelo papa Bento
XVI: a anulação de uma decisão do seu predecessor. Os papas normalmente evitam esse tipo de correção
a qualquer custo, porque isso demonstra que o predecessor fez um erro que precisava ser corrigido. Para
o papa, figura que vive com o dogma da infalibilidade, é muito ruim ter que desfazer uma decisão de
outro papa, principalmente porque nesse caso em particular se tratava de uma decisão do papa do
milênio, João Paulo II, que tinha grandes chances de ser canonizado. Além disso, qualquer leigo pode pôr
em dúvida a questão da infalibilidade, porque se um sumo pontífice reconhece o erro do predecessor e
tenta corrigi-lo, como eles podem proclamar que são infalíveis, mesmo se falar ex cathedra? Por isso,
devia existir um motivo muito sério para corrigir a decisão de um papa.

Em comparação, é relativamente fácil melhorar decisões verbais feitas por um papa ou mudar práticas.
Um exemplo nítido são os Encontros Mundiais para a Família. O papa João Paulo II tinha decidido que,
enquanto sua saúde permitisse, ele iria a todos os Encontros. Quanto a Bento XVI, ele decidiu não
participar do Encontro Mundial para a Família no México, em janeiro de 2009, apesar de estar bem de
saúde. Mas não foi difícil realizar essa mudança, porque não há um documento oficial que diga que o
papa é obrigado a participar dos Encontros Mundiais para a Família. Ele havia simplesmente dito que
concordava em participar. Bento XVI não se sentia obrigado a continuar essa tradição. Tais mudanças
ocorreram repetidas vezes, na longa história da Igreja Católica, e não eram um problema sério. Mas a
decisão do dia 11 de junho de 2007 pesou muito mais, porque o sumo pontífice anulou um documento
papal oficial do seu predecessor, para corrigir um erro.

No dia 11 de junho, o papa assinou um documento que foi publicado somente quinze dias mais tarde,
provavelmente para que o secretariado de Estado tivesse tempo de verificar alguns pontos. Esse
documento não abordava um assunto qualquer, mas um assunto de grande importância para o Vaticano: as
regras da eleição de um papa. No dia 22 de fevereiro de 1996, João Paulo II publicou um documento
oficial onde ele determinava novas regras para a eleição papal, a constituição apostólica “Universi
Dominici Gregis” (rebanho total do Senhor). Ele mudou especialmente um ponto central que por mais de
um milênio causou muita briga e discussão na Igreja Católica: a questão da maioria de votos necessária
para eleger um sumo pontífice.

Até a publicação de “Universi Dominici Gregis” para as eleições de um papa, independentemente do
caso, valia a maioria de dois terços mais um dos votos elegíveis (se o número total de votos não puder
ser dividido em três). Se o número máximo de cardeais eleitores participasse da eleição, então haveria
120 eleitores. Portanto, o chefe da Igreja precisaria de oitenta votos para ser eleito. Mas, em sua
constituição apostólica, o papa João Paulo II permitiu que, se os cardeais não conseguissem chegar a um
consenso depois de pelo menos três votações, então a maioria simples, ou seja, a metade dos votos mais
um, seria o suficiente para eleger o papa. Com essa decisão, João Paulo II queria afugentar para sempre o
fantasma de Viterbo.

A cidade de Viterbo, ao norte de Roma, fica relativamente longe da estrada Norte-Sul que liga
Florença-Roma e também fica longe da linha ferroviária principal. Não é surpresa que a cidade não seja
um grande destino turístico, mas ali fica um lugar que possui um dos recordes mais fantásticos na história
da Igreja. Entre 1257 e 1281, a cidade foi a residência do papa, porque a cidade de Viterbo se ofereceu
para construir um palácio novo e confortável, que era muito mais elegante do que o velho castelo papal
na Igreja de Latrão, em Roma. Quando Clemente IV morreu, em 1268, começou em Viterbo o conclave
mais demorado de todos na história das eleições papais: por 1005 dias, os eleitores não conseguiram
chegar a um acordo sobre o sucessor de Pedro. Nos primeiros dois anos, os vinte eleitores não apenas
brigaram, como ficaram festejando, em vez de votar. Um cardeal deixou o conclave, apesar de isso ser
proibido, três eleitores morreram e, no final, havia apenas dezesseis cardeais, que continuavam não



conseguindo chegar a uma conclusão sobre o novo papa.
Por acaso, em Bagnoregio, perto de Viterbo, veio ao mundo em 1221 um homem genial, Giovanni

Fidenza. O filósofo e doutor da Igreja ficou famoso por fundar a ordem dos franciscanos sob o nome de
Bonaventura. O homem que depois foi canonizado não podia suportar o desastre de Viterbo. Ele fez um
sermão, no qual pediu aos habitantes de Viterbo que removessem o teto do palácio papal e trancassem a
porta, de modo que os cardeais continuassem a votar sob chuva ou sob sol escaldante até finalmente
chegarem a um acordo sobre o candidato proposto por Bonaventura, Teobaldo Visconti. Esse homem
misterioso de Piacenza mostra até hoje um aspecto impressionante da eleição papal. Qualquer homem
batizado pode ser eleito papa, não importa se ele é um padre ou não. Até hoje, uma eleição papal prevê
que, se for necessário, o sumo pontífice eleito deve ser consagrado primeiro como padre e depois como
bispo. Essa prática vem da época de Teobaldo Visconti, que não era um padre ordenado, mas um simples
diácono em Liège, Bélgica. Teobaldo Visconti não fazia ideia de que ele fora eleito papa no dia 1˚ de
setembro de 1271, porque estava em Acre peregrinando, a caminho da Terra santa, na época da eleição.
Ele ficou sabendo da notícia da eleição muito tempo depois. No dia 10 de fevereiro de 1272 Viterbo
aceitou sua eleição, foi consagrado padre e bispo e no dia 27 de março de 1272 foi coroado papa.

Ninguém sabe se uma eleição tão desastrosa para papa poderá se repetir um dia, mas João Paulo II
queria fazer de tudo para reduzir a possibilidade de haver uma eleição papal tão prolongada. É
perfeitamente compreensível o medo do papa João Paulo II de que no futuro os cardeais não
concordassem mais em um novo sumo pontífice, porque Karol Wojtyla transformou radicalmente o
Colégio dos Cardeais. Por dois mil anos, os europeus determinaram quem seria o sucessor de Pedro.
Karol Wojtyla foi o primeiro a globalizar a Igreja, de modo que os cardeais europeus não teriam mais a
maioria na eleição do papa Bento XVI. Atualmente, somente 58 dos 117 cardeais eleitores são europeus.
Os europeus tiveram a maioria devido ao simples fato de que um cardeal das Filipinas e outro do México
não terem podido ir, por motivos de saúde.

O papa João Paulo II temia que um conclave tão internacionalizado corresse o risco de fazer que os
candidatos não chegassem a uma conclusão. Havia a possibilidade de que os cardeais da América, onde
vive a maioria dos católicos, quisessem que finalmente houvesse um sumo pontífice americano. Os
europeus, africanos e asiáticos poderiam querer evitar isso. Diante de tal cenário, João Paulo II
estabeleceu a possibilidade de que, pela primeira vez, um papa pudesse ser eleito pela maioria simples.
Mas apesar de todos esses bons motivos, o papa Bento XVI decidiu anular a decisão de seu predecessor.

Contra a simples maioria em uma eleição papal, estava o fato de que um sumo pontífice reinante
necessitava, mais que tudo, do apoio do maior número de cardeais possíveis. Para manter a estabilidade
futura da Igreja, foi decidido que um papa deveria ter o apoio dos muitos cardeais que votaram nele
durante a eleição. Esse argumento parecia tão importante para o papa Bento XVI que ele reinstituiu a
maioria de dois terços. Será que ele pressentiu o que o ameaçaria em 2009? Que um grande grupo dentro
do governo da Igreja lhe daria as costas? Por acaso Bento XVI, que dera tanto poder ao secretariado de
Estado, sentia que o número de cardeais que o apoiavam de verdade não era grande o suficiente?
No dia 12 de março de 2009, antes desse cenário, o papa escreveu uma das cartas mais incomuns na
história do papado e foi precisamente para os seus bispos e cardeais. Nela, ele reclamava que dentro da
Igreja havia muitas “queixas e depreciações” à sua figura, em vez do apoio que ele esperava. A crença de
que a maioria absoluta dentro da Igreja é indispensável para o reinado do sumo pontífice fez com que, no
dia 11 de junho, o chefe da Igreja tomasse a decisão de assinar o Moru Proprio “De aliquibus
mutationibus in normis de electione romani pontificis” e, com isso, reinstituir que continua sendo
necessária uma maioria de dois terços na eleição papal. Ainda permanece a possibilidade de fazer uma
eleição de desempate entre os dois candidatos com os maiores números de votos após a terceira ou
quarta votação dos cardeais, mas não é suficiente que os candidatos consigam uma maioria simples dos
votos, pois eles precisam de pelo menos dois terços para vencer a eleição de desempate.



A Áustria e os “garotos tolos”

Passei metade de minha vida observando os papas dos tempos modernos. Eles têm seus heliportos
próprios, andam em limusines modernas e blindadas da Mercedes-Benz, deixam suas mensagens na
plataforma do YouTube na internet e todo dia enviam mensagens para alguns clientes selecionados por
SMS. As pessoas do Vaticano esquecem com frequência quão antigo é o papado. Na residência papal
renovada há uma cozinha supermoderna da Gaggenau, com um fogão com um campo de instruções. Mas
há uma cidade, e somente nessa cidade os visitantes podem admirar os tesouros, o que torna claro um dos
principais problemas do papa: a reivindicação de ser o vigário de Cristo. Houve um tempo em que os
reis também diziam que eram representantes de Deus. Para entender isso, deve-se ir a Viena.

Admito que me arrepio quando estou diante da chamada Lança Sagrada, na Schatzkammer (Sala do
Tesouro) do Palácio Imperial de Hofburg, em Viena. Por séculos, o exército do imperador a carregou por
todo o Sacro Império Romano-Germânico. Na lança, supostamente foram usados os pregos da cruz de
Cristo. Essa lança tinha a função de representar que o soberano cujo exército a carrega fosse apontado
por Deus e que ele era o representante de Cristo na Terra.

Hoje, rimos dessa ideia. Nenhum chefe de Estado teria a ideia de equipar o seu exército com uma
lança sagrada e afirmar ser o vigário de Cristo na Terra. Hoje, a maioria dos chefes de Estado é eleita
democraticamente. Quando estou diante dessa lança, inevitavelmente eu me pergunto: alguém realmente
consegue afirmar ser o representante de Deus na Terra? A longa história do Sacro Império Romano não
mostrou que ninguém consegue se elevar para vigário de Cristo? Também penso isso quando estou diante
da velha coroa imperial, na Sala do Tesouro. Francisco II foi o último imperador do Sacro Império
Romano-Germânico e abdicou do trono no dia 6 de agosto de 1806. Acho impressionante que essa coroa
tenha sido feita tanto tempo atrás. Ela foi confeccionada por volta do ano 960 na Alemanha, para Otto I,
um dos primeiros imperadores do Sacro Império Romano-Germânico. Por séculos, os imperadores do
Sacro Império Romano-Germânico estiveram em conflito com os papas. A ideia desse Sacro Império era
se expandir até ter o tamanho do Império Romano na antiguidade, ao qual ele substituía.

Mas quando Otto I colocou essa coroa pela primeira vez sobre a cabeça, já fazia quase mil anos desde
que um pescador da Galileia tinha chegado a Roma. Era Simão, filho de Jonas. O seu senhor o chamava
de Kephas, do aramaico, que significa pedra. Ele traduziu a palavra pedra para o latim, Petrus. E foi
com esse nome que ele entrou para a história como o primeiro sumo pontífice. Outros mil anos tinham
passado, o Sacro Império Romano-Germânico desapareceu, os símbolos de seu poder foram parar na
Sala de Tesouro em Viena. Mas um papa sempre continuou existindo e o atual visitava o Palácio Imperial
de Hofburg naquele segundo semestre.

O imperador do Sacro Império Romano-Germânico e o papa tinham uma característica importante em
comum: ambos eram chefes de uma monarquia eletiva, de uma dinastia. Não existe mais um imperador
alemão, mas a monarquia eletiva no Vaticano continua firme. Os homens que usaram a coroa e a espada
imperial, a chamada espada Mauritius, brigaram com os papas pelo direito de nomear bispos e pelas suas
possessões. Após o Caminho de Canossa, do rei Henrique IV, que acabou sendo obrigado a se ajoelhar
na neve diante do papa Gregório VII, os papas conseguiram uma vantagem, nessa disputa. O reino desse
imperador, vindo do reino franco do sucessor de Carlos, o Grande, desapareceu há muito tempo. Mas
com exceção da China, da Arábia Saudita e do Iêmen, não há país na atualidade que se recuse a
reconhecer uma nomeação de bispo em seu país.

Uma vez, no dia 13 de abril de 1111, a Coroa imperial supostamente havia ido para a Basílica de São
Pedro para coroar o imperador Henrique V, mas o papa Pascoal II deixou que a tomassem. No dia 29 de
setembro de 1423, a cidade de Nüremberg recebeu o privilégio de ser guardiã dos tesouros do Estado. O
tesouro era composto pela espada Mauritius, pela coroa, pelo globo imperial e por um suposto chifre de
um unicórnio que tinha a capacidade de curar doenças sérias. Provavelmente era o chifre de um narval,



dos que ainda existem em Hofburg. Outro tesouro do Vaticano despertou a cobiça em Adolf Hitler. O
prefeito de Nüremberg convenceu Hitler a trazer o tesouro imperial de Hofburg de volta para Nüremberg,
especialmente a lança sagrada, a Lança de Longino que os soldados romanos teriam supostamente
utilizado para perfurar o tórax de Cristo. Ela entrou para a história por ter ferido Cristo. Essa lança
possui supostamente poderes de invencibilidade, e na noite do dia 29 para o dia 30 de agosto de 1938 os
tesouros imperiais foram trazidos em segredo de Viena para Nüremberg, em um trem especial. Em 1946,
o tesouro foi devolvido ao Palácio Imperial de Hofburg. Antes da invasão dos Estados Unidos, os
cidadãos de Nüremberg esconderam a coroa imperial em um bunker sob a praça Paniersplatz, e só a
entregaram quando os americanos juraram que não a levariam para a América.

Como se sabe, a Lança de Longino não ajudou Hitler a ser invencível. Mas ela sempre foi uma
falsificação. Se existe uma Lança de Longino verdadeira, então deve ser a que está guardada na Basílica
de São Pedro, em Roma. Ela é uma velha lança românica, enquanto a lança do Palácio Imperial de
Hofburg, em Viena, é do século oitavo.

Apesar de, além da Itália, não haver país que tenha um relacionamento tão conectado com o Vaticano
como a Áustria, ao desembarcar em Viena no dia 7 de setembro o papa Bento XVI sabia que fazia muito
tempo que a Áustria não era mais um baluarte dos papas. Tinha sido justamente ali que Karol Wojtyla, o
papa do milênio, sofrera uma derrota amarga.

Em junho de 1998, João Paulo II queria mostrar em Viena, nos campos à beira do rio Danúbio, quão
forte a Igreja Católica ainda era na Áustria. Foi um fracasso. Ao invés dos esperados 400 mil visitantes,
apareceram apenas 30 mil para a missa papal. João Paulo II tinha subestimado o escândalo envolvendo o
cardeal austríaco Hans Hermann Gröer. Apesar de autoridades do Estado e da Igreja, incluindo o futuro
arcebispo de Viena, o cardeal Cristoph Schönborn, reconhecerem que Gröer abusou de adolescentes e de
crianças, o Vaticano não o intimou para que ele se explicasse. O caso ficou só com uma desculpa
irresoluta. Gröer repetia que ele não tinha culpa. Os austríacos não perdoaram esse tipo de
obscurecimento e encobrimento do Vaticano. Pela recepção que o papa Bento XVI recebeu no aeroporto
de Viena, aparentemente a Igreja Católica austríaca ainda estava sofrendo com o escândalo gigantesco
envolvendo a elite do seminário de Sankt Pölten.

Assim como no caso Gröer, o povo austríaco achou um absurdo que as orgias homossexuais no
seminário fossem encobertas pelo Vaticano e pela Igreja Católica. O bispo Kurl Krenn, responsável
desde 2004, deveria saber o que acontecia ali. A partir de 2003, os seminaristas fizeram o download de
milhares de fotos e filmes pornográficos, inclusive fotos de pornografia infantil. O estudante seminarista
polonês Piotr Zarlinski foi condenado pela Justiça a seis meses de prisão, com liberdade condicional.

O bispo Kurt Krenn encobriu o escândalo por, pelo menos, um ano antes das fotos das orgias no
seminário serem publicadas pela imprensa. Os seminaristas e o instrutor deles não apenas trocaram
beijos apaixonados na festa de Natal, como também fotografaram tudo. O próprio reitor Ulrich Kuchel
fotografou os seminaristas se beijando e fazendo sexo. Quando as fotos vieram a público, Kurt Kern
ainda estava tentando minimizar o escândalo e falou de “garotos tolos”. Talvez os austríacos perdoassem
o escândalo, se Kurt Krenn não tivesse dito que o homossexualismo é “uma doença séria”. Ao percorrer
o centro da cidade de Viena com o papa-móvel, o sumo pontífice sabia perfeitamente que não deveria
esperar um passeio agradável na Áustria.

Para piorar tudo, o tempo complicou as coisas para o chefe da Igreja. O papa Bento XVI parecia
destinado a provar que não existe ligação entre São Pedro e o tempo. Se o pescador da Galileia pudesse
fazer o tempo ficar bom ou pudesse fazer que Deus todo poderoso fizesse o sol brilhar ou a chuva cair
como o ditado popular, então ele não seria tão ingrato com o seu 264˚ sucessor. Parecia uma praga. Já
durante a Jornada Mundial da Juventude em Colônia, o papa enfrentou um tempo anormalmente ruim para
agosto. Na Áustria, o estranho fenômeno se repetiu. Os planejadores da viagem fizeram tudo certo e
marcaram a viagem para a Áustria em setembro, um mês tradicional para o turismo naquele país, porque



nessa época do ano se pode esperar um clima agradável. Mas pancadas de chuva e frio intenso
acompanhavam o sumo pontífice, enquanto ele se dirigia para o centro da cidade de Viena.

E o tempo não melhorou, muito pelo contrário. Quando o papa chegou ao destino de sua peregrinação,
no sábado, em Mariazell, caía uma chuva glacial sobre o chefe da Igreja Católica e seus fiéis. Segundo a
lenda, exatamente 850 anos antes, em 1557, o monge Magnus, do mosteiro de Sankt Lambrecht estava
evangelizando pela área de Mariazell. No caminho, havia uma pedra que estava bloqueando a estrada.
Ele carregava uma pequena estátua de madeira da Virgem Maria. Ele rezou para a estátua e de repente a
pedra teria se partido em duas, liberando o caminho para o monge.

O papa Bento XVI celebrou a missa no dia 8 de setembro de 2007 ao lado dessa estátua e expôs seu
irmão, que estava então com 83 anos, a um grave perigo. Os organizadores austríacos não imaginaram
que o céu presentearia a chegada do papa com uma chuva glacial, então eles tiveram que montar uma
proteção rudimentar contra a chuva para o representante de Cristo na Terra. Mas seu pobre irmão, Georg
Ratzinger, estava apenas com uma capa de chuva plástica muito fina, que mal o protegia do tempo
terrível. O coitado arriscou pegar uma pneumonia. Nem na missa do dia seguinte, na Catedral de São
Estevão, fez um tempo melhor. Um vento gelado soprava, quando o papa saiu no balcão para
cumprimentar a multidão que congelava. Joseph Ratzinger parecia também ter subestimado o tempo.
Atrás dele, o seu secretário o prelado Georg Gänswein vestia um casaco vermelho bem quente.

No domingo, dia 9 de setembro de 2007, exatamente às 4h30 da tarde, ocorreu uma mudança no
pontificado do papa alemão. Eu estava com centenas de fiéis no mosteiro da Santa Cruz, nos arredores de
Viena. O papa queria se encontrar com os padres e religiosos austríacos no mosteiro Circense e ele
precisava confiar que o Vaticano tentaria evitar escândalos pessoais como o de Sankt Pölten, fazendo
escolhas mais cuidadosas. Assim que o carro do papa chegou, percebi que, depois de dois anos e quatro
meses, o Vaticano finalmente percebera um dos problemas principais do pontificado de Bento XVI:
estacionar. Até aquele dia, sempre acontecera em frente às igrejas que o papa visitava o mesmo que
aconteceu no desastre de Wadowice, em 2006. O sumo pontífice descia do carro e ia diretamente para o
altar dentro da Igreja, no lugar onde Deus o esperava. Para o Vaticano, isso era um problema: sempre
havia centenas de milhares de pessoas diante das igrejas, assim como em Wadowice e, na maioria das
vezes, as pessoas já estava esperando pelo papa há horas. Essa peculiaridade do chefe da Igreja, de
descer do carro e desaparecer o mais rápido possível na igreja era muito desagradável não apenas para
as pessoas no local, mas também para as emissoras de televisão e para os fotógrafos. Parecia que o papa
simplesmente não se importava com as multidões que esperavam por ele.

Naquele dia, percebi claramente que o drama iria se repetir. O carro do papa foi para a entrada da
igreja do mosteiro Circense da Santa Cruz. Bento XVI desceu do automóvel e quis ir para a igreja sem
nem cumprimentar as 30 mil pessoas que o esperavam. Mas, dessa vez, George Ganswein o parou. Vi
claramente como George pegou no ombro do papa e deu a entender que ele deveria voltar. Ele fez um
gesto que parecia dizer: “Ah sim, quase esqueci. Aqui estão milhares de pessoas que estavam me
esperando”. Só então ele decidiu fazer o gesto que parece tão simples e pelo qual o público estava
esperando. Ele se voltou para as pessoas, virando as costas para a igreja e levantou os seus braços.
Aplausos vieram de todos os lados e gritos de “Benedetto, Benedetto” enchiam o salão. Finalmente,
pensei aliviado nesse dia, eles estão com tudo sob controle. Alguém no Vaticano, quem quer que seja,
avisou o sumo pontífice que ele precisava por um fim com esse ato não educado, que é ignorar os
peregrinos por completo.

Mas o problema principal continuava. Georg Gänswein me disse repetidas vezes: “Joseph Ratzinger
não gosta de ser o centro das atenções”. Essa atitude é incompatível com o papado e continuaria a afetar
o pontificado de Bento XVI, eu não tinha dúvida disso. Mas a mão firme do prelado Gänswein, que
estava no ombro do pontífice, deixava claro “Sua Santidade, por favor, vire-se para as pessoas” e
mostrou que o Vaticano finalmente reconhecia esse problema e decidia levá-lo a sério.



A missa tradicional

Para os críticos mais ferrenhos do papa Bento XVI, no dia 14 de setembro de 2007 começou a festa.
Finalmente era chegada a hora. Desde a eleição de Joseph Ratzinger, dois anos antes, os críticos diziam
que haveria um grande retrocesso da Igreja Católica, com um papa ultraconservador. Para decepção de
muitos adversários, até então o chefe da Igreja tinha feito poucas coisas que poderiam ser interpretadas
nessa direção. Pelo contrário. Por exemplo, a decisão de receber Hans Küng foi contra um argumento
contra a opinião dos críticos, porque um papa tão conservador jamais concordaria com esse encontro.
Mas para esses críticos, o mundo finalmente voltou à ordem no dia 14 de setembro, quando a Motu
Proprio “Summorum Pontifical” começou para valer. Essa publicação dava permissão para os padres
do mundo inteiro voltarem a rezar a missa em latim, sem precisar pedir. Por anos, a questão da missa
antes do Segundo Concílio do Vaticano, ou missa tridentina, inquietou tanto os cristãos quanto os críticos.

À primeira vista pode parecer estranho que uma questão sobre a forma da liturgia, que aparenta
interessar apenas aos especialistas, tivesse a força de dividir os cristãos em oponentes e defensores. Mas
é porque os adversários entendem a reforma litúrgica do Segundo Concílio do Vaticano como um
progresso e não querem perder uma vitória crucial dos fiéis, pois a forma moderna da missa dá aos
participantes o sentimento de serem levados a sério.

A missa tridentina possui duas características principais que atualmente as pessoas consideram
degradantes. O padre fica de costas para a comunidade, ele quase não olha para os participantes; eles
ficam sempre virados para o altar. A outra é que a missa é lida em um idioma que atualmente nem os
católicos mais devotos conhecem: o latim. Usando termos de mercado de vendas, a missa antes do
Segundo Concílio do Vaticano é o oposto de um exemplo de tratamento amigável ao cliente.

A comunidade – ou se preferirmos, o consumidor final do mercado religioso – aparentemente não será
levada a sério. Primeiro, com padres falando em um idioma que ninguém entende e, além disso, ele nem
sequer olha para a comunidade. Por que alguém iria a um evento desse tipo? No desenvolvimento de
serviços religiosos, a missa pré-conciliar é o oposto radical do modelo de sucesso das missas atuais, as
missas das igrejas livres que ganharam muitos membros rapidamente e no mundo inteiro. Nas missas das
igrejas livres, o padre não fica de costas para a comunidade sem levá-la em consideração; pelo
contrário, ele cumprimenta as pessoas com um aperto de mão antes e depois da missa, e fala diretamente
com elas durante a celebração, chamando-as pelo nome. Problemas pessoais de alguns fiéis são tratados
durante o culto. Em vez de recitar fórmulas incompreensíveis em latim, para a comunidade, o responsável
pela missa utiliza um linguajar compreensível, vívido e descritivo para tentar “traduzir” a Bíblia para os
tempos modernos.

Por outro lado, nas missas tridentinas nada é traduzido, os padres simplesmente fazem a leitura em
latim. Azar de quem não entende. “O valor de entretenimento, se quisermos falar assim, de uma missa
pré-conciliar é muito pequeno para um consumidor médio. Já as missas das igrejas livres não apenas
tocam músicas modernas e as pessoas cantam, como é permitido bater palmas e às vezes até dançar; de
vez em quando, eles fazem uso da oração da cura e dizem realizar exorcismos. Por tudo isso, o ‘valor de
entretenimento’ é compreensivelmente grande.”

Os defensores da missa de antes do Segundo Concílio do Vaticano, a missa tradicional, clássica,
consideram a prática das igrejas livres um horror, e vice-versa. Os seguidores das igrejas livres, que
estão acostumados com uma certa quantidade de espetáculo, acham uma missa em latim um pesadelo. Era
fácil de entender a decisão do papa dentro dessa lógica: o futuro da Igreja não depende de modernizar e
continuar a mudar a missa apesar de ter modelos de sucesso. O papa explicou que a Igreja deve refletir
as suas tradições. Em vez de introduzir formas modernas de liturgia, ele readmitiu as velhas formas da
missa. O cisma com os seguidores do bispo francês Marcel Lefebvre (1905-1991) parece ter sido
deixado de lado. Lefebvre fundou seu movimento, que possui o nome do santificado papa Pio X, porque



ele não gostou da liturgia prescrita pelo Segundo Concílio do Vaticano. Ele dizia que a nova forma da
missa era ímpia. Joseph Ratzinger teve que lidar com os seguidores de Lefebvre quando ele trabalhava
como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e membro do Conselho Pontifício Ecclesia Dei.
Isso significava muito trabalho, porque a relação com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X é muito mais
complicada do que parece.
O caso é uma exceção em que um advogado canônico poderia gastar grande parte de sua vida para
examinar todas as facetas. Se formos ignorar os pontos mais delicados, verá que a Igreja não soube como
lidar com Lefebvre e seus seguidores. Na verdade, a Igreja Católica sabe perfeitamente como proceder
com bispos que não seguem as regras: eles são expulsos e excomungados. Se esses bispos, apesar de
terem sido expulsos, consagrarem padres e até bispos, então trata-se de uma divisão da Igreja, um cisma.
Mas o caso de Lefebvre não é um cisma, canonicamente falando, apesar de o fundador da Fraternidade
Sacerdotal São Pio X também ter sido excomungado. O problema é que a Igreja fez favores a Marcel
Lefebvre por muito tempo. Em 1970, o bispo diocesano de Lausanne, Genf e Freiburgo, François
Charrière, aprovou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) como uma comunidade de vida
apostólica. Mas quando Marcel Lefebvre disse que todos os católicos que quisessem manter a
integridade da alma deveriam rejeitar a nova missa e seguir apenas a missa tridentina, o bispo rebelde foi
obrigado a dissolver a Fraternidade Sacerdotal, no dia 6 de maio de 1975. Mas Lefebvre ignorou essa
ação e no dia 29 de junho de 1976 ele consagrou padres. Por causa disso, o papa Paulo VI suspendeu
Marcel Lefebvre: ele não poderia mais exercer suas funções como padre ou bispo. Não adiantou nada,
pois no dia 30 de junho de 1988 Lefebvre foi ainda mais longe e consagrou quatro bispos: Bernard
Fellay, Alfonso de Galarreta, Bernard Tissier de Mallerais e Richard Williamson, que disse em seus
discursos que o holocausto não existiu, entre outras coisas.

Resultado: o papa João Paulo II excomungou Marcel Lefebvre no dia 2 de julho de 1988. Mas, mesmo
assim, a Igreja não vê a fraternidade como um cisma. Por não ser uma divisão da Igreja, a fraternidade só
não possui uma ordem canônica. Da perspectiva da Igreja Católica, os 493 padres da FSSPX, apesar de
estarem suspensos, são considerados como padres chamados de “vacante”. O sumo pontífice poderia,
quando quisesse, retirar a suspensão, e então os membros da fraternidade voltaria a ser padres normais
da Igreja Católica.

O papa João Paulo II excomungou Marcel Lefebvre no dia que fundou a comissão Ecclesia Dei, para
resolver o problema com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Os padres renegados voltariam ao centro
das atenções da Igreja, a separação não parecia mais impossível de ser conquistada. Na verdade, o
Segundo Concílio do Vaticano não proibiu a missa em latim, e um padre que quisesse celebrá-la como
era antes do Concílio precisava de uma licença do bispo. Em algumas dioceses, os bispos se recusavam
a conceder tal aprovação.

Para mim, é uma das experiências mais estranhas e mais emocionantes, que essas missas em latim
sejam um dos segredos mais bem guardados da Igreja. Assim como jovens combinam para fazer festas
secretas, também era difícil de descobrir onde são realizadas as missas em latim em Roma. Em Lourdes,
colegas meus me levaram em uma missa secreta em que o padre celebrava a cerimônia em latim sem a
autorização do bispo. Senti como se fosse reminiscente de um jovem que vai a festas raves que avisam
por mensagens codificadas onde será o próximo encontro extravagante do evento. Mas em vez de dançar
e beber, as pessoas celebravam a missa em latim, como era antes do Concílio Vaticano II. Uma das
características mais estranhas da Igreja Católica é que as revoluções normalmente acontecem na direita,
sempre que a Igreja conservadora permite algo, então os cristãos extremos ficam cada vez mais
conservadores. Com o Motu Proprio de Bento XVI, todos os padres conservadores estavam liberados a
celebrar missas em latim, mesmo se o bispo deles fosse contra. Uma das reivindicações dos seguidores
de Marcel Lefebvre tinha sido alcançada.

Os críticos do papa celebraram os seus próprios preconceitos. Daria para reconhecer de imediato uma



mudança da Igreja Católica voltando aos tempos medievais e dando as costas às realizações dos tempos
modernos, como a obrigatoriedade da missa ser celebrada no idioma local. Os opositores de Bento XVI
profetizaram que, em breve, todas as paróquias do mundo estariam celebrando a missa em latim nos
moldes anteriores ao Segundo Concílio do Vaticano.

Mas isso era uma bobagem, por um motivo simples. Somente alguns padres dentro da Igreja Católica
conseguem celebrar uma missa em latim. Um exemplo simples ajuda a ilustrar isso. O papa Paulo VI
promulgou, no dia 3 de abril de 1969, a reforma da celebração da missa com os novos procedimentos.
Quem estudou Teologia depois disso aprendeu a forma moderna das missas. Para conhecer a forma
antiga, a pessoa precisava já ter completado os seus estudos de Teologia em 1970. Partindo do
pressuposto que um padre dificilmente consegue ser ordenado antes de completar 25 anos de idade, então
no ano que foi instituído que era necessário ter permissão para celebrar a missa do modo pré-conciliar,
os padres mais jovens deveriam ter pelo menos 26 anos, e agora estavam perto de se aposentar. Mas não
é só isso. Mesmo padres que aprenderam o ritual antigo, muitas vezes não conseguiam mais celebrar uma
missa assim. “Eu cheguei a aprender, mas agora não me lembro mais”, me disse certa vez o cardeal
Walter Kasper.

Nas missas antes do Concílio era prescrita toda uma complicada série de gestos, a posição dos braços
e postura do corpo. Portanto, a permissão do sumo pontífice para autorizar celebrar a missa nos moldes
de antes do Segundo Concílio do Vaticano afetava apenas uma pequena minoria. Em minha opinião, essa
permissão não significa um grande passo na direção de uma Igreja mais conservadora. Acho que a
maioria dos católicos no mundo nunca se deparou com o problema de precisar ir a uma missa nos moldes
pré-concílio, porque nenhuma outra estava disponível.



Despedida a um monumento

No dia 1˚ de outubro, ocorreu uma mudança radical no círculo íntimo do papa: o chefe de cerimônias, o
bispo Piero Marini precisou abandonar o posto. Esse foi um golpe duro para mim, pois Marini era meu
amigo há anos. No dia 24 de fevereiro de 1987, o papa João Paulo II o nomeou como mestre de
cerimônias para todas as celebrações litúrgicas papais. Ele tinha somente 25 anos. Ele ficou no cargo por
mais de vinte anos, e organizou mais cerimônias papais do que todos seus antecessores. As cerimônias
eram em diversos continentes e a cada uma surgiam diversos problemas diferentes. Ele era, sem sombra
de dúvida, o chefe de cerimônias mais experiente que o Vaticano jamais teve. Oficialmente, parecia que
o mestre de cerimônias papal, Piero Marini, fora promovido após tantos anos de serviço leal, ao cargo
de chefe do Congresso Eucarístico Internacional. Piero Marini jamais admitiria, para não danificar a
Igreja, mas eu sabia perfeitamente que isso tinha sido tudo menos uma promoção. Marini havia sido
demitido. Duas semanas antes, o chefe da Igreja tinha alterado a forma da missa sagrada, determinando a
volta da missa tridentina. Agora, ele mudava a pedra angular das missas que ele mesmo celebrava. Como
essas duas decisões ocorreram muito próximas uma da outra, podia ser um acaso. Fazia todo o sentido
que o novo mestre de cerimônia Guido Marini viesse da arquidiocese de Gênova, um lugar que era
conhecido por sua devoção às vestimentas e objetos litúrgicos que eram utilizados antes do advento da
missa moderna em 1970. Guido Marini era um dos maiores defensores da missa pré-concílio. Ele
também era muito amigo de seu antigo chefe, o bispo de Gênova, cardeal Bertone, que agora era o chefe
do secretariado de Estado.

A questão parecia muito clara: o papa apreciava a missa antiga, e meras duas semanas depois da
medida, trocou o responsável pelas missas papais, nomeando alguém que tinha diversas vezes enfatizado
a sua admiração pelas velhas missas, e que tinha ao mesmo tempo o apoio do cardeal secretário de
Estado. Oficialmente, não existe nenhuma conexão entre a nomeação de Guido Marini e a preferência
papal pelas velhas missas. Oficialmente, o Vaticano mantinha a declaração de que Piero Marini fora
promovido. Mas em uma monarquia absolutista como o Vaticano havia um jeito simples de determinar se
um clérigo fora promovido ou rebaixado: se um bispo fosse feito chefe de uma instituição que o sumo
pontífice possuía um apreço especial, então esse homem recebera uma promoção, mas se um bispo fosse
feito chefe de uma instituição que o papa não achava importante ou era indiferente a ela, então ele fora
rebaixado. Dessa maneira, também é muito simples descobrir se o papa considera a instituição
importante ou não: se o chefe da Igreja aparece nos eventos mais importantes da instituição, então ela é
importante para ele, se ele não aparece, ela não é importante. O ex-chefe de cerimônias foi apontado
como chefe do Congresso Eucarístico Internacional, uma instituição de cujas atividades o papa não
participaria. Bento XVI não foi ao evento principal, o Congresso Eucarístico Internacional em Quebec,
Canadá, entre 15 e 22 de junho. Por isso, no Vaticano não havia dúvidas de que o mestre de cerimônias
não só tinha sido transferido de cargo, mas também que Marini realmente fora demitido para dar lugar a
um homem que enfatizaria o valor da antiga missa.

Marini me disse que o papa Bento XVI lamentou essa decisão. O cardeal Joseph Ratzinger e Piero
Marini se entenderam bem, ambos eram fascinados pelas questões da liturgia. O papa Bento XVI
conversou muito com Piero Marini sobre uma das primeiras decisões de seu pontificado: a reintrodução
do xale extremamente longo (pálio) que os papas usavam na Idade Média. “O papa conversou muito
sobre isso comigo. Para mim, ele é como um mestre da minha profissão”, disse Piero Marini. Mas a
simpatia que o papa tinha por Piero Marini não foi o suficiente – o papa alemão fez a vontade do
secretário de Estado, o cardeal Bertone, nessa decisão importantíssima.

Tal decisão é especialmente importante porque não há outro homem de quem o sumo pontífice dependa
tanto fisicamente quanto do seu mestre de cerimônias. A função principal do mestre de cerimônias não é
apenas a elaboração de liturgias para missas específicas do papa: a função mais importante consiste em



garantir que nada falte ao sumo pontífice. Muito antes de o chefe da Igreja chegar a um local onde ele
celebrará a missa, o mestre de cerimônias vai para o local e procura por eventuais “armadilhas”. Os
cabos dos microfones estão colocados corretamente e estão bem grudados ao chão? Há degraus? Existem
lugares escorregadios perto do altar? Essas tarefas são fundamentais, porque o papa não pode celebrar as
missas em roupas confortáveis. Ele usa vestimentas que são capazes de provocar a queda mesmo de
alguém mais jovem, porque elas são longas e pesadas. O tombo de um papa é terrível, por causa de sua
idade avançada. Se um jovem tropeçasse e caísse durante uma missa, então seria simplesmente um
acidente. Mas no caso de um sumo pontífice, que é sempre alguém de idade avançada, uma queda pode
ter consequências catastróficas do ponto de vista médico. A relação de um papa e seu mestre de
cerimônias é próxima, porque não há mais ninguém que esteja tão perto dele, quando o mundo todo está
observando.

É claro que o papa passa mais tempo com os seus secretários, mas ninguém assiste a isso. O mestre de
cerimônias precisa garantir que a aparência do papa esteja o mais perfeita possível quando ele aparece
em público. Isso pode parecer muito entediante, por causa das diversas horas gastas nas missas papais, e
realmente é. Existem muitas missas sagradas em que o mestre de cerimônia não faz nada além de arrumar
de tanto em tanto tempo a roupa do sumo pontífice. Mas são precisamente esses homens que vivem
normalmente fechados em gigantes catedrais que precisam prestar atenção e garantir que a mitra do papa
esteja colocada corretamente, porque às vezes elas podem ser catapultadas de repente, gerando uma
situação dramática. O exemplo mais extremo do qual consigo me lembrar foi na santa missa do papa João
Paulo II em Miami (Estados Unidos), em setembro de 1987.

Até então, o novo mestre de cerimônias, Piero Marini, só tinha precisado lidar nas viagens
internacionais do papa com um microfone que não funcionou durante o discurso do santo padre. Naquele
dia, Piero Marini foi obrigado a lidar com um problema muito pior: um furacão se formava diante dos
fiéis e do altar papal, ameaçando um desastre. Marini ficou em uma péssima posição, porque o seu chefe,
o papa João Paulo II, queria dar continuidade à missa sagrada, independentemente do furacão. O chefe da
Igreja achava que estava tudo nas mãos de Deus. Mas a aeronáutica dos Estados Unidos havia previsto
que o furacão iria passar justamente ali, por onde a missa papal estava sendo celebrada e informou que o
exército e a política precisavam cancelar a missa. O bispo de Miami, Anthony McCarthy, enviou uma
mensagem desesperada para o papa no altar, e pediu que ele, pela primeira vez na história moderna dos
papas, interrompesse uma missa devido ao perigo que ameaçava a ele e a seus fiéis. Inicialmente o papa
se recusou a aceitar, mas Marini tentou fazer a mediação entre os dois lados e finalmente conseguiu que
João Paulo II cedesse.

Talvez como compensação por um dos trabalhos mais estressantes, os mestres de cerimônia possuem
um dos escritórios mais bonitos no Vaticano. Parece até que um arquiteto fantástico construiu no meio do
castelo de pedra do Vaticano uma casa de férias perfeita. Enquanto o chefe da Igreja é obrigado a
trabalhar nos cômodos impessoais de sua residência, dentro de um apartamento gigantesco, mas frio, o
mestre de cerimônias possui aquele que é, sem sombra de dúvida, o melhor do Vaticano.

Qualquer pessoa que tenha visitado a praça São Pedro já viu essa morada, ela não passa despercebida
pelos visitantes. Quem está diante da Basílica de São Pedro e olha para a direita, vê o mosaico da
Virgem Maria acima do terraço espaçoso que leva ao escritório arrumado e maravilhoso do mestre de
cerimônias. E ele pode, quando quiser, olhar para aquela vista de tirar o fôlego, com a Basílica de São
Pedro e a praça São Pedro. Agora, o novo mestre de cerimônias, Guido Marini, se mudava para essa
casa de sonhos.

E com isso começava uma nova era no pontificado de Bento XVI. Porque a partir de então a
apreciação às tradições da Igreja Católica ganharia mais importância. Isso significava, acima de tudo,
que o papa passaria a usar vestimentas que se originaram dos dias em que as missas tridentinas eram
celebradas. Para Bento XVI, isso teria efeitos desagradáveis. Ele precisaria usar vestimentas que eram



muito mais pesadas e quentes durante as missas. O sumo pontífice sempre vestia roupas usadas
anteriormente pelo papa Bento XV (papa entre 1914 e 1922). Naquela época, era tradição bordar as
vestimentas do papa para que elas ficassem o mais ricas possível, com pedras preciosas pesadas, pérolas
e placas de ouro. Essas vestes antigas chegavam a pesar muitos quilos. Vi centenas de vezes o quanto o
papa sofreu, com a sua decisão de voltar a usar os paramentos e roupas antigos. Especialmente quando
ele tinha que se ajoelhar, sempre precisava de ajuda para se levantar novamente. Muitas vezes ele
tropeçava, por causa do peso de suas roupas.

O papa João Paulo II já havia se dado conta desse problema e tinha encontrado uma solução. Para o
Jubileu do Ano Sagrado de 2000, Karol Wojtyla usou vestes esplêndidas. Mais de um bilhão de pessoas
foram assisti-lo abrir as portas da Basílica de São Pedro no Natal pela televisão. Mas como as vestes
maravilhosas eram muito pesadas para ele, o sumo pontífice mandou fazer uma roupa que também era
belíssima, mas bastante mais leve – na verdade, não pesava quase nada.

Porém, Bento XVI é diferente, e queria carregar o fardo das roupas pesadas para enfatizar o que as
tradições da Igreja Católica e do papado significavam para ele. Além das vestimentas, ele também voltou
a usar os apetrechos de cabeça (mitras) dos seus antecessores. Ele usou as mitras dos papas Bento XV,
Paulo VI e João XXIII. O papa alemão voltou a usar sempre vestimentas muito valiosas e muito velhas.
Por exemplo, a vestimenta litúrgica do papa Pio IX (papa entre 1846 e 1878). Todos os museus do mundo
brigariam para ficar com essa vestimenta histórica.



O carro do papa

No dia 5 de novembro de 2007, o papa Bento XVI nomeou um homem que era completamente irrelevante
do ponto de vista teológico. Ele tampouco desempenhava um papel importante na política da Igreja, uma
figura inédita na história do papado: Giovanni Amici, chefe da frota de veículos. Com ele começava uma
nova era. No início da história do papado, qualquer viagem era uma longa jornada, e hoje se fala de
viagens mundiais. Reza a lenda que Pedro viajou pelo mundo até então conhecido, indo de Jerusalém a
Roma. Mas especialistas na história da Igreja discutem essa concepção, alegando que Pedro nem foi o
primeiro sumo pontífice. Além disso, tampouco se tem certeza, nem pode ser comprovado, que o
pescador Simão, filho de Jonas da Galileia, tenha sequer estado em Roma. Que Pedro não tenha sido o
primeiro papa do ponto de vista da Igreja simplesmente tem a ver com o fato de que os papas
representam a concepção moderna do pensamento da Igreja Católica. Para os católicos, o que um papa
diz quando fala como ex cathedra é exatamente isso. O que é certo, contudo, é que Pedro não era a
instância última em assuntos teológicos. É perfeitamente evidente, no Ato dos Apóstolos, que Pedro não
decidia nada sozinho, mas com os outros apóstolos. Na Carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 19 e
20, Pedro decide não ser o único responsável pelos pensamentos e ações da Igreja de Cristo, como os
papas decidiriam ser, posteriormente.

A dúvida sobre se o fundador da Igreja romana, Pedro, esteve em Roma ou não, surge de algo que o
próprio Pedro diz. Na primeira carta, capítulo 5, versículo 13, ele dirige uma saudação à comunidade em
Babilônia: “A vossa co-eleita em Babilônia vos saúda, como também meu filho Marcos”. Por que a
Bíblia menciona a Babilônia, mas não faz nenhuma referência a Pedro ter estado em Roma? Alguns
estudiosos pensam que Pedro chamou a cidade de Roma de Babilônia para comparar a Roma de João
Evangelista com a “grande meretriz de Babilônia”. Talvez ele tenha querido dizer que ele havia
encontrado uma grande variedade de iniquidade em Roma, mas não há como provar nada disso. Hoje, um
único fato é certo: por volta de 160, alguns cristãos em Roma começaram a adorar uma cova onde rezava
a lenda que o apóstolo Pedro estava enterrado. Mas não há mais evidências do que isso.

Deixando os fatos históricos de lado, isso tudo é muito simples, segundo a tradição da Igreja Católica:
o primeiro papa, Simão, filho de Jonas, vulgo Pedro, realiza uma viagem mundial partindo de Jerusalém,
passando eventualmente pela Babilônia, rumo a Roma. Mas, posteriormente, os papas passaram a levar
uma vida relativamente imóvel e estática. A primeira fase de suas viagens limitadas começou com a
liteira, em uma carruagem, em cima de um cavalo ou, mais tarde, no lombo das famosas mulas papais. Os
papas dos primeiros séculos circulavam provavelmente sempre nos arredores de Roma. Eles ficavam
baseados em Roma ou em pequenas cidades ao redor dela, como Blera. Por mais de um milênio, os
papas nunca saíam da atual Itália. Há controvérsias se os papas que vieram do Norte da África voltaram
para o seu país natal ou não. Certo é que os papas viveram por alguns períodos em suas fortalezas perto
de Roma, em Orvieto, em Viterbo e Ostia. A primeira grande viagem internacional dos papas foi quando
a sede do papado se mudou para Avignon, na França, e ali viveu entre 1309 e 1377.

Os papas faziam essas viagens de liteira ou a cavalo. Voltando da França, os papas construíram pela
primeira vez o próprio estaleiro. Começava então uma nova época, e nela os papas se movimentavam
principalmente por água, com seus navios exclusivos. O estaleiro papal ficava às margens do rio Tigre, e
nele eram construídos navios de guerra com a bandeira papal. Eles participariam das grandes guerras
navais do século XVI, principalmente do massacre de Lepanto. A frota do chefe da Igreja ficou tão
grande que foi necessário contratar médicos só para ela. O mais famoso foi Giulio Cesare Lagalla (1576-
1624), conhecido opositor a Galileu Galilei, que criou um dos primeiros mapas lunares. Quem visita o
mercado de pulgas romano, na Porta Portese, pode ver ao lado o antigo portão da cidade, prédios onde
hoje em dia fica uma loja de materiais de construção. Esses prédios são o que sobrou do último grande
estaleiro dos papas.



Um novo capítulo começou em 1929 com Francesco Pacelli (1872-1935), irmão do futuro papa Pio
XII, que negociou com Benito Mussolini os Acordos de Latrão. O papa Pio XI mandou que o advogado
Pacelli levasse uma reclamação a Mussolini: o papa queria uma conexão com a linha de trem. Benito
Mussolini estava tentando legitimar o regime fascista na Itália por meio das negociações com a Igreja
Católica. Desde o desmantelamento do Estado papal, em 1870, não havia um controle jurídico sobre as
terras e o território pertencente à Igreja Católica. Para conseguir chegar a um acordo rápido, Mussolini
cedeu em praticamente todos os pontos. O sumo pontífice conseguiu a conexão que tanto queria, com a
malha ferroviária italiana. Outra contrapartida arrancada do Estado italiano foi que o artigo sexto do
Acordo de Latrão garantia que a Itália fosse responsável pelo fornecimento de água suficiente ao
Vaticano e também por uma rota de trem para o Estado do papa. Pio XI era de opinião que essas estações
seriam necessárias para poder receber os chefes coroados da Europa. A magnífica estação foi construída
de modo a conseguir acomodar apenas um número muito pequeno de passageiros, mas todos muito
importantes, como chefes de Estado e suas delegações. Para as viagens normais, a enorme estação seria
completamente inapropriada. Hoje, ela abriga em dois andares as butiques caras do Vaticano. Mas após a
Segunda Guerra Mundial, as cabeças coroadas e os chefes de Estado já não iam mais para Roma de trem,
e sim de avião, fazendo o fim do trajeto nos confortáveis automóveis do Vaticano, responsáveis por
buscá-los e levá-los para o encontro com o papa.

A estação de trem foi usada oficialmente apenas quatro vezes: no dia 4 de outubro de 1962, o papa
João Paulo II embarcou em um trem especial para fazer uma peregrinação a Loreto e Assisi. No dia 8 de
novembro de 1979, o papa João Paulo II foi de lá rumo a uma pequena peregrinação, para visitar os
trabalhadores de Roma. No dia 11 de fevereiro de 1986, o papa desembarcou em sua própria estação
porque o seu avião, que vinha da Índia, não pôde aterrissar por causa de uma tempestade de neve e foi
obrigado a seguir para Nápoles. De lá, ele voltou de trem para Roma. No dia 24 de janeiro de 2002, o
papa João Paulo II foi mais uma vez para a estação, com a finalidade de fazer uma peregrinação para
Assisi. No dia 4 de janeiro de 1964 começou o último capítulo na história de viagens dos papas,
inaugurando uma nova fase: naquele dia, o papa Paulo VI foi o primeiro papa na história a viajar de
avião, pois fez um voo para Jerusalém.

As viagens aéreas ficaram cada vez mais importantes para os papas, mas até João Paulo II, o papa do
milênio, o Vaticano – leia-se o papa – nunca teve um avião ou helicóptero particular. O estaleiro do papa
já havia decaído há tempos, os papas não construíam ou possuíam mais navios e a estação de trem se
mostrou inadequada para viagens. Eles usavam cada vez mais automóveis. Mas tudo mudou no dia 13 de
maio de 1981. A partir desse dia, não se tratava mais de apenas transportar o chefe dos católicos: eles
passaram a também proteger a vida do chefe do Estado do Vaticano, e isso nos leva para o escritório de
Giovanni Amici.

Para chegar até ele, deve-se passar pela Porta Sant’Anna para o interior do Vaticano e seguir em
frente. O Banco do Vaticano estará à esquerda e o Correio à direita; e então, antes de chegar ao Cortile
Del Belvedere, deve-se virar à direita em uma rua comprida e ao final dessa rua está a garagem branca
do papa, a chamada Garage Nobile. Ali estão estacionados os carros que devem salvar a vida do papa e
que já salvaram a vida do sumo pontífice. Giovanni Amici trata com cuidado o assento instável do Fiat
Campagnola, um carro off-road simples. O papa João Paulo II subiu nesse carro no dia 13 de maio de
1981. A bala que atingiu o papa caiu no chão do carro. Seu secretário, dom Sanislaw Dziwisz pegou a
bala e a guardou em sua pasta. Esse Fiat Campagnola, que era conhecido por não ser confiável, funcionou
perfeitamente naquele dia e levou o papa seriamente ferido para o interior do Vaticano, onde ele foi
transferido para uma ambulância. O tal Fiat Campagnola simples era um carro que foi originalmente
projetado para carregar feno e outros bens agriculturáveis, e que tinha sido apresentado pela primeira vez
no salão de agricultura de Bari e o papa fez questão de demonstrar publicamente que ele confiava no
veículo da marca italiana.



Mas Mehmet Ali Agca pôs um fim a essa época quando disparou contra João Paulo II. Na garagem
Nobile, cobertos por lonas brancas, estão os dinossauros que foram usados na resposta ao atentado na
praça São Pedro: duas Mercedes-Benz ML blindadas com uma estrutura de vidro, os dois modelos do
papa-móvel. A blindagem é tão potente que nenhum outro carro aguentaria todo o peso extra. O carro
pesa 4,5 toneladas, quase o dobro de uma Mercedes ML normal. Os papa-móveis não são rápidos, a
velocidade máxima que o carro atinge é de 80 km/h. Apesar de o Vaticano receber muitas reclamações
pelo fato do papa infringir a lei, o chefe de Estado do Vaticano continua não usando o cinto de segurança,
por motivos protocolares: a alegação é que o sumo pontífice deve ser visto pelo público, e não ficar
preso ao assento.

Os papa-móveis são enviados por avião e por navio a todos os continentes. Eles são lavados a mão, e
há anos a equipe de limpeza se pergunta por que há tantos amassados na carroceria dos carros do papa. O
que provoca esses amassados nos papa-móveis brancos? Somente após muitos anos é que a equipe
descobriu o que era. Ao lado do carro do papa, sempre vão alguns guarda-costas com armas pesadas
presas nos cintos, e as armas batem contra a carroceria do papa-móvel, deixando os amassados que
precisam ser arrumados na garagem do sumo pontífice.

Além dos dois papa-móveis brancos, na parte traseira da garagem há também um carro que possui um
recorde curioso na história dos papas: raramente um papa teve tantos problemas por causa de um
presente. Giovanni Amici não consegue esconder o seu entusiasmo pelo carro quando abre suas portas.
Todos os carros desse mundo possuem um túnel central que junta a parte dianteira à parte traseira. Por
esse motivo, os assoalhos nunca são planos, exceto o do Lancia “Giubileo” feito especialmente para João
Paulo II. O presidente do grupo da Fiat daquela época, Paolo Fresco, deu esse carro de presente ao papa
pouco antes do início do grande jubileu do Natal de 1999. E por causa disso o nome do carro é
“Giubileo”, e esse Lancia “Giubileo” depois deu origem à produção dos Lancia Thesis. “Todos os outros
carros que o papa usa são carros de série normais, existem dezenas de milhares de carros como esses no
mundo inteiro, mas esse Lancia é único. A Fiat eliminou especialmente o túnel central, o que
tecnicamente foi incrivelmente caro”. Para poder fabricar o Lancia “Giubileo” para o sumo pontífice, o
grupo da Fiat fez um carro único, cuja parte dianteira não é ligada à parte traseira por um túnel. O maior
problema foi acomodar o motor, fazendo desse um modelo único na história automotiva. Uma das
maiores mudanças foi no teto. Para abrir o teto em um terço, a placa de metal do teto move-se toda para
frente. Assim, o papa pode se levantar dentro do carro e cumprimentar os fiéis, o que seria muito
incômodo se o túnel central ainda estivesse ali. Em um carro com o túnel central, o sumo pontífice
precisaria tomar cuidado com túnel e, por isso, o Lancia o eliminou. Milhares de horas de trabalho foram
utilizadas para construir esse carro e é exatamente esse o problema. O grupo Fiat deu esse carro de
presente a João Paulo II no dia 23 de dezembro de 1999, um dia antes da abertura do grande jubileu de
comemoração da data oficial de 2000 anos do nascimento de Cristo, ponto central do Vaticano, e o carro
é utilizado regularmente até hoje. A Fiat destacou o fato que o carro era feito sobmedida, uma peça única
praticamente inviável de produzir ordinariamente, principalmente porque os custos de fabricação foram
altíssimos. Um carro assim deve ter custado bem mais do que um milhão de dólares.

Karol Wojtyla raramente fora tão rude como no dia em que se espalhou pelo mundo inteiro que o papa
possuía um carro que valia mais do que um milhão de dólares. Ele ficou completamente enraivecido.
Repetidas vezes, o 263˚ sucessor de Pedro tinha se preocupado em demonstrar publicamente que ele não
queria nada para si, que só queria ajudar os pobres e continuar a luta que Cristo tinha começado, ficando
sempre do lado dos pobres e fracos. E então isso, um carro de um milhão de dólares. Não dava para
sufocar a notícia, ela se espalhou pelo mundo em instantes e foi se modificando conforme era contada,
como sempre acontece. Quando a notícia chegou ao público em geral, todos puderam ler e ouvir que o
papa havia comprado para si mesmo um carro de mais de um milhão de dólares, enquanto 80 milhões de
crianças no mundo inteiro corriam o risco de morrer de fome.



O papa João Paulo II era um profissional com a mídia. Como nenhuma outra pessoa, sabia
perfeitamente como funcionava o trabalho com as notícias. Ele também conhecia a regra de ouro: não
adianta contradizer uma notícia que tenha corrido o mundo inteiro. Ela não podia ser desfeita. O chefe da
Igreja só interferia se a informação divulgada fosse muito grave, como foi o caso desse dia.
Normalmente, quando Karol Wojtyla ficava sabendo de uma notícia negativa ele simplesmente deixava o
assunto de lado, mas dessa vez ele retrucou. Por meio do seu secretário Sanislaw Dziwisz, João Paulo II
informou ao secretariado de Estado e a sua arma mais poderosa, o gabinete de imprensa.

Joaquín Navarro-Valls, porta-voz do Vaticano da época, recebeu a tarefa de reunir todas as notícias
que correram o mundo. Eu consigo me lembrar perfeitamente desse dia porque era muito raro uma
conferência de imprensa em que o papa decidia se voltar tão rápido e tão diretamente para o público
mundial. Isso só acontecia mais ou menos uma vez a cada dois ou três anos. Navarro estava um tanto
quanto pálido nesse dia e ele escolheu a forma indireta de abordar a notícia. Joaquín Navarro-Valls era
um homem experiente e sabia que havia duas maneiras de espalhar uma retificação pelo mundo: um modo
eficiente e outro muito menos eficiente. A maneira menos eficiente era convocar uma conferência de
imprensa e dizer tudo o que existe sobre o assunto e torcer para que a mídia publique isso depois. Mas o
aspecto negativo dessa hipótese é que Navarro não tinha nada muito valioso para oferecer em troca das
notícias já divulgadas. A notícia que muitas vezes recebíamos dificilmente despertava a ambição da
imprensa. O outro método, muito mais eficiente, era divulgar a retificação pessoalmente, em uma
entrevista dada, só na aparência, a um jornalista escolhido a dedo, de modo que o jornalista pensasse que
ele era o único a saber dessa notícia. Feito isso, os demais jornalistas iriam pressionar o pessoal da
redação para garantir que aquilo que o porta-voz do Vaticano lhes dissera em confiança fosse publicado
em destaque.

E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia: Joaquín Navarro nos abordou um a um, fazendo que
todos nós acreditássemos que éramos o único, o escolhido, achando que Navarro tinha reservado a
exclusividade dessa incrível notícia. O conteúdo principal do desmentido era que o sumo pontífice estava
muito irritado, tão irritado que ele pensava seriamente em devolver o presente. “Se soubéssemos que
seria divulgado que o papa era dono de um carro de um milhão de dólares, então provavelmente jamais
teríamos aceitado esse presente.”

Com isso, o Vaticano afirmava que não tinha comprado o carro e sim que recebera de presente. Mas o
habilidoso Navarro não parou por aí, na ameaça de devolver o carro. Ele foi mais longe, e disse que o
Vaticano estava ciente da propaganda do grupo Fiat – o papa dirige um carro deles – muito mais valioso
do que o custo de produção desse carro. A estratégia do Vaticano – João Paulo II – e seu porta-voz,
Navarro-Valls, valeu a pena, pois todos os jornalistas disseram às suas respectivas emissoras de
televisão ou jornais que o sumo pontífice estava irritado com a notícia sobre ele ter comprado para uso
próprio um carro de um milhão de dólares. E mais: que essa notícia era infundada. A ação de resposta do
Vaticano foi muito bem-sucedida nesse caso, mas eles nunca conseguiram se livrar por completo das
informações anteriormente divulgadas. Até hoje alguns críticos da Igreja mencionam essa “lorota”, essa
“desculpa esfarrapada” quando surgem problemas.

Giovanni Amici, chefe da frota dos carros, precisa lidar até hoje com uma consequência do caso
Lancia. Os carros, que estão prontos para o papa, não pertencem a ele. Os papas se recusam a possuir
carros. Os carros que estão na garagem do papa também não pertencem ao Vaticano. Giovanni Amici me
disse: “O papa só pode usar os carros, eles nos são emprestados pela Mercedes-Benz de Roma. A
fábrica alemã se responsabiliza por todos os serviços de manutenção, eles fazem tudo, até serviços
pequenos como troca de pneus e troca de óleo. Acho que um dia a Mercedes-Benz pode exigir esses
carros de volta, então nós o devolveremos”.

O papa Bento XVI não queria que o caso do Lancia de um milhão se repetisse. Ele nunca quis ter um
carro sobmedida. O seu novo carro de serviço é um Mercedes-Benz classe S 600, um carro de série



normal, com o túnel central. A sua única característica especial é que ele é blindado. Esse carro também
não pertence ao sumo pontífice. Bento XVI não aceitou a versão estendida, de luxo. Aparentemente há
espaço suficiente no carro para as pernas de um homem tão pequeno.



O papa e Karl Marx

No dia 30 de novembro de 2007, o Vaticano teve uma surpresa. O papa Bento XVI assinou sua segunda
encíclica “Spe Salvi” (Salvos pela esperança) e eu não fui o único que ficou surpreso ao ler o texto. Eu
imaginei diversas coisas sobre o papa alemão, mas não o que estava ali: uma apreciação ao trabalho do
“mais conhecido” ateísta, Karl Marx. Ouvi dezenas de discursos de João Paulo II, em que ele denunciava
o marxismo e comparava o regime sem Deus de Moscou com o terrorismo dos nazistas. Era
compreensível que Karol Wojtyla não falasse bem do império comunista. Os comunistas fizeram da vida
do sumo pontífice um inferno, especialmente durante a construção da Igreja em Nowa Huta. Aquilo não
seria tão surpreendente, se a autoria do texto não fosse de um papa que era teólogo e compatriota de Karl
Marx, elogiando o trabalho de um homem que foi a base para que o império comunista perseguisse e
assassinasse milhares de cristãos. Mesmo assim, o papa Bento XVI escreveu sobre o pensador de Trier:
“O progresso não podia se limitar a avançar de forma linear e com pequenos passos. Urgia o salto
revolucionário. Karl Marx recolheu esse apelo do momento e, com vigor de linguagem e de pensamento,
procurou iniciar esse novo e grande passo e, como se supunha, definitivo da história rumo à salvação,
rumo àquilo que Kant tinha qualificado como o ‘reino de Deus’”.

Conforme eu lia isso, eu pensava que aquilo não podia ser verdade. O papa João Paulo II denunciou
diversas vezes o “papa” das esquerdas, evocou consequências desastrosas aos pensamentos de Karl
Marx, afirmando peremptoriamente que Marx era uma completa aberração, porque ele fomentava a
irreligião. Mas o papa alemão Bento XVI parecia não conseguir deixar de elogiar as qualidades de Karl
Marx: “Com pontual precisão, embora de forma unilateralmente parcial, Marx descreveu a situação do
seu tempo e ilustrou, com grande capacidade analítica, as vias para a revolução. E não só teoricamente,
pois o Partido Comunista, nascido do manifesto comunista de 1848, também a iniciou concretamente. A
sua promessa, graças à agudeza das análises e à clara indicação dos instrumentos para a mudança radical,
fascinou e não cessa de fascinar ainda hoje”.

Como assim?, pensei. Marx trabalhou com “pontual precisão” e teve uma “grande capacidade
analítica” – e quem escreveu isso foi um papa? João Paulo II acusou Marx de não ter nenhuma noção
analítica e de usar indevidamente o conceito de alienação. Na encíclica “Centesimus Annus”, de 1991,
ele escreveu (parágrafo 41): “O marxismo criticou as sociedades burguesas capitalistas, censurando-as
pela ‘coisificação’ e alienação da existência humana. Certamente, essa censura baseia-se em uma
concepção errada e inadequada da alienação”.

Aquilo causou um grande efeito. Segundo João Paulo II, rigorosamente a teoria de Karl Marx era um
disparate, porque Marx nem sequer entendia os conceitos básicos mais importantes. Sem o conceito de
alienação, a filosofia e economia de Marx não fazem o menor sentido. E se ele nem sequer entendeu os
seus conceitos mais básicos, como o seu trabalho podia ter algum valor?

Em seguida, João Paulo II deu um golpe certeiro e explicou quão terríveis foram os danos causados
por Marx. Dessa forma, ele afirmava que a alienação só poderia ser eliminada em uma sociedade de tipo
coletivista. “Ora, a experiência histórica dos países socialistas demonstrou tristemente que o coletivismo
não suprime a alienação, antes a aumenta, enquanto a ela junta ainda a carência das coisas necessárias e a
ineficácia econômica.” Chego a ficar com pena de Marx.

Porém, Bento XVI parece ter um certo respeito pelas capacidades analíticas de Karl Marx. A
conclusão de ambos os papas, no entanto, foi a mesma: sem Deus, sem a esperança de ser salvo, o ser
humano permanece incompleto. Bento XVI também descreve o erro básico de Karl Marx: “Esqueceu que
a liberdade permanece sempre liberdade, inclusive para o mal. [...] O ser humano não é só o produto de
condições econômicas, nem se pode curá-lo apenas do exterior, criando condições econômicas
favoráveis”.

A segunda encíclica “Spe salvi” possui algo em comum com a primeira “Deus caritas est”. Em



ambas, o papa decidiu abordar temas que ninguém jamais pensou que ele fosse capaz de discutir.
Acredito que a intenção do teólogo e estudioso Joseph Ratzinger tenha sido mostrar deliberadamente que
o sumo pontífice também consegue ver as coisas por outro ângulo. Na primeira encíclica ele escreveu
sobre o amor, sobre Eros e o sexo, o que teria sido um escândalo alguns séculos atrás. Na segunda
encíclica ele elogiou Karl Marx, o que algumas décadas antes não teria sido possível, por causa dos
padres e bispos católicos nas prisões soviéticas. Uma coisa que se pode dizer sobre os pensamentos de
Joseph Ratzinger é que eles não são nada fáceis de se prever. Até o final de 2007, o Vaticano discutiu
diversas vezes os aspectos dessa encíclica.

E então o ano chegou ao fim, e segundo as estimativas da casa papal, aquele havia sido um bom ano
para Joseph Ratzinger. No dia 29 de dezembro de 2007, a prefeitura publicou uma nova estimativa,
segundo a qual no ano de 2007 2 830 100 fiéis foram ver o papa: 729 100 peregrinos participaram das 44
audiências públicas, 209 mil pessoas participaram de audiências especiais, 442 mil fiéis participaram
das missas e 1 450 mil pessoas participaram das orações do Angelus.



2008

Sucesso no fim do mundo, aborrecimentos em casa
Confusão na universidade com o ex-professor Ratzinger

Roma, janeiro de 2008. Aquele ano tinha começado com uma dura derrota para Bento XVI. Em sua
própria diocese, uma universidade fundada por um papa desagregara friamente o professor Ratzinger de
suas funções. Logo ele, que sentia a vida acadêmica ainda tão próxima.

Quando parecia que finalmente poderia começar um ano de forma positiva, o papa se viu ameaçado de
ver se repetir no ano de 2008 algo que já havia dado sinais em janeiro de 2007. Antes, o fracasso no
reconhecimento do novo bispo de Varsóvia Stanislaw Wielgus já o havia incomodado. O bispo foi
obrigado a se retirar do cargo em 7 de janeiro. Mas, dessa vez, era a Escola Superior Romana de La
Sapienza que provocava os aborrecimentos.

Bento XVI havia aceitado o convite da universidade para escrever a carta de boas-vindas aos
professores e estudantes para o ano acadêmico que se iniciava em 17 de janeiro de 2008. Que o papa
Bento XVI tivesse aceitado esse convite não causou espanto a ninguém, já que ele tinha passado quase
toda a vida em universidades, em um ambiente acadêmico, desde o início da sua fase adulta até a
nomeação para prefeito do Santo Ofício. Na introdução de seu discurso em Regensburgo, ele enfatizou
novamente em que alta estima ele detinha o tempo em que passou como professor universitário e como o
trabalho com pesquisa e ensino o havia agradado.

O convite da Universidade de La Sapienza significava, na verdade, uma obviedade: o antecessor de
Bento XVI, o papa Bonifácio VIII (papa entre os anos de 1294 e 1303), havia fundado a Escola Superior
Romana. Evidentemente, esperava-se que o sumo pontífice frequentasse em sua própria diocese uma
universidade que houvesse sido fundada por um papa. Houve ainda, naquela ocasião, um motivo político
que fez que o convite tivesse sido aceito. O sumo pontífice tinha um forte interesse em estar em contato
com os mais novos. O Vaticano ficou surpreso com a quantidade significativa de jovens presentes na
ocasião da morte de Karol Wojtyla, em abril de 2005. Cem mil jovens viajaram para o Vaticano por
vontade própria, vindos de todas as partes, além de um grande número vindo da própria diocese de
Roma. O papa Bento XVI imediatamente captou o que ocorreu e podia-se ouvir seu júbilo pelos
corredores, ao iniciar suas funções do dia, quando dizia: “A Igreja está viva e ela é jovem”.

O papa queria provar isso na sua própria diocese em Roma, como se fosse – perdão pela metáfora de
futebol – um jogo em casa, com os jovens de Roma. Mas àquela altura, para o Vaticano já estava claro
que haveria protestos. Mesmo sabendo que as revoltas de 1968 contra a Igreja já faziam parte do passado
há muito tempo, o chefe da Igreja contava que grupos da universidade organizariam demonstrações contra
a figura papal. Mas um papa que ousara viajar para a Turquia depois de usar uma citação que diminuía
Maomé não se sentiria amedrontado por uma ida à universidade. Ainda mais porque a universidade o
havia convidado e dessa forma ela estava incumbida de garantir que ele fosse bem recepcionado na sua
chegada, ao menos formalmente. O Vaticano acreditava que se houvesse estudantes engajados em tais
protestos dentro da universidade ela por si só, como instituição, já teria tomado conta disso. Em janeiro
de 2008, ninguém no Palácio Apostólico fazia ideia em que tipo de armadilha terrível isso poderia
resultar para as universidades.

Ninguém considerou a possibilidade do que poderia acontecer se os protestos dentro da universidade
fossem realmente intensos. A confirmação dada para o inicio do ano acadêmico significava uma única
coisa: o papa tinha que ir à universidade. Ninguém no Vaticano cogitava a segunda possibilidade: o que
aconteceria se o sumo pontífice não pudesse ir à universidade, já que o risco de ser impiedosamente



desmoralizado se tal coisa acontecesse era grande? Um pesadelo. Um cancelamento diria ao mundo que a
falta de coragem do papa de ir à universidade tinha sido vista pelos jovens e intelectuais que pertencem a
ela e isso tudo em sua própria casa, em sua própria diocese. Bem, foi exatamente o que aconteceu.

Eu ainda estou convencido de que o erro fundamental do Vaticano foi ter considerado Roma ainda
como uma cidade absolutamente católica, da mesma forma que tinha feito em janeiro de 2008.

Mas quanto Roma ainda era realmente católica? Quando eu cheguei à cidade, no ano de 1987, a
diferença entre ela e as outras grandes metrópoles europeias era enorme, a capital italiana ainda era
vigorosamente católica. Nos meus primeiros anos na cidade, o ministro era amigo próximo dos papas e
do especialista do Vaticano Giulio Andreotti. Eu o acompanhava frequentemente às missas, pelas
manhas, na Igreja Jesuíta. A Igreja ficava na praça del Gesú onde, também era a sede de seu partido.

Toda manhã, Andreotti separava algumas notas de Lire e as dava para os pedintes de Roma que já o
esperavam na escadaria. Ele sempre me dizia: “Não repare nisso (Non ci faccia caso)”. Naquela
atmosfera eu nunca teria pensado que fosse possível, vinte anos mais tarde, que Silvio Berlusconi, um
homem divorciado, casado novamente, figura assídua e ativa de orgias sexuais com prostitutas, alguém
que ocupara tantas manchetes desse tipo, pudesse comandar o governo do país. A saber, Berlusconi
celebrava as suas orgias a poucos passos de distância da Igreja Jesuíta onde seu antecessor fazia
diariamente as suas preces. Mas não era somente o governo: a vida cotidiana romana dos anos oitenta
ainda era vigorosamente moldada no catolicismo. Em Hamburgo, Londres ou Amsterdã, discotecas e
locais destinados a homossexuais faziam parte da vida cotidiana já há muito tempo, e ninguém se
incomodava seriamente com isso. Mas em Roma essa liberalidade era impensável. Eu nunca poderia ter
imaginado que na porta da minha primeira residência próxima ao Coliseu, em Roma, pudesse haver um
bairro gay e menos ainda que o bar singelo e sem cuidados no qual eu tomava meu café pelas manhas
pudesse se transformar em um tradicional bar homossexual. Que algo assim um dia pudesse acontecer
realmente nunca me ocorreu. A Igreja Católica era contemporânea em toda Roma. Havia milhares de
empórios pela cidade, quase todos tinham pelas caixas registradoras um santinho ou a foto do papa
pendurada. Atrás do caixa estava quase sempre sentada a esposa do dono do mercadinho, e que
presenteava os clientes especiais com uma folha de palmeira benzida no Domingo de Palmas na praça de
São Pedro.

Mas as grandes superfícies, as redes internacionais de supermercados suplantaram os velhos empórios
e estabelecimentos familiares. Do teto ao chão, nos caixas só se encontram placares e cartazes de
promoções, mas sem nenhuma imagem ou foto de qualquer santo que seja.

Uma regra da Roma católica dos anos 1980 e do início dos anos 1990 afetou diretamente minha faixa
etária, e eu sofri por muitos anos, por causa disso. Eu tinha 24 anos quando cheguei a Roma. Nas outras
capitais europeias, reuniões de jovens não eram um problema. Na Inglaterra, senhoritas podiam encontrar
rapazes em pubs e em discotecas, se quisessem, e a mesma coisa acontecia em Paris, Amsterdã ou em
Hamburgo. Esses jovens podiam sair para beber ou para dançar e não raro moças e rapazes iam para a
cama, o que acabava levando, em alguns casos, a casamentos estáveis, e, em outros, a catastróficos casos
de gravidez indesejada. Na Roma católica, esse tipo de coisa simplesmente não existia. Não havia nem
sequer um simples bar de estudantes ou uma única discoteca que fosse. Na cidade onde está instalado
geograficamente o Vaticano, eram os pais que cuidavam de arranjar o círculo de amizades nos quais seus
filhos deveriam conviver. Eles se encontravam nas festas de família ou na praia, no verão, quando toda a
família viajava de trem para Ostia, direto para o mar ou para as casas de veraneio, no caso de famílias
mais abastadas. Quase todos os casais que conheço se conheceram na praia e trocaram beijos pela
primeira vez em uma cabine de troca de traje de banho, dessas que existem aos milhares espalhadas pelas
praias italianas.

A possibilidade de sair à noite sem antes ter marcado um encontro em uma pizzaria, sem ter que sair
para comer e sim simplesmente entrar em um bar, em qualquer lugar que fosse, pedir uma taça de vinho e



conhecer outras moças e rapazes, espontaneamente, era uma possibilidade que simplesmente não existia
naquela época. Para evitar a vida “pecaminosa” dos jovens, havia uma lei determinando que todo e
qualquer bar normal registrasse as bebidas vendidas. Assim, quem quisesse tomar um simples
refrigerante tinha que ser registrado no bar. E para poder tomar uma taça de Prosecco era preciso antes
se inscrever em um clube, o assim chamado “Circolo”. Onde esses clubes ficavam era um segredo bem
guardado, e a informação só era passada por cochichos, de ouvido a ouvido. Dentro da cidade de Roma
só havia um e ele ficava nas redondezas do Panteão.

Mas clubes como esses não tinham, de qualquer maneira, nada a ver com os bares de estudantes da
Alemanha. Eram clubes de portas fechadas, como cofres de bancos, e entrar em um deles não era tarefa
fácil. Para que a porta fosse aberta era necessário tocar a campainha e mostrar a carteirinha de sócio.
Quem não tivesse uma era então obrigado a preencher um formulário e esperar em casa, no mínimo por
uma semana. Não é difícil imaginar o resultado desse procedimento. Quando finalmente era possível ter a
tão famigerada carteirinha de sócio e sair à noite para tomar uma cerveja, a decepção era grande, quando
se adentrava no clube: do lado de dentro, não havia quase ninguém. A grande aventura era sentar-se ao
balcão, pedir uma cerveja, sempre extremamente cara, ir para casa e jurar nunca mais voltar a um clube
(Circolo) desses.

Para os turistas, esse sistema de ter que se inscrever era tão complicado e tedioso que ninguém ia a
casas noturnas em Roma. Além disso, cada um que se inscrevia em um “Circolo” já era um suspeito em
potencial. A inscrição era inclusive repassada à polícia, que controlava os nomes de quem tinha a famosa
carteirinha de sócio do clube. Resumindo, os jovens ficavam simplesmente em casa. A mesma lei também
se aplicava às discotecas, tal qual como em um “Circolo”. A única exceção era uma Nobel-discoteca
chamada Gilda, no centro da cidade. O preço da entrada era tão exorbitante que só políticos, atores,
banqueiros ou industriais, devidamente acompanhados das respectivas amantes, podiam se dar ao luxo de
ir ao Gilda. Antigamente, era normal ver estudantes pegarem um trem até Rimini, para ir a uma discoteca.
A questão é que a viagem até Ramini durava cinco horas para ir e mais cinco horas para voltar – tudo
isso, para poder ir a uma discoteca. Nas praias da costa Adriática já se havia cogitado a possibilidade de
haver discotecas tão normais quantos as que existiam em Berlim ou em Zurique. Quem se conforma de
passar dez horas em uma viagem de trem só para poder ir dançar em uma discoteca e poder conhecer
moças e rapazes?

Uma diferença entre Roma e as outras cidades europeias foi como se deu o movimento punk. Os punks
se multiplicavam por toda a Europa, enquanto eu me preparava para o exame vestibular.

Havia punks até na minha cidade natal, na província de Werl. Um amigo meu decidiu, de uma hora
para outra, que ia ser punk. Naturalmente eu já tinha visto punks em Berlim e em Amsterdã. Não era
difícil ser um deles: bastava pintar o cabelo ou cortá-lo em formato de espiga, ou moicano, usar roupas
pretas rasgadas, talvez alguns colares de metal e sapatos pretos já um tanto quanto estragados, venerar o
músico Sid Vicious, do Sex Pistols, e se comportar de modo esquisito.

Já devidamente vestido a caráter, arrumava-se um cachorro, andava-se por aí com ele pelas ruas,
tomando cerveja. Mas em Roma não havia punks. E isso era algo que eu não conseguia entender. Eu
nunca havia visto uma cidade onde não houvesse aquelas distintivas personagens. Eles não tinham como
destino de viagem a cidade de Roma. Não se via um único turista punk pelas ruas. Foi só no final dos
anos 1980 que pude ver o primeiro casalzinho punk italiano, nas redondezas do Panteão. Inconcebível! O
jovem estava aparentemente de banho tomado, limpo, e a parceira dele estava decente e corretamente
maquiada, nada extravagante.

Eu quis convidar os dois para tomarem uma cerveja. A resposta foi um balançar negativo com a
cabeça, acompanhado da explicação de que não beberiam álcool. Quando muito, eu poderia convidá-los
para tomar um café; aliás, a moça preferira um chá. Eu tentei deixar claro para os dois que uma punk, ao
menos em público, não deveria pedir um chá, e que os punks são sujos e devem estar sempre



embriagados; que uma maquiagem decente daquelas, como a de uma modelo, em vez de uma maquiagem
vampiresca, também não era admissível para uma punk. Ambos me ouviram com um ar interrogativo e me
contaram que ainda moravam com os pais e que o punk-outfit só era usado furtivamente, quando ninguém
os via.

Mas tudo isso tinha mudado radicalmente, até 2008. O tempo em que mamãe e papai podiam controlar
tudo, inclusive com quem a filha ou o filho se encontrava, simplesmente tinha deixado de existir.

Roma não fugiu à regra. Nos bairros mais badalados tinha aparecido uma infinidade de bares, e por
toda a extensão do Campo dei Fiori podia-se ver uma porção deles. Os jovens de hoje não podiam
imaginar – assim como eu também não pude, um dia – que antigamente os adolescentes passavam as
noites em casa assistindo à TV ao lado da mamãe, se não tivessem uma carteirinha de sócio do
“Circolo”. Os jovens romanos e romanas não viviam mais em um exílio católico, como na Roma de
outros tempos, e muito menos da maneira como os jovens que os antecederam há vinte anos. Agora, eles
viviam como os demais de sua idade em Londres ou em Munique. E eram esses jovens, junto a seus
professores, que estavam causando um problema agora para o papa.

Tudo começou quando o diretor da Escola Superior La Sapienza, Renato Guarini recebeu uma carta.
Nela havia 67 assinaturas de docentes. Seu texto dizia simplesmente que o convite feito ao sumo pontífice
deveria ser retirado: o discurso do papa não era compatível com o encargo do curso na Escola Superior
La Sapienza. Entre as assinaturas se encontrava a de Luciano Maiani, uma estrela que pouco antes
daquele episódio havia sido nomeado para o mais alto posto da gerência de pesquisa italiana. Ele era o
mais novo diretor do CNP (Conselho Nacional de Pesquisa). Porém, uma das forças acionadoras dessa
iniciativa foi um outro cientista, o físico Andrea Frova, conhecido por ter publicado um livro sobre
Galileu Galilei. O motivo alegado na petição para que o chefe da Igreja fosse desconvidado, apesar de
ter sido oficialmente convidado, foi que em 15 de marco de 1990, ainda como prefeito do Santo Ofício, o
cardeal Joseph Ratzinger tinha feito uma afirmação infeliz em Parma, ao definir o processo da Igreja
contra Galileu como sensato e justo. Diante dessa postura, papa ou não, Ratzinger não tinha nada a fazer
naquela universidade.

Obviamente, tal carta, que contava com 67 assinaturas, desencadeou um outro protesto – o protesto dos
docentes católicos, sem dúvida a favor do convite ao papa. A descortesia de retirar poderia desencadear
um escândalo visível aos olhos de todos em escala internacional, afinal, como podia uma universidade
romana simplesmente retirar um convite feito a um sumo pontífice?

Ambos os lados mobilizaram os estudantes. As organizações de estudantes católicos realizaram
demonstrações e pregações para deixar claro que a vinda do papa era, sim, desejada. Em 14 de janeiro
de 2008, os estudantes que eram contra iniciaram a organização de demonstrações antipapa pelo campus,
e a chamaram de “semana anticlero”.

Eu vi a mim mesmo no campus, como no passado. Os estudantes vendiam bruschetta e sucos por 1,50
euro e exibiam seus cartazes antipapa. Naquele momento, concluí que o exemplo Galileu sortia efeitos
que já pareciam ser eternos. Eu perguntei ao jovens o que exatamente eles tinham contra o papa alemão,
mas eles mesmos não conheciam a resposta exata para essa pergunta. Foi só depois de um certo tempo
que me ocorreu que os docentes tinham propagado que Ratzinger havia definido o processo contra
Galileu como sendo sensato e justo. A Igreja tinha já há muito reabilitado Galileu, e Joseph Ratzinger
podia ser acusado de muita coisa, mas seguramente não de ser contra o livre ensino nas universidades, e
isso era algo que os estudantes não queriam ouvir, pois estavam firmemente convencidos do contrário.
Em algum momento daquele processo, os docentes conseguiram instalar a ideia de Ratzinger ser contra a
ciência e o livre ensino, algo que era totalmente absurdo, mas os estudantes simplesmente acreditaram
nisso.

Para o Vaticano, a situação ia se agravando com o decorrer das horas. A polícia já havia informado
que haveria possíveis manifestações contra o papa na universidade. O que era pavoroso para o Vaticano



não era o fato de contar que pudessem existir protestos de estudantes, mas sim que eles representassem
somente uma parcela universitária, a mesma que queria que o convite fosse retirado, e que, ainda sim,
nada foi efetivamente tentado no sentido de fazer com que aqueles estudantes rebeldes voltassem à razão.
O Vaticano precisou lidar com o fato de uma parte da universidade proteger os estudantes que realizavam
os protestos contra o sumo pontífice, e, ao mesmo tempo e por outro lado, o papa não ser defendido das
vaias e distúrbios. A decisão de ir à universidade já era certa, apesar de ser uma resolução um tanto
quanto delicada. Porém, mais delicado ainda seria o contrário: cancelar

O papa é o bispo de Roma, o bispo mais importante da Igreja Católica e, naturalmente, um bispo deve
poder se movimentar livremente em sua diocese. Justamente ele, que havia pregado que “a Igreja é
jovem”, não poderia simplesmente demonstrar que não tinha coragem de ir até os estudantes, pois isso
teria sido interpretado como um sinal catastrófico. Joseph Ratzinger sempre repetiu que a Igreja não
deveria aceitar ser banida dos espaços privados. Justamente agora, parecia que o mundo das ciências do
cientista Ratzinger é quem iria fazer isso.

O Vaticano ficou firme. Isso não poderia acontecer: o sumo pontífice iria. Com convite retirado ou
não. Quando foi publicada a carta com as 67 assinaturas retirando o convite feito ao papa, o Vaticano
reagiu e esclareceu que Bento XVI compareceria mesmo assim à universidade. Isso foi em 14 de janeiro,
uma segunda-feira. Na terça-feira, o Vaticano foi avisado pela polícia que não deveria se preocupar com
a segurança do sumo pontífice na universidade. O Vaticano se sentiu evidentemente reconfortado, em
saber que poderia contar com a unidade especial da polícia. No caso de eventuais tumultos, por conta
dos protestos, a polícia também zelaria pela segurança do papa. Era preciso tomar uma decisão formal: o
chefe da Igreja se exporia a ser humilhado na universidade?
Bento XVI tinha realmente que passar por aquilo? Se colocar à frente da multidão de manifestantes, com
estudantes berrando e vaiando assim que ele tentasse esboçar suas primeiras palavras, para silenciá-lo?
Do ponto de vista teológico, o caso estava mais do que claro. Assim que os cardeais vestiam o púrpura
de suas batinas, queriam dizer que estavam preparados para darem seu sangue, se assim fosse preciso,
para fazer perdurar a mensagem de Deus.

Há muitos e muitos séculos a alta esfera da Igreja e, naturalmente também os papas, esperava que a
palavra de Deus fosse pregada indiferentemente de que tipo de ameaça se pusesse no meio do caminho.
Mas, na prática, as coisas não pareciam ser assim. Que imagem seria passada para o mundo se fosse
divulgada a imagem de um papa que tanto tinha feito questão de dizer que a Igreja era jovem sendo
impiedosamente silenciado pelos estudantes? A alternativa de desistir e mostrar que o sumo pontífice não
era nem mesmo bem-vindo em sua própria diocese parecia inaceitável. Era preciso encontrar uma
decisão um tanto quanto difícil e corajosa.

Na realidade, essa situação não era assim tão nova, ao menos para o Vaticano. O regimento da Igreja
vinha sempre ponderando essa questão, já há algumas décadas. O caso recente mais conhecido foi a
viagem de João Paulo II para a Nicarágua, em 1983. Quatro anos antes dessa viagem, a revolução
sandinista havia destruído o governo do ditador Anastasio Somoza Debayle e implantado um regime de
governo comunista. O secretário de Estado – Agostino Kardinal Casaroli – chegou a alertar o chefe da
Igreja antes da viagem sobre não ser possível evitar que protestos contra o papa pudessem vir a
acontecer. Os comunistas encarariam a viagem do papa para o país como uma provocação. O Vaticano
precisava, inclusive, contar que televisões do mundo todo mostrariam o sumo pontífice: ele não tinha
nada o que ir fazer na Nicarágua, não teria chance à palavra. O agravante foi terem percebido que, ainda
durante os preparativos para a viagem, em nenhum momento Karol Wojtyla pensou em ceder, por medo
frente aos protestos. Em vez de manter o jogo em bola parada, como se diz no futebol, ou, como se diz na
linguagem política, low profile, evitar um possível corpo a corpo, Karol Wojtyla pensava exatamente ao
contrário. Assim que pôs os pés na Nicarágua, já queria um embate. Ele queria enfrentar Ernesto
Cardenal – popularmente conhecido como o sacerdote-trapezista e ministro da Cultura do regime



sandinista de Daniel Ortega. João Paulo II queria dizer que, para ele, a Nicarágua era como uma segunda
Polônia. E que, se assim o fosse, representava um desafio enorme.

O papa sempre deixou claro o quanto ele havia esperado que um dia a Polônia pudesse enfim ficar
livre do regime ditador comunista. Agora, ele dizia isso diretamente ao dirigente da Nicarágua: ele
esperava que isso também acontecesse com esse país o mais breve possível. Ainda não se dando como
satisfeito com isso, o papa também queria desmascarar o regime. O núncio informou que os sandinistas
tinham a intenção de embargar a visita dos fiéis católicos ao evento. Em vez de querer contornar esse
problema, João Paulo II queria mesmo era “jogar isso na cara” do general Ortega e de seu regime. Diante
desse comportamento, o secretário de Estado achou melhor que a viagem não fosse realizada; ser vaiado,
definitivamente, não era algo que fosse compatível com o aspecto majestoso do vigário de Cristo.

Mas Karol Wojtyla insistiu: ele relembrou ao secretário de Estado que Jesus não foi somente vaiado,
mas também ultrajado e humilhado. Por isso, assim sendo, ele, João Paulo II negava-se a cancelar tal
viagem. Viagem que, de fato, aconteceu.

Como temia o Vaticano, logo que ele chegou ao país, em 6 de março de 1983, já começou a desafiar o
regime: ainda no campo de pouso gritou com o padre Ernesto Cardenal, quando ele se pôs de joelhos e
quis beijar seu anel. O papa bramou: “Esclareça antes a sua relação com a Igreja!” Logo em seguida, se
pôs a caminho do evento que aconteceria na praça 19 de julho, em Manágua, capital da Nicarágua.
Centenas de pessoas abafavam a voz do papa João Paulo II, ele teve que por diversas vezes pegar o
microfone e com toda a força de seus pulmões pedir silêncio, o que na verdade não ajudou muito. O
tumulto aumentava cada vez mais. Meu velho amigo Arturo Mari – fotógrafo papal – relembrou com
horror esse dia. Na ocasião, ele temeu pela própria vida: não foi só a multidão, mas também os militares,
que ficaram enfurecidos com o discurso de João Paulo II. Os soldados eram obrigados a atirar
constantemente para o ar, para intimidar a multidão que queria tomar o palanque de assalto. As palavras
do papa perdiam-se sob murmúrios de protestos vindos da multidão. Mais de 700 mil pessoas estavam
ali concentradas, na maior demonstração antipapa da história do cristianismo.

Mas se João Paulo II teve coragem de entrar na cova dos leões, no coração da revolução socialista em
Manágua, na Nicarágua, por que o papa Bento XVI desistiria do enfrentamento com um punhado de
estudantes rebeldes, em sua própria cidade, Roma, a poucos quilômetros de distância do Vaticano? Mas
em janeiro de 2008, o que havia ali era muito mais do que meros protestos ameaçadores de alguns
docentes e estudantes. O que estava em jogo ali era uma questão de poder. Uma verdade interna do
Vaticano, muito importante naquele final do século XX. Karol Wojtyla tinha mostrado algo novo para o
mundo: a Igreja saiu fortalecida, quando tentaram silenciá-la.

Sempre que o regime de uma região tentava proibir a Igreja de falar – como o governo polonês havia
feito –, sempre que as pessoas eram impossibilitadas de ouvir o papa, sempre que o seu discurso era
impedido de ser divulgado, sempre que o sumo pontífice era silenciado, a Igreja tornava-se mais forte. A
missa de domingo nas igrejas, onde os padres podem dizer o que querem e o quanto querem, não
conseguiu mudar o mundo. Os padres na Polônia que foram proibidos de organizarem procissões e de
pregarem em público, homens como Popielusko, que levou um tiro da polícia secreta polonesa, para que
fosse enfim silenciado, esses homens foram os que realmente ganharam.

Mas os leões do tempo de João Paulo II tinham abandonado o Vaticano. O novo cardeal secretário de
Estado – Tarcisio Bertone – temeu a batalha. Ele escreveu que o Vaticano não acreditava que fosse
possível ser garantida para o papa uma admissão “adequada e amena” pela universidade. Já antes, em
Manágua, não tinha sido garantida uma admissão – como a alegada – “adequada e amena” do papa, mas
permitir que suas palavras fossem censuradas era algo que Karol Wojtyla realmente nunca aceitou. Em
16 de janeiro de 2008, a direção executiva da universidade anunciou que o sumo pontífice não viria. Um
simples punhado de gatos pingados, um mero grupo de estudantes e docentes rebeldes acabava de ganhar
a batalha. A vitória foi comemorada na universidade na frente de câmeras de TV de todo o mundo. Bento



XVI não quis enfrentar uma universidade que havia sido fundada por um papa, nem mesmo em sua
própria diocese. Fazia isso porque não era bem-vindo por todos, ali. Eu acredito que isso tenha sido uma
difícil derrota para o papa alemão, e penso conhecer os argumentos a favor dessa decisão. Eu posso
entendê-los.

De fato, isso confirmaria o perigo que seria intimidar alguns estudantes, com a ajuda de cassetetes, só
porque eles queriam protestar contra o chefe da Igreja. Evidentemente, é fácil imaginar que se fotos de
estudantes sangrando e apanhando da polícia fossem mostradas, tudo isso porque um papa tinha ido à
universidade contra a vontade deles, teria sido extremamente danoso para o Vaticano. Eu não contesto
que a decisão tomada tenha sido difícil, mas penso que Bento XVI deveria ter mostrado coragem e
enfrentado a oposição, especialmente em sua própria cidade.

1. Dois romanos alemães: o cardeal Joseph Ratzinger foi a Roma em 1981, após sua nomeação para prefeito da Congregação para a Doutrina
da Fé. O autor Andreas Englisch o conheceu depois de se mudar para o Tibre, no ano de 1988.



2. O filho de um simples policial de Marktl am Inn, na Baviera, entrou para a história como o primeiro papa alemão após 482 anos. Na foto, o
rei da Espanha, Juan Carlos I, e sua esposa Sophia parabenizam Joseph Ratzinger no dia de sua posse. Nunca um alemão que fora obrigado a
servir no exército de Hitler assumiu um posto tão reconhecido mundialmente.





3. Isso não pode acontecer: a batina do papa está curta demais. Os peregrinos ficaram admirados, pois pela primeira vez em séculos os
tornozelos e as pernas finas de um papa ficam visíveis. E as mangas da vestimenta papal também não têm o comprimento certo.

4. Uma amarga derrota para a tradicional casa Gammarelli, fornecedora do Vaticano há mais de sessenta anos. Pela primeira vez, a
vestimenta confeccionada na empresa localizada nas proximidades do Panteão romano não serviu em um papa.



5. O bispo Piero Marini, mestre de cerimônias papais de 1987 a 2007, foi considerado o mais experiente nessa função. Até então, nunca um
chefe de cerimônias teve de organizar missas papais em tantos países e sob circunstâncias tão extremas.

6. O papa Bento XVI no antigo campo de concentração de Auschwitz, o inferno na terra. Ratzinger também quis ver a cela em que o padre
Maximilian Kolbe morreu de fome (ele deu sua vida por um pai de família).



7. Nesta imagem, tudo ainda está correndo bem, a bordo do navio papal no Reno, durante a Jornada Mundial da Juventude de 2005, em
Colônia. Mas, poucos instantes depois, os jovens que estavam em volta de Bento XVI se levantaram, atrapalhando a vista de centenas de
milhares de jovens que esperavam vê-lo, às margens do rio. Essa foi a primeira grande decepção da Jornada Mundial da Juventude de 2005.

8. O integrante da guarda suíça, Cedric Tornay, antes de seu juramento. Mais tarde, Tornay foi envolvido em um triplo assassinato até hoje
não esclarecido. No dia 4 de maio de 1998, freiras descobriram no Vaticano seu cadáver, ao lado dos corpos de seu comandante, Alois
Estermann, e de Gladys Romero, esposa deste. O Vaticano impediu a investigação do triplo assassinato por investigadores profissionais.



9. O papa Bento XVI ao lado de um de seus melhores colaboradores. O cardeal Giovanni Lajolo serviu durante décadas na secretaria de
Estado, e também como núncio na Alemanha. Ele se tornou um dos homens mais experientes na secretaria de Estado, mas foi obrigado a
partir com a chegada do novo chefe, o controverso Tarcisio Bertone.

10. Quando o papa João Paulo II recebeu o bispo Emmanuel Milingo, no dia 27 de outubro de 1995, ninguém acreditaria que fosse possível
que aquele que simbolizava a esperança para a Igreja na África envergonhasse tão profundamente o Vaticano como o fez ao se casar com
uma coreana, em cerimônia celebrada em Nova York pela seita Moon.



11. Uma visita do papa aos esquecidos da sociedade, àqueles de quem ela não quer saber. A espontaneidade e o carinho de Bento XVI por
jovens com graves problemas com drogas, na Fazenda da Esperança, em São Paulo, no dia 5 de maio de 2007. Sem dúvida, um dos pontos
altos do seu pontificado.





12. O urso coala na Austrália não pode ficar nos braços do papa, que é obrigado a acariciá-lo nos braços do adestrador. Isso por causa do
precedente: o privilégio de poder ficar no colo do papa foi desperdiçado pelo antecessor desse animal símbolo da Austrália, que resolveu fazer
suas necessidades nos braços de João Paulo II.

13. Novembro de 2006: o gélido aperto de mãos entre o papa Bento XVI e um chefe de Estado. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan
não consegue olhar nos olhos do papa nem mesmo durante a foto oficial. A descontextualização de um trecho do discurso em Regensburgo,
envolvendo o islamismo, e o comentário sobre não aceitar a Turquia na Comunidade Europeia tornam a relação com o papa no mínimo tensa.



14. Unção de doentes pelo papa em Lourdes, em setembro de 2008, exatamente 150 anos depois de a Virgem Maria ter supostamente
aparecido naquela cidade, um santuário francês. O papa também foi a Lourdes para reintroduzir a missa em latim na rebelde França.

15. Acaso ou providência? O único papa de origem alemã da história que vivenciou o nazismo e que ainda foi obrigado a servir no exército de
Hitler vai ao memorial do holocausto Yad Vashem, em Israel. Esperava-se um discurso grandiloquente do papa, o que, na opinião dos judeus,
não aconteceu.





16. Para o papa Bento XVI, parecia um alívio poder finalmente abandonar os palácios no Vaticano e viajar para a África em março de 2009,
estando com pessoas que precisavam urgentemente de sua ajuda.

17. O encontro mais bizarro do pontificado: o papa Bento XVI com Chantal Biya, dona de um estilo bem peculiar, esposa do presidente dos
Camarões, no palácio presidencial.

18. O dia do pesadelo: 21 de março de 2009. O papa festeja alegremente com os jovens, no Estádio dos Coqueiros, em Luanda, desinformado
de uma tragédia. Ninguém se deu ao trabalho de dizer a ele que, poucas horas antes, por causa de um tumulto, duas jovens que queriam vê-lo
tinham morrido ali, no estádio.



19. O papa encontra a rainha da Inglaterra. Em setembro de 2010, Bento XVI se arrisca em uma viagem difícil. Precisamente na Inglaterra,
ele empreende a beatificação do cardeal John Henry Newman, que havia abandonado a Igreja Anglicana para se tornar católico.





20. 7 de novembro de 2010 foi um dia comovente: nos livros de História ficará registrado que um papa da Alemanha, Bento XVI, consagrou a
construção secular de Antonio Gaudí, a Catedral da Sagrada Família, em Barcelona





21. Muito próximo de seu antecessor: o papa Bento XVI beija a ampola com o sangue do papa João Paulo II.





22. Quanta casualidade! No dia de sua beatificação, 1º de maio de 2011, João Paulo II “olhava” justamente para a parte dos terraços na praça
São Pedro em que estavam os repórteres que o acompanhariam durante décadas – entre eles, o fotógrafo Gregorio Galazka, que produziu esta
foto.

23. A escrivaninha do papa, em Castel Gandolfo. Ao fundo, é possível ver o telefone vermelho, destinado a casos especialmente urgentes e
importantes, e o telefone branco, para conversas usuais. Nessa escrivaninha o papa não só recebia visitas, como também escreveu seus livros
sobre Jesus de Nazaré.



24. A capela particular dos papas, em Castel Gandolfo. A foto mostra uma imagem do passado: o estado original da capela, quando João
Paulo II ainda era vivo. Ele mandou colocar sobre o altar a imagem da Madona negra de Jasna Góra (Czestochowa), polonesa como ele.

25. Andreas Englisch durante uma entrevista com o agricultor do Vaticano, Giuseppe Bellapadrona. Depois da conclusão dos tratados do
Latrão, o papa Pio XI conseguiu que se construísse uma fazenda em Castel Gandolfo para prover o Vaticano de frutas, legumes, carne e leite.
Em especial durante a Segunda Guerra Mundial, o Vaticano e os numerosos refugiados ali hospedados dependiam desse fornecimento de



alimentos.

26. O costureiro do papa, Raniero Macinelli, venceu a batalha contra o costureiro “oficial” da Corte do Vaticano, Gammarelli, na licitação pela
confecção das batinas do papa. Ainda como cardeal, Joseph Ratzinger encomendava quase toda sua roupa a Macinelli, cuja loja ficava a
menos de cinco minutos de seu apartamento.

27. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, relata à imprensa as impressões de sua visita ao papa Bento XVI em seu palácio de verão em
Castel Gandolfo, no dia 28 de agosto de 2006. O caso Williamson esfriaria a relação entre o papa e Angela Merkel de modo tão intenso que,
durante a conferência do G8, em Áquila, julho de 2009, quase todos os chefes de Estado fizeram uma visita ao papa, mas não a chanceler



alemã.





28. É a lembrança mais disputada de Roma e somente poucos conseguem adquirir um litro: o leite produzido pela fazenda do papa. As vacas
do Vaticano fornecem tanto leite que a corte papal não consegue consumir tudo; por isso, ele é vendido em dois locais diferentes, em Castel
Gandolfo.

29. Os oculistas do papa, os irmãos Gladio e Walter Colantoni, são os responsáveis pela confecção dos óculos mundialmente conhecidos de
Bento XVI. Ainda como cardeal, era dos dois irmãos que ele comprava e mandava consertar seus óculos. Os Colantoni também são
responsáveis pela preferência de Ratzinger pelos óculos de sol da empresa Bushmills.





30. Quando um papa finalmente quer ficar só: no verão, sempre há um banco de oração em frente à estátua da Virgem Maria no jardim de
Castel Gandolfo. João Paulo II foi quem mandou que ele fosse colocado ali, Ratzinger também sempre gostou de estar naquele lugar do
parque para poder rezar tranquilamente.

31. O papa alcançou a si mesmo: o tímido Joseph Ratzinger, que carregava o peso de ser papa e estar sempre rodeado por pessoas, deu lugar
finalmente a Bento XVI. Ele se tornou papa, cuidando das pessoas e oferecendo conselhos e consolações – de modo comovente –, como aqui,
em março de 2011, nas Fossas Ardeatinas, em Roma, onde em março de 1944 os comandos nazistas mataram 335 civis da resistência italiana,
no país fascista comandado por Mussolini, aliado de Hitler.



Prece da sexta-feira santa aos incrédulos judeus

Em 6 de fevereiro de 2006, o papa inscreveu seu nome na história da Igreja: Bento XVI acrescentou ao
missal pré-conciliar uma prece escrita de próprio punho. Esse missal, que datava de mais de quinhentos
anos, apareceu pela primeira vez em 1474 em Milão, como Missale Romanum. A autorização para que a
missa pré-conciliar fosse lida pelos padres não havia nem sequer sido concedida pelos bispos. Isso
significou grandes transtornos para a harmonia cotidiana do clero.

Naquele antigo missal, havia o que podiam ser consideradas ofensas formais aos judeus. O papa João
XXIII as abrandou, o papa Paulo VI resolveu aboli-las de vez. Tratava-se de passagens nas orações
destinadas à sexta-feira santa. Elas eram utilizadas desde o Concílio de Trento, de 1570. A passagem
dizia:

“Oremus et pro perfidis judaeis ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et
ipsi agnoscant Jesum Christum, Dominum nostrum.

Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi
preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut, agnita veritatis tuae luce, quae
Christus est, a suis tenebris eruantur.”

Por “perfidis judaeis”, “judaicam perfidiam” entende-se: “traidor”, “descrente”, ou ainda “judeus
infiéis”.

A tradução podia ser vista no missal do ano de 1884:
“Oremos pelos judeus infiéis, e que Jesus, nosso Senhor, retire o véu de seus corações, e eles possam

se reconhecer em nosso Senhor Jesus Cristo.”
Já em seu segundo concílio, o Vaticano reconheceu que continuar utilizando a passagem da oração do

jeito que estava não era o mais indicado. A experiência da Segunda Guerra Mundial contabilizou em
números os judeus mortos, em uma escala industrial, mais de seis milhões. Estava, portanto, mais que
provado, aonde o antissemitismo poderia levar. O papa João XXIII, já antes, havia adotado para a
passagem a seguinte fórmula: “irmãos mais velhos na Fé”. O papa Paulo VI seguiu a linha de pensamento
de seu antecessor e simplesmente riscou o trecho da prece da sexta-feira santa. O papa João Paulo II, em
2000, foi ainda mais longe, pediu oficialmente perdão ao povo judeu pelo mal que os cristãos haviam lhe
causado.

A autorização dada pelo padre Ratzinger permitia que o missal de 1962 fosse novamente utilizado.
Isso significava, para o mundo, que ele teria que orar novamente pelos judeus infiéis – “perfiden Juden”.
Por esse motivo, o sumo pontífice resolveu escrever uma nova prece em substituição àquela:

“Oremus et pro iudaeis. Ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum
Christum salvatorem omnium hominum.”

“Oremos pelos judeus, para que Deus, nosso Senhor ilumine vossos corações e eles possam
reconhecer Jesus Cristo como o salvador dos homens.”

Isso era realmente necessário? Tinha que ser um papa alemão a reescrever uma oração que concedia
aos judeus a bênção da Igreja Católica? Naturalmente, ergueram-se protestos de uma boa parte do mundo
judeu. Walter Homolka – membro da Conferência Geral Rabínica –, em um encontro comigo em uma
trattoria em Trastevere, se posicionou claramente contra: o judaísmo acata a revelação da Igreja
Católica de ser a “irmã caçula” como desnecessária. O povo judeu já havia sido escolhido por Deus para
levar a Revelação ao mundo...

O rabino nova-iorquino Jacob Neusner defendeu a decisão do papa: finalmente, os judeus rezariam
pela conversão dos cristãos e os mulçumanos pela dos judeus1. De fato, seria um sinal de monoteísmo
genuíno orar a Deus para que ele transmitisse aos outros o presente da crença em um Único e Absoluto.

Eu penso que ambas as posições contam, de certa forma, com a sua legitimidade. Eu só esperaria de
um papa alemão um pouco mais de tato. Não foram os judeus que abateram cruelmente milhões de



católicos, na Segunda Guerra. Não foram os judeus que, naquela época, encurralaram católicos em guetos
na Europa, e sim o contrário. Que cristãos tenham mandado matar judeus e eslavos por um século inteiro
até quase a extinção desses povos é algo sobre o qual a Igreja Católica deveria refletir com cuidado. É
de se pensar se seria adequado imaginar que pessoas pertencentes a um povo, do qual milhares foram
assassinados, acatariam o pedido do sumo pontífice, de aceitar sua religião. A mesma religião dos
nazistas responsáveis por mandar outras pessoas, pessoas de etnias diferentes, para as câmaras de gás.

Os protestos vindos de Israel contra a prece papal se acentuaram e se alastraram evidentemente por
todo o mundo judeu. Não houve reação imediata do Vaticano. Claramente, a Igreja esperava que o mar se
acalmasse por si só. Mas a querela com os judeus não cedeu. O cardeal Bertone, secretário de Estado,
reconheceu que deveria atribuir à questão um pouco de diplomacia e afirmou, em 4 de abril, que a crítica
ao judaísmo presente na oração não deveria ser considerada algo tão sério assim e que o papa nunca
tinha tido a intenção de diminuir a crença judaica. Entretanto, esse esclarecimento não foi de grande
valia, os protestos dos judeus prosseguiram.

Em 10 de abril, o chefe de comunicação com o judaísmo Walter Kardinal Kasper esclareceu no
Osservatore Romano que o papa havia sido mal interpretado. A oração que continha o pedido para que
Jesus fosse revelado aos judeus, e assim reconhecido por eles, não era de forma alguma uma carta de
intenções destinada à conversão dos judeus. Mas revelar uma outra religião através de Jesus não era uma
tentativa de conversão? Isso eu não entendi.



Festa de aniversário com George W. Bush

Em 15 de abril de 2008, ainda no avião do papa a caminho dos Estados Unidos, iniciou-se uma nova era
para o regime de Bento XVI. O desastre com a conferência de imprensa a caminho do Brasil tinha tido
consequências. O Vaticano não queria ter que corrigir o sumo pontífice novamente. A partir de agora,
estava suspensa aos jornalistas a possibilidade de fazer perguntas diretamente ao papa. A era
democrática da conferência de imprensa havia terminado e as perguntas teriam de ser previamente
analisadas. No voo rumo aos Estados Unidos, o Vaticano experimentou pôr em prática o novo sistema
criado: qualquer jornalista que já houvesse trabalhado no Vaticano ou que conhecesse o porta-voz do
Vaticano, Federico Lombardi, poderia enviar a ele perguntas destinadas ao papa. O padre Lombardi
selecionava as perguntas e escolhia aquelas que se mostravam mais indicadas a serem respondidas pelo
papa. A consequência disso era mais do que óbvia: o Vaticano passou a ser visto com olhos cheios de
suspeita. Houve quem pensasse que o Vaticano simplesmente censurava as perguntas mais mordazes e
embaraçosas. O que um padre jesuíta poderia fazer, sendo ligado ao papa por um juramento de
obediência, senão acatar a ordem de ignorar as perguntas mais provocadoras? Não se poderia querer que
um padre jesuíta fizesse perguntas que pusessem o seu mais alto superior em situação desconfortável.

Mas eu devo me colocar claramente em defesa do padre Lombardi. Eu fiquei abismado com a coragem
que o padre demonstrou. Ele escolheu uma pergunta do colega John Allen e a fez ao papa durante o voo
aos Estados Unidos. A pergunta era mais do que desagradável: o sumo pontífice tinha que se posicionar
sobre os casos de violência sexual contra crianças e jovens cometidos por padres nos Estados Unidos.
No entanto, é de conhecimento de qualquer poderoso as consequências de filtrar perguntas de jornalistas.
Todo mundo sabe que uma intervenção na liberdade de imprensa fere um dos fundamentos básicos de
qualquer Estado democrático.

Apesar de o Vaticano não ser um Estado democrático e sim uma monarquia eleita, é desconfortável a
posição do papa, de ter de aceitar a acusação de tropeçar nas regras democráticas do jogo. Ainda sim, o
Vaticano seguiu com os procedimentos. Com certa benevolência, poderia se aceitar que o sacerdote
Lombardi, na realidade, só queria poupar o papa de ter que responder a perguntas tolas. Ainda assim, o
Vaticano não conseguiu ser preservado das acusações de querer instaurar uma censura. É um direito
fundamental da democracia poder fazer qualquer tipo de pergunta, os jornalistas podem perguntar o que
querem, mas é também garantido o direito do entrevistado de responder a elas ou não.

A viagem aos Estados Unidos foi, acima de tudo, um prato cheio para os críticos do novo secretário de
Estado, o cardeal Bertone. Essa viagem seria usada como prova de sua incapacidade. E aquela era a
hora. Os Estados Unidos eram tidos pela Igreja Católica como um importante aliado, pois doavam ao
papa e ao seu aparato mais dinheiro do que qualquer outro país. Com 64 milhões de membros, a Igreja
Católica tinha alcançado o posto de maior Igreja do país, ultrapassando a Southern Baptist Church. O
sucesso ou o fracasso da Igreja Católica nos Estados Unidos dependia, entre outras coisas, de ter sob
controle o maior inimigo da Igreja: a Igreja Livre – que dos Estados Unidos realiza as suas operações
mundo afora.

Portanto, uma visita aos Estados Unidos já significava por si só um dos compromissos mais
importantes para um papa, sem contar ainda que ele conversaria com um dos homens mais poderosos do
mundo – o presidente norte-americano. Porém, parecia não estar exatamente claro para o secretariado de
Estado o significado da visita do sumo pontífice aos Estados Unidos. O papa chegou a Washington em 15
de abril para a visita ao presidente, o qual havia acabado de voltar de uma de suas funções corriqueiras e
teria de deixar a Casa Branca às pressas novamente. Em 3 de junho de 2008, apenas seis semanas após a
visita de Bento XVI, Barack Obama conseguiria reunir o número suficiente de delegados de Estado para
ser nomeado candidato à presidência da República.

Hillary Clinton foi obrigada a desistir. O secretariado de Estado planejou a visita aos Estados Unidos



em um momento no qual o novo presidente americano estava disposto a dar início a uma nova era e, para
isso, já estava com a arma engatilhada, enquanto o papa visitava um homem que não tinha mais nada a
dizer e não via nenhum futuro político diante dele. Um outro motivo também se colocava contra a visita
do papa em abril: o Vaticano tinha se posicionado claramente contra a política de George W. Bush. O
papa João Paulo II havia tentado de tudo para fazer o presidente americano desistir da ideia de invadir o
Iraque. Naturalmente, como convidado, o sumo pontífice estava em uma posição difícil, de açoitar a
política de guerra de um presidente já prestes a deixar o cargo e dizer que ele tinha causado a morte de
milhares de pessoas. O secretariado de Estado nem tinha tido coragem de enfrentar os rebeldes
estudantes romanos, e isso em sua própria diocese.

Dessa perspectiva, não fazia o menor sentido discutir com o sucessor do presidente Bush os erros da
guerra promovida e desencadeada pelos Estados Unidos. O papa teria tido a possibilidade de dizer ao
novo presidente americano o que um chefe da Igreja, em casos como este, deve dizer, em nome de Cristo:
a guerra nunca pode ser vista como uma solução. Paralelamente não havia, ao menos naquele mês de
abril, um motivo obrigatório e inevitável que levasse o papa a falar à Assembleia da ONU, algo que o
sumo pontífice queria fazer. A viagem aos Estados Unidos se esboçava como um claro erro diplomático.
Por que o secretariado não transferiu a viagem do papa para o ano seguinte? Assim a Igreja Católica
poderia ter podido parabenizar o novo presidente da nação americana. Não, o secretariado decidiu
enviar o papa a um país tão importante como os Estados Unidos, onde ele foi obrigado a evitar fazer
perguntas importantes sobre guerra, por cortesia, e sobretudo a um presidente que já não tinha nada mais
a dizer. O desempenho dessa empreitada não poderia ser descrito como invejável.

George W. Bush parecia quase não acreditar que Bento XVI não tinha esperado por seu sucessor e sim
preferido visitar um presidente que era considerado, em seu próprio país, um dos piores de sua história.
Mas como o papa parecia fazer realmente questão de ver o presidente Bush, a recepção a ele foi bem
planejada. Os presidentes dos Estados Unidos esperam por seus convidados na Casa Branca. Esses
homens, atualmente os mais poderosos do mundo, não vão recepcionar seus visitantes diplomáticos, eles
simplesmente esperam por eles no Salão Oval. Mas, para o sumo pontífice, Bush abriu uma exceção.
Quando o avião da Alitalia posou no aeroporto militar Andrews Air Force Base, em Maryland, nas
imediações de Washington, o presidente americano foi pessoalmente receber o papa no passadiço.
Somente um outro presidente americano havia feito algo parecido: Dwight D. Eisenhower recepcionara,
na Base da Força Aérea, Nikita Khruschev – o líder da União Soviética.

Desde o episódio, já havia se passado quase meio século. O chefe da então gigantesca nação soviética
posou em Washington em 1959, o reino do papa Bento XVI, que chegou em 15 de abril de 2008, não
ultrapassava alguns hectares. Para o senhor da guerra, o americano George W. Bush, a visita do sumo
pontífice era politicamente sem importância, mas o momento em que ela ocorreu foi mais do que ideal
para ele. O papa comemoraria no dia seguinte, exatamente no dia seguinte em que estava programada a
visita à Casa Branca, seu octogésimo primeiro aniversário. De todo o ocorrido, nada havia sido feito
para que o mundo se lembrasse de que o Vaticano queria parar o presidente americano, antes de ele
marchar rumo ao Iraque com todo o seu maquinário de guerra.

Bush e o papa comemoraram na Casa Branca como velhos amigos. O presidente mandou fazer um bolo
gigantesco para o pontífice: no alto de mais ou menos dois metros e meio de altura brilhava uma vela. O
chefe da Igreja teria de assoprá-la. O fôlego do velho senhor mal era suficiente para respirar, por isso ele
se viu obrigado a subir em uma escadinha, para conseguir realizar tal proeza. Depois do discurso do
presidente e do papa iniciou-se uma espécie de festa de aniversário nos jardins da Casa Branca.

O papa Bento XVI não se deixou abater por nenhum sentimento de culpa pela visita ter sido tão mal
planejada pelo secretariado de Estado. O cardeal secretário de Estado Tarcisio Bertone, que não fala
uma única palavra em inglês, parecia nem ter captado o que tinha de fato significado tal viagem. O papa,
ao contrário, via tudo sem nenhuma sombra de dúvida e, na tarde daquele mesmo dia, ele deixou isso bem



claro. Fez isso dizendo o que pensava sobre o bispado americano, em seu mais longo discurso desde que
exercia seu ofício.



Apelo aos Estados Unidos

O sumo pontífice falou por uma hora e seis minutos. O tempo eu mesmo cronometrei, na Igreja da
Imaculada Conceição. A celebração da oração vespertina na Igreja Maior deveria começar às 17h45.
Normalmente não leva mais do que meia hora. O papa, porém, estipulou o fim da celebração às 19h30, o
que significava que ele pretendia ocupar uma hora e 45 minutos de seu tempo só com o bispado
americano. Ele pretendia chamá-los energicamente à razão, mais energicamente do que já havia feito com
qualquer outro bispado de qualquer outro país.

Eu não consegui entender por que o secretariado de Estado deixou o chefe da Igreja, naquele dia, na
crença mirabolante de que a Igreja Católica nos Estados Unidos padecia de um destino incomum, e que
nos Estados Unidos e somente nos Estados Unidos um grande número de padres tinha molestado crianças
e jovens e que, somente na América do Norte um vírus peculiar havia se espalhado entre esses
representantes da Igreja, levando-os a cometer tal coisa.

Em seu discurso, o papa falou sobre o que o abalava com “profunda vergonha”: “a violência sexual de
menores”.

E disse mais:
“Muitos de vos me fizestes saber da enorme dor que se abateu sobre vossas paróquias, quando o

clérigo traiu suas obrigações e tarefas sacerdotais, na forma de um gravíssimo comportamento imoral.
Enquanto vos esforçais para afastar esse mal, como sempre fizeram, contem com a proteção do povo de
Deus em todo o mundo, por meio de suas orações.”

Essa frase de Bento XVI surpreendeu realmente. O chefe da cristandade disse com toda a seriedade
que o bispado americano deveria se empenhar em “afastar esse mal”, ou seja, a violação sexual e que
para essa difícil empreitada ele poderia contar com “a proteção do povo de Deus em todo o mundo, por
meio de suas orações”. O papa acreditava seriamente que os abusos sexuais estavam restritos aos
Estados Unidos, tanto que o resto do mundo deveria orar pelo bispado americano. E mais: que isso tinha
infortunadamente sido considerado com um destino árduo, que contava com uma parcela de padres
criminosos sexuais.

Mas pouco depois, o sumo pontífice teria a oportunidade de constatar que os católicos irlandeses e
alemães não precisariam mais orar pelo bispado americano na batalha contra a violência sexual e sim
pela sua própria. Os católicos alemães e irlandeses deveriam orar por seus próprios bispados, obrigados
a admitir e a enfrentar a mesma problemática. Como o secretariado de Estado pôde deixar de comunicar
ao papa que em muitos países foram relatados casos de vioência sexual cometidos por padres? As
consequências foram avassaladoras. A suposição de que as violações sexuais cometidas por padres
estavam limitadas aos Estados Unidos levou a pensar se o Vaticano não havia deixado a questão passar
despercebida todo aquele tempo e levou todas as dioceses pelo mundo a se perguntar mutuamente: vocês
também têm esse problema? Como vocês lidam com ele?

No livro-entrevista Luz do mundo, o papa confessaria esse erro mais tarde. Nele, ele disse: “Se era
tarefa de Roma dizer a todos os países: ‘vigie, no seu país também acontecesse isso’? “Talvez sim,
deveríamos ter feito isso”.

A questão de a violência sexual cometida por padres ocorrer somente dentro das fronteiras americanas
já era algo que tinha me deixado intrigado desde a Jornada Mundial da Juventude, ocorrida em Toronto
em 2002, ainda sob o papado de João Paulo II. Naquela ocasião, essa problemática já começava a
transpirar, e em toda a sua enorme dimensão.

Como a Igreja poderia alegar que somente os padres norte-americanos haviam cometido esses crimes
contra crianças e jovens, e que nos outros países, no resto do mundo, o fenômeno poderia ser
considerado desconhecido? Algo assim era um insulto à inteligência e à razão humana, e ainda a toda e
qualquer lógica e experiência. Afinal, o fato de os padres americanos terem molestado crianças e jovens



não poderia ter como explicação a nacionalidade que constava em seus documentos. Em Washington, o
papa havia dito que ele estava tratando de um problema regional. Objetivamente falando, a situação já
era há muito tempo conhecida pela Igreja. Grosseiramente, a Igreja havia identificado três grandes
campos problemáticos:

• A grande maioria dos casos de violência sexual ocorre dentro da família. Homens de todos os
lugares que se sentem atraídos por crianças e jovens tentam ficar próximos a elas. Alguns desses
homens tornam-se professores, outros pediatras, outros padres, mas todos com um objetivo claro,
que é o de poder ficar ocasionalmente próximo de suas vítimas.
• Há homossexuais que pertencem a organizações masculinas da Igreja Católica, e muitos deles
sentem o peso da obrigação de levar uma vida sem sexo; alguns se sentem atraídos por crianças e
jovens com os quais mantêm uma relação profissional, e assim surge uma situação perigosa.
• A aguda escassez de padres pelo mundo já há alguns anos fez com que fossem aceitos nos
seminários muitos candidatos cujas aptidões foram postas em questão devido às dúvidas sobre suas
orientações sexuais.

O sumo pontífice se sentia pessoalmente obrigado a frear a prática de admissão de candidatos a padre
a qualquer preço. Ele retrucou que seria melhor ter poucos padres, mas que fossem bons, do que muitos
maus sacerdotes. No entanto, em defesa do secretariado de Estado deve-se dizer que, efetivamente, o
escândalo nos Estados Unidos era descomunal, bem maior do que em qualquer outro país. Mais de 10 mil
vítimas de violência sexual cometida por padres abriram processos naquele país. Em julho de 2007, a
arquidiocese de Los Angeles havia pago às quinhentas vítimas uma indenização de 660 milhões de
dólares em um acordo feito fora dos tribunais.

Ou seja, a Igreja pagou uma fortuna para que as vítimas não exigissem justiça nos tribunais. No total, a
Igreja americana pagou nada mais nada menos do que dois bilhões de dólares às vítimas. O ex-arcebispo
de Boston, o cardeal Francis Law, teve de fugir para o Vaticano para não correr o risco de ser preso nos
Estados Unidos. Law foi obrigado a renunciar ao seu posto em 2002, por causa da pressão das fortes
acusações contra ele: supostamente, ele teria protegido e transferido padres que haviam abusado de
crianças e jovens, em vez de denunciá-los e repudiá-los de seu posto e função de padres. Por conta do
alto preço das indenizações, mais tarde o bispo de Boston teve que vender sua residência, e o clérigo
franciscano Sean Patrick O’ Malley se mudou para um apartamento alugado.

Claro que o alcance e amplidão do caso ocorrido nos Estados Unidos era de conhecimento do papa. E
o que estava na iminência de acontecer na Irlanda e na Alemanha era algo que Joseph Ratzinger ainda não
fazia ideia. O secretariado de Estado parecia simplesmente querer acreditar que os Estados Unidos
tinham sido um caso isolado, com padres infratores, um caso especial – e apagou portanto qualquer
indício que sinalizasse algo contrário. No país inteiro existiam casualmente uma grande quantidade de
padres que haviam massivamente abusado de crianças e jovens, enquanto os padres do resto do mundo
jamais fariam algo assim. O secretariado de Estado teve até mesmo que admitir que a Igreja estava, no
mundo todo, sentada em cima de um autêntico barril de pólvora.

Seria idiotice tentar contar meias verdades ao chefe da Igreja. Ele queria, a todo custo, saber da
verdade. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o papa Bento XVI entraria como o papa que assumiu uma
das tarefas mais difíceis da história da Igreja contemporânea: defendê-la de inimigos vindos de seu
próprio interior. O papa João Paulo II tinha querido defender a Igreja de inimigos externos; de regimes
como o de seu país natal, o polonês, o qual levou ao assassinato do padre Popielusko. Karol Wojtyla
tinha sido um guerreiro, ele sempre se pôs à frente de seus padres. Karol Wojtyla sentia como se
estivesse em plena Guerra Fria, ele não queria de nenhuma forma fazer com que seus padres viessem a
conquistar uma má fama, isso teria enfraquecido sua “batalha”. A Igreja de Karol Wojtyla era uma Igreja
forte em todo o leste europeu e ela se via agora colocada contra a parede.



Já nos tempos de seu antecessor, Joseph Ratzinger havia pedido explicações – que não foram
minimamente atendidas. Karol Wojtyla não quis sequer esclarecer o espetacular caso Gröer – apesar de
seu sucessor, o cardeal de Viena Christoph Schönborg, também ter feito o mesmo pedido que Ratzinger.
E quem pagou o alto preço por essa omissão foi o próprio Ratzinger, já então Bento XVI. Essa foi sua
cruz, mas também seu maior feito. O papa Bento XVI aceitou o desafio de combater os inimigos de dentro
da própria Igreja.

No caso de Bento XVI, é difícil não acreditar no poder da previsão. Antes de ele ter sido eleito papa,
seu antecessor pediu a ele que fizesse a procissão da sexta-feira santa no Coliseu, no ano de 2005, pois o
próprio papa, João Paulo II, já não estava mais em condições de realizá-la. Naquele dia, o então cardeal
Joseph Ratzinger se comportou como um profeta – alguém que sabia antecipadamente o que esperar.
Depois desse episódio, surpreendentemente ele foi escolhido para ser o próximo sumo pontífice: ele, que
já tinha falado da “sujeira” que a Igreja carregava e escondia. Mas naturalmente uma coisa é desejar que
a sujeira seja removida da Igreja e outra é removê-la com as próprias mãos. Naquela tarde em
Washington, eu nem sequer havia rascunhado mentalmente o que viria a acontecer nos dias que se
seguiram.

Joseph Ratzinger era antes de tudo um tímido, um teólogo estudioso que se interessava pelo “kenosis
Iesu vivido” e pelo “eschaton”. Nenhum ser humano dotado de conhecimentos medianos entendia
quando Ratzinger começava a falar sobre algum tema pertinente a sua especialidade. Ratzinger era um
erudito, um especialista, alguém que se debruçava sobre complexas problemáticas teológicas. Mas no
caso da violência sexual cometida pelos padres de sua Igreja, não se tratava mais de teoria, e sim de uma
prática brutal. Aqueles eram homens da Igreja, cujo “kenosis Iesu vivido” em certos momentos foi
totalmente ignorado. Momentos em que meninos e meninas em salas lúgubres tiveram suas roupas abertas
e arrancadas de seus corpos para que padres católicos cometessem seus atos animalescos de violação e
violência sexual.

Algo que, como atesta todo conhecimento científico nessa área, pode destruir um ser humano para
sempre e arruinar uma vida. No ambiente da Igreja, não se tratava mais de um debate teórico sobre a
divindade ou não de Cristo, e sim de mentiras. De altas autoridades eclesiásticas: cardeais que
acobertavam delitos sexuais. Tratava-se de uma investigação policial contra homens da Igreja que
queriam se esconder no Vaticano. Tratava-se de toda uma realidade completamente imunda.

Eu nunca conheci em todos esses anos um teólogo sequer, ou um católico, ou um não católico que
tivesse posto em dúvida a capacidade e o potencial do teólogo Joseph Ratzinger. Mas daquela vez os
conhecimentos sobre o professor da Idade Média, o teólogo Bonaventura, não iriam ajudar em nada,
quando o que estava em pauta eram padres que tinham em seu poder filmes brutais de pornografia infantil
e seduziam e estupravam crianças e jovens em segredo, abrigados em seus apartamentos.

Para mim, aquele papa era o homem errado para o trabalho, ele não era o papa mais indicado, que
seria capaz de trazer aqueles padres – na verdade, criminosos – de volta à razão. O papa Bento XVI
parecia deter muito pouca autoridade, ele tinha delegado cegamente muito poder ao secretariado de
Estado. Na minha concepção, um homem tão humilde como Ratzinger não conseguiria lidar com os
crimes sexuais cometidos contra crianças pelos padres da sua Igreja, e tudo no tom brutal que convinha
àqueles delinquentes. Mas eu estava errado. O papa sabia exatamente o que havia de ser feito e não fugiu
à responsabilidade.



Frente a frente com as vítimas

Em 17 de abril de 2008, após a missa da manhã, o papa dirigiu-se à Universidade Católica das
Américas, em Washington. O evento não prometia ser difícil: ele faria o que papas fazem em
universidades, em especial as católicas – recordar a professores e alunos que Jesus Cristo deve sempre
ocupar a posição central em seus pensamentos. O receio de que o desastre ocorrido em Regensburgo
voltasse a acontecer em uma universidade era algo que o papa excluía. O Vaticano não cometeria um erro
desses duas vezes.

Eu não tinha intenção e assistir àquela “aula ”, já que tinha um compromisso marcado comigo mesmo,
algo do meu interesse pessoal. Quando eu era criança, por muitos anos, eu me maravilhei com o pôster da
cápsula em pleno pouso sobre a Lua. No museu Air and Space em Washington, eu sabia que o original da
cápsula, assim como outros tesouros como o “pirit of St. Louis – com o qual Charles Lindbergh cruzara
o Atlântico – e o original do foguete Pershing II, estavam lá para serem vistos. Aquilo contribuiu
significativamente, na fase da minha juventude, para o processo de aprimoramento da pessoa que eu viria
a ser. Eu pretendia, impreterivelmente, fazer o meu trabalho normalmente e depois do fim do
“expediente”, o papa deixaria de ser papa e eu correria para o museu. Essa era a ideia, mas eis que um
colega me liga:

– Algo aconteceu – disse ele. – Algo na nunciatura.
– Como você ficou sabendo disso? – eu perguntei.
– Os gendarmes [figura que, na Europa, corresponde aos policiais militares brasileiros; no caso, aqui,

a guarda do Vaticano] rodeavam a nunciatura como frangos afugentados. Acredite, algo aconteceu.
“Droga”, eu pensei, “logo hoje”. Eu não poderia ter pelo menos duas horinhas para mim? Eu liguei

para dois outros colegas e quase todos estavam convencidos de que algo importante tinha acontecido na
nunciatura. Até porque o porta-voz do Vaticano, padre Lombardi, de qualquer maneira, havia sido
convocado a ir até lá.

Havia uma lista de coisas que poderiam ter ocorrido. A última vez que eu recebi uma dica de que
talvez algo poderia ter acontecido na nunciatura foi quando o papa João Paulo II caiu no banheiro e bateu
com a cabeça no chão. Em outra ocasião, um negociante do falecido patriarca armênio, Karekin I, foi até
o papa, na nunciatura, pedir a ele que fosse até o seu leito de morte. Naquela ocasião, por um fio a
viagem do sumo pontífice, da Polônia a Eriwan, não teve que ser adiada por conta do estado de saúde do
patriarca, que piorava a olhos vistos.

Mas, de qualquer maneira, aquele alarme de agora também poderia ser falso. Mas eu preferi não
arriscar e parti com a delegação, rumo à Universidade de Washington. Como esperado, a visita do papa
foi de moderado interesse. Eu me pus a andar em um dos corredores, para passar o tempo, quando de
repente um bom amigo, funcionário do Vaticano, fez um sinal com as mãos, que significava que o porta-
voz do Vaticano, Federico Lombardi, queira falar com a imprensa, porque algo tinha acontecido.

Lombardi vinha com sua maleta de couro negro, pela luz diáfana do corredor, onde esperávamos. Era
espantosa a diferença entre ele e seu antecessor, Joaquín Navarro. No caso de Navarro, podia-se ver
imediatamente a agitação que tomava conta dele, quando algo acontecia e havia algo fora do normal a ser
dito. Ele teria mordido os lábios, pois sua agitação era algo facilmente notado. O sacerdote Federico
Lombardi demonstrava seu desagrado com a situação, sobretudo por ser obrigado a se pôr no papel
central, sabendo que a partir daquele momento tudo dependeria de suas palavras. Lombardi não achava
divertido ter que ser o portador de algo excepcional. Ele executava essa tarefa tal qual um jesuíta, um
soldado de Deus, alguém que cumpria suas tarefas com obediência. Ele foi logo ao ponto: “O papa se
encontrou hoje com mulheres e homens que sofreram violência sexual cometida por padres”.

Aquilo foi uma sensação – e eu tinha me enganado com Joseph Ratzinger, de fato eu estava
completamente equivocado. Nem por um minuto eu teria imaginado que o humilde Joseph Ratzinger



poderia ter uma conversa com alguém de sua própria gente, com um padre, um dos que haviam sido
acusados dos atos de violência sexual. Eu pensei que Joseph Ratzinger era um homem sem fibra o
suficiente para sustentar até o fim uma conversa desse teor. Eu o não julgava como um homem capaz de
apontar o dedo no nariz de um padre e mostrar o cargo de seus pecados, olho no olho. E, mais do que
isso, se encontrar diretamente com as vítimas era algo que eu nunca teria imaginado que ele fosse capaz
de fazer.

Encontrar-se com os membros da Igreja era uma coisa; acusá-los, interpelá-los, consolá-los e talvez
até mesmo perdoá-los, era outra. E no papel de maior autoridade do catolicismo, receber e ouvir as
vítimas, as pessoas agredidas e violentadas por representantes da Igreja, pessoas que tinham sofrido
demais, era algo que exigia coragem. Muita coragem. Entre uma atitude e outra, havia léguas de distância.
Eu supunha que Joseph Ratzinger não fosse até o fim com esse tipo de encontro, por um motivo simples:
como cardeal, ele havia sempre enfatizado a grandiosidade e beleza da Igreja Católica e nunca tinha feito
menções ao lado sombrio dela. Diga-se de passagem, um lado bem sombrio e um tanto quanto extenso. Eu
apostava interiormente que o papa se dividiria entre carregar a culpa dos padres que cometeram atos tão
atrozes contra crianças e jovens, e a obrigação com a Igreja. E estava convencido de que Joseph
Ratzinger veria a situação da seguinte maneira: aquilo era algo relativo a algumas ovelhas negras na
Igreja, e a Igreja como um todo não deveria se desculpar na forma de sua autoridade maior – o sumo
pontífice.

Mas havia um motivo que ia contra essa visão da situação, e explicava por que Joseph Ratzinger
queria um encontro daqueles: o velho homem da Bavária tinha pouca experiência em lidar com esse tipo
de diálogo. Seu antecessor, Karol Wojtyla, havia sido por longos dezessete anos um simples padre de
paróquia e por mais quinze anos ele havia servido como bispo. Isso significava que Karol Wojtyla havia
sem dúvida se deparado com muitas uniões subvertidas e tinha experiência com famílias de
desempregados, alcoólatras; nessa vivência paroquial ele convivera com pessoas que tinham que superar
problemas de diversas naturezas. Mas quanto a Joseph Ratzinger, após sua ordenação como padre, em
1951, ele só tinha tido essa experiência paroquial por muito pouco tempo, pois quatro anos depois, já em
1955, ele obteve sua habilitação como professor, profissão na qual ele trabalhou por todos esses longos
anos. Ele era um estudioso, não um cura de aldeia.

Até o ano de 1977, ele lecionou em diferentes universidades e foi só por quatro anos que ele ocupou o
cargo de arcebispo de Munique e Freising antes de se tornar prefeito do Santo Ofício. De modo geral,
Ratzinger dedicou uma parcela curta de seu tempo aos problemas cotidianos e pessoais do rebanho; na
maior parte do tempo ele refletia sobre problemas relativos ao ensino da Igreja, aos “pais” da alta e da
baixa Idade Média. Seu extenso número de discursos sobre os pais da Igreja durante a audiência geral, na
quarta-feira, na praça São Pedro, demonstraria mais tarde a sua predileção por esse tema. Mas como um
especialista em Teologia da Idade Média conseguiria conversar com americanos que tiveram suas vidas
destruídas por conta de violência sexual cometida por padres? Ele pôde e assim o quis.

O teólogo Ratzinger tinha a dimensão da lástima que a situação proporcionava e não estava disposto a
pôr panos quentes. Ele não falava de vítimas, ele falava de sobreviventes, dado que a taxa de suicídio
entre jovens e crianças que foram molestadas sexualmente é grande. Por discrição, o conteúdo da
conversa não foi revelado pelo Vaticano. Ainda assim, o sacerdote Lombardi enfatizou que, na conversa,
o papa tentou deixar claro para as vítimas – apesar da compensação financeira e da vergonha admitida –
que um sofrimento desse tipo nem mesmo um papa poderia suavizar. Se para a história do mundo o curto
encontro ocorrido na nunciatura em Washington parecia ser irrelevante, ele alcançou sim o resultado que
lhe era cabido alcançar. O pontífice queria dar uma sacudida na Igreja e deixar bem claro que o tempo
das meias-verdades, disfarces e acobertamentos tinha chegado ao fim. O papa, como autoridade maior da
Igreja Católica, queria pôr tudo em pratos limpos, ele não queria fugir do que os padres haviam feito,
algo que muitos desejavam. A competência e a autoridade para isso ninguém poderia tirar de Joseph



Ratzinger. O mundo viu em Washington um papa capaz de admitir os erros e as fraquezas da Igreja,
alguém que estava tentando repará-los – em minha opinião, isso era o que caracterizava um papa forte.



Nas ruas de Nova York

Em 18 de abril, o papa Bento XVI foi recebido por uma cidade, por assim dizer, em estado excepcional.
Tal como o sumo pontífice, eu também visitei muitos países, em torno de cem, e eu acreditava que já
havia visto toda e qualquer estratégia de segurança elaborada para a visita de um papa, mas o que eu vi
em Nova York deixou todas as outras a ver navios. A surpresa já começou com o timing. Os cardeais já
estão acostumados a passar por viagens mais vagarosas, por conta da idade avançada. Mas ali, em Nova
York, eles tinham que saltar de helicópteros ainda com os motores ligados nas pistas de pouso, e ainda
serem apressados por soldados da Marinha que gritavam sem parar “rápido, rápido”. Um cardeal que
está acostumado a discutir com seus colegas ortodoxos sobre temas tão atuais quanto a questão da dívida
da destruição de Constantinopla no ano de 1204, tem uma ideia totalmente diferente do que significa
“rápido”.

Depois que o avião do chefe do Vaticano pousou no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, todo o
esquadrão do exército ali presente ligou os motores. Sob um barulho inacreditável, os soldados
americanos levaram o papa pela pista do aeroporto, com as vestes esvoaçantes, rumo aos helicópteros já
à espera dele. Sem falar dos “rápido, rápido” dos soldados. Os homens da Igreja tiveram que segurar
bem seus chapéus arredondados – os galeros –, para que o vento vindo dos motores não os arrancassem
de suas cabeças. Encurvados, eles desapareceram no interior dos enormes helicópteros. Eu, em todo o
caso, corri no meio daquela barulheira toda no aeroporto, acompanhado da Marinha, armada até os
cabelos. Nem sequer havíamos alcançado os helicópteros direito e um soldado já havia recarregado sua
metralhadora.

Ao lado do helicóptero do papa e da delegação voava cerca de meia dúzia de helicópteros militares
recheados de soldados armados até os dentes, com metralhadoras engatilhadas e correntes de munição.
Eu pensei: “mas, por todos os demônios! Pelo o que está esperando a força de segurança em Nova York,
por uma guerra?”.

Por que as Forças Armadas americanas haviam selecionado um esquadrão repleto de aviões de
combate? Quem iria enviar aviões de combate pelo céu de Nova York para abater o papa? Sob meus pés,
a cidade de Nova York passava zunindo. Para fazer um favor ao sumo pontífice, os pilotos sobrevoaram
a Estátua da Liberdade, a fim de mostrá-la a ele. Nós voávamos atrás deles e as portas dos grandes
helicópteros ficaram o tempo todo abertas. E, ao meu lado, soldados operantes com o dedo no gatilho das
metralhadoras, preparados para derrubar qualquer coisa suspeita que passasse voando por ali.

Do céu, viam-se nas ruas largas da cidade abaixo de nós as medidas de segurança. Era inacreditável.
Normalmente, o método adotado para a segurança não difere muito de um país para outro: cerca-se o
perímetro por onde o papa vai passar e os policiais bloqueiam algumas ruas destinadas ao trajeto papal.
Os carros estacionados ao lado dessas ruas são revistados, em busca de armas e materiais explosivos.
Em quase todos os países, a força policial parte do pressuposto de um atentado como forma de ameaça
ao chefe da Igreja, no qual alguém armado com um revólver ou uma espingarda pode tentar querer se
aproximar do sumo pontífice. O exército, em cooperação com a força policial, não só tinha feito alguns
bloqueios, como também mandado bloquear as ruas largas e os edifícios da ONU, com colossais blocos
de concreto, tão altos como casas, como se tudo aquilo tivesse sido feito pelo próprio King Kong, em
carne e osso. A polícia nova-iorquina não contava com um atentado armado como a pior hipótese a ser
esperada; ela mais parecia trabalhar com a hipótese de que, do nada, emergiria do solo uma frota de
tanques de guerra ou até mesmo de caminhões carregados de explosivos na tentativa de apanhar o papa.

Mas para conseguir atirar ou dinamitar através dos furos nas muralhas de cimento amontoadas pelas
ruas, era preciso, primeiro, deixar Nova York em pura fumaça e destroços. Aquela foi uma das cenas
mais impressionantes que eu já vi. Mas rapidamente eu me daria conta de que eu não tinha sido apenas
agraciado como espectador de uma cena interessante, a qual garantia a segurança do papa. Eu também



teria que pagar o preço.
Os pesados helicópteros pousaram no Citz Airport de Nova York. Eram helipontos sobre plataformas

ancoradas nas águas do rio Hudson. Novamente, os soldados americanos, sob as rajadas barulhentas dos
motores, levaram os cardeais dos helicópteros aos carros mais blindados do que tanques de guerra, mas
não sem antes ouvir muitos “rápido, rápido” e atravessaram a cidade em um timing rasante rumo às ruas
esvaziadas que cercavam o prédio da ONU.

Eu já tinha imaginado aquilo com um certo júbilo. Quando é que um sumo pontífice discursa em uma
conferência das Nações Unidas? A última vez tinha sido o papa João Paulo II, em 5 de outubro de 1995.
Acessos às ruas e caminhos estavam seguros, já que a expectativa de um ataque aéreo tinha feito com que
fossem instaladas em toda parte cercas de arame, barricadas e metralhadoras de tripé.

Naturalmente, eu também tinha ouvido que, por conta da inadimplência dos Estados Unidos, as Nações
Unidas não estavam nadando em dinheiro, mas para o que eu acabei vendo ali, eu não estava preparado.
Em todo canto viam-se carcaças de cadeiras quebradas, sofás que já não podiam mais ser usados, pelos
corredores, e que acabavam formando um quadro bastante hostil, por causa da escuridão resultante de
lâmpadas que precisavam ser trocadas. Com fome, procurei um restaurante ou uma cafeteria, mas só o
que acabei encontrando foi uma cantina, com um charme digno de um boteco de esquina. Quando eu entrei
no salão do plenário, eu pensei comigo mesmo em todos os visitantes que ali estiveram e provavelmente
haviam escrito algo nas páginas do invisível livro da história. Ali, os Estados Unidos e a União
Soviética, no tempo da Guerra Fria, haviam armado arapucas para os governos de todo o mundo, tinham
simplesmente dividido o planeta entre si e feito dele um mero objeto de observação hostil e perene. Eu
pensei que o salão do plenário de um dos mais nobres lugares do globo terrestre seria o trono do
regimento mundial. Mas em vez disso, ele tinha a aparência de um cinema falido do leste europeu. Os
bancos da última fileira estavam quebrados, alguns deles presos com fita adesiva e com um aviso de não
tocar e de maneira nenhuma sentar ali. Os assentos de algumas cadeiras tinham caído e haviam
simplesmente sido ignorados, e deixados ali mesmo, no chão. Eu me sentei sobre um dos degraus da
escada e pensei comigo mesmo que raramente tinha estado em prédios tão decadentes, e após tal
pensamento voltei minha atenção para o que o papa estava dizendo.

Para a força de segurança, a visita do papa em Washington mais parecia uma viagem de férias, pois
escoltar o papa-móvel pelas ruas largas da capital não tinha realmente sido um desafio lá muito grande.
Os edifícios importantes de Washington estavam posicionados em lugares com extensas áreas de
gramado, e na cidade havia espaço de mobilidade suficiente para que algumas ruas fossem bloqueadas
para a passagem do sumo pontífice. As férias haviam terminado. Em Nova York, isso significava que
cada metro que um pontífice romano tivesse que percorrer configuraria um problema brutal. A cidade
tinha sido tão densamente construída que qualquer rua que fosse bloqueada para a passagem do papa iria,
sem dúvida, causar um engarrafamento gigantesco. Se Nova York era a capital da modernidade, o centro
financeiro do mundo e também dos gostos e tendências, naquela cidade enorme o papa mais parecia um
peregrino solitário, um enigmático em uma missão especial. “Quem atesta as boas novas de Jesus
Cristo?” Eu me refiro a “on the streets of New York”,  que o papa tinha escrito em seu discurso, no
seminário São José, em Nova York, o que havia soado como uma canção de Lou Reed, e não como uma
fala papal. Todavia, essa frase era bem adequada àquela situação. A metrópole mundial assistia
fascinada ao peregrino solitário. Os banqueiros de Wall Street, os gerentes dos centros de negócios em
volta da Quinta Avenida, que tantas vezes, naquela Nova York, já haviam se deparado com algo estranho,
algum ato de delírio humano – eles observavam agora, com o olhar fixo, fascinado, e sua atenção estava
posta naquele peregrino, vestido de um modo vindo de algum ponto da linha do tempo já há muito
deixado para trás. Isso era algo em que Nova York mal podia acreditar.

O fato de o sumo pontífice parecer um pequeno peregrino que vagava pelas ruas da cidade tinha
também um motivo imediato. Em Roma, é fácil entender a importância da figura do papa, com a Basílica



de São Pedro e as igrejas dominando a imagem da cidade. Em quase todas as outras cidades do mundo,
isso não é muito diferente. Se em Madrid o sumo pontífice reza em frente à imensa catedral, não seria
necessário ter muita imaginação para calcular o quão grande é a influência da Igreja Católica na Espanha,
ao longo dos últimos séculos.

Mesmo em Paris também não é diferente, e é a mesma coisa na frente da catedral de Colônia, ou da
enorme Basílica de Aparecida, no interior do estado de São Paulo. Mas em Nova York era tudo bem
diferente. A maior Igreja Católica da cidade, a Catedral de São Patrício, parecia um anão, no meio do
mar de edifícios. Enquanto a Basílica de São Pedro, em Roma, sinalizava que, durante séculos, Deus e
seus padres eram mais importantes do que qualquer outra coisa, Nova York mostrava, através de sua
arquitetura, que os palácios do mundo financeiro, os apartamentos dos ricos de Nova York mereciam
muito mais apreço do que as igrejas, que foram concebidas um pouco como palácios de vidro, aqui e
acolá, no meio da cidade, e que mal podiam ser vistas, por causa da skyline de Nova York. À noite
passeei sem pressa pela cidade.

Durante inúmeras viagens papais, eu dormi na casa de hóspedes do governo ou em instituições da
Igreja, mas sempre cercado por muros, trancado e observado. Quando não em piores condições, de
verdadeiro horror, como na antiga base armada aérea da União Soviética em Lviv (Lemberg), na Ucrânia.
Mas dessa vez, o papa, sua bagagem e companhia estavam alojados no meio da Times Square, em Nova
York. Eu tomei uma ducha e desci para o saguão do hotel.



Costeletas e George W. Bush

O saguão do hotel estava forrado de colegiais empetecadas, prestes a ir a algum bar ou assistir alguma
peça da Broadway; talvez o clássico dos clássicos, Chorus Line. Quem não quer acreditar que um dia o
mundo pode melhorar deve ir à Times Square em Nova York... Uma década antes, as alunas colegiais
viriam para cá como se estivessem completamente drogadas e dispostas a se vender a algum aventureiro
qualquer. Mas a Time Square havia se tornado limpa. A era da “tolerância zero” havia conseguido tal
proeza. Era divertido vagar pela cidade, sem ter que tropeçar o tempo todo na miséria da droga. Eu ia me
sentar em um bar, quando vi Peter. Ele veio até a mim, com os braços abertos.

– Você está super bem – disse ele. – Como foi em Washington? Entediante, não foi mesmo?
Washington é uma cidade chatíssima.

Felizmente, ficamos ali mesmo, por perto, e não quisemos ir a um daqueles pomposos bairros nova-
iorquinos. Hoje em dia a moda é ir a Tribeca, mas eu fico de bom grado nas proximidades da Broadway.
Peter me arrastou para um lugar bem insignificante.

– Naturalmente, há lugares melhores em Nova York. Aqui há de tudo, cozinha francesa, coreana,
vietnamita, o que você quiser. Mas não há outro local mais americano do que esse – disse ele, sorrindo.
Nós nos sentamos a um balcão longuíssimo e na nossa frente uma tela exibia um jogo de beisebol. Para
beber havia cerveja e uísque, nada mais. Nós pedimos duas cervejas. Peter brindou comigo: – Ao papa
alemão! Na verdade eu deveria ser o papa-fanático mais grato do mundo. Pois afinal, sempre que ele
viaja eu tenho um trabalho garantido por algumas semanas.

– Você ainda está procurando. Que pena.
– Essa semana ainda apareço em alguns programas de TV como especialista em papa, mas isso é

tranquilo.
Ele passou os olhos pelo cardápio e pediu algo que, segundo ele, só se come em Nova York: bife de

tira. Eu acreditei nele, quando me disse que ali se serve a melhor costela do mundo, mas não pude
perdoá-lo por isso.

– O seu papa tem mesmo um inimigo no Vaticano – disse Peter.
– Você vê agora como eu estava certo?
– De onde você tirou essa ideia?
– Não diga nada. Você ainda quer continuar negando isso. Se ele realmente não tivesse nenhum

inimigo, então existiria somente uma outra alternativa, ele é realmente um tolo, extremamente tolo.
– Isso, por sua vez, não se aplicaria de modo algum ao caso de Ratzinger, eu quero dizer, ele foi

simplesmente bombardeado de condecorações.
– Então me esclareça, por favor: ele vem até aqui, se põe ao lado daquele que provavelmente foi o

pior presidente da história dos Estados Unidos da América, alguém que mandou para a morte alguns
milhares de conterrâneos e incontáveis iraquianos, que foi reconhecido oficialmente pelo primeiro-
ministro britânico Tony Blair, seu grande aliado, como sendo um “desastre sem sentido”.

“Para quem era proveitoso e conveniente esse encontro? Bush não podia mais se salvar. Nem mesmo
um papa conseguiria fazer isso. Pensando nisso, era forçosa a conclusão de que se alguém tinha tirado
proveito da situação, deveria ser o papa. Mas não foi o que aconteceu, pelo contrário – isso o prejudicou
enormemente. Eu juro que os Estados Unidos, juntamente com a Alemanha, são responsáveis pelo
pagamento de mais da metade das despesas do Vaticano, mas após esse encontro na Casa Branca o
Vaticano teria de começar a procurar imediatamente uma outra fonte de dinheiro. Os bons e velhos
católicos americanos estavam de tal maneira cansados de Bush e da guerra iraquiana que a última coisa
que eles queriam era que o sumo pontífice viesse até o presidente para comemorar o seu aniversário. Era
a primeira vez que um papa perdia tanta simpatia com uma simples visita a um presidente, como dessa
vez. Isso foi indicado por uma pesquisa de opinião. Então, por que é que ele não fez o que faria qualquer



humano que tivesse um mínimo de inteligência que se espera de um ser humano? Para ser bem claro: nem
em sonho, eu pensaria em comemorar meu aniversário com o senhor da guerra sob os olhos de todos,
ainda mais com o objetivo de valorizá-lo, o que era totalmente sem sentido, dado que ele estava prestes a
deixar o governo.”

– Eu também não sei por que ele fez isso.
– Mas, por outro lado, eu não acredito que ele seja tão tolo assim. Ele foi simplesmente levado a essa

situação mais do que constrangedora. Neste momento, corre uma piada um tanto quanto maldosa na
América. Um americano diz ao outro: “Eu vou te contar um segredo, os democratas vão ganhar as
próximas eleições”. O outro responde: “Isso todo mundo sabe, até as pedras do chão”. E o primeiro
responde: “Sim, com exceção do conselheiro do papa, o Espírito Santo”.

“Ele não se deu conta de nada, do contrário não teria ido ao encontro do nada, visitando George Bush.
Eu admito que a piada é de mau gosto, mas retrata bem a situação. Você sabe exatamente o que
aconteceu.”

– Você quer dizer esse tal de Barack Obama.
– Você não entende o que isso significa? Ele poderá ganhar o segundo turno contra Hillary Clinton. Eu

digo a direção que o vento está soprando para o próximo presidente dos Estados Unidos, o vento está
soprando em direção ao primeiro presidente negro americano. Isso vai ocupar o mundo por meses, vai
ser uma sensação. Eu já posso dizer algo de antemão: Barack Obama se transformará em um símbolo do
novo, o profeta de um mundo melhor.

“Acredite. Como se poderia prejudicar mais um papa do que impedi-lo de encontrar Obama e, ao
invés disso, enviá-lo a um iminente ex-presidente que simplesmente cometeu quase tudo o que Jesus
proibiu?”

Fomos servidos.
– Ratzinger sabe com certeza mais sobre Teologia do que eu. Mas que não se deve enviar milhares

para a morte; que não se deve mentir a eles com histórias infundadas de existência de armas de
aniquilação em massa em poder pelo inimigo que queremos destruir; que não se deve dissimular; que não
se deve comemorar ser o vencedor de uma guerra, que sequer tinha um fim no horizonte, tal como fez o
presidente americano, isso tudo até eu mesmo sei. Portanto, se alguma coisa pode esclarecer esse
desastre, então, é que existe, definitivamente, um grupo anti-Ratzinger dentro do Vaticano.

Ele pediu mais uma cerveja. O bife de tira estava mesmo muito bom, e o molho era excelente. O único
problema daquele prato é que ninguém consegue comê-lo sem se engordurar por inteiro.

– Inimigos, que tipo de inimigos? – eu perguntei finalmente.
– Você é o especialista, aqui – respondeu Peter. – Eu só posso dizer no que se acredita aqui. Os

democratas estão seguros de que os bispos da Itália, de agora em diante, querem evitar que somente
papas não italianos sejam escolhidos. Um polaco? Perfeito. Um alemão? Perfeito, também. Mas então
isso tem que acabar. Ao menos pelos próximos cem anos, devem ser escolhidos novamente italianos e
somente italianos para se sentar no trono de Pedro. Nisso acredita um conhecido meu especialista em
Igreja Católica, e que está com os democratas. Eles não puderam encontrar uma explicação sobre o
motivo de o papa prejudicar tanto a si mesmo. Pense um pouco. Se ele tivesse adiado essa viagem, logo
poderia aparecer ao lado do novo mensageiro da esperança, Barack Obama, um negro. Só por isso, um
símbolo contra a opressão. Ao lado dele, o papa poderia ter resplandecido, mas em vez disso, ele
apareceu ao lado do senhor da guerra, George Bush, e com essa atitude só o que resplandeceu foi uma
afeição pela guerra, dando a impressão de que ele tem uma certa simpatia por isso tudo. Isso não é o tipo
de coisa que um papa deve fazer. Nem o melhor amigo do Bush queria mais saber dele. Acredite em mim,
alguém ludibriou o sumo pontífice, para mim isso está mais do que claro.

Ele pediu uma terceira cerveja.
– Eu não acredito que exista um grupo organizado “inimigos-do-Ratzinger”, mas não duvido que isso



não seja possível. Mas o que salta aos olhos é que, de fato, não parece que o papa tenha alguém que o
proteja. Eles vão deixar que o papa tropece nos constrangimentos vindouros. Mas há um agravante: ele
não bate, ele não luta. Em vez de bater na mesa e dizer que não havia pensado em comemorar seu
aniversário na casa do senhor da guerra, o presidente Bush, ele simplesmente não reagiu, intervindo para
que isso não acontecesse. Ele é um teólogo, sua fraqueza é que ele não sabe lutar, isso não faz parte nem
de sua natureza, nem de sua prática. Isso ele nunca aprendeu e portanto nunca irá fazer – eu concluí. Nós
não devemos nos iludir.



Tiranossauro rex em vez de papa

No dia seguinte, coloquei-me a caminho da missa papal no estádio Yankee. Entrei no metrô porque tinha
que resolver um assunto particular. É obvio que a viagem do papa à capital da modernidade significava
muito para mim. Havia inúmeros aspectos religiosos, políticos e sociais que eu achava muito
interessantes, mas efetivamente a viagem do papa a Nova York vinha de encontro a mim por um motivo
pessoal. Há alguns anos, eu havia visitado Nova York durante um período não muito afortunado. Meu
filho Leonardo, na época com nove anos de idade, ia de mal a pior na escola. Na sala de aula, ele era
constantemente discriminado, nem os professores gostavam dele. Quando eu o levava para a escola, pela
manhã, e o observava, tinha a impressão de que o pobre garoto estava indo para a guerra e não para a
escola. Durante esse período, eu estive apenas por uns dias em Nova York, e visitei o fascinante Museu
de História Natural, e ali eu fiz uma descoberta fantástica. Em uma camiseta, havia um feroz tiranossauro
rex. Era como se o esqueleto de dinossauro da entrada do museu tivesse despertado para a vida e
quisesse se lançar contra qualquer um que a camiseta conseguisse enxergar. Eu alimentei a vaga
esperança de que o tiranossauro poderia de alguma forma defender meu filho na escola. A camiseta com
o dinossauro me lembrava um escudo e quem o vestisse, pensei, poderia confiar a ele sua própria vida.

Eu não havia ideia do quão feroz poderia ser o sucesso da tal camiseta. Meu filho se negava
veementemente a vestir qualquer outra coisa que não fosse aquela camiseta selvagem. Minha mulher,
curiosamente, ao contrário de todas as outras camisetas “opressoras” do nosso filho, não estava a ponto
de querer destruí-la. O dinossauro furioso continuava a querer atacar qualquer um que meu filho
avistasse. Na escola, todos os reconheciam como o garoto da camiseta com o tiranossauro rex dos
Estados Unidos. Ele insistiu até para usar a camiseta em um pequeno papel que recebeu em um filme, uma
produção da ZDF: Ihr Auftrag Vater Castell  [em tradução livre: “Sua missão, Pai Castell”]. O problema
era que eu, inadvertidamente, havia comprado uma única camiseta. Minha mulher era obrigada a lavar a
camiseta de madrugada e, como à espera de um milagre, torcer para que ela amanhecesse seca. Eu me
lembro bem do tiranossauro saindo da máquina de lavar no meio da noite e sendo posto sobre a
calefação, para ser usado na manhã seguinte. Por essa razão, a minha pequena família respirou aliviada
quando o Vaticano anunciou que o papa iria voar para Nova York. Finalmente, eu iria conseguir uma
camiseta de reserva para o querido tiranossauro rex. À noite, antes de adormecer, eu imaginava quão
satisfeito eu sairia do museu, com uma pilha de camisetas do tiranossauro rex.

Esse era, portanto, o motivo que me levou a entrar no metrô, rumo ao museu e não acompanhar a
comitiva do papa a caminho da missa. Respeitosamente, observei o tiranossauro rex o verdadeiro, no hall
do museu, e que tinha sido graficamente copiado em uma camiseta, de um jeito tão miraculoso que
conseguira tirar um pouco do medo que meu filho tinha de ir à escola. Com o coração palpitante, porque
eu finalmente havia alcançado o meu destino, pavoneei em direção à loja do museu e lá estava ela abaixo
da inscrição: “Child’s T. Rex T-Shirt”, por 19,95 dólares. Bem ali, o objeto pelo qual tanto eu ansiei. Eu
procurava o tamanho correto para o meu filho e simplesmente peguei a pilha inteira das tais camisetas. A
mulher do caixa me perguntou o que eu faria com tantas camiseta e eu resolvi simplesmente dizer a
verdade.

Eu contei a ela que há um ano eu havia comprado uma camiseta desse tipo e que meu filho se jogava ao
chão aos prantos, na frente da escola, sempre que não podia usar a bendita camiseta do tiranossauro rex,
e que por conta disso eu era inteiramente agradecido ao papa.

– O que o papa tem a ver com isso? – ela perguntou.
– Felizmente, o papa Bento XVI decidiu visitar o seu país, senão eu ainda teria que esperar por um

longo período até vir uma próxima vez a Nova York.
Ela respondeu que nunca tinha pensado que alguém pudesse ser tão agradecido ao papa por um motivo

daquele.



Contentíssimo, eu peguei o metrô de volta à Times Square. Eu peguei a linha B, a linha amarela. A
estação era bem embaixo do museu. Eu embarquei com minha sacola de camisetas e desabei feliz no
assento do metrô. Nem notei que a linha vinha do Harlem. O trem estava cheio de nova-iorquinos negros.
Ao meu lado sentou-se uma avó negra, com quatro netos, juntamente com os pais delas, todos de feições
caricatas. A avó era uma acusação viva contra o sistema de saúde americano: sua boca era uma coleção
de ruínas de dentes. Qualquer dentista ficaria babando se tivesse um caso desses; claro, se ela fosse uma
paciente particular, algo que não era. Pelo fato de os Estados Unidos não terem pacientes com seguro
saúde, como a previdência social, já que lá não existe esse sistema, a mulher simplesmente nunca cuidou
dos dentes, o que levara àquele resultado desastroso. As quatro crianças tinham sido arrumadas seguindo
todas as regras artísticas possíveis e imaginadas: a ocasião era o passeio ao centro de Manhattan. O
cabelo da menina tinha sido artisticamente retorcido em cachinhos. Ela usava um vestidinho branco, os
dois garotos vestiam jaquetas modernosas e tinham os cabelos raspados. Todos pareciam um pouco
assustados. A mãe teclava freneticamente no celular, o pai, ou parceiro, se comportava no metrô como
em um desses filmes de rapper nova-iorquino. Ele vestia roupas que pareciam, no mínimo, ser do irmão
mais velho: a calça, por exemplo, poderia ser tranquilamente usada por um obeso, em todo caso dentro
dela cabiam três dele.

Seu cabelo também havia sido artisticamente raspado e as letras A e G haviam finalmente alcançado o
significado que gostariam de ter. Ele carregava uma quantidade expressiva de bijuterias e apetrechos
pelo corpo, tão longos que até alcançavam a linha das pernas – ele mostrou à senhora de idade, na
verdade sua mãe, o cartão de identificação que eu trazia pendurado em meu pescoço com a palavra
“Vaticano”.

– Olha, mãe – ele disse. – Ele está aqui com o papa.
– É mesmo? – perguntou.
Ela me olhou, curiosa: – O papa veio para ver Nova York, eu acho isso bom.
– Não – eu contestei –, o papa não veio a Nova York para ver a cidade.
– Então por que ele veio? – ela quis saber.
– Porque ele queria ver a senhora.
As feições da velha mulher pareciam aparvalhadas, interrogativas, então, subitamente ela as desfez em

um gargalhada estridente: – Ele veio para cá para me ver. Isso é bom, muito bom. Eu tenho que fazer para
ele, então, um bolo de cerejas e deixá-lo na frente da porta dele – suas gargalhadas faziam seu corpo
chacoalhar.

– Ei, pare de zombar da minha mãe – disse o jovem “rapper”. A calça dele parecia um saco esquisito,
e eu sabia que em Nova York não é incomum alguém carregar um revólver, principalmente se for do
Harlem.

– Veja – eu esclareci –, eu não quero zombar da sua mãe. É verdade, Bento XVI não veio a Nova York
para vê-la, como turista, e sim para encontrar pessoas, acima de tudo pessoas que precisem de ajuda.

– Hey, man – o rapper me olhou ofensivamente. Quem disse que nós precisamos de ajuda? Preste
atenção, porque quem pode precisar logo, logo de ajuda é você.

– Tudo bem – eu disse. – Deixe isso para lá.
Mas o rapper não estava disposto a sair de cena tão rápido.
– Quer saber de uma coisa, cara? Sabe o que é que me tira do sério? Esse papa vem em nome de Jesus,

certo? Eu me pergunto, quem ainda vem em nome de Jesus?
“O reverendo Tomas diz todo domingo que ele veio em nome de Jesus e que o papa não tem a menor

ideia de quem é Jesus. O reverendo Artur, da Igreja Batista, ele também diz que veio em nome de Jesus e
que o reverendo Tomas não entende nada de Jesus, do mesmo jeito que o papa. Que porcaria é essa?
Quem mais vai aparecer em nome de Jesus?”

Foi quando a avó gritou: – Ei, deixe o homem em paz.



– Eu acho que o senhor tem toda a razão – respondi ao rapper. – Eu também não acho que Jesus queria
que existissem tantas igrejas cristãs que não suportassem umas às outras.

O rapper pensou por um segundo, depois veio em minha direção e apontou o dedo para mim: – Isso é
legal cara, é bem legal o que você está falando, Jesus não queria que as igrejas ficassem se estapeando,
isso é legal, vou dizer isso pro reverendo Tomas.

Eu vi quando a velha senhora rabiscava algo em um papelzinho, e quando eu me levantei para
desembarcar na Times Square, ela veio até mim e apertou o bilhetinho na minha mão: – Nós
frequentamos a Igreja Batista, na rua 125. Meu marido Jeff não acredita mais em Deus. Este é o nosso
endereço, diga ao papa que ele deve orar pelo Jeff, para que ele volte a acreditar no Senhor.

– Ok. Eu vou tentar passar o recado para ele. A senhora irá ao estádio Yankee no domingo, para ver o
papa?

A velha senhora sorriu: – Nada depois do 11 de setembro é como antes, nada.
Eu desembarquei do metrô sem saber o que a mulher queria dizer, mas eu iria entender exatamente

poucos minutos mais tarde. Eu subi correndo ao meu quarto de hotel, joguei as camisetas sobre a cama,
vesti meu terno preto novamente e me dirigi ao controle de segurança.



Isto aqui é Nova York

O papa Bento XVI queria ir ao encontro de outros confessores cristãos, encontro que aconteceria na
Igreja São José, em Nova York. A Igreja havia sido escolhida a dedo, naturalmente.

Não só porque a Igreja carregava o nome do sumo pontífice – Joseph, em alemão – mas também por ter
sido fundada por alemães. E até hoje, ela é uma Igreja onde se pode, em plena Nova York, encontrar
pregações feitas na língua alemã.

Eu já passei por centenas de controles de segurança, nas idas e vindas com o papa, tudo o que se é
possível de imaginar, e em algumas dessas vezes eu vivenciei casos de controle extremamente
superficiais; mas também muitos outros especialmente exagerados, nos quais eu fui tratado como um
delinquente em potencial, alguém perigosíssimo. Uma vez, foi o detector de metal na Nigéria: toda a
comitiva papal foi obrigada a passar por ele; por horas, esperamos na frente do detector, em uma fila
longuíssima, embaixo de um calor infernal. Quando eu estava finalmente prestes a passar pelo detector,
notei que ele não era alimentado por corrente elétrica. Mesmo que eu passasse com uma metralhadora
debaixo do paletó, ainda sim o detector não soaria, pois não havia energia para isso.

Outro exemplo desagradável eu vivenciei na Síria. Os soldados da guarda pessoal do presidente
Bashar al-Assad apontavam para nós ofensivamente as suas Kalaschnikows, enquanto examinavam
nossas bolsas, tensos como se estivessem na iminência de ocorrer um tiroteio suicida, provocado por nós
contra a guarda pessoal do presidente. Um deles me empurrou para o lado, com o tambor da sua
Kalaschnikows, e eu me lembro muito bem do hematoma roxo que o cano daquela arma me deixou. Os
soldados ainda estavam de luto, com a gravata negra na qual se via a imagem do chefe de Estado Hafez
al-Assad, desaparecido em 10 de junho de 2000. Eu tinha a constante impressão de que eles atribuíam a
culpa pela morte de seu chefe de Estado a nós, os oriundos do Ocidente. Eu me senti como se, para eles,
seu querido Hafez al-Assad fosse um ditador inescrupuloso. O que era verdade, seu pensamento estava
certíssimo. Eles nos ameaçavam tão ofensivamente, com suas Kalaschnikows, que mais parecia que nós
tínhamos viajado para a Síria com o único objetivo de assassinar o sumo pontífice. Eles reviravam cada
e qualquer bolso de nossas calças, esvaziavam todos os bolsos das camisas e nos enviavam a todo
momento de volta ao detector de metais. Na verdade, não se tratava do controle de segurança, eles
queriam na realidade nos intimidar, mostrando que eles, os muçulmanos da Síria, tinham a palavra, e que
um papa ocidental com sua caravana seria, no melhor dos casos, no máximo tolerado por ali.

No hotel Sheraton, na Times Square, em Nova York, à minha espera havia uma outra forma de
controle. Os soldados americanos não faziam segredo de que eles não estavam para brincadeira e que
dali em diante, e para sempre, contariam o tempo todo com a possibilidade de ataques violentos. Nós
tivemos que nos pôr contra a parede, deixar nossas bolsas penduradas ao lado, enquanto cães farejadores
de bombas faziam a revista. O governo americano não tinha somente designado a polícia e o FBI para
cuidar da segurança do papa, mas também o exército. O jovem oficial que se ocupava de mim contou-me
sobre a sua experiência na base aérea Ramstein, na Alemanha, o que ele tinha feito por lá e para onde
costumava voar, naquele período. O controle parecia durar uma eternidade, eu perguntei a ele: – O
senhor me vê seriamente como um terrorista?

– Não – disse ele tranquilamente. – Eu vejo que o senhor não é nenhum terrorista. Pelo menos não tem
jeito de ser um, em potencial.

– E onde o senhor vê isso?
– Nos seus olhos. Se o senhor tivesse escondido material explosivo ou uma arma na bolsa, que o cão

logo identificaria, então só haveria uma possibilidade: teria de olhar bem fixamente nos olhos do cão
tanto quanto possível. Essa é a única maneira de fazer com que o cão fique confuso e dessa forma se
distrair o suficiente para não farejar corretamente o material explosivo.

– Sério?



– Sim, é sério. Se o senhor não quiser parecer culpado, então nunca mire um cão farejador nos olhos.
Ele olhou para mim, sério: – Até agora, o senhor esteve em Washington na companhia do papa. Aqui é

Nova York, em Nova York é tudo muito diferente. Não esqueça disso nos próximos dias.
Teria sido melhor para mim se eu tivesse levado a dica mais a sério. Nova York havia preparado

naquele dia, 18 de abril de 2008, uma majestosa e calorosa noite de primavera para o papa. Nós fomos
com a escolta policial ao Upper East Side em direção à Primeira Avenida, e o destino final previsto era
a Igreja São José, em Yorkville, a pequena igreja construída por imigrantes alemães. A noite calma
contrastava com os soldados e policiais nervosos. As ruas de Yorkville eram como qualquer uma em
Nova York, mas para o ritmo da cidade elas eram relativamente estreitas. Não era possível evacuar todas
as casas diante das quais o papa passaria. O exército teria de correr um certo risco. Uma hora antes do
horário previsto para a chegada do sumo pontífice, por volta das 17h00, um soldado me atribuiu um lugar
predeterminado na igrejinha.

– O senhor sente-se aqui, agora. Na nossa visão essa Igreja está “fria”, “gelada”, e isso significa: tudo,
absolutamente tudo, deve permanecer exatamente como está agora até o papa chegar. O senhor entendeu?
O senhor não levantará, não dará nem uma volta. Se o senhor tiver que ir ao toalete, comunique o fato
para um soldado daqui.

Eu balancei a cabeça, afirmativamente. Eu havia entendido bem. Eu fiquei sentado no meu lugar, na
igreja. Eu veria Joseph Ratzinger passar, perfeitamente. Eu conseguiria muito bem ouvir seu discurso, eu
poderia ver a poltrona que havia sido destinada a ele também. O lugar era ideal. O encontro da igreja era
o clássico encontro de um papa com os outros confessores cristãos. Um evento dessa natureza é
considerado por todos, ele faz parte da peregrinação do papa e é de bom tom. Para a autoridade maior da
Igreja Católica, isso significa muito, é como visitar seus demais irmãos cristãos. Desses encontros
participam os mais altos representantes da Igreja Luterana e da Evangélica. Aquele, em especial, do
chefe da Igreja Católica, em Nova York, com as outras igrejas cristãs, era de longe muito mais
interessante do que tudo o que eu havia vivenciado antes. Naturalmente, ganhava ainda mais interesse
porque, antes de tudo, muitas igrejas cristãs importantes estavam ali representadas, algo que o papa não
podia ver todo dia. Entre elas havia uma de especial relevância: a Southern Baptist Convention. Na
maioria dos países europeus, a Igreja Evangélica caminha sempre em paralelo à Igreja Católica, a grande
igreja cristã. Nos Estados Unidos, porém, a Igreja Batista, a Southern Baptist Church, conta com mais de
16 milhões de fiéis e em número crescente, o que faz dela a maior igreja nos Estados Unidos, depois da
católica, que tem 63 milhões de fiéis.

Os batistas se diferem dos demais evangélicos acima de tudo porque, como o próprio nome diz, eles
têm uma visão própria, no que diz respeito ao batismo: eles não batizam as crianças, eles batizam os
jovens adultos, e não existem bispos. A sua orientação religiosa tende visivelmente mais para a
evangélica do que para a católica. Para mim, foi um prazer indescritível finalmente poder ver uma outra
face da Igreja, diferente daquela com a qual eu estava acostumado. Em Roma, eu convivia em uma Igreja
cheia de sacerdotes, todos homens de etnia branca. Na Igreja São José havia sacerdotes que eram
mulheres e tinham a pele negra. Na minha frente, estava sentada uma clérica batista e ela me deu uma dica
decisiva. Bem na frente, na primeira fila, estava sentada uma estrela, Bernice King. Para ser bem exato, a
reverenda Bernice King, uma clérica da Igreja Batista famosa em todo o mundo. A filha caçula do
lendário Martin Luther King.

“Bingo”, eu pensei, finalmente eu dava sorte! A viagem na companhia de um papa faz mais do que
sentido por esse motivo. O Vaticano leva a comitiva papal a lugares onde à espera estão interlocutores
extremamente interessantes. Pode ser o padre da paróquia da Faixa de Gaza, na Palestina, alguém que já
sobreviveu a uma dúzia de bombardeios, tanto do Hamas quanto de Israel, um bispo chinês, que passou
grande parte da vida na prisão, ou também, como nesse dia, a filha de Luther King. Nascido em 1929,
Martin Luther King foi um pastor batista, no extremo sul dos Estados Unidos, em Montgomery, no



Alabama. Após confrontos violentos e uma prisão, Martin Luther King entrou para a história americana.
Em Washington, à frente do memorial de Abraham Lincoln, lê-se a inscrição de seu discurso: “Eu tenho
um sonho” [I have a dream: that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its
creed: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal”].

Com essa frase, com a esperança de que a América reconhecesse um dia que todos os seres humanos
são iguais (created equal), Martin Luther King entrava para a história americana e mundial. O seu
carrasco, James Earl Ray, que em 4 de abril de 1968 o assassinou, na varanda de um hotel, não pôde
evitar que o povo americano fosse impactado pelo pensamento de Martin Luther King, de que nenhum ser
humano deveria ser discriminado pela cor da pele. A filha dessa figura lendária estava sentada a uns
vinte metros de distância de mim. Ela logo iria declarar, diante das câmeras de todo o mundo, que a
eleição de um presidente negro nos Estados Unidos transformaria em realidade o sonho de seu pai. Havia
soldados por todo lado, encarregados de vigiar aquela minúscula igreja. Mas eu me levantei e fui até a
religiosa.

Mal eu tinha conseguido me pôr à frente dela, o suficiente para perguntar o que ela achava de Bento
XVI – alguém que tinha sido tradicionalmente contra a ordenação de mulheres a padre, na Igreja Católica,
pelo simples fato de serem mulheres. Ela estava prestes a me responder, ela me parecia alguém afável,
quando um homem enorme, que mais parecia um armário, me pegou como se eu fosse um brinquedinho e
me grudou contra a parede:

– Escute – disse o “armário”. – Eu havia dito ao senhor para ficar com o traseiro grudado na cadeira,
venha o senhor de Roma ou não.

Ele me tirou de lá como se eu fosse um saco de lixo sujo: – Agora o senhor vai se sentar na sua cadeira
e vai ficar nela, sem se mexer do lugar.

– Preste atenção por favor –, eu disse. – Não é de meu interesse e sim de interesse de vocês que eu
consiga fazer meu trabalho aqui e o meu trabalho é perguntar às pessoas que estão nessa igreja o que elas
pensam sobre o papa alemão. Não faz sentido algum vocês terem tido um trabalho tão laborioso com a
escolta policial com o objetivo de me trazer até aqui, e no final das contas não permitirem que eu faça o
meu trabalho. Eu também preferiria ficar sentadinho na minha cadeira balançando os pés, e esperar até
que o papa viesse, mas o meu trabalho é falar com as pessoas que estão aqui.

– Não se atreva a levantar novamente da cadeira! Antes da chegada do papa a igreja permanece
“congelada”, portanto fique na sua cadeira! Fui claro?

Eu não disse mais nada e fiquei ali, sendo observado de longe pelos olhos faiscantes de raiva dos
soldados. Ele desapareceu depressa, com certeza havia aparecido outro caso de risco máximo à
segurança, como eu, em algum lugar da igrejinha. Eu não fiquei nem por um segundo a mais na cadeira,
assim que vi que o armário tinha saído do meu campo de visão; eu me levantei novamente e fui até a
frente. Ali, me desculpei pela interrupção aos militares que estavam ao redor de Berenice King e refiz a
pergunta: “O que a senhora pensa sobre o papa de Roma, que não quer ver mulheres na função de
padres?”. Ela respondeu algo bem diferente do que eu estava esperando ouvir. Em vez de retrucar ao
papa, por ser ele tão retrógrado, não aceitando mulheres, ela respondeu amistosamente que tinha um
grande respeito pelo sumo pontífice e pela tradição católica. Não permitir que mulheres adentrassem o
mundo católico como padres era simplesmente algo tolo, na visão dela. Eu consegui sentir na voz dela um
sopro de compaixão, algo que eu pude entender bem.

Em comparação com a Igreja Católica, a Igreja Batista era, sem sombra de dúvida, muito mais
moderna, atrativa, desenvolvida e tudo mais. As missas de Bernice King eram, no mínimo,
movimentadas. Quem já vivenciou a frouxa atmosfera festiva dessa religião, inocentemente atraente, mas
ao mesmo tempo espiritual, consegue entender por que a Igreja Batista tem bem menos problemas com o
número de fiéis que chegam a ela, do que a Igreja Católica. Isso porque na Igreja Batista se oferece,
indiscutivelmente, um número bem maior de shows, aos visitantes, do que nos templos e ritos católicos.



Na visão de Bernice King, era retrógrado não permitir que mulheres fossem ordenadas padres. Aos seus
olhos, a Igreja Batista estava um passo à frente da Católica, um passo doloroso, que mais dia menos dia a
Igreja Católica também teria que dar. O que Bernice King não conseguia entender muito bem era como
uma Igreja assim tão retrógrada e velha, como a Católica, ainda podia exercer tanto fascínio e poder
sobre as pessoas.

– O senhor sabe o que é que acaba comigo? – ela me perguntou. – Nós nos esforçamos de verdade,
damos tudo de nós para chegar até as pessoas. Nós trabalhamos dia e noite para ganhar a atenção das
pessoas e da mídia, e no final acontece isso: um papa vem para os Estados Unidos e a mesma mídia que
nunca deu a menor importância à religião, essa mesma mídia reporta dia e noite qualquer passo do papa.
Nem em um século, nós como batistas em geral, receberíamos tanta atenção da mídia como esse homem
em uma semana, apesar de se tratar de uma Igreja tão retrógrada. Como isso é possível? O que fascina as
pessoas, para as quais normalmente Deus é algo indiferente, quando se trata do papa e da Igreja
Católica? Eu não entendo. Mas isso tem um poder efetivo inacreditável.

– O que a senhora acha que seu pai, Martin Luther King, teria refletido sobre esse papa? – eu
perguntei. Eu vi quando as feições de Bernice King em um relâmpago haviam se modificado, elas não
pareciam mais amistosas como antes mas sim assustadas, eu descobri o motivo para aquilo em uma
fração de segundo mais tarde. Alguém me pegou e me ergueu ao ar como se eu fosse um boneco e me
lançou contra a parede.

O soldado-armário parou na minha frente: – Me escute bem! Você não está mais na merda da
Washington, você está em Nova York, aqui o buraco é mais embaixo e eu te digo uma coisa: se você se
atrever a se levantar da sua maldita cadeira, eu rasgo a sua identificação, essa aí que fica bamboleando
no seu pescoço e te boto algemas e a gente vai juntinho até uma cela nova-iorquina não tão atrativa
quanto esta igreja. Acredite, eu faço essa ameaça se cumprir e eu não estou nem aí se os seus amigos do
Vaticano se irritarem.

Comigo, não aconteceu muitas vezes de eu ter o sentimento de que finalmente o papa havia chegado a
um lugar ao qual ele pertencia. Nas últimas décadas, eu havia visto muitas vezes o sumo pontífice ser
arrastado a lugares com os quais, no fundo, ele não tinha nada a ver, ou lugares com os quais ele não
queria ter nada a ver. Papas tinham que receber jogadores de futebol para fazer um favor, apesar de os
craques, definitivamente, terem os bolsos bem recheados. Papas recebiam jogadores de clubes de golfe,
doadores de uma parcela insignificante do patrimônio, valor tão ínfimo que nem eles mesmos sabem qual
é a soma em questão. Mas às vezes havia momentos diferentes, nos quais eu pensava que o papa havia
conseguido chegar finalmente a um lugar que condizia com ele, e isso aconteceu na manhã de 20 de abril
de 2008.



O papa no monumento do mal

Bento XVI estava chegando de uns dos lugares mais terríveis do mundo, a escavação que serviu de
túmulo para as vítimas do ataque ao World Trade Center, em 11 de setembro. Até mesmo o céu parecia
se envergonhar pelo tempo esplendoroso do dia anterior, pois na manhã daquele domingo, dia 20 de abril
de 2008, havia uma névoa densa envolvendo o lugar. Vagarosamente, o papa-móvel passou pela rampa
que dava acesso ao Marco Zero. O papa pisou no solo que para milhares de pessoas havia sido o inferno
na Terra. Naquele dia, eu me orgulhava do brando homem da Bavária. Aquele dia era do papa Bento
XVI, exatamente ali, sobre aquela rampa. Com satisfação, eu o vi descer do papa-móvel. Descer devagar,
mais e mais, até alcançar a fundação do que outrora havia sido o orgulhoso World Trade Center. Ali era
o lugar dele, considerando-se o aspecto simbólico daquele ataque, ou seja, o que havia acontecido ali
não havia sido um mero ataque político, nem um ataque de iniciativa de algum fanático somente. Os
terroristas tinham o Senhor de Abraão, Isaque e Jacó em mente, quando fizeram o que fizeram; eles
oraram para esse mesmo Deus, enviaram Abraão (em árabe, Ibrahim) para a Terra Santa – e judeus,
cristãos e mulçumanos adoraram-no em comunhão.

O delinquente rezou para esse Deus, quando arrancou a vida de 2 606 pessoas que tomavam seus cafés
e viviam suas vidas, em uma normal manhã de trabalho no World Trade Center. Por isso, um papa
deveria ir até lá. Ele tinha que dizer finalmente que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó nunca quis a morte
de milhares de pessoas. Um papa tinha que ir até lá e explicitar do modo mais claro possível que o Deus
de Abraão, o Deus dos judeus, dos cristãos e dos mulçumanos não é um Deus que espalha o ódio e que
exige assassinatos. Esse local, o Marco Zero, não era apenas um local onde homens do governo
americano e cidadãos deviam depositar seu luto. Isso ele era sem dúvida, mas não só isso. O Marco Zero
significava mais: um local onde Deus devia ser inocentado contra o ódio de delinquentes obcecados que
se achavam no direito de se pôr no mesmo patamar Dele. Esse direito eles não tinham, por essa razão um
papa tinha que ir até lá, justamente para dizer que ninguém detém o poder de invocar que Deus desejou
algo assim.

Eu estava orgulhoso do papa Bento XVI também porque achava que a visita àquele lugar já tinha
demorado até demais. Por que o grande Karol Wojtyla não tinha ido até lá? Ele fez cerca de dez viagens
ao exterior, após os atentados de 11 de setembro, uma delas bem perto dali, a Toronto, no Canadá. Mas
até o Marco Zero ele não foi, e na minha humilde opinião isso foi um erro. Mas se um papa, após 11 de
setembro de 2001, tem que ir a algum lugar ao qual lhe cabe realmente ir, então é para esse lugar de luto.
Naquela manhã, desde que o papa havia pisado na gigante cidade de Nova York, eu permaneci calado.
Eu estava absolutamente quieto, nesse dia, no Marco Zero. Uma névoa fria envolvia o lugar, como se a
sombra dos mortos viesse até a novena que acontecia oferecida a eles. A crença em um Deus da paz foi
algo que os terroristas quiseram assassinar ali; a crença de que os homens podem viver juntos em paz,
mesmo tendo diferentes crenças e respeitando-as mutuamente; essa crença alguém quisera matar. Pessoas
de mais de noventa nações diferentes perderam as suas vidas durante o ataque. Por essa razão, um papa
deveria ir até lá, porque ninguém que prega um Deus assassino pode ser levado à sério.

Aquele foi um grande momento para o humilde professor Joseph Ratzinger. Naquele local, ninguém
esperava dele que ele exasperasse, ou que exigisse em voz alta que os fanáticos prestassem contas. Essa
não era a sua tarefa. Sua tarefa era mostrar a confiança em um Deus de amor e isso tinha que acontecer
em tom ameno. O papa Bento XVI se ateve a fazer um sermão. Ele tinha ido até lá para fazer uma oração
e recorreu ao “Deus da paz”, o “Deus da compreensão”. Em silêncio, ele acendeu uma vela solitária que
rebrilhou naquela manhã fria e dedicou suas orações aos culpados, para que aqueles que têm o coração e
a alma cegos de ódio , “sejam guiados por Deus de volta ao caminho da paz”.

Aquela manhã foi de longe o compromisso mais importante da peregrinação do papa nos Estados
Unidos. Toda a América viu que o sumo pontífice estava rezando pelas pessoas no Marco Zero. Pessoas



que não tinham sido enviadas à morte em massa por ordem de Deus e sim por uma minoria fanática
inescrupulosa. Naquele enorme campo de cimento, o papa se mostrava tão ferido, naquela manhã ele
repassou a mensagem aos homens fervorosamente, a mesma feita há dois mil anos no mar da Galileia, que
é bem-aventurada, que espalha a paz e que não semeia o ódio. Eu vi a visita do papa ao iminente ex-
presidente na Casa Branca com desagrado; a visita à ONU não foi o que se podia classificar,
indiscutivelmente, como um momento estelar; mas naquela manhã de domingo, o papa estava exatamente
onde deveria estar, um lugar onde se precisava dele. A autoridade maior da Igreja Cristã na Terra, com
todas as suas fraquezas e apenas com uma vela na mão, tirou do caminho os fanáticos que queriam fazer
que o mundo acreditasse que Deus fosse um Deus do ódio. Quando, após a novena, ele retornou
vagarosamente ao papa-móvel, eu fiquei convencido: aquela manhã tinha conseguido que a viagem do
papa pelos Estados Unidos tivesse sido bem-sucedida. Afinal, ele havia viajado a um lugar que tinha
esperado em vão pelo seu antecessor, João Paulo II.

Se para sempre vai ser mantido como um segredo do secretariado de Estado o motivo de, em 13 de
junho de 2008, terem cometido um erro tão sensacional que foi deixar que o homem responsável pela
morte de milhões de pessoas, George W. Bush, recepcionasse o papa com honrarias, como nunca antes
havia acontecido na história do pontífice Bento XVI, decididamente eu não sei. Por conta de diferentes
posições e interesses, os chefes de Estado desse mundo têm naturalmente opiniões divergentes sobre o
sentido e a necessidade da invasão do Iraque.

Mesmo o parceiro de guerra mais importante do presidente americano, o ex-primeiro-ministro inglês,
Tony Blair, deixou por diversas vezes transparecer o que ele de fato achava sobre a invasão do Iraque.
Aos seus olhos tudo aquilo não passava de um grande desastre. Israel, naturalmente, exaltava a
necessidade de invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Mesmo sendo o resultado bastante questionável
de um ataque sem um mandato da ONU. Uma coisa é certa, a guerra roubou a vida de aproximadamente
150 mil civis (inclusive os mortos de Falluja) e de nove mil soldados, só entre março de 2003 e 2010.
Que o pacifista Jesus de Nazaré, aquele mesmo que ofereceu a outra face, teria ludibriado os homens a
ponto deles serem levados ao pensamento de quererem solucionar conflitos através de guerras é algo que
nem com a melhor das vontades eu consigo imaginar, depois de tudo o que já se disse sobre o filho do
carpinteiro, que ordenou aos homens a pacificação e prometeu a eles o reino dos céus. Em um homem
como George W. Bush, a meu ver, Jesus Cristo veria pouco interesse. Se já não bastasse o quadro geral,
já por si só ruim o suficiente, o Vaticano decidiu ainda cumular de honrarias o senhor da guerra. Talvez
não tivesse sido estritamente necessário ter evitado a todo custo um encontro com o presidente
americano, mas uma visita de Estado absolutamente corriqueira poderia ter sido arranjada, sem dúvida
alguma. George W. Bush teria assumido então um lugar na biblioteca apostólica, assim como fazia
também com os outros convidados de Estado, e teria tido uma conversa frente a frente com o papa, nada
que excedesse meia hora. Mas para a visita em 13 de junho, o Vaticano pediu não só um programa
especial cheio de honrarias, como muito mais. Aquilo foi a incorporação de George W. Bush ao círculo
restrito do sumo pontífice, à chamada “família papal”.

Faz parte da natureza de sua função que o papa Bento XVI sempre tenha muito o que fazer, e que possa
se dar ao luxo de ter algum tempo livre para ele mesmo. Ele nunca permitia que um compromisso
particular no dia tirasse o tempo para seu encontro com a Virgem Maria. Todas as tardes, o papa caminha
pelos jardins do Vaticano até a réplica da Gruta de Lourdes, para ali fazer suas orações. Apenas seu
irmão, seu secretário, parentes ou velhos amigos podem participar dessas orações. Mas o papa teve de
aceitar a vontade do secretariado de Estado e abrir uma exceção, levando o comandante geral das Forças
Armadas americanas para participar de uma oração naquele local sagrado.

Até então, nenhum outro chefe de Estado havia sido agraciado com o cartão de participante dessa
oração vespertina, nem mesmo líderes católicos, como o rei espanhol. Algo que, certamente, teria
significado muito para Juan Carlos I da Espanha, um católico vivaz. Aliás, cabe a pergunta: o que é que



George W. Bush queria fazer lá? Ele era metodista, uma Igreja fundada por John Wesley, onde a crença
em Maria é negada. Então, o que é que o metodista George W. Bush queria fazer lá, na gruta de Maria? E
se já não bastasse tudo isso, o sumo pontífice ainda teria de mostrar um lugar íntimo dele, no Vaticano, ao
quase ex-presidente americano: o seu apartamento na torre de São João, local de recolhimento do papa.

O papa João XIII tinha mandado reformar essa gigantesca torre de vigilância medieval, que fica
atualmente bem na frente do heliporto papal. João Paulo II havia utilizado a torre como local de moradia,
enquanto seu apartamento era reformado, no ano de 1978. Nenhuma pessoa no mundo inteiro havia sido
convidada à torre, somente um convidado em especial, mas tratava-se de uma autoridade religiosa maior
– o patriarca de Constantinopla, a autoridade suprema da Igreja Oriental. Ele sim foi convidado pelo
papa a pernoitar na torre. George W. Bush seria o primeiro chefe de Estado a poder adentrar a torre em
companhia do chefe da Igreja. O que me espantou, naquele luxo todo, foi que dessa vez, sem nenhuma
pressão, decidira-se honrar e agradar a George W. Bush: dessa vez, o Vaticano não tinha sido
pressionado por causa de situações excepcionais, a servir farelo aos porcos. Possivelmente, poderia de
fato ter sido uma coincidência nos planos, que fizeram com que o papa acabasse comemorando o dia de
seu aniversário na Casa Branca na companhia do presidente. Mas ali, na desproporcional honraria à
recepção dedicada a George W. Bush não havia coincidência alguma. O que havia ali era uma recepção
que tinha sido cuidadosamente preparada. O Vaticano havia mostrado de livre e espontânea vontade ao
mundo todo uma consideração fora do normal a um presidente que, até aquele momento, era no mínimo
corresponsável pela morte de mais de 160 mil pessoas no Iraque. Por conta disso, o Vaticano acabou
sendo afastado do cenário político mundial, de forma escandalosa e rude.

Meros seis dias antes da esplendorosa recepção a George W. Bush no Vaticano, Barack Obama havia
deixado Hillary Clinton de uma vez por todas para trás, na corrida pelas eleições. Que Barack Obama
fosse ganhar as eleições para a presidência já era algo que nenhum observador político em qualquer
lugar do mundo ousava mais pôr em questão. A situação dos republicanos nos Estados Unidos, após o
desastre da invasão do Iraque, era tão desesperançada que um vencedor vindo dos democratas já era
esperado. Uma piada apreciada na época, nos Estados Unidos, era que se os democratas pusessem um
boneco de pau para concorrer às eleições ainda assim ele seria eleito presidente. Os Estados Unidos
estavam cansados dos republicanos. Barack Obama parecia trazer esperança ao mundo, ele seria o
primeiro negro a pisar a Casa Branca. Como o Vaticano podia honrar tanto o grande inimigo, George W.
Bush, que mesmo em seu país era visto como um dos piores presidentes da história? O homem que estava
prestes a se tornar o primeiro presidente negro dos Estados Unidos não se calou e deixou claro sua
opinião sobre a loucura que foi tramar a invasão do Iraque. Ele se erigiu como o mensageiro da
esperança pela paz e por um mundo melhor, enquanto o Vaticano recepcionava afavelmente o seu
antecessor guerrilheiro em 13 de junho como se ele fosse um dos melhores amigos do Vigário de Jesus
Cristo.



Jornada Mundial da Juventude na Austrália

A atmosfera festiva da Jornada Mundial da Juventude em Sydney lembrava muito a do ano de 2002 em
Toronto. E isso graças à mais moderna estratégia de marketing à qual recorreu a Igreja Católica. Quem já
viu como é vendido hoje o último modelo ou versão de smartphone, computador ou um tablet, sabe que
antes e mais do de tudo é preciso se ater a uma regra importante: o consumidor tem que desejar o
produto, que deve ser apresentado sob uma atmosfera na qual ele apareça como se não se tratasse
simplesmente do dinheiro necessário para adquiri-lo – até porque em geral não se trata de precisar do tal
produto – mas sim do desejo. A questão toda é criar o desejo. Por essa razão, muitos produtos são
apresentados em magashows, antes mesmo de estarem no mercado. Então se comenta, numa rede social
qualquer, entre a comunidade de fãs, por assim dizer, sobre os aspectos do produto anunciado – isso, por
semanas ou meses a fio; a expectativa cresce e cresce, até que finalmente ele chega ao mercado para o
consumo.

No caso do papa, a longa distância e as chegadas sempre estressantes levaram João Paulo II, após o
pouso no Canadá, a se reservar longos três dias na casa simples de hóspede na ilha Strawberry, em
Toronto, para descansar e se recuperar do fuso horário. Na Austrália, a situação da chegada do papa
Bento XVI foi bem parecida. No voo mais longo da sua vida, os médicos indicaram, principalmente o seu
médico de cabeceira Renato Buzzonetti, que o papa deveria antes de qualquer coisa descansar
longamente. Sendo assim, o papa Bento XVI passou os três primeiros dias após o pouso na Austrália na
casa de campo em Kenthurst. O sumo pontífice anterior se hospedou em Toronto como o atual se
hospedava em Sydney. Mas, por um período de espera do público cristão, ainda não estava à disposição.
A Jornada Mundial da Juventude estava centrada na figura de um homem: a pessoa do papa. Tão perto,
mas não ainda visível. O que fazia com que se repetisse entre os jovens aquilo que o marketing moderno
prega. Os jovens falavam do papa como se ele estivesse prestes a aparecer. Também circulava um
grande número de boatos. Por exemplo, sobre como o papa estava vivendo na casa de hóspedes em
Kenthurst. Por isso, para não ter o trabalho de ficar desfazendo mal-entendidos, decorrentes desses
rumores e especulações o Vaticano decidiu convocar uma conferência de imprensa. O papa Bento XVI
abria passagem para a figura da serpente, no livro de registro da história da Igreja Católica.

A carreira da serpente, no monoteísmo judaico-cristão, começou cedo. Desde o princípio ela esteve
presente: segundo a versão bíblica, foi ela que convenceu Eva a comer o fruto proibido da árvore do
conhecimento. Reza a lenda que ainda criança Jesus teria pisado na cabeça de uma serpente. O que se
pode afirmar com certeza é que o Evangelho descreve detalhadamente a última briga entre a serpente e a
Igreja: uma serpente repugnante pica a mão de Paulo, em uma caverna em Malta, quando ele estava a
caminho de se apresentar à justiça em Roma. Nem mesmo os comentadores da época deixaram de
observar o absurdo da passagem, já que era perfeitamente inverossímil que ele tivesse sido picado
impunemente por uma víbora, sem qualquer consequência. E a própria Igreja teria simples e
altaneiramente dado de ombros ao repreensível comportamento do animal...

Mas na Austrália, a reação do papa foi mais verossímil, pois humanamente ele se mostrou surpreso
com a destreza de um funcionário do zoológico, que apresentou a ele um exemplar não peçonhento sem
demonstrar qualquer medo. Mesmo assim, a imagem enraizada no imaginário ocidental, decorrente do
relato bíblico, fez com que Joseph Ratzinger mantivesse considerável distância. Depois do episódio, o
sumo pontífice foi obrigado a se prestar à mais espinhosa sessão de fotos na Austrália. Já que o papa
tinha se dado ao trabalho de ir tão longe, a ponto de ter de pegar um avião para visitar o continente
“down under”, naturalmente tinha que ser fotografado com o símbolo do país, ou seja, um canguru ou um
coala. Mas pelo fato de que um canguru ser irrequieto demais, ele não se deixa ser tão facilmente pego
nos braços. Em 1981, em uma visita à Austrália, pediu-se ao papa João Paulo II que ele pegasse nos
braços o símbolo do país – o coala. Pedido feito, pedido atendido. Mas ocorreu uma fatalidade. Um



segundo após o fotógrafo Arturo Mari ter batido a foto do papa com o coala nos braços, o animalzinho
esvaziou sua bexiga sobre a roupa branca do papa, o que destruiu o bom humor da delegação do
Vaticano. Para que de jeito nenhum isso voltasse a acontecer, nessa nova visita papal, o papa atual, foi
obrigado a posar para a foto com um coala de pelúcia.

Em 17 de julho, enquanto o sumo pontífice posava para fotos com animais, em Kenthurst, seu
funcionário, soberano, falava em Sydney sobre um dos erros de planejamento mais escandalosos dos
últimos anos. Tratava-se de uma mulher intrigante: Mary MacKillop. A freira nasceu em 1842 e morreu
em 1909. Ela foi efetivamente uma das santas mais notáveis, pois denunciou a violação de crianças por
um padre. Mas, por conta dessa delação, ela foi punida com a excomunhão. A freira havia sido
reverenciada pouco após a sua morte. Em 1914, os seus restos mortais foram transferidos para a sua
própria capela.

Nem mesmo João Paulo II havia exaltado a significação da freira, em 2 de dezembro de 1970. Tivesse
acontecido o que tinha que acontecer, na “fábrica de santos” de João Paulo II, a freira Mary MacKillop
também teria a sua chance. Afinal, o papa do milênio fez mais beatificações e canonizações do que todos
os seus antecessores juntos. Em janeiro de 1995, ele beatificou a primeira australiana. Desde então, o
relógio corria. A Congregação de Beatificação e Canonização havia tido, todavia, treze longos anos para
concluir a preparação da beatificação da freira. Pondera-se que o papa João Paulo II tenha levado a
candidatura à ordenação um total de 1 268 nomes para canonização e para a beatificação, em 26 anos.
Por isso, fazendo o cálculo, em uma fila de espera de treze anos a beatificação de uma única candidata
parecia ser um objetivo absolutamente alcançável. Teria havido um erro? Então, agora, o Vaticano
amenizaria a infâmia, apostando na fórmula: antes tarde do que nunca, ou, uma canonização um tanto
atrasada. O papa Bento XVI pisou no solo australiano treze anos após ordenação de Mary MacKillop.
Dois anos mais tarde, em 17 de outubro de 2010, seria concluída no Vaticano a ordenação da primeira
santa australiana. Isso significava uma única coisa: a comissão de canonização e beatificação tinha
errado.

Naturalmente, existem casos em que a canonização de uma candidata bem-aventurada é difícil, quando
não se consegue identificar provas de um segundo milagre, o que é necessário para a canonização. Em
2008, o papa estava em Sydney. Se para a canonização o milagre necessário só tivesse sido documentado
em ou após 2008, era compreensível que a Congregação de Canonização e Beatificação não tivesse
chance de preparar a beatificação a tempo até o ano de 2009, ou 2010. Mas esse não foi o caso de Mary
MacKillop. O milagre que a comissão do Vaticano havia de encontrar, já sob a presidência do médico de
cabeceira papal Polisca, teria acontecido em 1961. Uma mulher que sofria de leucemia havia orado a
Mary MacKillop e sido curada. O milagre foi documentado, mas por dois anos as datas para a
beatificação não puderam ser encontradas. Ou seja, isso significava que o aparelho do Vaticano tinha (de
novo) cometido um erro.

Para um papa, seria naturalmente uma enorme vantagem poder homologar a primeira beatificação de
uma australiana na história, durante a Jornada Mundial da Juventude em Sydney, que coincidiria com um
evento histórico: ela não seria somente uma megafesta religiosa e sim o dia de um marco na história
australiana. Quatrocentos e dois anos após a descoberta do continente australiano pelo holandês Willen
Jansz, o quinto continente ganharia a primeira santa de sua história. E, pela primeira vez, católicos de
todo o mundo poderiam venerar uma australiana nos altares.

Eu não tenho a menor dúvida de que o papa João Paulo II não riscou essa possibilidade de seu
caderninho, pois a chance estava sendo servida a ele em uma bandeja de prata. Ele deve seguramente ter
incitado a congregação de canonização e beatificação suficientemente, para que pudesse realizar a
beatificação da freira a tempo, ainda em Sydney. Até mesmo um fã de viagens, como era o papa João
Paulo II sabia que, naturalmente, uma outra oportunidade como aquela poderia demorar pelo menos uma
década, até que o papa pusesse os pés em solo australiano novamente. Desperdiçar a ocasião de



beatificar a primeira santa australiana na Austrália era, na concepção de Karol Wojtyla, algo
imperdoável. João Paulo II havia, decididamente, comprovadamente, comandado a Igreja Católica com a
ajuda de grandes gestos históricos, metodicamente planejados. Nós, da comitiva, nos encontrávamos de
vez em quando no fim da noite em bares, os quais, por conta da proximidade do papa, tinham toda e
qualquer forma de álcool proibida. E indisfarçavelmente, nós desejávamos, já com uma certa insônia
forçada, que: “amanhã ele não faça de novo nada histórico”. Pois se o papa fizesse algo histórico, então
era nosso papel ter de reportar o acontecido. O número de atos históricos de João Paulo II era algo
avassalador: o primeiro papa da história em uma sinagoga, o primeiro papa em uma igreja luterana, o
primeiro papa a orar em uma mesquita, o primeiro papa da história que orou por perdão aos pecados da
Igreja, o primeiro papa a fazer um acordo de paz com um patriarca ortodoxo após a divisão da Igreja em
1054 na Romênia, e assim por diante. Karol Wojtyla não tinha problema algum em apressar processos de
canonização ou de beatificação.

O fundador da Opus Dei, Josemaria Escrivá de Balaguer, morreu em 26 de junho de 1975, venerado
por João Paulo II. Já no ano de 1991 ele tinha sido beatificado e em 2002 foi agraciado com a
canonização. Quanto ao caso da madre Teresa de Calcutá, esse foi ainda mais rápido: ela morreu em
1997 e no ano de 2003 já havia sido canonizada: a mais rápida santificação dos novos tempos. Em outras
épocas, a Congregação para Beatificação e Canonização precisava de seis anos; no caso da irmã Mary
MacKillop foi preciso mais que o dobro e ainda assim não foi o suficiente...

A recepção oferecida pelas freiras no Mary MacKillop Place foi dulcíssima. Elas prepararam
saborosos petiscos e serviram tudo com café, na maravilhosa e calma parte oriental de Sydney. Era de se
desejar poder morar naquela vizinhança. As freiras mal podiam disfarçar a decepção, pois sabiam que a
santificação era iminente mas tardia. O papa estava em Sydney, naquele momento, lugar onde ele não
estaria se a mulher já morta há 91 anos fosse ser santificada. A culpa disso não cabia nem de perto ao
prefeito do Santo Ofício, o cardeal José Saraiva Martins. Ele assumiu a diligência da “fábrica de santos”
de Karol Wojtyla em 30 de maio de 1998 e desde então fornecia muita lenha à fogueira, para que fossem
batidos todos os recordes de beatificação e canonização. Ele se retirou do cargo pouco antes da viagem à
Austrália, em 9 de julho de 2008, e eu sei, por declarações feitas por ele mesmo, que se o papa assim o
tivesse exigido, ele teria acelerado o processo para que a santificação acontecesse. Mas o papa Bento
XVI cultiva um outro estilo: ele se presta a contragosto a megaeventos midiáticos como a Jornada
Mundial da Juventude, e fabricar ou usar momentos históricos não é algo que o interessa.

Eu me lembro muito bem daquela calma e linda capela com uma grande lápide, branca pertencente a
Mary MacKillop. De alguma maneira, isso tinha gerado em mim um sentimento de sossego. Aquela
mulher engajada, que passou a vida toda em viagens, a cavalo, a pé, de navio ou de carroça, tinha achado
o seu último lugar de descanso em um local tão bonito como aquele. Aquela mulher havia,
independentemente de convicção religiosa, obtido grande êxito em construir sistemas escolares para
crianças pobres, em regiões camponesas da Austrália, um sucesso que também se estendeu às pessoas
que não acreditam em Deus. A partir disso, a cidade de Adelaide, que não conta com mais de um
habitante a cada cinco de crença católica, resolveu renomear a imponente ponte basculante, Tom Derrick,
no porto, com o nome de Mary MacKillop. Ela foi sem dúvida uma grande australiana, ainda mais porque
não temia enfrentar o poder do bispo Sheil, o qual havia excomungado a rebelde freira, em 1871. Ela
havia fundado a Congregação das Irmãs de São José do Sagrado Coração, vocacionada desde seu
surgimento a ensinar as crianças a ler e a escrever. O motivo para a excomunhão foi, aparentemente, o
fato de a feira ter denunciado o padre Keating, de ter molestado crianças em uma escola no norte de
Adelaide. O padre teve que ser mandado de volta à Irlanda. Depois de excomungada a freira se refugiou
entre amigos judeus e somente um ano mais tarde, em seu leito de morte, o bispo Sheil retirou a
excomunhão.

O que aconteceu depois me surpreende até hoje: no ano de 1873, a Congregação das Irmãs foi a Roma.



Na ocasião, o trono de Pedro era ocupado pelo infeliz papa Pio IX; ele, enfadado, retirou-se para os
domínios do Vaticano após os italianos terem, em 1870, destruído irremediavelmente o Estado
Pontifício, com a conquista da cidade de Roma. É difícil imaginar que um papa extremamente
conservador, como o papa Pio IX, aceitasse falar com uma congregação que havia denunciado um padre
por abuso sexual de crianças. Os sumos pontífices modernos fizeram a humanidade se acostumar a ver
papas trocando uma meia dúzia de palavras com fiéis que esperam atrás do cordão de isolamento por sua
passagem, esperam apertar a mão do papa e esperam receber sua bênção.

Para poder entender como era totalmente diferente a prática de ser papa antes, basta um olhar atento ao
museu de carruagens e automóveis do Vaticano. Os três automóveis de marcas Citroën e Mercedes-Benz
que foram presenteados ao papa Pio XI possuem um dispositivo como em um navio. O papa podia
apertar um botão e assinalar ao motorista o que ele queria. Ele podia dar ordens, mandar ir mais rápido,
virar à esquerda ou à direita. Havia até mesmo um botão com a inscrição “casa” , o que significava:
“vamos para o Vaticano, para o meu apartamento”. Os botões existiam porque era simplesmente
inimaginável pensar que o papa teria que falar com o motorista.

O papa Pio IX, num último fio de esperança, desejava que os céus pudessem interromper a tomada de
assalto do Estado Pontifício. Ele havia ameaçado castigar com a excomunhão qualquer um que tentasse se
aventurar a atacar Roma. Algo que não resultou em muita coisa. Que esse papa, justamente ele, que via a
democracia como uma traição perigosa à vontade de Deus sobre o mundo, pudesse ter uma visão tão
avançada a ponto de reconhecer o talento da Congregação das Irmãs, isso era algo que eu nunca poderia
imaginar. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Quando Mary MacKillop voltou à Austrália, em 1875,
ela havia não somente estudado o moderno método europeu escolar, mas também carregava na mala o
reconhecimento da Congregação pelo papa. Em 8 de agosto de 1909, veio a sua morte. O papa Bento
XVI, por ocasião da abertura da Jornada Mundial da Juventude, no dia 17 de julho, orou em seu túmulo,
dois anos antes de sua santificação.

Naquela tarde, eu havia ido a um encontro breve, a um briefing com a polícia australiana no centro de
Sydney. A polícia mostrava-se muito esforçada e seus agentes me explicaram, sem provocação, que
queriam acalmar os ânimos dos jovens, caso aborrecimentos viessem a ocorrer. E que a probabilidade de
que tais aborrecimentos fossem acontecer era algo já tido como certo pela polícia. Naturalmente, eles
não admitiram, mas era claro como água, que a polícia não confiava na paz plena e eterna, durante as
comemorações. Por volta de 300 mil jovens ocuparam a cidade de Sydney e esperava-se que por um ou
dois dias tudo caminhasse bem. Um dos policiais defendeu o seu temor: – Sydney não é a Polônia. Aqui
não há proibições, mesmo no caso da visita de um papa; os jovens podem comprar álcool em qualquer
lugar, e isso significa que alguns deles podem passar do ponto na bebida e pode vir a acontecer uma
pancadaria aqui e acolá, mas nós estamos perfeitamente preparados para isso – declarou ele.

– Não vai acontecer nada – eu assegurei a ele.
– Isso seria impossível, no meio de tantos jovens seria um milagre.
– O senhor vai ver. Esse milagre vai acontecer, acredite em mim.
– Eu acredito é na minha repartição policial e na minha cela de “desembriaguez”, que logo vai estar

lotada, e para isso nós já nos preparamos – insistiu ele.
Mas ele estava enganado. Durante a Jornada Mundial da Juventude em Sydney o milagre se repetiu,

assim como tantas outras vezes pelo mundo. No final das comemorações a estatística mostrou que havia
acontecido somente um empurrão, uma única vez dois participantes das comemorações se
descontrolaram, ou seja, um único incidente acontecido, no meio de 300 mil jovens.

Após o briefing, fui ao encontro dos jornalistas, que havia sido organizado em algum lugar na
prefeitura de Sydney. Era uma noite relativamente fria, mas ainda assim eu saboreei minha cerveja gelada
e fui fazer um passeio a pé.



Um velho conhecido

Eu não queria acreditar nos meus olhos quando ele se aproximou de mim. A última vez que nós tínhamos
nos visto estava escuro, entre folhas de palmeiras no jardim e andávamos em passos de gato, sob a
vigilância dos olhos atentos de um policial, que vigiava a Ordem dos Trapistas em Havana, Cuba. Era
1998. O papa João Paulo II estava visitando a ilha e na ocasião ele havia trazido na mala uma quantidade
enorme de material anestésico para o seu hospital monástico ilegal, material esse que eu entreguei em
Roma a uma cubana imigrante. O padre A. ajudou pessoas que ninguém no partido poderia, pessoas que
não eram bem vistas pelo regime por serem cristãs e somente por essa razão não poderiam nem mesmo
serem operadas em hospitais, mesmo se estivessem gravemente doentes. Essas pessoas voltavam-se para
o padre A. Ele era sem dúvida um herói. Tinha engordado um pouco, em relação à lembrança que eu
guardava dele. Nós nos abraçamos: – Que coincidência. O que você está fazendo por aqui? Fidel Castro
o expulsou da ilha-gaiola dele? – perguntei, consternado.

Ele ajeitou a camisa quadriculada e sorriu: – Você não pode imaginar o que se pode fazer em Cuba
hoje em dia. Até mesmo uma peregrinação para Austrália me deixaram fazer, mas você não vai acreditar
nisso, nós viemos em três de navio até aqui.

– De navio? Quanto tempo vocês levaram, nessa viagem?
– Só algumas semanas. Um experiência espiritual maravilhosa.
Eu apontei brincando para a barriga gorda dele: – Eu nunca entendi como pode alguém, naquela ilha,

onde se tem tão pouco para comer, ficar tão gordo. Você tem que parar de comer tanta banana frita em
óleo ruim, elas não são saudáveis e ainda vão matá-lo, um dia.

Indignado, ele disfarçou: – Pois é, sem elas eu não posso viver. No nosso monastério há carne de
canguru, todos adoram. Mas eu sinto falta da minha banana salgada caribenha, acredite. – Ele se sentou à
mesinha à minha frente e pediu um refrigerante. Eu nunca pude entender como um padre trapista em Cuba
não poderia beber rum, mas eu também sabia que os refrigerantes tinham sido por tanto tempo proibidos
por lá que o padre A. tomava como se estivesse saboreando um champanhe.

– Mas que coincidência encontrar você por aqui! De quantas Jornadas Mundiais da Juventude você já
participou?

– Do número exato eu não tenho ideia – eu respondi.
– Vem, vamos sentar no muro – propôs ele. Certamente, ele queria se afastar das pessoas, pessoas que

nem sequer tinham nos notado. Hábito cubano, certamente.
Ele me olhou com os seus olhos brincalhões: – Não foi coincidência encontrar você aqui. Eu o

procurei, eu pensei que você poderia estar aqui.
– Eu aposto que você está precisando de um pacote grande de antibióticos para levar para casa, eu

posso ajudar.
– Não, trata-se de algo bem diferente. Nós nunca poderíamos ter nos dado ao luxo de fazer uma viagem

até aqui. Existe alguém que queria nos encontrar, quando nós chegamos aqui, e eu pensei que na verdade
essa gente não está me procurando, mas sim a você.

– Quem é essa gente? Eu não estou entendendo nada.
– Você irá vê-los por toda a parte, espalhados pela cidade, eles estão planejando algumas grandes

demonstrações.
– Contra o papa?
– Ah, que bobagem, é outra coisa.
Ele torcia a gola de sua camisa, nervoso: – Você tem que me ajudar. Você é o homem perfeito para a

coisa. São só algumas poucas horas.
Ele parecia confuso. A coisa toda para mim tornava-se cada vez mais embaçada: – Meu caro, eu não

estou entendendo nenhuma palavra do que você está dizendo. De que você está falando, afinal?



– Pois é, essas pessoas estão procurando alguém que tenha vivenciado o que você vivenciou.
– Mas que diabos você está falando?
Ele olhou paro o copo de refrigerante: – Imagine que nós estivéssemos em Cuba, lá você iria confiar

em mim e não fazer perguntas.
– Você está doido – respondi. – Nós estamos em um país livre, aqui esse segredo todo é

desnecessário.
Ele olhou para os colegas que saboreavam suas cervejas de final de expediente. – Você não faz ideia.

Isso ainda não acabou.
– O que ainda não acabou?
Então ele olhou bem fundo nos meus olho: – Que as pessoas ainda sejam presas por acreditarem em

algo divino.
Eu tive que rir: – Meu caro, na Austrália você pode acreditar no que você quiser, até no Batman ou no

Dalai Lama. Por esse motivo, eu lhe asseguro que aqui ninguém vai preso.
– Não – disse ele. – Aqui não.
– Você está vendo fantasmas.
Ele pôs o refrigerante no chão: – Quando você foi a Cuba, você não tinha a menor noção, igual a cego

em tiroteio no que condiz ao que se passava entre nós. Você veio com aquele monte de merda de pessoas
europeias que temiam que o Vaticano reprimisse a nossa estimada Teologia da Libertação, por meio de
pessoas como Ratzinger. Você não tinha a menor noção de que nós odiávamos os comunistas, em especial
os padres comunistas, com a sua Teologia da Libertação. Meu colega foi preso porque ele se aventurou a
comemorar o Natal. O Natal, está entendendo?! Algo que contradiz o mínimo esperado.

– Você está certo – eu disse. – Eu não fazia a menor ideia.
– Então, você vai me ajudar?
– O que eu devo fazer?
– Só contar o que você vivenciou, mais do que isso não precisa.
– A quem eu devo contar?
– Digamos assim... a uns amigos.
– E onde?
– Nós nos encontramos no bairro de Jade, ele fica bem perto do centro de conferências.
– Por que os seus amigos não vão simplesmente até lá, eu vou trabalhar quase o dia inteiro no centro

de conferências.
– Porque seria perigoso.
Eu gargalhei: – Você está maluco, aqui não há perseguições. Você está com um parafuso a menos,

amigo. Acho que foi por conta da longa estadia em Cuba.
Ele me olhou interrogativo: – Você pensa realmente que eu não sei distinguir quando uma situação é de

fato perigosa ou não? Você acha realmente que eu iria tratar tal assunto com leviandade?
– Me desculpe – eu respondi.
– Ao meio-dia. – Ele tirou um mapa da cidade da bolsa e apontou um lugar: – Aqui ficam as lojas do

bairro de Jade, vá fazer algumas compras, que eu o encontro lá.
– Você quer ir comer alguma coisa hoje à noite comigo?
– Infelizmente, eu tenho que voltar para o monastério, mas eu estou muito feliz de ter conseguido

encontrar você. Nós nos vemos amanhã ao meio-dia.
Eu ainda fiquei mais um pouco ali, tomei mais uma cerveja e voltei de barco para o meu hotel, em

Darling Harbour. “Ditadura cretina”, eu pensei, “ela fez um ser humano tão agradável como o padre A. se
tornar um homem que sofria visivelmente de mania de perseguição”. Ele via, em um país livre como é a
Austrália, uma porção de delatores, traidores, agentes, polícia secreta, coisas que, sem dúvida, existiam
em Cuba. Lá, eu realmente tinha visto, com os meus próprios olhos, como o “zelador do quarteirão”



espionava as casas que pertenciam à área que estava sob sua responsabilidade. Em troca de dois quilos
de banana, essas sinistras criaturas se dispunham a mandar para trás das grades alguém que houvesse
resolvido comemorar o Natal. Um povo inteiro se espionava mutuamente. Pobre padre A. Mas eu sabia
também que era eu quem tinha razão, e que provavelmente ele queria me apresentar alguma conspiração
de exílio cubano, a qual, com certeza, queria contrabandear alguma coisa para Havana. Eu esperava algo
do gênero, e participaria de bom grado. O padre A. me ajudou umas tantas vezes. Eu poderia contar com
a minha pontualidade no encontro.

No dia seguinte, apanhei o teleférico até o bairro comercial, vaguei pelo lugar que o padre A. havia
descrito e tentei demonstrar algum interesse por jade. Nas lojas eu parecia ser a vítima perfeita a ser
caçada. Todos os critérios correspondiam perfeitamente: homem, turista, usando aliança, portanto
casado, o que faz dele alguém à procura de uma lembrança para a companheira. Moças e rapazes me
rodeavam, explicando as diferenças entre as pedras, seu valor, naturezas e usos. Eu enfrentei tudo aquilo
e finalmente comprei uma pedra, a qual eu esperava que pudesse ser do agrado de minha esposa, e pouco
tempo depois eu avistei o padre A. Ele parecia bem diferente do que eu estava acostumado. Ele vestia
uma sotaina preta e um colarinho de padre, branco. Ou seja, estava vestido como um padre conservador.
Eu caminhei em direção a ele, com minha elegante sacola de compras, dentro da qual estava a preciosa
pedra de jade. Ele fez um sinal com a cabeça e caminhou ao meu encontro.

– Nossa! Veja só como você está vestido – eu disse.
– Está vendo? Eles quiseram assim, eu quero dizer, assim parece mais imponente e pomposo, de certo

modo.
– Quem ou o que são eles afinal?
– Espere mais um pouco, você já vai ver logo, logo.
– O que fazemos agora? – eu perguntei.
– Eu não faço ideia, vamos tomar um café.
Nós nos sentamos em uma cafeteria rodeada de vidraças, o que permitia que nós fôssemos vistos sem

problemas por quem estava do lado de fora.
– O que é que nós estamos esperando agora? – eu perguntei.
– Eu já disse, não sei. O encontro foi marcado para esse horário, neste lugar. Eles vão me ver sem

dúvida nenhuma, com esta chamativa roupa de padre.
– E agora?
– Agora eles estão nos observando, eu acho. Você não faz realmente ideia do que é se tornar delator.

Amigo, você não entende nem a etimologia da palavra.
– Nisso você tem razão – eu respondi.
– É bem fácil, eles querem falar conosco mas querem ter certeza absoluta de que não serão ouvidos

por ninguém. O ideal seria um lugar com som bem alto, bem alto mesmo como uma discoteca ou algo
assim, isso seria realmente um lugar mais seguro.

– Ok – eu disse. – Se você já está preparado para me explicar o serviço secreto, então comecemos por
o que é um lugar mais seguro?

– Ideal seria um lugar no qual não se pudesse entrar tão facilmente, ao qual não se pudesse chegar
muito rápido, como um cômodo nos fundos, ou coisa assim. Mas o problema com os pontos de encontro é
sempre o mesmo.

– E qual seria?
– Independentemente de a quem o ponto de encontro pertença, você o deixa em perigo. Se você se

encontra em um bar barulhento, mesmo que o dono nem saiba disso, você o expõe ao perigo porque a
polícia vai pensar que ele também é um adepto, e pôs o seu bar à disposição. Em Cuba, isso pode
terminar bem mal. Se você se encontra com opositores em um bar e o dono não sabe de nada, muito
menos que você está tendo um encontro secreto no bar dele, é preciso calcular que ele poderá passar o



resto da vida atrás das grades caso a polícia pense que o dono do bar sabia de tudo e deu cobertura.
“Assim, quase todos os lugares fechados são simplesmente eliminados. Ideal é tudo o que é fechado e

ainda sim aberto ao público, como um terraço alto. Mas tem que ser de uma maneira que ninguém possa
subir até o terraço, alguém que, por exemplo, você não queira ver lá. Um automóvel fechado também não
é ruim mas ele pode ser marcado e seguido. Fora isso, um carro por dentro é tão silencioso que se torna
um lugar ideal para que outros consigam escutar o que acontece lá dentro”.

– Você é bem entendido no assunto.
Ele sorriu. – Não, não sou. Eu não sou um profundo conhecedor do tema, eu só sei aquilo que todo

cubano sabe. Isso parece tão estranho porque você não tem ideia do que é isso, já que esse tipo de
conhecimento não é tão útil no mundo livre. Para nós, isso faz parte de nosso cotidiano.

Nós bebemos o segundo e terceiro cafés e nada aconteceu. O padre A. parecia decepcionado. Eu olhei
para o relógio algumas vezes, eu não estava disposto a esperar por muito mais tempo.

Eu comi um hambúrguer e vi que o padre A. se mostrava cada vez mais decepcionado. – Agora, não
vai aparecer mais ninguém – disse ele, afinal. – Já faz uma hora que nós estamos aqui.

Eu fui para a saída, peguei meu casaco. Do lado de fora estava um frio horroroso. Eu suspirei um
pouco, saudoso das noites quentes que Roma pode oferecer nesse período do ano. Eu enfiei as minhas
mãos nos bolsos do casaco e senti algo que não estava lá antes.

– O que é isso?
Eu puxei dois bilhetes, eram dois tíquetes que eu, definitivamente, não havia comprado.
O padre A. exultou: – Minhas reverências. Isso é bem mais que bom, isso é genial. Este pode ser o

local mais seguro da Austrália. Venha!
Nós descemos a rua até o cais de Darling Harbour, os tíquetes eram válidos para um percurso de

navio. Na frente do navio havia turistas nervosos. O capitão nos deixou embarcar, com os nossos
bilhetes, e tentava acalmar os turistas alterados: – Eu sinto muito, os senhores não podem embarcar todos
de uma vez, nós estamos com a lotação esgotada há semanas. Os bilhetes devem ser comprados com
semanas de antecedência, eu não posso deixar os senhores subirem a bordo. Nós estamos cheios.

– Você está entendendo? – disse o padre A. – Seria impossível nos seguir, o navio está com a lotação
máxima. Se alguém estivesse nos seguindo, não teria conseguido entrar no navio.

– Nada mal – eu admiti.
– Genial! Nós temos que ir lá para cima, a céu aberto. Você faz ideia de como o vento vai soprar,

quando estivermos em mar aberto? Isso não pode ser compensado nem pelo melhor microfone de alta
precisão do mundo nem pelo melhor – ele riu. – Ótimo trabalho.

Nós subimos até a parte superior do navio. Muitos turistas se amontoavam por ali. O navio deslizava,
abandonando o porto de Sydney. Só agora eu tinha captado que estava em um navio. Era um navio para
Whale Watching, um safári sobre as águas.

Mal tínhamos abandonado a linda e majestosa baía de Sydney, o vento do mar aberto nos envolveu.
Ventava tanto que mal se podia entender as próprias palavras; além disso, estava tão frio que apesar da
minha jaqueta de esqui eu comecei a congelar.



Medo na costa de Sydney

Poucos minutos mais tarde estávamos só eu e o padre A., sozinhos no deck. Nós observávamos o mar
acinzentado, o alto-falante nos avisou que no máximo em uma hora o lugar onde estávamos seria atingido
pelas ondas. Embaixo, no navio, foi servido chá quente. Eu queria descer para o chá, quando vi alguns
homens vindo em nossa direção. Eram chineses, usavam toucas, óculos de sol e casacos longos com os
colarinhos fechados até a altura do queixo; quase não dava para ver o rosto deles. Eles se sentaram ao
nosso lado e aos poucos me deu uma sensação estranha, quando comecei a pensar no que eu havia
deixado acontecer comigo.

Em um inglês impecável, um dos três homens disse: – Primeiramente, nós queremos agradecer pela
vinda dos senhores. O padre A. nos sugeriu a sua vinda e nós achamos que ele estava certo em indicá-lo.
Nós gostaríamos apenas de fazer ao senhor algumas breves perguntas.

– Mas afinal do que se trata?
– Trata-se do que aconteceu no final da década de oitenta na Europa Oriental, trata-se do que o papa

João Paulo II fez exatamente para vencer a batalha contra o império soviético. O senhor estava presente
na ocasião. O senhor conheceu bem o papa.

– Sim, mas essa é uma história bem longa.
– Nós temos três horas e somos bons ouvintes – disse.
– Como vocês chegaram até a mim? – eu quis saber.
– O seu livro sobre o papa João Paulo II foi traduzido para o coreano, um conterrâneo nosso nos

trouxe. O senhor disse em seu livro que não poderia escrever sobre como Karol Wojtyla desestabilizou a
União Soviética. O senhor falaria conosco sobre isso?

O navio descia e subia, o mar era cor de chumbo e parecia gelado, minha garganta doía, porque eu
tinha que falar sobre muita coisa engolida.

– Por que os senhores querem saber sobre isso?
– Porque isso nos diz respeito; nós vivemos em um gigantesco império comunista que, na verdade, diz

ser capitalista.
– Na China?
– Acertou na mosca. Nós sofremos em saber que nossos companheiros e companheiras são

assassinados, perseguidos, centenas de milhares estão em prisões. Nós temos informações que de alguns
deles foram retirados órgãos para serem vendidos.

– Como?
– Talvez seja somente um boato, mas as torturas e os campos de concentração onde pessoas são

aprisionadas existem, comprovadamente. Nós somos católicos e queremos ajudar nossos irmãos. Nós
sabemos que pode demorar décadas até que efetivamente algo possa ser mudado. Mas nós queremos
saber como as coisas se passaram com o poderio soviético, de modo que possamos aprender algo. Nós
queremos saber o que aconteceu de verdade, o que é que o senhor não pôde escrever em seu livro.

– Os senhores são católicos? – eu perguntei.
Os homens balançaram a cabeça, afirmativamente: – Sim, nós somos católicos.
– E por essa razão os senhores são perseguidos e ameaçados?
Os três riram de mim como seu eu fosse uma criança tola. – Não por isso. Não fomos perseguidos por

sermos católicos; nós fazemos parte de um movimento. Por conta dele somos perseguidos, chama-se
Falun Gong.

– Como católicos?
– Claro, uma coisa não anula a outra necessariamente; Falun Gong baseia-se na antiga sabedoria

chinesa, o mestre Li simplesmente modernizou a interpretação desse velho conhecimento. É possível ser
católico e ainda sim ser parte do Falun Gong. O regime chinês odeia todo e qualquer religioso, desse



grupo odiado fazem parte quase cem milhões de membros do Falun Gong, só por esse motivo eles nos
encarceram e nos matam.

O navio erguia-se e debatia-se em um mar bravio. O vento soprava, feroz. – E onde eu entro, nisso?
– Nós organizamos para hoje à noite uma grande demonstração em Sydney. O senhor verá. Eu estou

certo de que virá muita gente.
– Então podemos lhe fazer algumas perguntas? – perguntou outro dos três homens.
– Tudo bem. Por favor. Mas eu já digo que não vejo como o que eu sei poderá ser útil aos senhores.
– Nos dê exemplos concretos de como Karol Wojtyla desestabilizou o regime soviético, algo que o

senhor saiba mas que não pôde escrever.
Eu pude ver que a escarpada baía de Sydney já se deixava entrever, no horizonte; nós sentávamos

sozinhos no deck. Eu engoli seco por um momento e lamentei ter me deixado colocar em uma situação
daquelas. – Então prestem atenção no que eu vou dizer, há uma porção de coisas que podem levar um
ditador a ter complicações. Os senhores conhecem a história do projetor de filmes que foi desmontado e
contrabandeado para a Polônia na mala de padres do Vaticano?

Eles prestavam atenção às minhas palavras, digitavam enquanto eu narrava, minhas mãos estavam
rígidas e frias e minha garganta áspera, da luta contra o ruído do vento. Quando chegamos à área em que
as baleias passeiam, subiram passageiros ao deck, nós três ficamos sentados, calados, assim como os
colossos que se atiravam na água, com olhos divertidos, admirando o ar e sumiam no mar como enormes
rochedos que se deixavam cair nas águas. As baleias se aproximaram tanto do navio que eu temi que a
hélice pudesse feri-las. Ao final, mergulhavam de novo, certamente esgotadas da brincadeira com os
humanos. Estava tão frio que os passageiros restantes refugiaram-se na parte de dentro do navio para um
chá ou café quente. Nós permanecemos sentados em cima e eu continuei a falar – e eu me recordei da
longa batalha de Karol Wojtyla. Eu contei quase tudo que eu sabia; o padre A. parecia estar super
contente. Depois que o navio ancorou em Darling Harbour, nós tentamos inutilmente reconhecer os três
chineses no meio da multidão que abandonava o navio no cais do porto.

O padre A. foi comigo seguindo a margem das águas, até o centro de imprensa que ficava logo ali
perto, nas redondezas de muitos restaurantes chiques. Eu estava um pouco atrapalhado, mas tive para mim
que o especial nessa 23a edição da Jornada Mundial da Juventude em Sydney foi que pela primeira vez a
Ásia demarcava o seu papel. Eu não fazia ideia de que o mandarim e o cantão-chinês eram as línguas
mais faladas na Austrália depois do inglês: mais de 80 mil chineses estudam nas escolas superiores na
Austrália e, existe um chinês habitante da Austrália, para cada trinta australianos. O problema da
liberdade de religião sempre teve um papel de destaque na Jornada Mundial da Juventude, dado que a
variante europeia sofreu por muito tempo pressões terríveis nesse item, vindas dos soviéticos. A Jornada
Mundial da Juventude ocorrida em Tschenstochau, na Polônia, em 1991, comemorou exatamente o fim
dessa época. Pela primeira vez, a polícia teve que defender os jovens da aglomeração da massa, a mesma
polícia que poucos anos antes tinha que intimidar e mandar prender os jovens que demonstravam simpatia
à Igreja Católica e ao papa João Paulo II. Mas quem havia imaginado que na Jornada Mundial da
Juventude questões como a liberdade de religião na China, e pressões contra uma seita como o Falun
Gong poderiam ganhar espaço?

O Falun Gong em Sydney ganhava dia após dia mais e mais adeptos. A demonstração contava com
manifestantes que carregavam tochas pelas ruas da cidade. Eles sabiam exatamente que o papa, com seus
45 mil participantes da Jornada Mundial da Juventude, obrigava o mundo a olhar para Sydney e, como
consequência, para o Falun Gong. Para mim, foi uma experiência nova. Até então, eu só tinha me
envolvido com religião, o que por si só já assumia uma forma branda, dado que toda religião monoteísta
vem da tradição judaica, da Torá, do Velho Testamento. Isso valia também para o cristianismo – aliás,
sobretudo –, assim como para o islã. Até agora, tudo se voltava para essas três religiões monoteístas, que
apesar de suas diferenças acreditavam no mesmo Deus, o de Abraão. Outras religiões não tinham papel



significativo na janela do mundo, pois até hoje nunca havia acontecido um conflito entre elas e o
cristianismo. Durante a viagem do papa João Paulo II à Índia, eu conheci naturalmente alguns hindus; uma
experiência interessante, mas que não invocava nenhuma situação dramática. Muçulmanos e hindus não
são interrompidos durante a realização dos rituais de suas religiões: eles executavam ataques severos em
algumas regiões, mas contavam com um número relativamente limitado de extremistas.

O papa Bento XVI retomou a discussão sobre as dificuldades enfrentadas pela Igreja Católica na
China, por meio de uma carta aos chineses, em 27 de maio de 2007. A briga entre o regime chinês e o
Vaticano continuaria a crescer enquanto o governo não se abrisse a um diálogo com os bispos do
Vaticano sobre as igrejas católicas na China. A saber, a Igreja Católica se divide no país em União
Católica Patriota da China (KPV) e em uma igreja clandestina, na qual os bispos reconhecidos pelo papa
vivem atemorizados pelo medo de prisões.

Como exceção da limitação de liberdade religiosa dos católicos chineses, eu nunca tinha sequer
sonhado que os católicos na China poderiam ao mesmo tempo ser membros do Falun Gong e por conta
disso desenvolver uma desvantagem dupla. Eu não fazia ideia do que era o Falun Gong, e talvez os
homens no navio estivessem certos ao dizer que o único modo de entender algo assim é sendo chinês. Na
caravana do papa eu me deparei com muitos religiosos e dirigentes, mas a diferença para com o Falun
Gong estava a anos luz de distância. Diante daquilo, a eterna contenda, em questões religiosas, entre os
judeus e os cristãos parecia uma tola briguinha de empurrões entre irmãos, em comparação com os
católicos do Falun Gong ou Falun Dafa – como também é chamado o movimento. A grande diferença está
em que o Falun Gong poderia existir sem necessariamente a crença em Deus algum. Na realidade, o Falun
Gong voltava-se para a prática milenar chinesa Qigong. Por meio de exercícios, os seus seguidores
tentam purificar corpo e alma, e isso é tudo. O carismático fundador do Falun Gong, o mestre Li Hongzhi,
começou, no ano de 1992, a ensinar a nova interpretação da milenar Qigong. A propósito, por muitos
anos a fio sem sofrer incômodos no estado chinês. Fundamentalmente, eles valorizam conceitos como
zhen, shen e ren: verdade, compaixão e tolerância. Por meio de exercícios, corpo e alma devem ser
purificados, em uma relação especial com o cosmos. Críticos veem isso tudo como uma supertição
duvidosa, esse tipo de prática de meditação do Falun Dafa ou Falun Gong não parece passar ou
apresentar algo que vá além do inofensivo.

O Falun Gong não tem práticas que atraem o fanatismo, por definição. Um profeta que mande
disseminar a fé, mesmo que seja com a força da espada como no islã lá não existe; ao contrário, respeito
e concessão pacífica, em vez de extremismo, são umas das práticas do Falun Gong. Talvez o Falun Gong
seja uma espécie de seita tal qual aquela que inspirou as religiões new age europeias. Assim como na
Europa não soa proibido ser católico e ao mesmo tempo fazer exercícios de concentração e ioga, na
China acontece o mesmo: por que não ser do Falun Gong e ser ao mesmo tempo também católico? O que
me surpreendeu, nas informações que obtive sobre o Falun Gong, é como o regime chinês poderia lidar
de maneira tão brutal contra pessoas de paz como são os seus membros. Milhões de pessoas serviram de
testemunhas oculares, dentre desses muitos policiais desertores, das torturas que os seguidores do Falun
Gong sofreram. Pessoas foram surradas até a morte porque queriam unir seus corpos à corrente do
cosmos, prática proibida. Os inimigos do Falun Gong julgavam a técnica de meditação como superstição.
Que algo assim fosse considerado tão perigoso, a ponto de milhões de pessoas terem que ser
aprisionadas, me parece um absurdo. O que diferenciava a perseguição de católicos da perseguição de
seguidores do Falun Gong era a dimensão da coisa. Por não existirem números oficiais de quantos
praticantes de Falun Gong ou Falun Dafa existem na China, supõe-se um número aproximado entre 70 e
100 milhões de pessoas. Na China vivem apenas 20 milhões de católicos, dos quais a metade pertence à
Igreja Oficial do Estado, e que não sofre qualquer tipo de perseguição; apenas 10 milhões de católicos
chineses pertencem à facção fiel ao papa, por assim dizer, uma igreja em uma prática clandestina. A
perseguição aos seguidores do Falun Gong atingiu dez vezes mais pessoas do que a perseguição aos



católicos.
Eu me sentei ao sol com o padre A., na frente do centro de imprensa. O padre era empolgação pura. –

Foi simplesmente fantástico. Você não entendeu tudo isso? Na visão de um governo comunista, os
católicos são a peste, mas os católicos que pertencem a uma prática subversiva de meditação são ainda
muito mais.

“Eu acredito que na China inteira, dentre um bilhão de habitantes não havia ninguém naquele momento
que o regime chinês quisesse mais ver na prisão do que aqueles três que nós acabamos de conhecer.”

– Recomponha-se. O que um padre cubano tem a ver com o Falun Gong? Você está maluco.
– Não, você simplesmente não entende, porque você vê tudo pela ótica ocidental. A Igreja Católica

não está em posição de contradição perante o Falun Gong, Nós temos muito em comum, pois todo sistema
comunista acredita que é perfeito, por conta disso não é permitido as pessoas procurarem outras maneiras
de pensar ou buscar a felicidade. Quem vive em um sistema comunista tem que estar feliz. Quem procura
por algo a mais, algo que o comunismo não pode oferecer, como a felicidade da crença ou a serenidade
pela meditação é um subversivo, um inimigo revolucionário e pertence à categoria de alguém que pode
ser aprisionado, perseguido e assassinado. Eu estou tão feliz que você esclareceu a eles os bastidores da
batalha do Vaticano contra a União Soviética.

– O que eles vão fazer com isso? Eu não tenho a mínima ideia de como isso pode se encaixar na China.
O que eu vivenciei foi válido para um outro continente, para um outro país chamado Polônia, nos final
dos anos 1980, tudo isso não tem nada a ver com a China contemporânea. A situação de uma aliança
comum entre Igreja e sindicato em um país comunista foi excepcional, algo assim nunca mais vai voltar a
acontecer.

–Sim, mas hoje, assim como antigamente, o assunto é sempre o mesmo. Liberdade de credo.
– Você está certo disso? Eu não estou. O Falun Gong não é uma religião sob o conceito do que

entendemos ser uma. Eles não têm um credo, eles não acreditam em Deus. Não fique chateado, mas eu
também posso entender os que veem os seguidores do Falun Gong como malucos esotéricos. Eu não
acredito nessa bobagem de corrente cósmica energética.

O padre A. olhou para mim com uma fisionomia bem séria: – Mas esse é justamente o ponto. Eu
também posso entender as pessoas que veem os católicos como malucos esotéricos. Em Cuba, eu
conheço muita gente que pensa assim. Eles mal conseguem segurar a gargalhada quando eu digo que
Lázaro ressuscitou. Não se trata de quem é maluco ou não; se trata de que as pessoas não podem tomar a
liberdade para si de poder praticar aquilo no que acreditam sem porem a si mesmas em perigo, ou a
outros. Não se pode mandar torturar e aprisionar um sujeito porque ele se senta em posição de lótus para
sentir o cosmos mais perto de si. Os comunistas têm medo de todas as religiões, principalmente daquelas
que têm menos a ver com o materialismo. Por essa razão, eu acho muito bom nós termos encontrado-os
hoje.

– Eu não posso, apesar de tudo, imaginar que isso os tenha ajudado em alguma coisa – eu disse.
Ele riu. – Se eu pudesse me vingar das décadas que tive que comer arroz chinês ruim, da “república do

povo” e óleo chinês rançoso, enviados por irmãos comunistas como Almosen, desde a minha infância,
então eu diria que isso não é tão ruim assim.

– Você não parece querer se fazer de rogado se logo, logo você se decidir engajar em uma vingança
contra o poderio mundial.

– Você não pode imaginar como o aparato comunista reage se as pessoas acreditam em algo
sobrenatural. Você iria se impressionar como eles odeiam tudo isso e o quanto eles se ocupam com essa
questão. E agora temos que continuar com aquilo que já começamos. Chegou a hora de a parte do outro
lado da conversa também saber que nós estivemos com os nossos amigos chineses.

– Você pode por favor me deixar fora disso? Esse é um pedido de quem gosta de ser o outro lado.
– Sem você não vai dar para ser, esse pedido eu não posso atender. Fique de bico calado e fique lá



pelo seu monastério. Eu acredito que nós dois não somos os melhores indicados para bancar a polícia e o
ladrão.

Ele se levantou e me olhou. – Para as pessoas que estão presas em celas, que são chicoteadas e, se o
Falun Gong estiver certo, têm seus órgãos retirados para serem vendidos, isso pode ser tudo menos uma
brincadeira de polícia e ladrão. Esta é uma verdade amarga e por isso eu vou informar agora mesmo o
outro lado sobre o que aconteceu hoje conosco.

– O que você pretende? – eu ainda perguntei a ele. Ele me abraçou, prometeu me ligar e desapareceu
em meio à multidão em Darling Harbour.

A 23a edição da Jornada Mundial da Juventude já estava com os motores ligados. O repouso de três
dias do papa havia acabado e a grande festa da fé estava para começar, na Rose Bay, a baía de Sydney.
Eu andei pelo embarcadouro, às margens da baía. Era cerca de 13h30 e o papa deveria chegar por volta
das 14h20. O navio Sydney 2000, já estava preparado para o papa, que deveria navegar do porto de
Sydney até o cais de Barangoo. Eu logo vi, em um piscar de olhos, que a organização havia aprendido
algo após o desastre em Colônia. Em Colônia, o papa tinha ficado sentado em uma poltrona que foi
encoberta por um grupo de jovens, de tal maneira que aquilo fez com que, por mais de dois quilômetros,
ao longo do Reno, centenas de milhares de jovens tenham se frustrado, na esperança de tentar ver o papa.
Mas ali, isso havia mudado. O navio Sydney 2000 havia sido preparado de tal forma que o papa ficaria
na parte superior do deck e nada iria encobrir o homem de Roma, os cem mil jovens que se aglomeravam
na borda do porto iriam poder ver o papa.

Eu fui passear pelo embarcadouro, e estava admirando o lindo porto quando percebi os dois carros
que estavam parados no local onde o papa deveria chegar. Um grupo de homens saltou do carro. Pela sua
cor de pele não era possível reconhecê-los, talvez pertencessem aos aborígenes australianos, mas, de
qualquer forma, vestiam ternos elegantes. Dois dos homens pareciam ser dignitários. Eles se deixaram
ser revistados pela polícia e puseram-se na posição onde o papa seria recepcionado. Eu não me
preocupei muito com os homens de pele escura e voltei a pensar no encontro com os homens do Falun
Gong. O estranho nessa cidade, nesse país, nesse continente, era que tudo o que eu havia visto até agora
aqui, de primeira impressão, era exatamente como em casa, na Europa. O Sydney 2000 lembrava demais
o navio Rheinkraft de Colônia. As ruas da cidade, os carros nos quais o papa seria transportado, os
helicópteros guardando o céu em segurança, tudo parecia como em Paris ou em Roma.

Mas os dois homens ali me fizeram recordar que o papa estava em um continente, onde as pessoas
tinham, por mais de 40 mil anos, cultivado uma outra religião que não era o cristianismo. Impossível uma
religião mais diferente do cristianismo do que aquela: era uma religião mística, enigmática, na qual um
Deus não tem espaço. Mas aquelas pessoas estavam aqui primeiro, ali era o país delas, a sua terra, o seu
continente é que foi arrancado delas, e agora elas pisam nesse cais como se não pertencem a esse solo e
se põem na situação de espectadores de uma festa cristã festejada pela etnia branca, a mesma que
destruiu a cultura e a religião outrora ali presentes.

Eu caminhei em direção aos dois homens. Eles me olhavam com curiosidade, mas também felizes por
poderem ser entrevistados por um repórter: – Este é o nosso país – disse o mais velho dos dois. – Por
isso estamos aqui. Em nossa cultura, um homem que quisesse passar pelas terras de um outro povo
recebia uma pequena tábua, um tipo de permissão de estadia ou de passaporte. Nós iremos dar ao papa
uma dessas tabuazinhas.

– Eu posso perguntar por que os senhores estão em dois?
Os dois riram. O mais velho esclareceu: – Na verdade, nossos clãs não puderam chegar a um acordo

de a quem pertencia a baía de Sydney, onde a fronteira se delineia.
“Há dois clãs que afirmam ser os donos da baía de Sydney, o meu povo – e ele apontou para o homem

grande e esguio ao seu lado –, e o povo dele, e como nós não conseguimos chegar a um acordo sobre a
quem pertence a baía, então decidimos vir os dois juntos.”



– O que os senhores acham da Jornada Mundial da Juventude? – eu perguntei a ele. Ele me olhou
pensativo. – Pois é, os brancos estão fazendo uma festa, é o que podemos fazer. Muitos vieram para a
Austrália, tantos que não podemos embarcá-los de volta em um navio. Mas esta aqui permanece sendo a
nossa terra. Mesmo que seja uma terra seca e rejeitada.

Enquanto isso, chegaram alguns jovens vestidos com calças jeans e jaquetas modernas. Eles
estacionaram suas motos e carros e começaram a trocar de roupa. Os australianos de pele escura em
modernos out-fit, tal qual estudantes americanos, em poucos minutos se transformaram em um grupo de
dança aborígene australiano.

– O que os senhores queriam perguntar ao papa? – eu continuei perguntando.
– Eu não sei se o senhor pode entender – disse ele seriamente. – Eu não sei o que o senhor sabe sobre

a nossa religião mas nós temos os nossos sonhos, nós acreditamos em um mundo perfeito como nos foi
dado quando o mundo foi criado. Nós acreditamos em veredas que nos remonte a esse tempo e ao monte
divino que vocês chamam de Ayers Rock. Nós acreditamos no sonho das grandes serpentes e dos
cangurus, eu não posso imaginar que isso possa interessar ao papa.

Eu tive que rir. – Não se aborreçam comigo, mas o papa está bem longe de acreditar em grandes
cangurus e serpentes; para ele é indiscutível que o maior acontecimento da história com o qual a
humanidade pode contar foi o nascimento de um homem chamado Jesus de Nazaré, homem por meio do
qual Deus se fez presente.

Ele ficou calado por alguns momentos e depois disse: – Eu não sei. Quando eu era pequeno, os meus
pais me diziam que os brancos haviam desaprendido a sonhar e que ele não podia mais entender seus
sonhos. Uma vez, um padre católico me contou sobre Jacó e que certa vez ele se deitou no chão e que
sonhou com uma escada que podia alcançar os céus e lá em cima estava vosso Deus cercado de anjos, tal
qual nós em sonho podemos imaginar a grande serpente. Eu não sabia que na vossa religião os sonhos
tinham lugar, desde então eu penso que talvez nós sonhemos simplesmente um outro sonho. Mas nós dois
sabemos que isso tudo, o que podemos ver e tocar na face da Terra, não é tudo, existem muitas outras
coisas além.

Ele havia acabado de concluir a sua fala, quando policiais começaram a esticar a fita de isolamento,
proteção intensiva no local, o papa estava perto. Nas águas da baía eu vi os policiais mais excêntricos da
minha vida, eles estavam pilotando jet-ski-scooters, armados até os cabelos. Eu vi quando o papa desceu
do carro e falou com os dois aborígenes australianos. Eu tive a impressão de que o papa os ouvia
atentamente e eu ouvi de outros que os aborígenes do sonho de Jacó falaram sobre o primeiro livro de
Moisés.

Talvez o homem tivesse razão, talvez nós estivéssemos sonhando somente um outro sonho, um pouco
diferente, e no final das contas é o mesmo Deus que se esconde atrás dos dois.

O papa Bento XVI embarcou e se colocou de maneira bem visível no deck. O navio se deslocou do
ancoradouro de Sydney em direção ao cais de Barangaroo, onde 250 mil jovens esperavam pelo papa. A
magia da Jornada Mundial da Juventude também sortia efeito em um continente tão distante da cidade de
Roma. Talvez essa tenha sido uma das mais bonitas Jornadas Mundiais da Juventude. Os lugares
escolhidos para as paradas do papa tinham sido perfeitamente selecionados, tudo se dava ali perto do
maravilhoso cenário da baía de Sydney. Todos os problemas que a Jornada Mundial da Juventude teve
que enfrentar anteriormente não aconteceram em Sydney, nem mesmo questões ligadas a transporte e
manutenção foram um problema. Além disso, os jovens se uniram mais, estavam mais próximos uns dos
outros na Austrália, pois ali a maioria vinha de fora. A lendária hospitalidade australiana contribuiu para
que a Jornada Mundial da Juventude de 2008 entrasse para a história como sendo um sucesso.

Quando eu voltei ao hotel, na noite do primeiro dia de comemorações, estava à minha espera um
convite de uma associação católica, me chamando para um jantar. Eu não estava com vontade de ir; no
outro lado do mundo havia morrido um amigo meu; ele também era um parente, mas acima de tudo um



amigo. Ele morreu de repente, simplesmente; era novo, mais jovem do que eu; ele nunca havia fumado,
praticava esportes e caiu simplesmente morto, de enfarte fulminante, durante um passeio às montanhas nas
quais ele gostava de saborear o ar puro; ali ele bebeu alguns goles de leite de manteiga – nem uísque,
nem qualquer outra bebida alcoólica – e caiu morto, de repente.

Eu olhei ao meu redor, pelo porto escuro, e me lembrei de quantas vezes eu havia pensado que Deus
possivelmente existisse e que era meu amigo. Mas se ele era mesmo meu amigo, então eu poderia falar
com ele como se fala a um amigo – o fato é que naquela noite eu não estava muito amigável. Eu rezei para
ele algo do tipo: “Deus, se eu posso falar com você assim como quem fala a um amigo, então eu lhe digo
exatamente o que eu acho: mas que merda é essa? Jan nunca acreditou em um Deus ou na vida eterna, por
que o senhor o arrancou da vida dessa maneira? Eu sei que os padres diriam que Deus possivelmente o
amava tanto que preferiu tê-lo ao seu lado. Mas Jan não queria estar ao seu lado, por isso eu ponho a
minha mão no fogo, a vida aqui na Terra sempre o agradou muito e ele ainda tinha muitos planos a
realizar. Por que você tira o filho dos pais, o irmão da minha mulher, o homem da namorada e, de mim, o
amigo? Que maldito sentido pode ter tudo isso?”.

Eu continuei a olhar o porto escuro e refleti no que poderia significar esse espetáculo colossal lá fora,
se Deus na verdade não existisse, se 450 mil jovens mais um bilhão de fiéis pelo mundo tivessem
engolido uma mentira.

Em dado momento, aleatoriamente, eu resolvi descer até um pub bem comum, onde eu não visse o papa
passando na televisão e sim um jogo qualquer de críquete, na companhia de australianos comuns e bem
pouco participantes da Jornada Mundial da Juventude. Eu comi um hambúrguer ruim e tomei uma cerveja,
procurando não pensar que espécie de Deus cruel desejaria mandar Jan para a morte. Depois voltei para
o hotel. Eu queria pedir um novo cartão-chave para o meu quarto, o meu havia se perdido ou algo assim,
mas o homem da recepção me olhou abismado e me disse: – A visita do senhor já chegou, e ele quis
esperá-lo em seu quarto.

O recepcionista fez uma pausa, preocupado, ergueu os ombros e me disse: – Desculpe, mas era um
padre; então, eu dei a chave a ele. Não agi corretamente?

– Que tipo de padre? – eu perguntei. – Como ele é?
O recepcionista me olhou, embaraçado: – Um homem idoso, um homem elegante, ele disse que o

senhor o esperava. Como o senhor está aqui com o Vaticano, eu pensei que fosse um colega seu. Se o
senhor desejar eu ligo agora mesmo para a polícia.

– Não, está tudo bem. Eu só havia me esquecido desse compromisso, desculpe.
Eu não tinha nada de valor no meu quarto de hotel, o meu computador estava no centro de imprensa,

minha carteira e dinheiro estavam comigo. Se alguém houvesse querido me assaltar fantasiado de padre,
então, com exceção das minhas roupas, não teria muito o que levar.

– Devo subir até o quarto? – perguntou o recepcionista preocupado.
– Não – eu o acalmei. Eu realmente estava esperando por um monsenhor, eu apenas me esqueci desse

compromisso.
Eu não sabia por que eu tinha mentido, e me deu pena saber que o emprego do recepcionista do hotel

estaria em jogo por conta disso. Eu peguei o elevador e subi como se tudo estivesse na mais perfeita
ordem. Quando eu me dirigi para o quarto, eu vi como o recepcionista me olhava aliviado. Teoricamente,
eu só tinha esquecido que um padre estava à minha espera em meu quarto. Não havia nenhum padre no
mundo inteiro que pudesse estar me esperando naquela noite, menos ainda um que ousasse dar passeios
em meu quarto.

Eu andei pelo corredor com passos de gato, até chegar à porta de meu quarto. Pela fresta da porta,
pude ver que a luz estava acesa e eu tinha absoluta certeza de tê-la apagado antes de sair. Se tivesse sido
simplesmente um ladrão, àquela altura ele já estaria longe. Ele teria revirado meu quarto, sem achar nada
de valor e teria ido embora. Eu escutei passos dentro no meu quarto, alguém andava nervoso para cá e



para lá, e eu pude ver até a sombra dele por debaixo da porta, quando a luz da lâmpada foi interrompida
pelo seu corpo. Eu enchi meus pulmões de ar e pensei em bater na porta e entrar. Meu coração subiu até a
garganta. Eu hesitei, então voltei nas pontas dos pés e deixei o hotel pelas porta dos fundos. Eu me sentei
em um bar no porto e fiquei a olhar suas águas por uma hora. Quando eu retornei ao hotel, havia um outro
recepcionista na entrada. Eu pedi a minha chave-cartão e ele a entregou, tranquilamente. Quando eu
cheguei lá em cima, a luz estava apagada, eu entrei e o quarto estava vazio. Tudo parecia não ter sido
mexido, não faltava nada. Somente a poltrona parecia ter sido ocupada por um homem corpulento.

Fazia um tempo divino na manhã de 18 de julho de 2008. Os visitantes da Jornada Mundial da
Juventude na frente da Catedral de Santa Maria, em Sydney podiam contar com os melhores auspícios. Eu
me sentei na frente da igreja e presenciei ali mesmo, na sua elegante entrada, um dos fenômenos mais
fantásticos da história da Jornada Mundial da Juventude. De volta a Sydney, vindo de Londres, um rapaz
teve uma ideia, depois de esperar sozinho no aeroporto até matar a saudade abraçando um amigo. A ideia
era um tanto quanto maluca. Ele criou o “Free-hug-movement” [Movimento do abraço grátis]. Esse
movimento, de alguma forma, chegou à Jornada Mundial da Juventude. Os jovens acharam que o
movimento do abraço de Juan Mann, um movimento laico, não tinha nada que impedisse que ele fosse de
encontro com os valores do cristianismo. Apesar de isso provavelmente horrorizar qualquer teólogo, os
jovens peregrinos de Sydney viram o movimento como um desdobramento saudável da convencional
saudação em apertos de mãos ao final da missa.

A centenária forma da Igreja de se saudar nas missas – a qual havia sido reconhecida pelos papas e
praticada mundo afora – não poderia ser jogada fora pelo peculiar “movimento do abraço grátis”, ao
menos não segundo a visão teológica, mas para os jovens de Sydney isso era totalmente indiferente. A
recompensa ao “movimento do abraço grátis” veio através dos abraços dados dia após dia, na
comemoração da Jornada Mundial da Juventude de número 23. Rapazes e moças perambulavam pela
cidade com a inscrição “Free Hugs” em suas camisetas. Milhares aceitaram a promoção gratuita e
deixaram-se abraçar. Que a multidão disposta a ser abraçada pelos rapazes de espinhas no rosto, fruto da
puberdade, fosse menor do que a multidão disposta a ser abraçada por meninas bonitas, não era algo
justo, mas mais do que evidente. Curiosamente, os debates sobre os padres que cometeram violência
sexual contra crianças e jovens não sofreram efeitos em razão dos abraços em massa sem limites de
Sydney. Visivelmente, esses jovens eram mais refinados do que os seus pais podiam pensar, eles
abraçaram e se deixaram abraçar sem que houvesse uma única queixa oficial de abuso, vinda de uma
moça ou de um rapaz, durante os dias da comemoração. Tudo lá tinha um quê de paz infinita, pois nada
tinha a ver com álcool. Aqueles jovens em Sydney não tinham nada a ver com cerveja e com beberrões
carnavalescos que por conta do álcool perdiam a noção do que estavam fazendo. Os jovens em Sydney
sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, eles queriam se encorajar mutuamente, se dar calor.
Mesmo que o “movimento do abraço grátis” não pudesse ser fundamentado teologicamente nem pelo
Evangelho e nem pela carta de Paulo, a Jornada Mundial da Juventude se enriqueceu de um jeito ingênuo
e bonito.



O papa se vê na televisão

Naquela manhã, às 10h30 o papa deveria se encontrar com outros representantes da confissão cristã na
cripta de Santa Maria. Um compromisso obrigatório presente em qualquer visita papal, em qualquer país
do mundo. Antes desse compromisso, o papa deveria saudar a juventude na praça, juventude que não
tinha podido estar presente entre os milhares da Jornada Mundial da Juventude. O papa seria filmado
dentro da cripta, as imagens seriam transmitidas aos jovens, do lado de fora da catedral, e, ao mesmo
tempo, as imagens dos jovens no exterior da catedral seriam transmitidas para cripta. O papa veria na
tela os jovens comemorando do lado de fora, enquanto os jovens veriam o papa em um telão gigante.
Esse encontro não parecia especialmente interessante, e eu pensei que não fosse possível que aquela
manhã pudesse ser uma das manhãs mais excitantes em meus 24 anos de trabalho no campo papal.

Eu me sentei embaixo na cripta na companhia de mais dois fotógrafos, ao lado do trono no qual o papa
deveria se sentar, na frente de uma câmera e de uma televisão enorme. Ali ele veria a juventude em
júbilo, que também o veria quando ele acenasse para a câmera. Bento XVI chegou acompanhado de um
pequeno grupo, porém sem a força de segurança australiana, era só a guarda do Vaticano e alguns
membros da guarda suíça e, naturalmente, o chefe de viagem Alberto Gasbarri. O papa vestia a sua
estola, foi ao trono e sentou-se. Então algum técnico cometeu um erro fatal, e em vez da imagem do papa
ser transmitida para o lado de fora e a imagem dos jovens para dentro, o papa via a si mesmo. O papa
Bento XVI aparecia na tela da TV de fora, e na tela de TV do papa ele via o seu próprio rosto. O papa
via a sua própria imagem, e o seu olhar irritado, o olhar de Joseph Ratzinger, o qual claramente se
perguntava o que é que estava acontecendo, afinal. Por que o papa via a si mesmo na tela? Naquela
manhã, por conta de uma pane técnica, foi exibido ao papa algo que na realidade já era há muito sabido:
existiam dois papas.

Havia o verdadeiro Joseph Ratzinger; ele teve de criar um papa depois da sua nomeação, aquele que
as pessoas do mundo inteiro queriam ver na televisão, e era exatamente esse papa televisivo que Bento
XVI via agora refletido. O papa que estava ali na televisão era a maior cruz do papa alemão. O homem
na tela era o maior pesadelo do teólogo, aquele homem discreto que não suportava ter que ser o centro
das atenções – aliás, o centro de nada –, algo que ele era obrigado a fazer diante do mundo inteiro, desde
sua nomeação. Toda vez que o papa limpava o suor de sua testa era quando ele tropeçava nas palavras de
um sermão, ou no altar, e com isso deixava o mundo boquiaberto. E, toda vez, ele tinha que se
transformar no papa-TV, do qual a mídia precisava. Sem piedade, aquela coisa eletrônica refletia tudo o
que o verdadeiro Joseph Ratzinger fazia, apesar de não existir nada que esse Joseph Ratzinger mais
odiasse do que ser espionado. O inacreditável, naquele momento mágico, foi que ele durou uma
eternidade.

Ninguém da direção ajudou o papa. De qual erro técnico se tratava não passou pela cabeça de
ninguém. A força de segurança não sabia o que fazer. Mas os segundos corriam, com gosto de minutos, e
o papa continuava se vendo na tela, o homem que era ele e que ao mesmo tempo era um desconhecido. Eu
nunca havia visto antes – aliás, também nunca vi depois – tão explicitamente a característica mais
marcante desse papa: na frente de todos ele mostrava uma humildade que era muito maior que a sua
autoridade. Tudo naquele corpo, em sua postura gritava: “Está bem, está bem, já vou fazer, já estou indo.
Estou fazendo certo? Eu preciso mesmo ficar sentado na frente de uma TV que só mostra a mim mesmo?”.
Um sumo pontífice comum, alguns segundos depois de ter percebido que a televisão mostrava somente
ele mesmo, teria se levantado e provavelmente dito algo do tipo: “Que porcaria é essa? Eu não vou
assistir a mim mesmo na televisão”. Mas o papa Bento XVI permaneceu sentado, não esboçou iniciativa
alguma, ele parecia grudado naquela situação, quando, na verdade, ele queria dizer: “Alguém poderia
simplesmente me dizer o que é que eu devo fazer? Eu tenho realmente que ficar aqui sentado olhando
para mim mesmo, na televisão?”.



A cena começou a ficar insustentável, o papa da TV parecia começar a ameaçar o verdadeiro papa.
Cada vez mais irritado, o papa olhava para a câmera e o papa da televisão devolvia o mesmo olhar,
duplamente mais irritado. O papa Bento XVI exibiu sua não “presença de palco”, sua incapacidade, suas
fraquezas, e também o respeito pelo seu ofício, respeito compartilhado ali, na tela da TV. Era como se
ele fosse um mágico, o papa não poderia permitir ter que ficar olhando para o papa na TV, que o olhava
de volta e de forma alguma o perdia de vista. Dado que nada acontecia, o papa tossia baixo, inquieto, no
profundo silêncio da cripta e o seu tossir era ecoado pelo papa da TV, com isso aumentava o desconforto
com a situação em todos ali. Não sem tempo, um dos homens da guarda suíça afastou aquela
assombração. As primeiras vítimas fomos nós: o fotógrafo e eu fomos retirados da cripta, mas havíamos
visto por tempo demais a imagem do papa aflito e incapaz, na tela de uma televisão, para que
pudéssemos esquecer aquilo de uma hora para outra. A guarda suíça levou o papa ao encontro dos outros
confessionários cristãos e o dia continuou como se nada houvesse acontecido.

A Jornada Mundial da Juventude já chegava ao fim. Na missa de encerramento, o tempo contribuiu de
maneira soberba e, no dia 19 de julho, um sábado, 450 mil jovens estremeceram o Jóquei Clube de
Randwick, em Sydney, com a maior festa do continente. Até as cinco horas da manhã de sábado haveria
festa, e isso significava poucas horas de sono, antes da chegada do papa Bento XVI. Eu me misturei à
multidão, mas eu não pude fazer outra coisa, cada vez que eu me deparava com um padre que me olhasse,
ou que falasse comigo, a não ser pensar: “Você esteve no meu quarto? E que cargas d’água você fazia
lá?”.

O espírito da Jornada Mundial da Juventude se espalhou pelo Jóquei Clube. O papa Bento XVI
comparou essa energia com a força do Espírito Santo. Eu não sei se ele estava com a razão, mas em todo
caso repetia-se em Sydney a mesma curiosa transformação que os jovens sentiam nas Jornadas Mundiais
da Juventude: que era simplesmente fantástico ser cristão, que as igrejas não eram simplesmente um
desagradável mausoléu cinzento e provavam, sim, que uma Igreja poderia ser vivaz. O papa Bento XVI
fez, porém, uma escolha curiosa naquele dia: sua pregação sobre o Espírito Santo foi tão complicada que
somente uma parte dos jovens ali presentes pôde captar o que ele estava querendo dizer. Muitos dos
jovens ficaram decepcionados, eles esperavam por um discurso claro e intenso do papa, algo que eles
pudessem levar para casa. Uma pequena citação já demonstra o grau de complexidade da pregação do
papa Bento XVI, que remeteu às palavras de um mártir do século II de nossa era, Inácio de Antígona. O
papa não poderia, pelo menos dessa vez, poupar centenas de milhares de jovens que ali estavam do seu
apreço e reverência aos “pais” dos ensinamentos da Igreja antiga? Aqueles jovens vindos de todas as
partes do mundo conheciam os personagens de quadrinhos, Darth Vader, de Guerra nas Estrelas, e os
Simpsons. Essa era a realidade deles. Mas Inácio de Antígona nem era do conhecimento de uma grande
parcela dos padres ali, quanto mais dos jovens, e isso fez com que eles se calassem. Pelo fato de o papa
não ter falado sobre os problemas desses jovens não significava que eles não os tinham, eles tinham uma
massa deles: mundo afora, educação era algo que se tornava privilégio somente de uma minoria; mundo
afora, o índice de desemprego entre os jovens crescia, a união matrimonial de seus pais se desfazia a
cada dia, o número de divórcios aumentava. Mas em sua pregação o papa falou de coisas que não
tocavam os jovens, coisas que não faziam parte de sua realidade imediata. Ele filosofou sobre o que o
evangelista Lucas havia dito, sobre Jesus ser a resposta a todas as promessas de Deus, sobre esse
Messias investido do Espírito Santo para poder repassá-lo ao mundo.

Deixando isso um pouco de lado, eu duvidei de que mais do que um em cada dez dos jovens presentes
pudesse ter entendido a pregação. Eu me perguntei por que o papa simplesmente não falou sobre coisas
que mexiam com os jovens que estavam ali, e também de como estava abalada a confiança em uma Igreja
que tinha em seu seio padres pedófilos, que haviam violentado crianças. O papa, porém, se decidiu por
uma refinada pregação teológica. Mesmo o correspondente de imprensa do papa Federico Lombardi
admitiu posteriormente que tinha sido obrigado a reler o discurso do papa, para poder entender tudo o



que ele havia dito.
Eu retornei ao hotel após a missa de encerramento e fiz minhas malas. No dia seguinte, teria início o

longuíssimo voo de volta. Eu tentei achar o padre A. em seu monastério, mas não o encontrei. Um pouco
mais tarde, um padre do qual eu nunca havia ouvido falar deixou um recado na recepção do hotel,
dizendo que o padre A. iria hoje à noite para a santa missa, às 18h00. O que pareceu esquisito era ele não
ficar no monastério e assistir à missa lá mesmo, como seria lógico, preferindo, em vez disso, assistir à
missa em uma igrejinha na cidade. Por que ele teria feito isso? Eu poderia apostar que ele preferiria ter
celebrado a santa missa comigo no meu quarto de hotel. O padre A. gostava dessa atmosfera de
conspiração da santa missa. Mais de uma vez celebramos juntos a santa missa em um quarto de hotel, em
Cuba, com as cortinas fechadas para que ninguém pudesse ver o que se passava lá dentro. Eu havia
esperado que se o padre A. não fosse ficar em seu monastério para a missa, que ele fosse sugerir
exatamente isso, celebrá-la em meu quarto de hotel. Eu não conseguia imaginar um motivo que fizesse
que o padre A. querer celebrar a missa em uma igrejinha perto do porto, mas se ele assim o queria, por
mim estava tudo bem.

Eu estava zangado com o Senhor. Zangado e despedaçado. Internamente, eu orava o tempo todo, apesar
de minhas orações possivelmente não serem muito do agrado do Senhor. Minhas preces foram algo como:
“Essa inteira falta de sentido, isso que fez que o Senhor recolhesse o Jan para si, eu não acredito que ele
já queria vivenciar as alegrias do paraíso. Eu posso lhe garantir uma coisa: Jan queria tudo o que é
possível de se querer, menos morrer. O mundo aqui embaixo o agradava muitíssimo. Se você quer saber
o que ele queria, pode me perguntar: ele queria pegar um barco e navegar no lago Bolsena porque de jet
ski ele tinha problemas com a pilotagem. Isso ele queria. Ele não era um santo e nem almejava ser um,
ele nunca tentou viver como um santo, assim como tenta fazer o teu papa Bento XVI. Para o Jan, bastava
viver como um homem correto, de bem, como um simples e comum homem de bem, e acredite, ele era
mais correto do que uma porção de padres que eu conheço. Então que merda foi essa? Por que você
deixou que ele caísse morto? É porque não existe? Foi porque não se trata além de um capricho da
natureza que fez que Jan – dono de uma saúde impecável – sofresse uma parada cardíaca assim, do
nada?”

Mais ou menos assim se passaram as orações na minha cabeça. Eu peguei a barca e fiz o pequeno
trecho de Darling Harbour passando por debaixo da ponte imponente até chegar ao Circular Quay, de lá
segui a pé. Eu cheguei pouco antes do início da missa, segui pela lateral dos bancos da igreja e nem sinal
do padre A. Provavelmente ele se atrasou, eu pensei. Na igreja havia somente duas senhoras idosas e eu.
O padre, um homem corpulento, com feições de águia e cabelos grisalhos lia a missa. Os minutos iam se
passando e eu olhava sempre em direção da porta, e nada do padre A.

Eu tentei acompanhar a missa, mas minha conversa com Deus, na minha cabeça, não queria dar trégua.
“Certa vez, eu conversei longamente com Jan sobre ti. Ele tentou me explicar porque não acreditava na
vida eterna. E ainda se surpreendia com a quantidade de gente que acreditava de verdade nisso; para ele,
sem dúvida, não existia nada além da morte, ponto-final. Mas nem por isso ele era um homem ruim. Ele
era um dos poucos que eu conheço que não tratava meu filho como um doce brinquedo e sim como um ser
humano ainda jovem, que mesmo assim também deveria ser tratado com certa seriedade. Sabe o que Jan
levava muito a sério? A vida. Ela significava muito para ele. Jan não era um dos seus padres pervertidos,
esses pedófilos que não conseguem manter as rédeas de suas próprias vidas e se alegram em saber da
morte, porque pensam que no paraíso pode ser tudo melhor. Se você existisse, deveria ter deixado o Jan
viver.”

A missa havia terminado. Eu só saí do meu transe quando notei que a luz havia se apagado. Eu estava
sentado no escuro, somente a luz de duas velas não deixava que a igreja ficasse completamente na
escuridão. O padre-águia havia sumido e as duas mulheres não estavam mais lá, eu estava sozinho. “Foi o
bastante por hoje”, eu disse para o meu Deus, e me aborreci em pensar no longo caminho que tinha pela



frente, até chegar novamente ao hotel, depois de o padre A. me deixar plantado à espera dele. Eu fui até a
porta da igreja e sacudi a maçaneta, ela estava trancada.

“Ótimo”, eu pensei, “eles me trancaram”. Eu fui até a porta da sacristia, bati, mexi na maçaneta,
trancada. Estava silencioso dentro da igreja, eu andei por entre as fileiras, mas eu estava definitivamente
sozinho. Eu procurei por um interruptor de luz, depois consegui encontrar um, mas que só acendia uma
lâmpada no altar. Eu liguei meu celular, mas não havia sinal. “Fantástico”, pensei. E me pus a refletir se
não havia outra coisa que eu poderia fazer para sair dali; talvez eu pudesse fazer tanto barulho na porta
de entrada da igreja que alguém fosse capaz de me ouvir do lado de fora. Ao concluir esse pensamento,
não acreditei no que o meus olhos viam. No primeiro banco, estava sentado um homem. Ele parecia ter
aparecido do nada. Ele olhava sereno para o altar, eu só pude ver um pedaço de seu paletó escuro e da
sua nuca. Como ele tinha conseguido entrar na igreja trancada? A porta que dava para a rua se abriu sem
que eu notasse? Eu fui até o portal e forcei a maçaneta da porta de entrada. Ela ainda permanecia
trancada, como antes; fui até a porta da sacristia e essa também estava trancada. O homem tinha entrado
na igreja e trancado as portas novamente, ao passar por elas. Eu andei em sua direção e o reconheci, era
o padre com cara de águia.

– Sente-se por favor – ele me disse.
– O que significa isso? Eu quero sair, não vou ficar preso aqui dentro.
– O senhor pode ir quando quiser.
– Então me deixe sair imediatamente!
– Eu tenho que lhe pedir para que me ouça por alguns minutos.
– Onde está o padre A.?
– Ele viajou de volta e não pôde se despedir do senhor, mas ele me contou sobre o encontro

interessante de vocês.
– Eu disse a ele que ele deveria manter o bico calado.
– Mas isso ele não fez.
– Ele disse algo sobre querer informar o outro lado.
A águia riu: – Ele nos chamou assim, de outro lado, talvez um termo nem tão ruim assim.
– Então – eu disse –, que cargas d’água o senhor quer de mim?
– Nós acreditamos que os senhores tiveram êxito em falar com o pessoal do Falun Dafa. Nós tentamos

falar com eles já há muitos anos. Não existe uma organização de verdade, não há hierarquia. Eu temo que
por anos tenhamos sempre falado com falsos Falun Dafa, enquanto os senhores falaram com os
verdadeiros.

– Eu não acredito que isso seja da sua conta.
– O padre A. era de outra opinião, ele acreditava que nós deveríamos saber.
– Por isso então esse abracadabra na Igreja?
– Escute, nós dois sabemos o quão perigoso pode ser se descobrirem que nós dois nos encontramos; é

melhor que ninguém venha a saber disso. Eu tentei primeiramente fazer isso do jeito mais simples, eu o
convidei para jantar mas o senhor não veio.

– E então o senhor se infiltrou em meu quarto.
– Eu simplesmente esperei pelo senhor.
– Normalmente, eu escolho as pessoas que eu permito que entrem no meu quarto com bastante precisão

– disse. Ele parecia um pouco envergonhado, olhou para baixo, e eu compreendi quem estava sentado na
minha frente. Eu tinha que me sentar um pouco.

– Tudo o que nós queremos é que no dia em que o Falun Dafa entrar em contato novamente com os
senhores, que os ponha em contato conosco.

– Eles nunca mais entrarão em contato comigo, quanto a isso o senhor pode pôr a mão no fogo – eu
disse. Mas eu havia me enganado.



– Isso nós ainda veremos.
– Sobre o que o senhor quer conversar com eles, o senhor quer destruir os comunistas?
Ele riu: – Se assim for, então eles são as pessoas certas para nos ajudar, Falun Dafa ou Falun Gong

atravessa-se por toda a sociedade chinesa, eles têm ligações por toda a China. Na realidade, nós
podemos nos movimentar, e mesmo assim, relativamente, em Macau e em Hong Kong.

– O que vocês querem deles, afinal?
– Nós podemos trabalhar juntos, disso eu estou certo. O Falun Dafa tem que entender que apesar de

eles serem na China, sem sombra de dúvida, mais fortes do que nós, para eles poderia ser uma vantagem
enorme se milhões de católicos mundo afora fossem a favor da liberdade de religião na China.

– Ok. Sem problemas – eu disse. – Se o Falun Gong entrar em contato novamente comigo, eu direi a
eles que devem falar com vocês. O quartel central é ainda em Nova York?

– Sim, com certeza, mas nós temos um endereço para o Falun Dafa em Roma, dê a eles esse endereço.
– Ele me entregou um papel.

– Eu pensei que vocês não existiam mais após o crescimento que vocês tiveram nos anos 1980. Eu
pensei que depois da queda do muro de Berlim vocês tivessem fechado a loja.

– Comunistas ainda existem.
– Sim, eu sei e Deus ama os comunistas, mas detesta o comunismo.
Ele riu. – Viu só, o senhor ainda conhece o nosso jargão. Eu fico feliz que o senhor não nos tenha

esquecido. – Ele me deixou sair pela sacristia. Eu nunca teria acreditado que desse modo eu traria o
Exército Azul de Maria de volta ao jogo.

O Exército Azul de Maria é uma organização fundada em 1946 por Harold Colgan, nos Estados
Unidos. Hoje, o Vaticano reconhece o Exército Azul de Maria como Apostolado Mundial de Fátima, com
aproximadamente dois milhões de membros. Uma parcela desse grupo, o Damas Azuis, se ocupava
intensivamente, desde os anos 1980, na luta contra o comunismo, até que o Muro de Berlim e a própria
União Soviética desmoronassem em pedaços, quando o regime ainda vigorava naquele país.



Cento e cinquenta anos do milagre de Lourdes

Em 12 de setembro de 2008, o papa Bento XVI partiu para a sua décima viagem ao exterior. O destino
era a França: ele visitaria Paris e Lourdes. Essa viagem, como nenhuma outra, mostraria as
características peculiares do período de papado de Bento XVI. Ele romperia radicalmente com uma rota
em curso: a veneração e a busca da Igreja Católica por milagres. A Igreja que o papa Bento XVI assumiu
já não estava há séculos impregnada de milagres, de interferências divinas na Terra. Que Deus pudesse
revogar as leis da natureza sobre a Terra e que ele as tenha de fato revogado era algo que no período de
João Paulo II não só era considerado uma obviedade, como também um ponto substancial de seu papado,
que não se cansava de repetir que seu pontificado só podia ser resultado de um milagre. Karol Wojtyla
viveu até o fim de seus dias convencido de que em 13 de maio de 1981, durante um atentado na praça São
Pedro, a mão de Maria desviou o projétil que iria matá-lo, como constava nos planos do turco Mehmet
Ali Agca. O papa João Paulo II foi a única autoridade religiosa que a história pôde contemplar como
tendo sido, supostamente, salvo por um milagre, resultado de uma interferência direta de Deus, para
garantir que Karol Wojtyla pudesse continuar sendo papa.

Nesse período, o papado esteve tão estreitamente ligado a milagres que o fato de o papa João Paulo II
ter feito a sua última viagem ao exterior, viagem de número 104, a Lourdes, não foi coincidência para os
fiéis católicos, e sim a vontade de Deus que o papa fizesse a sua última viagem em 2004 a esse local –
que parecia ter um lugar especial no coração de Deus, pois lá muitas igrejas católicas tiveram milagres
reconhecidos, mais do que em qualquer outro lugar. Uma viagem a Lourdes significa, na visão católica,
uma viagem à cidade dos milagres. A Igreja Católica analisa milagres que aconteceram em outras
localidades, mas nenhum outro lugar em que houvesse milagres estava tão estreitamente ligado ao papa
como Lourdes, pois lá teria ocorrido o único milagre reconhecido pela Igreja, no qual Deus teria
desejado, lá do céu – na opinião da Igreja Católica –, proteger uma polêmica decisão de um papa.

Em 11 de fevereiro de 1858, Bernadette Soubirous, uma menina pobre que não tinha mais do que 14
anos, na época, alegou ter visto na chamada gruta de Massabielle, a aparição de Lourdes, a Mãe de Deus.
Ela não teria simplesmente vindo para tornar aquela fonte famosa em todo o mundo. O que se diz é que as
águas dessa fonte curam doenças. A Mãe de Deus havia vindo acima de tudo para explicar à menina que
ela era a Imaculada Conceição. Ela teria provavelmente falado com a menina no dialeto dos pirineus:
“Yo soy la Inmaculada Concepcion” [Eu sou a Imaculada Conceição]. Se isso for mesmo verdade, então
significa que Deus interferiu mais do que pessoalmente em uma briga da Igreja que já se desenrolava
havia séculos, com a intenção de deixar claro que estava do lado de um papa um tanto quanto polêmico.
No âmago da polêmica estava um problema teológico: apenas por meio de algo perfeito, de algo
absolutamente refinado pode Deus operar seu trabalho para salvar os homens entre os humildes.

Ao menos assim estabelece a teologia medieval. O que resultou, por sua vez, no problema de que
Maria não poderia, lá do céu, salvar os homens pecadores, já que ela mesma carregava o ônus do pecado
original. Para a Igreja, desde o primeiro pecado, da expulsão do paraíso, toda a humanidade carrega o
ônus do pecado original (Peccatum Originale). Deus enviou – sempre de acordo com a visão católica –
Jesus para a Terra para que a possibilidade da salvação fosse inserida. O próprio Jesus não citou nada
aos evangelistas sobre o pecado original, ele também não disse uma palavra sequer sobre poder ou não
retirar o pecado original da humanidade. Foi Paulo que desenvolveu esse conceito do pecado original
que Jesus poderia “reparar”. No primeiro livro dos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, Paulo escreveu:
“Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo”. Ora, se
todos os homens, após o nascimento, carregam o ônus do pecado original, poderia Maria ser a única
exceção? Por séculos houve divergências dentro da Igreja sobre esse tema.

Os dois papas de Avignon, o papa João XXII (entre 1316-1334) e o papa Bento XII (1334-1342) eram
bem firmes em suas posições ao afirmar que Maria, assim como os outros, não poderia ter nascido livre



de pecados. Mesmo as estrelas da Idade Média: o teólogo Tomás de Aquino (1225-1274), Bonaventura
(1221-1274), Bernhard von Clairvaux (1090-1153), o fundador da cisterciense, e Albertus Magnus
(1200-1280) eram contra o conceito de Imaculada Conceição (literalmente, concepção imaculada). Mas
no ano de 1858, em Lourdes, Deus bateu na mesa e deixou bem claro que os santos professores da Igreja
deveriam deixar essa questão de lado. E ele fez isso bem na hora certa: em 8 de dezembro de 1854, o
papa Pio IX escreveu na bula papal Ineffabilis Deus [Deus incrível] que: “A doutrina que sustenta que a
beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus
onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de
toda mancha de pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus, e por isto deve-se acreditar nela,
firme e inviolavelmente por todos os fiéis”.

Contra essa declaração, choveram protestos vindos da sua própria Ordem. Dentro da Igreja, portanto,
um papa fez valer sua opinião e o próprio Deus, quatro anos mais tarde da publicação da bula, mandou
avisar, por meio da menina Bernadette, que a opinião do papa estava correta. Até hoje, o milagre de
Lourdes é um dos mais incompreensíveis da história da Igreja Católica. A viagem do papa a esse lugar,
em setembro de 2008, foi inevitável. O local de viagem escolhido comemorava o 150o aniversário da
aparição e contava com a visita mais de seis milhões de peregrinos anualmente, em comemoração ao
milagre que o papa Pio IX tinha reiterado. Quão estreita era a relação do papado para com Maria e com
o seu milagre, como até agora havia sido, ficava claro por um detalhe: no ano de 1982, um ano após o
atentado na praça São Pedro, o papa João Paulo peregrinou a Fátima ao lugar da aparição e presenteou a
estátua da Mãe de Deus com as balas que tinham atingido o seu corpo, como forma de agradecimento ao
surpreendente salvamento.

Subi no avião do papa em 12 de setembro de 2008, ansioso para ouvir como o papa alemão iria se
virar com Lourdes e com o milagre da Igreja Católica. Nunca antes havia a Igreja Católica se interessado
tanto por milagres. Para os recordes em beatificação e canonização nos tempos do papa João Paulo II foi
necessária a comprovação de centenas de milagres.

Em Lourdes, a Igreja Católica havia instalado algo um tanto excepcional no mundo, lá se podia
encontrar o único médico na Terra que examinava milagres a pedido da Igreja Católica. Em Lourdes ele
reconheceu 67 milagres. O que o papa Bento XVI disse, logo após a decolagem, esboçava claramente a
ruptura com o seu antecessor e a linha atual do papado. Nesse texto, o papa afirmava: – Eu não estou
viajando a Lourdes por conta do milagre.

Eu não podia conceber o que eu havia escutado. Por qual motivo, então, alguém viajaria a Lourdes, a
capital mundial dos milagres da Igreja Católica, como sucessor de um papa que não somente acreditava
que ele próprio havia vivenciado um milagre, mas que também havia mandado analisar centenas de
outros?

O papa Bento XVI queria uma mudança radical na postura da Igreja Católica. O Vaticano pararia de
ser o centro dos milagres, algo que havia acontecido durante o regime do papa João Paulo II e aumentado
ainda mais após ele sair ileso do atentado. Bento XVI – tal como na antiga querela da Igreja – decidiu se
dar por satisfeito com a permanência do amado Deus no céu, sem interferir na Terra. Desde o começo da
história do cristianismo, os fiéis se dividem sobre a questão do que Deus opera e não opera. Trata-se de
saber se as narrativas da Bíblia se baseiam na realidade, se Deus opera coisas que são visíveis, ou se
tudo não seriam meras e simples parábolas. Uma parte da Igreja entendia a Bíblia assim como Karol
Wojtyla, acreditando em um Deus de atos, atos visíveis na Terra, um Deus que suspende as leis da
natureza e opera inúmeros milagres, que deixa acontecerem coisas na Terra que não aconteceriam se as
leis da natureza não tivessem sofrido a Sua intervenção. Assim, dessa ótica e concepção, Jesus realmente
andou sobre as águas, realmente ressuscitou e encontrou de verdade o Diabo no deserto e deixou-se
tentar por ele, além de ter realmente trazido Lázaro de volta do mundo dos mortos.

Para os cientistas pesquisadores da Bíblia, muita coisa representada em suas páginas não aconteceu de



fato. A Bíblia deve ser entendida como uma pura história de salvação, e não é importante se Deus
realmente andou sobre as águas, algo que, na opinião dessa fração da Igreja nunca aconteceu, trata-se na
verdade de descrever como Jesus era excepcional.

Os milagres da Bíblia são parábolas, não existiu nem a multiplicação dos peixes e nem a pescaria
milagrosa. Deus não opera absolutamente nada sobre a Terra. Sobre esse “nada” o meu amigo dom
Gabriele Nanni pode ficar bem irritado, ele é um dos exorcistas oficiais da Igreja Católica, ele até
mesmo aprendeu o exorcismo na Universidade Regina Apostolorum, em Roma.

– Se você acredita no que dizem esses pesquisadores e cientistas, então tudo o que a Bíblia prega
nunca aconteceu. – Isso, Gabriele Nanni me diz sempre. Os cientistas da Bíblia explicam que Jesus andou
sobre as águas porque estava andando em cima de uma camada de gelo. Na verdade, portanto, Jesus teria
ficado em pé em cima de um desses blocos de gelo. E no caso da pescaria de Jesus com os discípulos, na
qual eles teriam passado a noite toda sem pescar um peixe sequer e depois Jesus voltaria com as redes
repletas de cardumes, pode ser explicado racionalmente porque Jesus sabia em qual braço de rio, ou
recanto, havia peixes. No fundo, trata-se de uma ramificação contemporânea da Teologia que quer provar
que o catolicismo pode muito bem sobreviver sem milagres. É uma árdua tarefa pedir aos seminaristas
que se preparam para ser padres que eliminem o conceito de milagre e se perguntem, depois disso, o que
ainda sobra do cristianismo sem eles. Esse ponto era algo de extrema importância, para o papa alemão, e
a viagem a Lourdes o obrigou a se debruçar sobre essa polêmica.

Mas para a Igreja Católica, os milagres, em essência, não eram importantes: importante era o
comportamento dos papas. Durante o seu pontificado, ver o lado racional da crença era uma questão de
primeira grandeza. Nada abomina mais Joseph Ratzinger do que tentar empurrar a crença da Igreja
Católica na direção do abracadabra. Exatamente por isso, coisas como assombrações, horóscopos e
milagres não compartilham do apreço dele. Teologia é sinônimo de um debate racional com Deus, um
Deus que, na opinião de Ratzinger, também age racionalmente. Um papa que disse ao mundo que
acreditava ter ele mesmo sido objeto de um milagre foi sucedido por outro que chegou a dizer, na viagem
a Lourdes, que não estava interessado nos milagres que teriam acontecido naquele local, e que não estava
viajando àquela cidade por essa razão.

Essa diferença no tratamento com o divino preocupou o Vaticano, pois nenhuma mudança no
comportamento do papa Bento XVI havia ocorrido, que indicasse uma tendência em direção a seu
antecessor, e isso se tornou tão visível que todos os fiéis notaram. Houve dois acontecimentos que
permitiram aos fiéis do mundo inteiro ver claramente a grande diferença entre os dois papas. Um
aconteceu no ano de 2006 e o segundo em 2009.

• Em 8 de julho de 2006, o papa Bento XVI foi a Valência, Espanha, por ocasião do Dia Mundial da
Família. Naturalmente, foi mostrado ao papa o maior tesouro da cidade, o Santo Graal. O Santo
Graal é considerado o cálice que Jesus teria usado na última ceia; supostamente, José de Arimateia
havia recolhido o sangue de Jesus ainda preso à cruz naquele mesmo cálice. O bispo Arculf, um
peregrino que servia de testemunha ocular dos acontecimentos de Jerusalém, na baixa Idade Média,
para em seguida reportá-los, escreveu no ano de 720 que o Santo Graal iria ser guardado na Igreja
do Santo Sepulcro, “protegido por uma rede que continha uma abertura, a qual permitia que os fiéis
pudessem beijar o cálice”. Reza a lenda que esse cálice foi levado a Valência no ano de 1437, para
a Capela do Santo Cálice, local onde o Santo Graal seria exposto. Se de fato esse foi o cálice de
Jesus ninguém sabe, mas menos ainda se pode provar que não o foi. Em sua viagem a Valência, o
papa João Paulo II o beijou e se ajoelhou diante ele. Já o papa Bento XVI não via motivo para
demonstrar interesse em um cálice do qual, supostamente, Jesus teria bebido. O cálice apareceu
como o que era: nada além de uma peça de museu. A postura do papa teólogo foi a de um
observador interessado, como se estivesse admirando selos raros de uma coleção.



– Ah, esse é o Santo Graal, interessante – foi o que ele se limitou a dizer. Nem em sonhos Joseph
Ratzinger considerava a hipótese de venerar o objeto e muito menos beijá-lo, como fizera seu antecessor,
o papa João Paulo II.

Tudo o que podia ser tocado, todos os objetos que tivessem algo relacionado ao divino pertencia à
mesma linha de fenômenos mágicos, e não significava muita coisa para Joseph Ratzinger.

• O segundo acontecimento teve lugar em 10 de maio de 2009, um domingo: Bento XVI visitou, na
companhia do rei da Jordânia, o local onde Jesus de Nazaré teria sido batizado, no rio Jordão. O rei
da Jordânia, como gesto de hospitalidade, presenteou o papa com uma viagem de Amã a Betânia,
onde um carro de golfe esperaria os dois, o papa e o rei, para levá-los até as águas do Jordão. Lá,
alguns pesquisadores haviam posto uma escada e uma pia, claramente para que batismos fossem
feitos. Para a organização local e para a mídia de todo o mundo, o significado daquela montagem
era clara. No ano de 2000, em sua viagem à Terra Santa, o já muito doente papa João Paulo II se
atirou àquele chão onde teoricamente Jesus também havia pisado, beijou seu solo e orou. Por conta
disso, na atual visita papal, um verdadeiro exército de cinegrafistas e fotógrafos estava de
prontidão, no local onde o papa iria desembarcar do carro de golfe, todos à espera de que o papa
descesse pela escada e orasse às margens do rio Jordão. Os jordanianos montaram uma escada
ultrassegura, para que o papa pudesse descer até o local do batismo a poucos metros da rua onde o
carro de golfe havia estacionado. O papa se encontrou com o rei às 17h40 na frente do local do
batismo, ligeiramente atrasado e foi levado ao sítio arqueológico.

Mas, assim como em Valência, o local onde Jesus pode mesmo ter passado não despertou o interesse
do papa. Tal como na Espanha, ele olhou para o local, virou a cabeça e disse de maneira audível: – Ah,
esse então é o local. – Mas ele nem ao menos saiu do carro de golfe, nem desceu até o ponto onde
ocorreu o batismo. Não se jogou no chão, não o beijou nem rezou, evidentemente. Para esse papa, não
parecia significativo o que o filho de Deus fez em sua passagem pela Terra, que milagres ele realizou e
nem por onde ele esteve. Importante, para o estudioso Joseph Ratzinger, são as Escrituras, a história
sagrada de Jesus. Era disso que se tratava: do que havia acontecido com o filho de carpinteiro, Jesus. O
significado, a teologia lapidada, pura, da mensagem de Deus: é isso que interessa ao papa Bento XVI. Os
tempos em que um papa acreditava ter ele próprio vivido um milagre, os tempos em que o Vaticano via –
abismado – como Deus interferia no mundo, esses tempos haviam terminado.



O papa em Paris

Talvez não tivessem até então ficado tão claras, ao longo de todo o papado de Bento XVI, como ficaram,
naquele 12 de setembro de 2008, as diferenças entre ele e o seu antecessor. Se Deus realmente existe,
assim como imaginam os cristãos, então com certeza ele deve ter se divertido muito nesse dia ao dar ao
mundo um enigma, um quebra-cabeças que pudesse explicar qual era o significado em se ter um papa
como João Paulo II e depois um como Bento XVI. O papa Bento XVI encontrou em Lourdes o mesmo
homem que João Paulo II havia encontrado: Jacques Chirac. Pois sim, como o comportamento do
Vaticano havia se modificado! No ano de 2004, Chirac ainda era ainda o presidente da França, e na
ocasião ele havia perguntado ao Vaticano se o papa gostaria, como era de praxe, primeiramente visitar a
capital francesa, Paris, ou seja, visitar o local do anfitrião, antes de seguir viagem para Lourdes. Por
muitos anos, Chirac travou um combate contra o papa João Paulo II: o presidente francês queria que o
prefácio da Constituição da UE fosse laico, sem qualquer invocação religiosa, ou seja, sem menção à
palavra “Deus” ou “cristianismo”. Chirac quis aprofundar esse debate em Paris, mas João Paulo II se
recusou a discutir o assunto. Para ele, a questão política era bastante indiferente, ele não via o seu lugar
nos salões dos políticos e intelectuais, o que ele queria mesmo era ir até a Mãe de Deus, até a gruta de
Massabielle e aos doentes. Esse mesmo Jacques Chirac sentou-se na frente do papa Bento XVI, no dia 12
de setembro no Collège des Bernardins. O papa o cumprimentou gentilmente e agradeceu a sua vinda.

Quando Joseph Ratzinger iniciou o seu discurso, ficou claro que aquele papa pertencia àquele lugar,
entre os intelectuais, filósofos e pensadores. Ele não era alguém que se deixava confundir, pois aquele
homem não havia sido feito para se jogar no chão e orar e beijar o local por onde Jesus passou, ou onde
Deus teria operado um milagre. Naquele dia, Joseph Ratzinger não proferiu um discurso, mas sim uma
palestra de professor universitário, na qual ele deixava claro que não tinha nada a ver com a arte do
abracadabra da crença em milagres. O que ele perseguia era um debate intelectual. O seu antecessor não
tinha sequer dignado a ouvir o presidente Jacques Chirac, quando ele o cumprimentou no aeroporto de
Tabres, nos Pirineus. Ele não estava minimamente interessado em qualquer debate intelectual, só queria
visitar o lugar onde Maria teria operado um milagre. Naquele lugar e naquele dia o papa se deixou
invadir por sentimentos e só graças à intervenção de última hora, de seu secretário, dom Stanislaw
Dziwisz, o papa não se jogou no chão. Não havia diferença mais óbvia entre os dois papas. Em sua
palestra diante de Chirac, o papa, em tom erudito, deixou Jesus um pouco de lado e falou sobre a Bíblia,
também da ótica de uma visão não cristã, de uma visão ateia. Dessa perspectiva de um pesquisador, ele
afirmou o seguinte: “A Bíblia é uma coleção de diferentes textos, os quais estão sob uma atmosfera de
amplificação do fator de tensão”. Evidentemente, a enorme diferença entre os dois homens não passou
despercebida aos anfitriões. Eu fui em direção a Jacques Chirac, que estava sentado na primeira fileira.
Eu deveria passar antes por seu assessor de imprensa, que tinha, entre outras, a função de impedir que os
repórteres avançassem, mas o ex-presidente francês me deu de bom grado as declarações que pedi. O
papa Bento XVI o havia impressionado por sua inteligência. Quanto a João Paulo II, este ele considerava
um homem devoto, um monge cartuxo de verdade. Naquela tarde, as diferenças entre os dois papas
tinham se tornado palpáveis: na sua última viagem a Lourdes, o papa João Paulo II vivenciou o divino,
enquanto Bento XVI o examinou e o debateu.

Na companhia de um papa não se pode errar muito. O Vaticano escreve tudo, até o detalhe mais
minúsculo de tudo aquilo que deve ser feito e tudo o que pode deixar ser feito. Uma das regras dizia que
uma obviedade era não atrapalhar o trabalho da polícia – acima de tudo, o trabalho da escolta de
segurança – e, se não me falha a memória, algo realmente sério aconteceu uma vez, durante a viagem de
volta, exatamente dessa palestra do papa aos intelectuais e políticos franceses. A polícia escoltava o
ônibus no qual eu estava sentado na companhia de alguns colegas que também participaram do encontro.
Conosco estava também uma das mais interessantes vaticanistas da Itália – a princesa Donna Alessandra



Borghese. No Vaticano não se faz necessário apresentar esse nome. O nome dessa família está em uma
placa gigantesca na entrada da Basílica de São Pedro, algo que trouxe bem mais do que só prestígio aos
Borghese. O papa Paulo V simplesmente retirou da casa dos Borghese seu nome e o pendurou no portal
da Basílica, no lugar do nome de Cristo – ato perfeitamente aceito e validado pela Igreja Católica. Tal
ato reverbera nos romanos da família Borghese há séculos. Alessandra, só por conta disso já é
interessante. Ela é uma mulher devota. Para ela, o Vaticano e o papa são mais do que trabalho, ela
acredita em Deus e é uma fervorosa convicta da Igreja Católica. Por meio de sua ligação com Gloria von
Thurn und Taxis, ela tem uma relação também direta com o papa. O que confere a ela o estatuto da
provável mais bem-informada vaticanista de todo o mundo.

Mas um belo dia ela se transformou em vítima de seu temperamento. Nós estávamos sentados um do
lado do outro no ônibus e combinamos ir juntos à nunciatura após o jantar, para assistirmos à saudação
do papa. Nós não iríamos ver nada além de um homem exausto, um homem de idade que não consegue ser
deixado em paz nem mesmo após o jantar e é mandado à janela só para aparecer. Eu conversei com
Alessandra sobre isso, o que poderia estar à espera de nós em Lourdes. Ela sabia mais do que qualquer
outra pessoa, pois pertencia ao corpo de enfermagem da cidade. Uma escolta da polícia francesa abria o
caminho para nós, pelas ruas. Alguns países acham que a polícia deve escoltar todos e qualquer um que
tenha algo a ver com o papa. Se eles têm indícios congruentes de uma ameaça ou se é simplesmente uma
medida de prevenção, eu não sei.

De repente, no meio de Paris, Alessandra viu um parente, ali mesmo passeando pela calçada. Ela
pulou como se tivesse sido picada por uma tarântula, foi de encontro à porta do ônibus e bateu nela,
assinalando que queria desembarcar. O motorista não sabia o que deveria fazer naquela situação, mas
Alessandra insistia para que o ônibus parasse. Talvez por ela ser da nobreza, o motorista resolveu
obedecer e parar (será que ele sabia?). Eu vi quando os policiais da escolta manobraram suas motos para
um lado da rua; eles não conseguiam entender o motivo de o ônibus ter parado de repente e aberto a
porta. A escolta havia sinalizado a centenas de carros para darem passagem ao ônibus, e agora ele
simplesmente havia parado. O parente da Alessandra fez um gesto de que estava sem tempo para falar
com ela no momento, então ela retornou ao ônibus e nós voltamos para o centro de imprensa. Ali, uma
tempestade estava à espera de Alessandra: a comissão responsável pela escolta se pôs a frente dela e
uma das policiais parisienses advertiu: – Nunca mais pare uma escolta arbitrariamente, pois ela deveria
protegê-la. Isso poderia ter um desdobramento fatal, para a senhora e para os policiais da escolta. – Dali
em diante, Alessandra se comportou como devia.

Que uma parte da humanidade não tenha ideia do que um papa faz ou tem que passar já é algo a que os
papas, de alguma maneira, se acostumaram. Em Lourdes, o papa Bento XVI vivenciou uma situação
curiosa: os fervorosos católicos não quiseram se ater à linha cautelosa do papa. O sumo pontífice disse
explicitamente o que ele esperava dos fiéis de Lourdes: eles deveriam peregrinar para lá para perseguir
uma ideia, que seria conhecer o amor materno de Maria. O papa disse de forma bem clara que milagre
não deveria ser o motivo que levaria as pessoas a viajarem até Lourdes; mas para o rebanho da Igreja, o
conselho do papa não foi sequer ouvido. Mais e mais gente se apertava, na multidão que queria a todo
custo entrar na gruta de Massabielle para poder conseguir, fosse como fosse, chegar até a água benta, a
“fábrica de milagres”. Eu conheço muitos europeus que menosprezam a cultura da morte da religião
hinduísta, na qual se levam as cinzas dos mortos aos degraus de Varanasi, onde elas são espalhadas nas
águas do rio Ganges, onde milhares de pessoas se banham, numa prática que deixa muito a desejar no
quesito higiene.

Mas ali em Lourdes, o que eu presenciei também era algo bem discutível. Ao lado da gruta ficavam os
assim chamados “banheiros”. Uma fila dividia homens e mulheres. Doentes poderiam entrar na fila para
poderem fazer uso da água gelada dos banheiros, vinda diretamente da fonte da gruta, com intuito de com
ela se batizarem. Em sua suposta aparição, a Mãe de Deus teria feito brotar uma fonte, a qual, ao que se



sabe, não produzia tanta água assim. Por essa razão, a água do tanque de batismo só podia ser trocada
uma vez por semana. Dúzias de doentes tocavam aquela água gelada do tanque, ali acumulada e já há
muito tempo suja de sangue e pus. Doentes graves que não podiam entrar naquela sujeira e nem
suportariam a água gelada; esses esperavam por um duplo milagre. Isso também valia para os ajudantes,
que antes de jogarem a água suja entravam mais uma vez no tanque, em pura prova de fé. Só depois disso
é que deixavam entrar a água limpa...

Eu me perguntei, ainda no voo de Paris a Lourdes, o que o racional papa diria sobre tudo aquilo. Que a
Igreja não tinha nada a ver com os milagres de Lourdes era algo difícil de se acreditar. Desde 1883
existia um escritório em Lourdes, e somente em Lourdes, que se ocupava de curas milagrosas; escritório
este a encargo do bispo de Tarbes. Por um ano, eu mantive contato com o competente médico Patrick
Theillier, um dos mais fascinantes contatos que eu já tive. O médico não somente procura há décadas por
doenças enigmáticas, como também exerce a profissão de médico com pessoas saudáveis e procura uma
prova da efetiva existência de Deus – e o inacreditável era ele acreditar ter encontrado tal prova: – Se eu
estiver diante da prova de um milagre, então me curvarei às evidências – assim me disse certa vez o dr.
Theillier. Isso aconteceu em 1987, quando ele recebeu pela primeira vez em suas mãos o caso de Jean-
Pierre Bely, que sofria de uma terrível doença conhecida como esclerose múltipla e que, de modo
inexplicável, fora curado em Lourdes. A Igreja reconheceu o milagre oficialmente em 1999. Theillier era
um tanto cético quanto a curas serem resultado de milagres. Ele discutia longamente sobre o tema, e dizia
que curas que hoje para nós parecem milagres são, na verdade, frutos de processos corporais – alguns
dos quais a ciência ainda não explicou, o que não significa que nunca explicará. Theillier me explicou
que vários critérios devem ser preenchidos para que algo possa ser reconhecido como um milagre: 1) A
doença deve ser grave; 2) O diagnóstico não deve mencionar esperança de cura; 3) Deve
obrigatoriamente se tratar de um dano orgânico com ferimento constatável; 4) A recuperação tem que
acontecer de repente e não como resultado de terapia médica; 5) A cura deve ser duradoura.

Eu estava curioso para ver como o papa alemão lidaria com aquilo tudo. Em Paris, ele quis reunir
razão e crença, e ali na cidade dos milagres não havia absolutamente nada que não fosse pura
irracionalidade. E Bento XVI seria obrigado a lidar não só com milagres, no plural, mas também com a
noção de milagre por excelência. Como ele conseguiria resolver essa questão? Ele teria que dizer algo
sobre a suposta aparição de Maria, já que a ocasião era justamente em comemoração do 150o
aniversário do momento em que a menina de 14 anos, Bernadette, viu na gruta de Massabielle a “linda
mulher ”, como a descreveu. O que o papa Bento XVI pensava sobre isso? Teria o Deus Eterno
aparecido pessoalmente para comprovar o dogma do papa Pio IX sobre a Imaculada Conceição? Ou
Joseph Ratzinger deixaria a questão vaga? Eu, pessoalmente, não conseguia imaginar que o papa Bento
XVI poderia acreditar realmente que Deus havia interferido pessoalmente para pôr fim a uma discussão
interna da Igreja, como era a questão se o pecado original era extensivo ao nascimento de Maria ou não.
Seria realmente possível imaginar e acreditar que Deus não se envolveu em assuntos humanos quando
assassinatos cruéis em massa foram cometidos em Auschwitz, por exemplo, ou quando a liberdade de
pessoas foi tão violentada que eles só puderam escolher o caminho do mal, mas que não tinha feito
cerimônia em mandar Maria aparecer só para isentá-la do pecado original?

Eu raramente prestei tanta atenção a um sermão como àquele feito pelo papa em Lourdes. Bento XVI
me surpreendeu pessoalmente, pois ele não deixou a mínima dúvida sobre a versão tradicional da Igreja.
Ele declarou: “Maria revela [a Bernadette Soubirous] a excepcional graça de ser recepcionada por Deus
sem pecados”. Portanto, sim. Joseph Ratzinger confirmava a antiga versão da Igreja: o Senhor Eterno
decidiu retirar o pecado original de Maria (mas como?) e enunciar isso a um papa, revelação esta que em
forma de dogma deveria ser comunicada por sua vez à humanidade, ou seja, havia um novo estado: Maria
havia nascido sem pecado.

Por fim, Deus envia Maria a Bernadette Soubirous para confirmar o dogma papal e para que qualquer



um que duvidasse – assim como faziam os bons e velhos pais da Igreja – se silenciasse sobre a questão.
Nem com a maior boa vontade consigo acreditar que o Senhor Amado tenha feito algo assim. Todavia,
não pude deixar de observar que apesar da declaração, a palavra “milagre” não foi mencionada pelo
papa, em seu discurso, sequer uma única vez.



A polícia do Vaticano

No dia 7 de outubro de 2008, teve fim na corte do papa Bento XVI uma briga que durava décadas entre as
duas organizações armadas do Vaticano: a mundialmente famosa guarda suíça e a gendarmeria do
Vaticano, que é a polícia do papa. A guarda suíça perdeu naquela data a luta mais importante de todas, a
luta sobre o motivo de sua existência. A gendarmeria, um dos piores inimigos da guarda suíça, conseguiu
o que a guarda suíça não havia conseguido em quinhentos anos: a admissão e o reconhecimento de ser
uma organização internacional. Naquele dia, durante a 77a Assembleia Geral das Polícias Internacionais
da Interpol, em São Petersburgo, a gendarmeria não recebeu nenhum voto contra. Um reconhecimento
internacional desse porte era um marco para qualquer organização do Vaticano, principalmente porque,
com exceção da diplomacia profissional, o Vaticano nunca consegue competir em pé de igualdade.

A comparação das organizações do Vaticano com o resto do mundo normalmente é muito
constrangedora. Isso pode ser percebido com um exemplo simples, como o campeonato de futebol Taça
Clericus do Vaticano e os planos do Vaticano de entrar para a Federação Internacional de Futebol, a Fifa.
O melhor time que o Vaticano consegue montar é composto por onze candidatos a padres, os jogos são
jogados por pura diversão e não possuem a mínima chance contra um time como o Real Madrid. O
mesmo vale para o canal de televisão CTV do Vaticano. A emissora é frequentemente convidada para
congressos internacionais, mas por pura curiosidade. A equipe da televisão do Vaticano não possui nem
doze pessoas, a emissora é menor do que qualquer outra emissora estatal do mundo. Mas nesse dia a
gendarmeria conseguiu entrar para o famoso clube da Interpol.

Na corte papal, existe há décadas uma disputa entre a guarda suíça e a gendarmeria, desde a criação
dessa última, no dia 12 de fevereiro de 1971, pelo papa Paulo VI. Ele adotou uma desmilitarização da
Igreja, desfazendo as Forças Armadas Papais e criando em seu lugar a gendarmeria. Mas desde o começo
havia a dúvida sobre a função da gendarmeria, já que o papa Paulo VI não permitia que ela usasse armas.
A proteção do papa e do território do Vaticano eram tarefas do exército particular mais antigo do mundo,
a guarda suíça. O predecessor da gendarmeria tinha uma tarefa claramente definida: atuar na guerra. A
guarda suíça não lutou durante a última grande batalha dos papas, em 1870, quando Roma foi invadida
por tropas italianas. Eles protegeram a vida do papa, enquanto as forças armadas atiravam em soldados
italianos e recebiam tiros (49 soldados italianos e 19 homens das Forças Armadas Papais morreram).
Pouco após sua fundação, terminou o tempo em que o papado lutava em guerras. E com isso a
gendarmeria começou a fazer a única coisa que lhe trouxesse um sentido de existência, exatamente o que
ela não deveria fazer: proteger a vida do papa. Desde o início, a guarda suíça se opôs ao fato de a
gendarmeria querer assumir o trabalho dela. Em 1505, o papa Júlio II contratou a guarda suíça para
defender sua vida. A gendarmeria não tinha um passado tão glorioso, eles sabiam que eram os
remanescentes das forças papais, e que ninguém sabia muito bem o que fazer com eles. Parecia ser uma
questão de tempo até a gendarmeria ser dissolvida, porque eles não serviam como guardas de segurança.
A guarda suíça protegia o território do Vaticano, os San Pietrini protegiam a Basílica de São Pedro, os
funcionários da oficina da catedral garantiam a ordem. A gendarmeria provavelmente teria desaparecido
sem queixas, se não fosse por um homem que, assim como a guarda suíça, estava disposto a sacrificar sua
vida pelo papa, mesmo que sem sucesso. O lendário comandante da gendarmeria Camillo Cibin (sobre
quem já falei) decidiu proteger o papa. Em vez de deixar o trabalho para a guarda suíça, ele trabalhou
por décadas como autonomeado guarda-costas do papa, estando sempre ao lado do papa-móvel. Mesmo
assim, ele falhou no momento que mais foi necessário, no atentado ao papa João Paulo II, no dia 13 de
maio de 1981. Apesar de a guarda suíça protestar dizendo que a gendarmeria não tinha que se envolver
na proteção do papa, Cibin simplesmente continuou com esse trabalho. Mesmo assim, parecia que o fim
da gendarmeria estava próximo, principalmente porque era uma despesa muito grande para o papa manter
150 policiais.



Então chegou finalmente o dia negro da guarda suíça, o dia 4 de maio de 1998. O 31o comandante da
guarda suíça, Alois Estermann, levou um tiro de um de seus próprios soldados, Cédric Tornay, em um
caso que nunca foi bem explicado. A falta de habilidade para resolver o homicídio pesou muito no
Vaticano. Todos começaram a questionar quem deveria cuidar de um crime sério como aquele. Tanto a
guarda suíça quanto a gendarmeria não estavam em posição de oferecer ajuda para esclarecer as coisas.
O Vaticano não tinha alternativa, teria de pedir a ajuda da polícia italiana, mas por algum motivo
desconhecido isso não aconteceu, nesse caso. Esse incidente fez que a gendarmeria ficasse em alta, já a
reputação da guarda suíça ficou prejudicada. No dia 3 de junho de 2006, Domenico Giani assumiu o
comando da gendarmeria e, desde então, ela passou a buscar uma razão de existir. Para a gendarmeria, já
não era mais possível que a polícia do Vaticano não existisse, sua posição estava segura. Em suas 104
viagens internacionais e nos encontros com multidões, como a Jornada Mundial da Juventude, o papa
João Paulo II mudou radicalmente sua função e seu desempenho, principalmente em um aspecto: o papa
se tornou um homem que as pessoas no mundo inteiro queriam tocar. Em vez de se esconder no Vaticano
e aparecer somente no Natal e na Páscoa, como muito de seus predecessores, o papa João Paulo II
procurava as multidões. O papa Bento XVI seguiu os passos de seu predecessor, nesse ponto. Esses
novos papas “para tocar” precisavam de uma equipe de segurança muito maior do que todos os seus
predecessores juntos.

A gendarmeria do Vaticano, antiga polícia provinciana que passou a trabalhar para o papa, trabalhou
junto com os principais profissionais de polícia do mundo inteiro; uma força que ninguém queria, de
repente passou a ter contato com os melhores guarda-costas do mundo. Quando o papa visitava os
Estados Unidos ou a Alemanha, os guarda-costas profissionais do FBI ou do BGS falavam com os
membros da gendarmeria sobre os detalhes das questões de segurança da visita papal. O antigo chefe do
governo do Vaticano, que também é o responsável pela gendarmeria, o bispo Renato Boccardo, me
explicou o que acontece nessas conversas: – Na sala estão superpoliciais, altamente especializados e
eles não conseguem acreditar quando a nossa pequena tropa entra. A polícia da maior parte dos países
anfitriões acredita que temos uma espécie de serviço secreto para proteger o papa, mas quando eles veem
a gendarmeria e a guarda suíça, eles não conseguem acreditar quão simples é a equipe de segurança do
sumo pontífice.

Essas décadas de contato fizeram com que a gendarmeria ganhasse confiança, embasando e
justificando sua fervorosa procura de uma razão de ser. Ninguém no Vaticano questiona a existência da
guarda suíça, não se pode simplesmente extinguir um exército de quinhentos anos, o mais velho do
mundo. Já o futuro da gendarmeria estava incerto, apesar de tudo e de todos os seus esforços.

Foi em 2008 que me dei de conta que algo estava acontecendo. A polícia convidou, pela primeira vez,
um grupo seleto de jornalistas para a festa de seu santo padroeiro, o arcanjo Gabriel, na residência de
verão do papa, em Castel Gandolfo. Em termos de futebol, isso significava um empate, um 1 a 1. Até
então, pertencia à guarda suíça o privilégio de o papa se juntar a eles como convidado uma vez por ano,
na festa do juramento solene dos novos recrutas, em 6 de maio. A gendarmeria não tinha uma festa
semelhante, com uma tradição tão nobre. Mas o amável papa alemão via os membros da gendarmeria
todos os dias ao seu lado, e deixou-se convencer a dar uma festa particular, à qual ele compareceria
pessoalmente. Com isso, a gendarmeria conseguiu chamar a atenção, mas eles queriam ainda mais: um
reconhecimento internacional do seu trabalho e um reconhecimento oficial do papa, dizendo que eles
eram policiais. Falando abertamente, isso significava que eles queriam assumir um trabalho muito
importante, que é se responsabilizar por todos os crimes que acontecerem no Vaticano. Sua reivindicação
era receber ao menos a tarefa de agir como a conexão da polícia italiana. A gendarmeria conseguiu
exatamente o que desejava, quando foi assinado o documento transformando o Vaticano no 187o estado-
membro da Interpol. A partir de então, a força que era o resto de um exército mal-amado conseguiu uma
base sólida para, no futuro, se tornar um membro respeitável da polícia do mundo. A guarda suíça sabia o



que aquilo significava: dali em diante eles ficariam em segundo plano no Vaticano. Os dias gloriosos em
que eles eram os únicos responsáveis pela segurança do papa haviam chegado ao fim e agora faziam
parte apenas da história do Vaticano. Porque não era possível, para a guarda suíça, fazer um pedido de
reconhecimento e apreciação internacional – um pedido para a inclusão da guarda suíça na Otan seria
motivo de piada.



O papa ecológico

No dia 26 de novembro de 2008, o chefe da Igreja Católica entrou para a história como o “papa
ecológico”. Naquele dia, o Vaticano inaugurou a sua primeira estação de energia solar, que ajudará a
evitar a emissão de 225 mil quilos de dióxido de carbono. A estação de energia solar é apenas um dos
inúmeros projetos do papa para proteger a natureza. A estação fica no teto do salão de audiências,
chamado Aula Nervi, e mostra para todos que o Vaticano enveredou por um novo caminho com o papa
alemão. Até o início do pontificado do papa Bento XVI, não existia no Vaticano atitude de
conscientização ambiental, e isso tem a ver com o Velho Testamento. Quase todos os teólogos no
Vaticano viam a frase do Gênesis “Frutificai e multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a” (Gênesis 1,
28) como uma orientação e que Deus, o pináculo da criação, disse que as pessoas podiam fazer com a
natureza o que elas quisessem. Um defensor famoso da opinião de que tudo deve servir às pessoas era o
chefe da Pontifícia Academia para a Vida, entre 2005 e 2008, o bispo Elio Sgreccia.

Entrevistei Sgreccia diversas vezes e ele nunca pareceu se importar com a proteção da natureza. Ele
concordava tanto com a clonagem de animais como com testes em animais e plantas e animais
modificados geneticamente. Do ponto de vista de Elio Sgreccia, tudo o que o ser humano pudesse usar
era aceitável, mesmo que para isso os animais tivessem que sofrer. Sgreccia pertencia a um dos inúmeros
“grupos de súditos” do Vaticano. O ser humano podia fazer com a natureza o que bem entendesse, até que
o próprio Sgreccia ficou cansado disso.

Apenas uma minoria no Vaticano se preocupava com a proteção do meio ambiente e da natureza. Eles
nunca se impuseram nos assuntos importantes. O Vaticano nunca foi um grande defensor dos grandes
temas da proteção ambiental. O papa João Paulo II parecia não se importar com o desmatamento da Mata
Atlântica ou com o destino das baleias. A maioria dos ambientalistas no Vaticano era composta por
frades franciscanos. Francisco de Assis foi o primeiro grande ambientalista na história da Igreja
Católica. O “Cântico das Criaturas” de São Francisco de Assis diz: “Por nossa irmã a mãe Terra, que
nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas”. Em vez de fazer da Terra
seu súdito, Francisco a vê como sua irmã.

Esse aspecto do amor pela natureza na Igreja Católica sempre me fascinou, e acredito que os críticos
do cristianismo nunca se deram conta do potencial de críticas que podem ser feitas ao monoteísmo, nesse
aspecto. Um mundo que pressupõe que Deus não existe vê a destruição do meio ambiente como uma
estupidez sem fim. Um ser vivo, neste caso um humano, que é privado de sua subsistência por causa da
poluição da água e do ar, acha as pessoas idiotas porque esses meios são necessários para a vida dele.
Nesse ponto, os cristãos vão ainda além, porque aquele que crê que Deus existe, vê a destruição do meio
ambiente não apenas como uma idiotice, mas também como um pecado. Os cristãos acreditam que Deus
criou o mundo, a Terra não é resultado de um acidente. A destruição dessa criação é a destruição de uma
propriedade alheia. As pessoas não estão destruindo algo que acidentalmente aconteceu, mas algo que foi
confiado a elas. Segundo a lenda, São Francisco de Assis pregava até para os pássaros. Ninguém se
espanta que os sucessores da ordem franciscana preguem há anos no Vaticano para que as pessoas
desenvolvam uma consciência ecológica. Mas nada aconteceu.

Tanto o papa Paulo VI como os seus sucessores, o papa João Paulo I e o papa João Paulo II, não se
importaram com esse assunto. Pelo contrário, sempre que surgiu um conflito público com um
ambientalista, o papa mostrava um conhecimento muito pequeno da questão. O pior confronto começou
em 1999. O departamento de saúde da Itália estava investigando se a gigantesca antena do rádio do
Vaticano em Santa Maria di Galeria causava câncer. O Vaticano perdeu nos tribunais na primeira
instância, mas apesar de tudo o papa não mostrou que entendia as preocupações dos moradores locais. A
segunda briga entre os ambientalistas e o Vaticano foi por causa da construção de cinquenta novas igrejas
na periferia de Roma por causa do Jubileu do Ano Sagrado de 2000. Os ambientalistas argumentavam



dizendo que não entendiam porque tantas áreas verdes deveriam ser destruídas para a construção de
igrejas, quando já existiam 921 na cidade, mas a maioria está sempre vazia.

O papa João Paulo II também não mostrou a menor compreensão, e apoiou o megaprojeto de
construção das igrejas. Mas tudo mudou com a eleição do papa Bento XVI e, infelizmente, esses esforços
não foram reconhecidos como algo positivo em seu pontificado. Desde a sua eleição, o jornal alemão que
apoia o Partido Verde deixou transparecer o seu horror por causa da eleição de Joseph Ratzinger e
publicou a seguinte manchete: “Ah... Ah, meu Deus”. Creio que raramente um jornal tratou um papa com
tanta injustiça, porque, na verdade, o papa alemão começou uma autêntica revolução ecológica dentro da
Cidade do Vaticano e entrou para a história como o primeiro papa que fez desse um dos principais
assuntos do seu pontificado. Ele mostrou como esse assunto era importante para ele em suas “declarações
de políticas”, que é tradicionalmente um dos discursos mais politizados dos papas, proferido sempre no
começo do ano, diante do corpo diplomático. No dia 11 de janeiro de 2010, o papa fez um discurso que
mostrou que o assunto da proteção ambiental tinha uma importância enorme para ele. Joseph Ratzinger
abordou diversos assuntos no seu discurso, como liberdade de religião, conflitos armados, pobreza, mas
apenas a proteção ambiental apareceu diversas vezes ao longo de sua fala. No segundo parágrafo ele
afirmou que para ele “destruir a natureza também é negar a Deus”. No terceiro parágrafo, ele discorre
sobre suas preocupações com a “destruição do meio ambiente”. Logo em seguida, ele compartilha suas
preocupações sobre a mudança climática. No quarto parágrafo, ele fala novamente sobre o meio
ambiente, sem o qual não é possível uma verdadeira liberdade na Terra. O quinto parágrafo também
menciona a proteção ambiental. Nele, Bento XVI comenta sobre a propagação dos desertos e os efeitos
devastadores da poluição. No sexto parágrafo, ele pede que “protejam a criação”. Ele começa o sétimo
parágrafo com um lema, no qual ele explica que a proteção da criação também é a base indispensável
para “paz e justiça”. No décimo e no 11o parágrafos, Joseph Ratzinger discorre sobre a complexidade da
proteção ambiental e que ela deve ser organizada internacionalmente. Ele repete que o desafio sobre a
proteção ambiental deve ser resolvida internacionalmente e recorda algumas catástrofes da natureza,
como o tsunami nas Filipinas, e diz que elas são consequências da destruição ambiental.

No último parágrafo, o Bento XVI fala sobre a proteção ambiental ser algo essencial para a
sobrevivência da humanidade e ele pede uma “humanidade ecológica”, que deve se preocupar com uma
maior proteção da natureza. Nunca encontrei, em toda a longa história dos papas, outro discurso em que
um papa falasse tanto e tão detalhadamente sobre a proteção do meio ambiente. Mas o melhor não foram
apenas as palavras de Joseph Ratzinger, mas sim as suas ações no Vaticano. O professor universitário se
mostrou um verdadeiro homem de ação sobre o tema da proteção ambiental. Em 2007, Bento XVI usou
uma área de quinze hectares na Hungria, que o Vaticano recebeu de presente, para plantar árvores e fazer
uma grande floresta. Com isso, o Vaticano se tornou o primeiro estado do mundo a compensar as
emissões de seus 44 acres, com aproximadamente oitocentos habitantes. A floresta na Hungria absorve
muito mais dióxido de carbono do que o Vaticano produz. Com a inauguração dos painéis fotovoltaicos
no teto do salão de audiências batizado com o nome do papa Paulo VI, Bento XVI entrou para a história
como o primeiro papa ecológico da Igreja.

O ano de 2008 terminou com um balanço positivo para o papa alemão: o escritório da prefeitura da
casa papal disse que 2,2 milhões de peregrinos foram ver o papa em 2008, sendo que 534 mil pessoas
participaram das 42 audiências gerais, 226 mil participaram das audiências particulares, 324 mil fiéis
assistiram às missas do papa e 1,13 milhões de católicos assistiram às orações do Angelus aos domingos.
O papa aproveitou um Natal tranquilo e sossegado em 2008, antes do desastre de janeiro de 2009.

1 Como se sabe, os três monoteísmos invocam, cada um deles, para si mesmos, e somente para si, o estatuto de verdade. Ou seja, só o “meu”
Deus é verdadeiro. (N.T.)
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Conflitos vêm à tona
O caso Williamson

Em janeiro de 2009 aconteceu um desastre com o papa alemão e com o Vaticano, derrota que seria
impossível de esquecer, mesmo durante todo um pontificado. O caso de Richard Williamson, que negou a
existência do holocausto, marcou tanto o papa alemão que o seu pontificado pode ser dividido em antes e
depois desse acontecimento. Fiéis e infiéis do mundo inteiro desprezaram o papa e a máquina do
Vaticano. Por dias, a crise no Vaticano deixou as pessoas mortificadas. Normalmente, depois de alguns
dias as pessoas de diversos países esquecem até os grandes erros. Em abril de 2005, três milhões de
pessoas pediam a canonização imediata do papa João Paulo II. Aparentemente, a massa tinha se
esquecido de que ele fora o responsável por banalizar os escândalos sexuais do cardeal Hans Hermann
Gröer e que ele não determinou que o pedófilo respondesse e explicasse os seus crimes. Os mesmos
católicos que exigiam uma investigação radical dos abusos sexuais cometidos por padres, agora
reverenciavam Karol Wojtyla.

As pessoas só não esquecem se for uma transgressão grave demais. Até o fim de seu pontificado,
permaneceu como uma mancha o fato de Karol Wojtyla ter abençoado Augusto Pinochet. Não ajudou o
mérito do seu predecessor, o papa Paulo VI, principalmente nas tentativas de reconciliação com os
judeus e os cristãos ortodoxos, erro que ele cometeu no final da encíclica Humanae Vitae. Erro que
valeu a ele o apelido de “Paulo da pílula”, e mesmo décadas depois da encíclica, as pessoas não
demonstram a intenção de respeitar essa carta pastoral. Pelo contrário, a consciência de estar cometendo
uma ofensa contra Deus ao tomar a pílula anticoncepcional desapareceu por completo, entre os fiéis
católicos. O objetivo do papa Paulo VI era muito nobre. Ele queria mostrar que o sexo não precisa ser
uma droga que consome as pessoas, mas sim uma parte da vida amorosa das pessoas. Paulo VI acreditava
que as mulheres precisavam se perguntar se queriam ser tratadas como objetos, porque, na opinião dele,
as mulheres que tomam pílula se sujeitam a esse risco. Em sua famosa carta de 25 de julho de 1968, o
papa escreveu que o sexo no casamento só é permitido se for por motivos reprodutivos. Mas o papa
Paulo VI não teve o apoio das mulheres, nas pesquisas realizadas depois disso somente uma pequena
fração das católicas consideram a pílula um pecado.

Segundo estimativas das empresas farmacêuticas, em 2010 aproximadamente 100 milhões de mulheres
no mundo inteiro tomavam a pílula anticoncepcional. Naquele mesmo ano, a pílula completou cinquenta
anos de idade. A tentativa do Vaticano de impedir o alastramento da pílula falhou. Outro caso famoso foi
o do romano Pio XII, papa durante a Segunda Guerra (na qual os italianos e seu regime fascista se
aliaram ao nazismo). Em seu longo pontificado, o papa italiano mostrou ser um homem de muitos méritos.
Dono de um estilo de vida muito simples, ele entrou todavia para a história por ser o único papa que não
disse nada sobre Auschwitz, mesmo sendo o único contemporâneo. Ele teria provavelmente dado corda
para os seus oponentes se ele tivesse dito ao mundo o que realmente acontecia em Auschwitz. Porque o
Vaticano e o papa certamente sabiam o que acontecia lá, até porque a Itália fascista era, como comentado
anteriormente, aliada dos nazistas. Quanto ao papa Bento XVI, apesar de suas muitas realizações
importantes, ele teria de lidar com a divulgação do comentário que faria com que tais realizações e
mudanças fossem esquecidas, só por causa do caso Williamson. A repercussão do caso, na mídia
internacional, foi tão grande que ela inaugurou um novo capítulo da história do papado. Pela primeira vez
na história da Igreja, um papa escreveu uma carta particular a todos os bispos do mundo, reclamando
sobre como eles somente o criticavam. O papa descreveu seus sentimentos, dizendo que sentia que estava



cercado de animais selvagens que queriam “despedaçá-lo”.
Mas não foi só por isso que essa carta foi histórica. Havia também o fato de que essa foi a primeira

vez, desde o Kulturkampf de Bismarck, que um chefe do governo alemão criticou um papa abertamente –
além de tudo um alemão; ou seja, o caso entrou para a história da Igreja porque foi a primeira vez que um
papa alemão era violentamente criticado por um chefe de Estado alemão. Mas não foi apenas a
repercussão da catástrofe que me impressionou. Acho muito mais impressionante que essa crise poderia
ter sido facilmente evitada. Às vezes, os governos precisam considerar os riscos antes de tomar uma
decisão, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Helmut Kohl, que foi chanceler da Alemanha por
muito tempo, foi acusado de falar sobre “paisagens florescentes” na antiga RDA, a República
Democrática Alemã, o lado comunista, ou oriental. Ele subestimou as dificuldades de reconstruir o leste.
Mas o papa Bento XVI e o Vaticano não demonstraram naquele dia nenhuma perspicácia econômica, nem
uma intuição particular ou uma astúcia extraordinária para evitar a crise que prejudicou, e muito, a Igreja.
Teria sido o suficiente se o papa tivesse respeitado as suas próprias regras, e o desastre jamais teria
acontecido. Se relembrarmos os primeiros dias de 2009, o balanço do papa alemão era positivo. Até
aquele momento, os seus diversos oponentes não tinham tido nada muito sério para usar para atacá-lo ou
condená-lo. Tiveram alguns erros e gafes, mas não tinha acontecido nada que pudesse de fato prejudicar
a reputação do papa.

Em janeiro de 2009, o cardeal Darío Castrillón Hoyos poderia ser culpado pela iminente tragédia, o
clérigo já estava com 79 anos de idade e tivera uma vida longa na Igreja. Se o papa Bento XVI tivesse
ordenado que se acatasse a regra de que 75 anos é a idade máxima, antes de entrar em uma aposentadoria
mandatória, então nada teria acontecido. No Vaticano, apesar de imperar uma leniência, quando um
cardeal quer continuar no cargo, normalmente ele recebe uma extensão de um ano, como tolerância, mas
tudo termina de vez ao se completar 77 anos. Mas o cardeal Castrillón Hoyos continuava no cargo, a
cadeira executiva da Pontifícia comissão Ecclesia Dei, que é responsável pelo diálogo com os
seguidores renegados do bispo francês excomungado Marcel Lefebvre. Naquele janeiro de 2009, os
presságios negativos de Joseph Ratzinger se realizaram. Segundo ele, pouco antes de sua eleição, ele
rezou a Deus e pediu: “Escolha algum outro, alguém mais jovem!”. Joseph Ratzinger sabia que algum dia
seria usado contra ele que um homem tão velho foi eleito como papa, e havia chegado esse dia. Seria
mais fácil para um papa de sessenta anos explicar para um Castrillón Hoyos de 79 anos que estava velho
demais para o cargo. Mas Joseph Ratzinger também estava com 79 anos, ou seja, a mesma idade que
Hoyos. Como ele poderia explicar, se estava na mesma situação e exercia o cargo de papa, que o cardeal
Castrillón Hoyos não estava mais apto a cumprir a sua função corretamente? O cardeal Darío Castrillón
Hoyos recusou todas as propostas para voltar à Venezuela, o seu país natal, e continuava no seu cargo em
janeiro de 2009, pronto para instigar um acontecimento que viraria uma tragédia. Talvez tenha pesado
muito mais que a dispensa desonrosa do cardeal Darío Castrillón Hoyos, o fato de que o Vaticano e o
papa não pareciam saber mais do que um usuário mediano de serviços de notícias católicos, como o
Kath.net. Por dias, os internautas ficaram preocupados se o papa realmente iria reabilitar Richard
Williamson, depois de ele ter negado a existência do holocausto. Posteriormente, o próprio papa
confessaria que ele não sabia quase nada sobre esse homem, e que ele nem sequer tinha conhecimento de
que as autoridades canadenses estivessem investigando-o exatamente porque ele negara a existência do
holocausto. O impressionante, no caso, é que não eram apenas alguns internautas, mas também muitas
pessoas no Vaticano, que sabiam perfeitamente que o papa não tinha a menor ideia de quem Richard
Williamson realmente era. Alguns dias antes do início da crise, um colega de uma das maiores agências
de notícias telefonou para o padre Hoffman, que era o responsável pelo relacionamento entre judeus e
católicos. O padre não deixou dúvidas ao dizer que a reabilitação do Williamson seria o início de uma
catástrofe.

O caso Williamson foi tão interessante porque eu jamais pensaria que uma coisa dessas pudesse



acontecer. Mas o absurdo aconteceu: católicos comuns navegando pela internet, assim como muitos
padres no Vaticano e seus funcionários, sabiam que Richard Williamson era um homem com um ponto de
vista cínico e que chegou a dizer que o holocausto não havia acontecido, o que é um crime, segundo as
leis alemãs. Mas para o homem que ocupa o cargo mais alto, o papa, tomar uma decisão dessas... Por
acaso ele não sabia de nada e ninguém disse nada a ele? Teria sido suficiente que a grande máquina que é
o secretariado de Estado tivesse simplesmente pesquisado em uma de suas duzentas missões
diplomáticas ao redor do mundo. Isso teria sido suficiente para que nada tivesse acontecido. No começo
do escândalo, eu tive uma conversa com Georg Gänswein, o secretário do papa. Durante a nossa
conversa, ele reiterou a posição de que o Vaticano não tinha como saber quem Williamson era na
verdade. Eu ressaltei o fato de que muitos dias antes do início do escândalo já se discutia abertamente
nos sites católicos na internet se Williamson era um criminoso. Gänswein conferiu se eu estava dizendo a
verdade e chegou à conclusão que eu estava certo, e eu sei que ele falou sobre isso com o papa. E, mais
uma vez, fiquei honrado ao descobrir que o meu conselho foi escrito na carta papal histórica, a dramática
carta para os bispos. O papa escreveu: “Fiquei sabendo que se as notícias divulgadas pela internet
tivessem sido ao menos acompanhadas, nada disso teria acontecido, e eu teria sido informado de todo o
problema”, e o papa estava certo. O que aconteceu no dia 21 de janeiro de 2009 poderia ter sido evitado
se o Vaticano checasse algumas notícias na internet, algo que um simples jornalista como eu sabia fazer.

Em janeiro de 2009, parecia que, depois de décadas de trabalho duro, a carreira do cardeal Darío
Castrillón Hoyos finalmente tinha chegado ao fim. Desde 2000 ele ocupava o cargo executivo na
pontifícia comissão Ecclesia Dei. Essa comissão foi criada no dia 2 de julho de 1988 pelo papa João
Paulo II, com um único objetivo: pôr um fim no cisma da Igreja com os seguidores do bispo renegado
Marcel Lefebvre. Mas por décadas não houve nenhum convergência; em vez disso, a Fraternidade
Sacerdotal São Pio X (FSSPX), fundada por Marcel Lefebvre em 1969, continuou a crescer mais e mais,
em 2009, aproximadamente quinhetos padres haviam se juntado a esse grupo. Desde a excomunhão de
Marcel Lefebvre, no dia 2 de julho de 1988, todos esses padres foram ordenados fora da Igreja Católica.
O objetivo do cardeal Darío Castrillón Hoyos era recuperar esses padres e ele trabalhou duro para tentar
resolver esse problema nos dias que antecederam aquele início de Ano-Novo. Ele estava finalmente
concluindo os detalhes do seu plano. Por isso, estava sendo procurado pelo secretariado de Estado e
havia conseguido marcar encontros regulares com o papa. Ele trabalhava nos últimos ajustes e queria
entrar para a história com aquele trabalho. Ele, um homem da América Latina, do Novo Mundo, iria
resolver um problema que muitos cardeais da velha Europa não tinham conseguido: o fim do cisma da
Igreja com os seguidores da Fraternidade.

O cardeal Darío Castrillón Hoyos não tinha a mínima ideia de como ele entraria na história da Igreja:
como uma das maiores falhas da Cúria e aquele que causou uma das maiores crises ao papa durante o seu
pontificado. O cardeal Castrillón Hoyos não sabia que uma das piores coisas que aconteceriam com a
Igreja Católica estava se aproximando: a ira da Igreja de Cristo. A catástrofe teria tanta repercussão que
Castrillón Hoyos trairia o seu cargo de cardeal. Ele usava o tom púrpura dos cardeais como um sinal
visível de que ele estava pronto para derramar o seu sangue pelo papa. Mas o cardeal venezuelano não
tinha coragem de fazer o necessário e admitir toda a culpa para conseguir o mais importante, que era
poupar o papa. Ele não defendeu o papa, em vez disso, ele garantiu que Joseph Ratzinger recebesse todas
as críticas. Mas Darío Castrillón Hoyos não conseguiu aproveitar o seu sucesso. Ele comemorou
antecipadamente com os seus trabalhadores. O senhor de 79 anos parecia ter conseguido que o papa fosse
estar presente à sua despedida para elogiá-lo, por ter conseguido algo que nem João Paulo II, o grande
papa do milênio, tinha conseguido: uma reconciliação com os seguidores de Marcel Lefebvre. O dia 21
de janeiro deveria ser a concretização do trabalho de sua vida. Naquele dia, foi anunciada a reabilitação
dos bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, de modo que esse seria o início do caminho de
reconciliação com os membros ultraconservadores de Lefebvre. Os 622 padres da FSSPX poderiam



voltar para o seio da Igreja Católica.
Não sei se houve uma conspiração no Vaticano em 2009, mas sei que muitos acreditavam nisso, até o

secretário do sumo pontífice, Georg Gänswein. Se realmente houve uma conspiração, ela foi preparada
com muita antecedência. No dia 21 de janeiro, o papa Bento XVI comunicou em segredo aos quatro
bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X que as suas excomunhões haviam sido suspensas. Os quatro
homens tinham sido reabilitados e, com isso, o caminho para terminar o cisma e a divisão da Igreja. No
mesmo dia, a emissora de televisão sueca transmitiu uma entrevista com um dos bispos, que gozava da
suspensão da excomunhão, o bispo Richard Williamson. Pela segunda vez, ele disse, diante das câmeras
de televisão, a sua opinião, no caso, de que o holocausto nunca existiu, que aquilo era uma invenção dos
judeus. Entre 200 mil e 300 mil judeus foram mortos em Auschwitz, mas ele alegava que não existiam as
câmaras de gás. Em abril de 1989, Williamson foi processado civilmente por externar a sua opinião em
Sherbrooke, Canadá. Naquela ocasião, ele disse que “nenhum judeu foi morto em Auschwitz nas câmaras
de gás”. E que tudo não passava de “mentiras, mentiras, mentiras”. Os judeus inventaram o holocausto
para que “todos ficassem de joelhos e aceitassem criar o Estado de Israel”. Há décadas não acontecia
uma catástrofe tão grande, por causa de uma decisão papal. O papa anunciou a sua decisão em Roma e,
algumas horas depois, o mundo ficou sabendo que a decisão era uma imbecilidade difícil de superar,
reabilitar justamente um homem que negava a existência do holocausto.

O papa foi vítima de uma infeliz coincidência. A televisão sueca poderia ter transmitido a entrevista
alguns dias antes, e com isso o Vaticano teria tido tempo para reagir, impedindo-os de tomar a decisão de
abrir o caminho que permitia a volta de Williamson para a Igreja Católica. Mas a televisão transmitiu a
entrevista com Williamson quando já era tarde demais e no Vaticano as pessoas começaram a suspeitar
que tudo aquilo era, na verdade, o resultado de uma conspiração. Suspeitava-se de que não teria sido por
acaso que a televisão transmitiu a entrevista depois do anúncio de que o papa decidira reabilitar
Williamson. Evidentemente, parecia possível que a emissora tivesse segurado a entrevista e transmitido-
a logo depois do comunicado do papa, para prejudicá-lo.

Mas se tudo realmente foi uma conspiração, isso significava, então, que os conspiradores estavam
dentro do Vaticano. Aquilo só podia ser um complô de clérigos importantes contra o chefe da própria
Igreja, pois a informação da suspensão da excomunhão do bispo Williamson foi enviada em segredo, sob
o mais alto nível de sigilo do Vaticano, Sub Scretum Pontificium (SSP), e apenas alguns clérigos
importantíssimos sabiam disso. Se houve uma conspiração, então não podia ter sido obra de algum padre
mal-orientado que passou a informação para a televisão sueca gravar essa entrevista e transmiti-la
algumas horas depois do anúncio da suspensão da excomunhão do Williamson, mas sim um dos homens
principais do alto escalão do Vaticano. E com isso o papa ficou exposto. Como alguém poderia reabilitar
um criminoso como Williamson, principalmente um papa alemão? Se nessa noite tivesse sido feita uma
reunião sobre a crise no Vaticano, se os responsáveis tivessem tido a coragem de analisar todos os fatos,
então talvez tivessem conseguido impedir o que aconteceu depois e que levou o Vaticano a uma
catástrofe.

O mais importante dizia respeito ao papa, pessoalmente. Dessa vez não se recorreu ao princípio de um
gerenciamento de crise no Vaticano, que era dizer que o papa não sabia de nada. Esse princípio foi
utilizado em todas as épocas de crise, nas últimas décadas. Sempre que acontecia um problema sério, o
Vaticano dizia que o papa não sabia nada sobre aquilo. Isso fora possível até aquele dia, porque o papa
tinha que tomar centenas de decisões todos os meses, e ele só tinha tempo de se inteirar de todos os
pormenores de alguns casos. Mas esse princípio não podia ser aplicado no caso de Williamson, porque
Joseph Ratzinger pertenceu à comissão Ecclesia Dei durante muitos anos, até 2005, o ano de sua eleição.
O mundo jamais acreditaria que o papa não tinha a menor ideia de quem Richard Williamson era, porque
a comissão não se preocupava com centenas de bispos renegados, mas somente com quatro bispos. Um
dos quatro bispos, Bernard Fellay, chefe da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, acolhera o papa em



2005. Faltavam só mais três. Quem acreditaria que o papa, que trabalhou nessa comissão por muitos
anos, se interessou pelo bispo Fellay, mas não pelos outros três bispos? Não sei se Joseph Ratzinger
realmente sabia quem Williamson era de verdade, mas posso dizer com certeza que a opinião geral não
conseguia imaginar que ele não soubesse disso. Além do mais, Joseph Ratzinger foi acusado, mesmo se
ele não soubesse de nada, de ter mostrado uma grave falta de respeito. Como ele, o papa, poderia
reabilitar quatro bispos sem saber que um deles era um criminoso que fugiu de um processo no Canadá?
Havia somente uma solução, eles precisavam de um culpado. O cardeal Darío Castrillón Hoyos
precisaria dizer que ele cometera um erro gravíssimo e que ele não havia trabalhado com afinco todos
aqueles anos, e a sua falta de investigação fez com que o papa tomasse uma decisão errada.

Mas logo nas primeiras horas depois do início da crise ficou claro que Castrillón Hoyos não estava
pronto para admitir que ele era o culpado de tudo. Ele insistia em afirmar que não sabia de nada. Havia
então duas possibilidades: admitir o erro ou não fazer nada. Não é fácil admitir um erro. Isso mostraria
que o Vaticano abordou um assunto muito delicado somente superficialmente. Em qualquer um dos casos,
o papa seria prejudicado, porque mostraria que um papa, que é infalível quando aborda assuntos da
doutrina religiosa, comete erros quanto toma decisões importantes e mais uma vez teria que retirar o que
disse. Ele teria que lidar com aquela situação com extrema habilidade. A outra opção era não fazer nada.
O Vaticano tinha escolhido essa opção diversas vezes, ao longo da história.

Um dos casos mais famosos foi a disputa entre João Paulo II e os budistas. Em 1994, o papa disse que
o budismo não é uma religião de verdade e sim uma filosofia, um sistema ateísta. Do ponto de vista do
sumo pontífice, aquele era um assunto sem a menor importância. Não existe no budismo o conceito de
Deus, para o papa isso deixava óbvio que o budismo não podia ser uma religião. Não havia dúvidas de
sua apreciação pelo budismo, diversas vezes, ele convidou budistas para as orações inter-religiosas em
Assis. Mesmo assim, milhões de budistas no mundo inteiro se sentiram ofendidos com a declaração do
papa. Na verdade, João Paulo II sabia perfeitamente que a questão de crenças religiosas pessoais
precisava ser tratada com muito cuidado, afinal, os budistas não podem aceitar que o chefe da religião
católica decida se eles são uma religião ou não. Em 1995, três terroristas foram presos nas Filipinas, eles
carregavam bombas e usavam roupas de padres. Eles queriam assassinar o papa durante a Jornada
Mundial da Juventude por causa da desastrada declaração de João Paulo II, desprezando o budismo. O
papa decidiu não fazer nada. O número de protestos budistas declinou aos poucos e em algumas semanas
a querela já tinha sido esquecida. Mas, naquele caso, quem decidiu deliberadamente não fazer nada foi o
próprio papa.

No início da crise Williamson, o secretariado de Estado não sabia o que fazer, por isso ninguém fez
nada, o que teve consequências desastrosas. Até hoje não entendo uma coisa no mau gerenciamento de
crises do Vaticano: todos, todo mundo no Vaticano deveria saber quão sensível é o assunto católicos e
judaísmo. Por uma época inteira, o pontificado do Pio XII, foi acusada por todos, no mundo, pelo fato de
o papa ter silenciado diante do holocausto. Não vou entrar, aqui, na discussão sobre a acusação ser
justificada ou não; o que não dá para negar é que teria sido muito melhor para a Igreja Católica se a
acusação fosse de que o papa Pio XII havia se mostrado um defensor dos direitos das milhões de pessoas
que foram mortas pelos nazistas. Um papa pode por vezes ser obrigado a lidar com outros problemas; por
exemplo, nem os seguidores conservadores sentiram o antiamericanismo de João Paulo II, apesar de o
papa nunca se cansar de acusar os Estados Unidos da América de impor os seus interesses contra e acima
dos interesses de outros países. Mas quanto ao relacionamento com os judeus, a Igreja Católica já havia
cometido em sua história crimes demais e um papa, especialmente sendo alemão, não poderia cometer o
gravíssimo erro de simplesmente não falar nada sobre isso. O papa começara o erro reabilitando um
homem que nega que o holocausto tenha acontecido. O mundo esperava que ele admitisse o erro e
voltasse atrás com a sua decisão, porque o papa, sendo o representante de Deus, não pode simplesmente
querer que o assunto seja esquecido. O papa não havia reabilitado um padre louco de uma cidadezinha



qualquer e sim um bispo que é um dos líderes da Igreja, mesmo que esse bispo tenha negado a existência
do holocausto. A opinião pública internacional não aceitaria uma coisa dessas.

Um alemão deveria saber mais do que qualquer outra pessoa que alguém que ocupa um cargo de
liderança negasse a existência do holocausto não conseguiria arranjar um emprego de destaque na
Alemanha, pois o simples fato de negar o holocausto é uma violação das leis alemãs. E essa pessoa seria
sem dúvida demitida imediatamente. Um exemplo famoso é o caso da apresentadora de notícias Eva
Herman, que trabalhou na emissora de televisão NDR por vinte anos. Ela não chegou a cometer algo tão
grave como negar o holocausto; ela simplesmente elogiou a política familiar nazista e as estradas
construídas por Hitler. Comparando com a declaração de Williamson, o que ela disse não incitava
nenhuma situação, era muito menos grave; nada que se pudesse comparar a dizer que tudo não passava de
mentira e que os judeus inventaram tudo; o que ela disse era inofensivo, mas mesmo assim a sra. Herman
foi rapidamente dispensada do seu cargo.

Era isso que o mundo esperava que o papa fizesse: que ele mandasse Williamson para longe. Mas o
papa não fez isso. Ele não fez nada. A suspensão da excomunhão de Williamson foi mantida. Os protestos
dizendo que o Vaticano e o papa eram antissemitas não ajudaram a imagem de Bento XVI. Como alguém
poderia acreditar em um homem que não voltou atrás na reabilitação de alguém que negou o holocausto,
apesar de a opinião pública internacional exigir isso?

O principal problema da catástrofe Williamson, para o Vaticano, é que mais uma vez o papa não
entendeu o que era óbvio para todos no resto do mundo. Da perspectiva do papa, tudo não passava de um
problema jurídico da Igreja: quando um bispo, como os quatro bispos renegados da Fraternidade
Sacerdotal São Pio X, não reconhecem a autoridade pastoral do chefe da Igreja, então eles são castigados
com a pior punição da Igreja Católica, a excomunhão. Mas os quatro bispos mudaram de ideia e
reconheceram a autoridade pastoral do papa, mesmo que não completamente, pois eles mantiveram
algumas reservas contra a autoridade de ensino. Existem muitas leis canônicas com opiniões diversas,
que afirmam que a excomunhão não apenas pode ser suspensa, como que ela precisa ser suspensa se não
houver mais o motivo do castigo. Falando de modo simples: um bispo deve ser excomungado se ele não
reconhecer o papa, mas se ele mudar de ideia, então a excomunhão deve ser suspensa. Essa era a opinião
de Joseph Ratzinger. A solução, da perspectiva da lei canônica, era muito simples: o papa deveria
explicar que o caso de Richard Williamson era um caso à parte. Tudo teria ficado bem se Bento XVI
tivesse suspendido a excomunhão dos outros três bispos, mas tivesse mantido a de Williamson.

Todavia, para o papa não havia dúvida de que isso tudo era uma questão da lei canônica, um assunto
interno da Igreja. Por outro lado, a opinião pública internacional não estava interessada nesses aspecto.
Ninguém sabia o que fazer com o caso Williamson e com o reconhecimento do escritório do papa, e era
exatamente isso que atormentava Bento XVI e que continuou incompreensível para ele. O sumo pontífice
não conseguia entender por que o Vaticano não explicou a posição do chefe da Igreja, ou seja, a posição
do papa. Ratzinger ficou muito triste com essa dificuldade de entenderem o ponto de vista dele, tanto que
no segundo semestre de 2010 ele fez algo raro em seu pontificado: ele expôs o seu próprio pessoal. No
livro-entrevista com Peter Seewald, Luz do mundo ele disse que nesse dia “o nosso departamento de
imprensa falhou”. Isso foi um golpe terrível para o porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi.
Nada magoa mais um clérigo ou um padre jesuíta do que um golpe do próprio vigário de Cristo. O
Vaticano se manteve em silêncio, quando o papa declarou ser de opinião que o seu assessor de imprensa
deveria ajudar a mostrar o ponto de vista do papa para o mundo e explicar a questão da perspectiva
jurídica da Igreja. O silêncio fez a opinião pública internacional especular por que o Vaticano
simpatizava com um homem que negou um dos maiores crimes da história da humanidade. E se não fosse
assim, e o Vaticano não simpatizava com aquele homem, por que não voltaram atrás com a sua
reabilitação em vez de não fazer nada?

O que o papa subestimou, naqueles dias, foi o nível de descontentamento das pessoas. Mais tarde, ele



escreveu sobre isso em sua famosa carta aos bispos, e explicou como estava surpreso por ter sido
atacado por pessoas próximas e que existe um “morde e assopra” dentro da Igreja. Aqui o motivo é bem
óbvio. Até o caso Williamson, a Igreja Católica possuía a simpatia de muitos cristãos que anteriormente
nunca viram a Igreja com bons olhos. A morte dramática do papa João Paulo II e a sua aura especial
trouxe esses simpatizantes para a Igreja Católica. Mas agora os padres voltaram a sentir que as pessoas
estavam todas apontando o dedo para eles. Para entender o grau de desprezo das pessoas pela Igreja e
seus padres, deve-se lembrar que somente o primeiro-ministro do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, tinha
aparecido nos noticiários valorizando pessoas que negam a existência do holocausto e protegendo um
homem que exigia a destruição de Israel. Não era possível igualar o clamor dos cristãos ao papa com
Ahmadinejad, isso é claro, mas o mundo inteiro esperava que o papa fosse expulsar Richard Williamson.
Mas isso não aconteceu. E a opinião pública internacional exigia um ato ousado para reparar o dano. O
papa não precisava fazer mais nada além de dizer: “Tudo bem, cometemos um erro, mas vamos voltar
atrás em nossa decisão o mais rápido possível”. Mas isso não aconteceu. Muitos no Vaticano sabiam que
esse gesto seria inevitável. O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, que, conforme já mencionei
diversas vezes, é condicionado por um voto especial de obediência ao papa, teve a ousadia de me dizer o
que realmente achava, mesmo não sendo uma declaração oficial: – Alguém como Williamson, que negou
a existência do holocausto, deveria plantar batatas, em vez de querer ser bispo. – Uma frase desse tipo,
dita pelo próprio papa, naquela época, teria colocado um fim ao caso Williamson. O mais curioso, nessa
polêmica, não é o que foi dito, mas sim o silêncio teimoso do Vaticano.

A perda dramática de reputação da linha de frente católica, principalmente dos padres, já era ruim o
suficiente, mas infelizmente piorou ainda mais. Muitos católicos estavam envergonhados com o desastre
em Roma e eles começaram a se perguntar: por que a Igreja Católica se sujeitou a entrar em uma
catástrofe tão grande só para recuperar um pequeno grupo marginalizado? Se o papa arriscou toda a sua
reputação e ridicularizar a Igreja no mundo todo, então que fosse por uma causa nobre, por exemplo,
pelos pobres, ou por padres aprisionados, ou pelas mulheres religiosas assassinadas e não por um grupo
antigo de meia dúzia de ultraconservadores. O papa, com certeza, acreditava que a maioria das pessoas
dentro da Igreja concordava com o seu desejo e apoiavam a reunião com os seguidores renegados de
Lefebvre. E foi por isso que ele escreveu a famosa carta para os bispos, explicando que estava tentando
que os quinhentos padres da Fraternidade Sacerdotal São Pio X voltassem para a Igreja. Mas a maioria
via tudo isso de outro modo. Na verdade, a maioria dos católicos, principalmente os bispos e os padres,
não queria ter nada a ver com os extremistas da Fraternidade, e até hoje não consigo entender como o
papa não foi informado sobre isso. O caso da Fraternidade Sacerdotal São Pio X é tão único porque é
muito óbvio. Muitos são, na Igreja, os que possuem opiniões diferentes sobre diversos assuntos, mas a
opinião das pessoas raramente é tão clara como no caso da Fraternidade.

A grande maioria das disputas dentro da Igreja não poderá ser resolvida nem pelas gerações seguintes.
Um exemplo clássico é a confissão. Cada vez menos católicos se confessam. Existem grupos que
acreditam que a confissão é desnecessária para se reconciliar com Deus, e que o fiel não precisa de um
confessor. Outros consideram a confissão um componente indispensável da fé. Essa discussão ainda vai
durar muitas gerações. Mas o caso da Fraternidade Sacerdotal São Pio X é outro, porque esse caso é um
dos poucos dentro da Igreja em que os católicos não se dividem em diversos grupos com opiniões
diferentes e sim em dois: um grupo grande, majoritário, e outro grupo minoritário, que simpatiza com a
Fraternidade. O motivo disso é que a Fraternidade tem posições tão extremistas e distanciadas do senso
comum, em alguns assuntos importantes, que a grande maioria dos católicos não consegue entender. Um
exemplo são as mulheres. Em milhares de dioceses, no mundo inteiro, valoriza-se há anos a participação
das mulheres, e o próprio papa Bento XVI atribuiu, pela primeira vez na história, alguns cargos na Cúria
para mulheres. Ter meninos e meninas como coroinhas não é apenas uma coisa comum, mas uma solução,
porque os meninos se cansam muito antes das meninas do serviço no altar. A opinião da Fraternidade



sobre as mulheres pode ser exemplificada em uma frase do bispo Richard Williamson: “Não é preciso
ser universitário para aprender o que deve ser ensinado às meninas; por exemplo, economia doméstica,
estabelecimento e manutenção de uma casa, cuidado e educação das crianças, a preparação intelectual e
social para um casamento”.

Essa atitude é radical até para alguns círculos ultraconservadores da Igreja. Discriminar as mulheres
por causa do sexo e dizer que elas não são adequadas para as universidades é tão imbecil que apenas
uma pequena fração dos católicos no mundo inteiro consegue tolerar uma atitude dessas. Outro exemplo
são os direitos humanos. Em 1990, Marcel Lefebvre pregou: “Por causa da apostasia que reina em Roma,
temos que ver as almas em massa indo para o inferno. O ateísmo é baseado na declaração dos Direitos
Humanos. Os Estados que se sujeitam a esse ateísmo estão em constante pecado mortal”.

Durante os anos em que eu trabalhei no Vaticano, conheci milhares de católicos do mundo inteiro, mas
nunca conheci alguém que apoiasse essas atitudes tão idiotas. Outro exemplo é o judaísmo. Em agosto de
1985, Marcel Lefebvre escreveu para o papa João Paulo II, dizendo que “judeus, comunistas e maçons
são os inimigos da Igreja”. A Fraternidade rejeita o ecumenismo dizendo que é uma “traição” da Igreja.
Não precisa ser vidente para constatar que a atitude da Fraternidade Sacerdotal São Pio X nunca
conseguiu o apoio da maioria das pessoas dentro da Igreja Católica. A decepção com a atitude do
Vaticano no escândalo Williamson foi principalmente porque a Igreja correu um risco tão grande ao
apoiar a posição de alguns que possuem posições tão fundamentalistas.

Nos dias seguintes ao 21 de janeiro aconteceu algo único no Vaticano: nada. Um protesto mundial se
formava contra o papa. As críticas mais duras que Joseph Ratzinger recebeu foram feitas por Israel. No
começo de seu pontificado, muitos judeus, mas também católicos – principalmente na Alemanha –,
esperavam que um papa alemão reconhecesse a culpa dos católicos alemães durante o holocausto. Um
papa alemão que viu os nazistas, que foi obrigado a participar do exército assassino de Hitler, parecia o
homem ideal para lidar com um assunto tão sensível que é o relacionamento entre os católicos alemães e
os judeus em Israel. E agora isso.

Em Israel, organizaram-se protestos públicos contra o papa. Em vez de melhorar o relacionamento
como os judeus, ele tinha piorado tudo. Devido aos protestos em Israel, no dia 31 de janeiro, Yitzchak
Cohen, ministro israelense, pediu para que fosse retirado o convite feito ao papa, ou seja, desconvidar o
sumo pontífice. Que desastre! Era a primeira vez na história que Israel fazia isso. E justamente com um
alemão. O Vaticano ficou horrorizado, principalmente porque até aquele momento o relacionamento deles
com Israel era muito bom graças ao trabalho feito durante o pontificado de João Paulo II. A visita do
papa João Paulo II, em 2000, a Israel foi um triunfo incrível. Aquilo foi festejado como um marco na
história do país, em especial porque o papa pediu perdão pelos crimes cometidos pela Igreja Católica e
depositou uma carta no Muro das Lamentações. Hoje em dia, a carta está no museu do holocausto em Yad
Vashem. Eu presenciei esse momento histórico no Muro das Lamentações e o ministro do Exterior da
época o rabino Michael Melchior, me disse na ocasião: – Que dia! Um papa fazer um gesto desses depois
de dois mil anos de guerra e perseguição. Acho que pela primeira vez os cristãos e os judeus podem
esperar um futuro comum e próspero. – Mas agora uma sombra ameaçava essa esperança. O conselho
central dos judeus na Alemanha também ficou ultrajado, o secretário geral, Stephan Kramer, disse que o
relacionamento entre judeus e católicos agora estava “destruído”.

E a Igreja Católica também recebeu apelos indignados de outras religiões. O arcebispo Werner
Thissen disse que a decisão do papa, de reabilitar Richard Williamson, tinha sido “péssima”. Não havia
dúvidas. Ele disse explicitamente que o papa tinha cometido um erro e que a suspensão da excomunhão
de Williamson havia sido “uma péssima ideia, um ato descuidado”. O seu colega, Gerhard Furst, bispo
de Rottenburg-Stuttgard, concordou com ele e disse que a decisão de reabilitar Williamson gerou
“confusão, desentendimento e decepção”. O papa não foi poupado de ser atacado em seu país natal.

A Conferência Episcopal Alemã se distanciou abertamente da decisão papal. Que derrota terrível para



Joseph Ratzinger! Por muitos anos, ele teve uma briga com a Conferência por causa da lei de
aconselhamento para grávidas, que legaliza o aborto. Ele, o poderoso prefeito da Congregação para a
Doutrina da Fé, tinha feito os bispos alemães se ajoelharem, e agora isso. Joseph Ratzinger, o homem de
Roma que esteve sempre certo, agora precisava aceitar que a Conferência Episcopal Alemã dissesse
abertamente que a culpa era toda dele.

Os alemães que não eram católicos também ficaram chocados. Friedrich Weber, bispo da Igreja
Evangélica Luterana de Braunschweig, explicou que a decisão romana tinha causado “choque e
surpresa”. Mas o Vaticano se recusava a reconhecer o desastre. O papa e os seus conselheiros
mantiveram-se em silêncio. Não fizeram nada no dia 22 de janeiro, nem no dia 23. O Vaticano deu tempo
para que o mundo todo falasse do escândalo. Estava acontecendo uma verdadeira guerra na sala de
imprensa da Santa Sé, no número 54 da Via della Conciliazone. Os representantes da mídia global
queriam saber como o papa poderia reabilitar um homem como Williamson. Na linha de frente da área de
fogo estava um soldado, o padre Federico Lombardi, membro dos soldados de Deus, um jesuíta. Inácio
de Loyola fundou a ordem dos jesuítas e fez deles os chamados soldados de Deus. O padre Federico
Lombardi sabia precisamente qual era o seu maior inimigo: o silêncio obstinado do papa e de seus
conselheiros. O silêncio do palácio apostólico fazia com que cada vez mais pessoas ao redor do mundo
expressassem a sua indignação pelo fato de o papa ter readmitido Richard Williamson na Igreja, um
homem que negava abertamente a existência de câmaras de gás em Auschwitz. Também não aconteceu
nada na segunda-feira, dia 24 de janeiro. Parecia que o Vaticano ainda não havia entendido que tinha de
lidar com a situação. A malícia direcionada para o Vaticano parecia não ter fim, porque ninguém falava o
que todas as pessoas esperavam, que era assumir que tinha sido um erro reabilitar Williamson e voltar
atrás com essa decisão. Uma única frase teria sido capaz de conter o desastre, mas o Vaticano se manteve
em silêncio.

Ao meio-dia do dia 24 de janeiro, foi possível perceber a extensão do fracasso dos empregados do
papa. O secretariado de Estado do Vaticano é um dos maiores mecanismos de diplomacia do mundo. O
poder diplomático do papa é um dos mais influentes do mundo. Centenas de empregados no mundo
inteiro possuem a tarefa de manter o mecanismo funcionando, mas o mecanismo parecia paralisado.
Ninguém ousava tomar uma decisão para salvar a situação. O próprio cardeal secretário de Estado
parecia não saber o que fazer.

Porque não fizeram nada, o padre Federico Lombardi decidiu fazer sozinho a coisa mais perigosa sem
pedir permissão para o papa ou para o secretariado de Estado. O porta-voz do Vaticano não podia mais
aguentar que ninguém fizesse nada enquanto a reputação da Igreja Católica era jogada na lama. Lombardi
sabia que isso poderia custar o seu cargo, várias vezes disseram que ele não tinha a função de representar
a opinião da Igreja Católica, ele deveria transmitir a opinião do papa ou do secretariado de Estado
quando pedissem para ele fazer isso. Mas dessa vez ninguém pediu nada a Lombardi, mas mesmo assim
ele decidiu tomar a liberdade e fazer algo. A rádio do Vaticano transmite quase que diariamente um
editorial, é um programa curto no qual o padre Federico Lombardi muitas vezes aparece para dar sua
opinião. O programa não representa a posição oficial do Vaticano, mas é uma mistura da opinião oficial
com opiniões pessoais. Mesmo não sendo o meio de transmissão oficial, o programa sempre apresenta
uma imagem favorável ao papa. Não dá para encontrar nenhuma insinuação de critica ao chefe da Igreja
Católica.

Mas o editorial, no terceiro dia da crise Williamson, abordou esse assunto. Lombardi disse que
“aquele que nega o holocausto, não apenas está dizendo uma bobagem histórica, como também não
entende nada do sofrimento de Cristo na cruz”. Isso foi um golpe forte. Ao traduzir essa frase da
linguagem do Vaticano para um modo simples e claro, Lombardi disse que, além de Richard Williamson
ser um idiota, ele também não pertencia à Igreja Católica. Um bispo que é acusado na rádio do Vaticano
de “não entender nada do sofrimento de Cristo na cruz” não conhece a base de sua religião, e por isso



não pode ter a pretensão de pertencer à Igreja.
O Vaticano reagiu 72 horas depois do início da crise e somente porque um homem decidiu agir sozinho

e lidar com o assunto apesar de ninguém ter pedido que ele dissesse algo. Falei com o padre Federico
Lombardi diversas vezes nesse dia e ele admitiu francamente: – Escrevi apenas um editorial dando a
minha opinião, não sei o que o papa pensa sobre isso, só posso imaginar. – Lombardi não achava que ele
tinha feito algo errado. Em vez de explicar para a opinião pública internacional que o ministério Pastoral
do papa o obrigara a levantar a excomunhão de Williamson, Federico Lombardi tinha se limitado a
explicar que depois de diversos dias o Vaticano finalmente tinha finalmente percebido que Williamson
era uma aposta perigosa.



A grande crise

Quarta-feira, 28 de janeiro de 2009: durante esses sete dias, desde o desastroso 21 de janeiro, o mundo
já tinha tido tempo suficiente para saborear a catástrofe no Vaticano. O secretariado de Estado havia
finalmente dito ao papa que ele tinha que falar algo. Mas mesmo antes de o papa ir até a praça São Pedro
para começar a audiência geral, chegaram ao Vaticano notícias ainda piores, vindas principalmente
daquela que os três monoteísmos consideram sua Terra Santa. O chefe do judaísmo, o rabino chefe de
Jerusalém, cortou relações com o Vaticano. Que desastre! Durante a visita bem sucedida do papa João
Paulo II a Israel, jornais israelenses como o Maariv, saudaram Karol Wojtyla como “um bom amigo”.
Agora, o Vaticano estava diante de um grave problema. O papa alemão tinha acabado de começar a falar
sobre o sofrimento comum de cristãos e judeus durante o período nazista. Os nazistas queriam
principalmente matar Deus, aniquilá-lo do coração das pessoas, não importando a religião. Mas agora os
judeus não queriam mais saber do papa alemão, que tinha reabilitado um homem que negava a existência
do holocausto.

Não entendi por que o papa não responsabilizava os culpados, e não tenho a menor dúvida que o seu
predecessor já teria feito o maior escarcéu com os responsáveis. Os culpados dessa catástrofe que se
abateu sobre a Igreja Católica teriam que finalmente confessar a sua culpa, principalmente o cardeal
Darío Castrillón Hoyos. Em vez disso, durante a audiência geral, o papa reiterou a condenação ao
holocausto e seu apreço pelo judaísmo. A mídia internacional não conseguia entender por que o papa não
assumiu o seu erro naquele dia e pediu perdão, para que os danos que a Igreja Católica havia sofrido
fossem reparados e que finalmente dissesse que voltaria atrás na suspensão da excomunhão de
Williamson.

A paciência do povo vítima do holocausto tinha se acabado, pois não era possível entender como
alguém podia ironizar aquele período. Ninguém mais tinha paciência com o papa. O desastre estava
prestes a acontecer em seu país natal, mas foi exatamente esse novo ataque que o salvaria. Em minha
opinião, foi transferida para Angela Merkel, chanceler da Alemanha, a glória que ela sente por ser alemã
e por ser a guardiã da honra das vítimas que foram assassinadas no período nazista e de proteger sua
memória. Se alguma vez um político fez algo que merecesse minha aprovação, foi essa. O conselho
central dos judeus da Alemanha se declarou chocado com a atitude do papa. Como Bento XVI conseguia
reabilitar um negador do holocausto e não se dar conta de que isso tinha sido um erro? O conselho central
dos judeus não conseguia entender. Aumentava a pressão para que a chanceler interviesse nesse assunto,
e agora os integrantes do governo também tinham noção da repercussão.

O Vaticano estava passando por uma crise. O papa poderia ser acusado de ter cometido um erro
terrível por causa de sua comissão papal Ecclesia Dei, comandada pelo cardeal Castrillón Hoyos. Ele
também poderia ser acusado porque seu secretariado de Estado não soube lidar com o erro, agravando a
crise por decidir simplesmente manter o silêncio, em vez de expulsar Williamson. Podia-se acusar o
papa de tudo isso, mas não de antissemitismo. Isso era um evidente absurdo. Meu grande amigo
Menachem Gantz, um judeu e especialista do Vaticano, do jornal Jedioth Achronoth, me disse, naquela
ocasião: – Ninguém em Israel realmente acredita que o papa seja antissemita.

Acredito que o pontificado do papa Bento XVI entrará para a história como o pontificado de um
alemão que não soube lidar com os judeus com sensibilidade suficiente. Acredito que o seu
comportamento e o seu discurso em Auschwitz foram um erro e a sua visita ao memorial do holocausto
Yad Vashem me decepcionaram, mas acho uma imensa bobagem dizerem que Joseph Ratzinger é
antissemita. Bento XVI adora o Velho Testamento e considera a tradição e a língua judaica como partes
importantes de sua vida. Mas Angela Merkel estava sendo muito pressionada e ela sabia das
consequências de criticar um papa abertamente; desde a época de Bismark não havia um governante que
ousasse criticar o papa publicamente. Estou certo de que ela sabia perfeitamente que o papa não é



antissemita, mas ela precisava fazer algo. E assim chegamos ao inesquecível dia 3 de fevereiro de 2009,
o 13o dia desde o desencadear do desastre.

Ninguém no Vaticano prestou atenção à conferência de imprensa da chanceler alemã Angela Merkel,
acompanhada do presidente do Cazaquistão, Nursultan Nasarbayev, na tarde daquele 3 de fevereiro.
Nenhum clérigo imaginaria o que aconteceu naquela ocasião. Subitamente, Angela Merkel parou. No
canto da sala, ela falou sobre a decisão do papa de reabilitar o homem que negava o holocausto: – A
questão é que não há o que negar. – Ela achava que o papa precisava esclarecer as coisas “ele ainda não
fez o suficiente”. Aquilo foi impressionante, não apenas pela dimensão histórica: nenhum dos seus
predecessores, nem o chanceler Gerhard Schröeder nem Helmut Kohl, Helmut Scmidt, Willy Brandt, Kurt
Georg Kiesinger, Ludwig Erhard ou o chanceler Konrad Adenauer criticaram um papa abertamente. A
última vez que um chefe de governo alemão criticou um papa foi durante o mandato de Otto von Bismark,
há muito tempo. A disputa começou em 1871, quando Bismark se indispôs com o papa Pio IX. E agora
era a vez de Angela Merkel. Uma situação que até então fora única na história do mundo parecia se
repetir.

Após a eleição do papa João Paulo II, em 1978, aconteceu algo inédito na história da Igreja: um
homem que não era italiano estava ocupando o trono de Pedro e ele se envolveu em uma disputa amarga
com o seu país natal, dizendo que o mundo precisava de uma mudança radical. Talvez o ministro do
Exterior Hans-Dietrich Genscher tenha sido o político que se expressou com mais clareza do que
qualquer outro. Para ele, não havia dúvida de que a Europa oriental, principalmente Karol Wojtyla, tinha
tido um papel importantíssimo na queda do muro de Berlim. A guerra com o seu próprio país começou
pouco depois de sua eleição e foi crucial para a Europa. A pressão feita sobre o primeiro-ministro
polonês, Edward Gierek, para que ele convidasse o papa polonês para voltar para casa foi imensa, em
um país então sob o regime comunista e que era 90% católico. Quando Gierek convidou Karol Wojtyla, o
chefe do Kremlin interviu pessoalmente. Leonid Brezhnev acusou Gierek de ser um comunista ainda pior
que o seu predecessor, Wladyslaw Gomulka. Ele tinha se recusado a convidar o papa Paulo VI para
visitar a Polônia, e os poloneses teriam de lidar mais uma vez com a não visita de um papa.

Mas Karol Wojtyla não era o papa Paulo VI, ele era polonês: o primeiro papa eslavo da história e
Gierek estava encurralado. Declarar publicamente que o papa não seria convidado para visitar o país
poderia causar uma revolta popular. Gierek manteve o convite feito a Karol Wojtyla, mesmo quando
Breschnew havia avisado de que ele se arrependeria disso. Os poloneses queriam ver o papa deles, seu
conterrâneo, em seu país. Karol Wojtyla começou uma maratona de negociações com Edward Gierek,
negociações que trariam um sucesso gigantesco para o papa. João Paulo II queria ir para Varsóvia e
Cracóvia no dia 8 de maio, dia de São Estanislau, o santo padroeiro da Polônia. Gierek não queria isso
de jeito nenhum, ele sabia que os poloneses tinham um relacionamento com o seu santo padroeiro muito
mais forte do que o amor deles pelos irmãos soviéticos. Isso poderia provocar problemas sérios com
Moscou, caso o papa fizesse uma demonstração aberta disso para milhões de fiéis. Gierek rejeitou esse
pedido do papa, mas ele não podia rejeitar o segundo, de mudar a viagem. O que Karol Wojtyla exigiu
em troca, para não participar da festa de São Estanislau tinha um preço bem alto: em vez de uma visita de
dois dias, a viagem duraria oito dias, de 2 a 10 de junho de 1979; além disso, ele não queria visitar
apenas duas cidades, mas seis. Edward Gierek não aceitou essa troca e percebeu que Leonid Breschnew
estava certo: ele já começava a se arrepender de ter convidado Karol Wojtyla, porque aquela viagem
estava sendo montada para ser um triunfo para o papa. Milhões saudaram Karol Wojtyla como um
salvador. A partir daquele momento ele se tornaria o chefe de facto da Polônia.

– Karol Wojtyla nunca estava ocupado demais quando se tratava da Polônia, ele queria ser informado
pessoal e imediatamente se algo importante acontecesse, não importava se fosse dia ou noite. Em 1981, a
embaixada americana mandou uma mensagem ao secretariado de Estado do Vaticano dizendo que os
americanos queriam falar pessoalmente com o papa – disse-me o secretário do papa, dom Stanislaw



Dziwisz. Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, queria avisar João Paulo II sobre uma iminente
invasão da Polônia pela União Soviética, com o Exército Vermelho por leste e tropas do exército
nacional popular da RDA por oeste. João Paulo II ligou para Breschnew e ameaçou expô-lo diante de
toda a opinião pública internacional. Breschnew cancelou o ataque. Nos anos seguintes, Karol Wojtyla
atacou o ditador Wojciech Jaruzelski, que impôs a lei marcial na Polônia e prendeu os chefes da
federação sindical Solidarność. A partir desde dia, o papa passou a falar sobre a coragem da
Solidarność, até que os chefes da federação sindical, principalmente o futuro presidente polonês Lech
Walesa, fossem libertados. Mais tarde, foi criada a primeira “mesa redonda” na história da Polônia. Mas
ninguém no Vaticano jamais pensaria que essa situação voltaria a acontecer. Durante o início do
pontificado de Bento XVI, todos excluíram um iminente conflito entre o papa e a chanceler alemã. Mas
agora o conflito tinha começado de novo.

Eu estava ansioso para saber o que o papa iria fazer. Todos no Vaticano sabiam perfeitamente que a
Igreja tinha escapado por pouco de um desastre, em apenas 72 horas. Se a chanceler da Alemanha tivesse
feito sua solicitação para que o papa esclarecesse o caso Williamson alguns dias antes, antes do dia 31
de janeiro, então teria ocorrido uma grande crise. O pedido do ministro religioso de Israel Yitzhak
Cohen, de desconvidar o papa no dia 31 de janeiro, teria dado razão para ela. Ela poderia agir como
advogada dos descendentes dos sobreviventes do holocausto e grande defensora dos interesses de Israel,
nesse assunto. Mas muito tempo já tinha se passado, o pedido do ministro religioso de desconvidar o
papa já havia sido retirado, o governo israelita já havia esclarecido que eles não achavam que o papa era
antissemita e, por isso, o convite a ele fora mantido. Diante da comunidade internacional, parecia que
Merkel pedia um esclarecimento do papa por algo que afetava principalmente os judeus, depois de o
chefe do povo judeu dizer que não precisava de maiores esclarecimentos. Joseph Ratzinger com certeza
tinha amigos muito influentes entre os judeus. As reações dos partidos CDU/CSU também mostraram que
muitos membros não concordavam com a crítica feita por Angela Merkel. Bernhard Posselt, político do
CSU, advertiu a chanceler para que não continuasse a “agir como professora do papa”. O que era para
ser um gesto nobre, em memória das vítimas do holocausto, acabou se voltando contra a chanceler.

Os católicos alemães estavam divididos: alguns apoiavam a chanceler e queriam que o papa
finalmente dissesse algo e expulsasse Williamson, outros achavam que o ataque ao papa tinha ido longe
demais. Naquele dia, surgia uma grande batalha entre a influência e a reputação de Joseph Ratzinger.
Passaram-se algumas horas. Até as cinco horas da tarde, não se tinha nenhuma resposta do papa Bento
XVI quanto ao ataque da chanceler. Isso significava uma coisa: apesar da singularidade da crítica,
ninguém tinha acordado o papa. Normalmente, ele descansava entre 2h30 e 4h30 da tarde, e não voltava
para a sua escrivaninha antes das cinco da tarde. Mais uma hora se passou e não aconteceu nada. Eu não
conseguia entender porque o papa não respondia. Ele precisava responder a esse ataque. Ele não podia
simplesmente deixar o assunto sem nem mesmo um comentário.

Quando os escritórios do Vaticano se esvaziaram, naquela noite, os clérigos deduziram que o
comentário da chanceler alemã ao papa ficaria efetivamente sem resposta. Deduziram erradamente.
Somente por volta das 19h00 é que uma declaração foi publicada na sala de imprensa da Santa Sé. O
padre Federico Lombardi limitou-se a afirmar que o papa já havia dito tudo o que tinha a dizer sobre
aquele assunto, tanto em Roma como durante a visita à sinagoga em Colônia, em 2005, e no campo de
concentração de Auschwitz-Birkenau, em 2006.

Conforme eu relia a declaração do padre Lombardi, não conseguia entender como o papa havia
deixado uma declaração tão importante a cargo do padre Lombardi. Por que o próprio papa não
respondeu? Eu não imaginava qual poderia ser a verdade por trás dos fatos e essa verdade iria esclarecer
muito sobre todo o pontificado de Bento XVI. Enquanto a mídia se revoltava com a declaração de Angela
Merkel e a resposta do padre Lombardi, o papa estava jantando e tomando chá. Somente depois disso ele
iria para a sala de televisão e, por volta das oito horas da noite, quando começasse o noticiário, ele



ficaria sabendo de tudo o que tinha acontecido naquele dia. Repetia-se a situação histórica que marcou o
pontificado de seu antecessor. Mais uma vez, o chefe de Estado do país natal do papa criticava o vigário
de Cristo. Mas dessa vez a cúpula do Vaticano não se deu sequer ao trabalho de relatar os fatos ao papa.
Pelo contrário. Na resposta dada por eles à chanceler alemã, a opinião do papa simplesmente não foi
pedida. Eles publicaram uma resposta em nome do sumo pontífice sem nem ao menos perguntar o que ele
realmente pensava.



Quão forte é Bento XVI?

Os acontecimentos do dia 3 de fevereiro de 2009 originaram uma pergunta dramática: quem realmente
governa o Vaticano? Até aquele dia, parecia que as decisões no pontificado de Joseph Ratzinger eram as
decisões do papa Bento XVI, mas a partir daquele dia todos começaram a se perguntar se isso era
realmente verdade. A decisão de não informar o papa sobre a crítica que a chanceler fizera sobre ele e
mandar uma resposta a Angela Merkel mostrava que o secretariado de Estado não tinha medo da reação
do papa. Aparentemente, ninguém esperava que ele pudesse se zangar, dizendo que deveria ser sempre
informado a tempo e que ninguém poderia presumir nada e menos ainda dar uma resposta em seu nome.
Mas nada aconteceu. Eu já tinha percebido isso no dia em que tivemos aquele voo memorável para o
Brasil, no dia 9 de maio de 2007. Naquela ocasião, o secretariado de Estado havia mostrado a toda a
mídia que o papa não tinha nenhuma ideia sobre a questão da Conferência Episcopal Mexicana, conforme
já escrevi. Mais do que isso, ele sabia tão pouco sobre a questão que teve de ser publicamente corrigido
pelo secretariado de Estado. Tive a sensação de que se deixasse ser humilhado desse jeito, ele jamais
seria capaz de recuperar a sua autoridade sobre o secretariado de Estado, provavelmente ele jamais seria
capaz de confiar no secretariado novamente.

Não se pode ignorar o que resultou desse dia 3 de fevereiro. Eu me encontrei com o chefe da
Conferência Episcopal Alemã, Robert Zollitsch, na sede da Conferência, na Villa Mater Dei, pouco
depois dos acontecimentos. Perguntei o que ele achava de nem sequer terem perguntado a opinião do
papa quando a chanceler alemã o criticou, e comentei que as pessoas não achavam importante ouvi-lo
antes do secretariado de Estado responder à chanceler com a explicação do padre Federico Lombardi. O
bispo Robert Zollitsch não escondeu o seu assombro com os acontecimentos e me disse: – Isso jamais
teria acontecido na minha sagração episcopal. – Em linguagem clara, isso significava que o bispo de
Freiburg tinha a sua máquina sob controle, enquanto o secretariado de Estado podia fazer abertamente o
que quisesse com o papa. Aquele 3 de fevereiro mostrou claramente o relacionamento do papa com o
Vaticano: algumas decisões eram tomadas sem a participação dele, mas quando algo dava errado, a culpa
era sempre do papa. Essa era a verdade que veio à tona. No dia seguinte, 4 de fevereiro, o secretariado
de Estado não deu muita importância a isso. Porque não é um papa, o vigário de Jesus Cristo, quem toma
as decisões, mas sim outras forças no secretariado de Estado, e isso pode ser um exemplo de “que a sua
mão esquerda não saiba o que faz a direita”. No dia 3 de fevereiro, o padre Federico Lombardi disse que
não havia mais nada para ser explicado e que o papa já havia dito tudo. Mas de repente ele discordou
com o secretariado de Estado e publicou uma declaração discreta no Osservatore Romano.
Aparentemente, nem tudo fora explicado, porque naquele 4 de fevereiro o secretariado de Estado
convidou o bispo Richard Williamson a retirar as suas afirmações sobre a não existência do holocausto.
Na explicação do secretariado de Estado, o papa não sabia que Williamson defendia uma posição tão
absurda.

Mas o próprio maquinário da Igreja sabia que seria muito difícil convencer o público que essa
declaração era verdadeira. Por anos o papa trabalhou como membro da comissão Ecclesia Dei, comissão
que se preocupava com a suspensão da excomunhão de quatro bispos, mas não sabia que Williamson
tinha escapado de um processo no Canadá. Sites de internet comuns, como o Kath.net, conseguiam
mostrar o passado criminoso de Williamson. Um comitê especial conseguiu não descobrir isso por
diversos anos?

Mas ficou ainda pior. O bispo sueco Anders Arborelius admitiu que tanto ele quanto o núncio do
Vaticano na Suécia, Emil Paul Tscherring, avisaram a todas as “autoridades competentes” do Vaticano
sobre a atitude de Williamson, em relação ao holocausto. É perfeitamente impossível imaginar uma
revelação mais aterrorizante do que essa. O Vaticano também sabia, pois tinha sido avisado pelo seu
próprio pessoal, sobre a atitude de Williamson. Como o secretariado de Estado poderia manter a sua



declaração afirmando que o papa não sabia de nada, e explicar como podia ser possível uma ignorância
desse tipo? Nesse ponto, a explicação era óbvia: o assunto caía sob a jurisdição do cardeal Darío
Castrillón Hoyos. Ele tinha sido devidamente informado, apesar de negar. O problema principal do caso
já não podia ser encoberto: o Vaticano não podia mais apresentar um culpado. O caso Williamson foi
apresentado ad acta havia muito tempo e o chefe da comissão, o cardeal Darío Castrillón Hoyos, deveria
ter feito o que era correto e admitido a sua culpa. Mas ele fez o oposto. Ele afirmou que não sabia sobre
essa atitude de Richard Williamson. Mas por que Anders Aborelius iria mentir sobre ter “informado as
autoridades competentes”? Desde o dia 28 de fevereiro de 2009 todos sabiam que Castrillón Hoyos era
um dos homens mais importantes nesse caso. O bispo Williamson escreveu uma carta ao Vaticano,
pedindo desculpas por todo o transtorno que ele havia causado: ele simplesmente não enviou essa carta
ao papa, mas sim ao homem responsável por lidar com o seu caso, o cardeal Darío Castrillón Hoyos. Se
Castrillón Hoyos tivesse admitido que sabia que tipo de homem Richard Williamson realmente era, se
ele tivesse admitido que havia sugerido ao papa que o reabilitasse, e se o Vaticano tivesse revelado os
fatos como eles realmente eram e obrigado Castrillón Hoyos a dizer a verdade, então talvez a imagem do
papa tivesse sido menos danificada, porque o Vaticano poderia demonstrar que Bento XVI estava na
linha de tiro, sem a menor chance de se defender. Mas isso não aconteceu. Os responsáveis não disseram
nada. Naquela época, todos os que conviviam ali, no Vaticano, entendiam cada vez menos o que
acontecia. Não há duvidas de que o papa, já prejudicado por causa do escândalo Williamson, seria ainda
mais enfraquecido.

Existiam e existem pessoas no Vaticano desejosas de ver exatamente isso? Se existiam pessoas assim,
então elas cometeram um grave erro. Porque querer um papa fraco, que interfira o menos possível,
significa que no momento em que eles precisarem de um papa forte, eles ficarão sem nada.

Até o fim, o caso Williamson foi um evento único no Vaticano. Normalmente, a ala conservadora da
Igreja passa meses, quando não anos, falando de um erro da ala progressista e vice-versa. Mas o caso
Williamson acabou abruptamente, de repente. Ninguém queria se envolver com aquilo, também porque,
por motivos muitos raros, o caso Williamson se relacionava tanto com a ala conservadora quanto com a
ala progressista da Igreja, o que quase nunca acontece. O consenso foi que, dessa vez, ambos os lados
haviam perdido. Os círculos conservadores sabiam que a tentativa de aproximação com a Fraternidade
Sacerdotal São Pio X terminara em desastre. E todos os homens dos quase quinhentos padres da FSSPX
teriam de lidar, no futuro, com a suspeita de serem antissemitas, como Williamson. Uma reinserção na
Igreja Católica estava fora de cogitação, principalmente porque essa questão tinha se tornado tão grave.
Normalmente, ninguém de fora da Igreja iria se interessar realmente pelo escândalo Williamson. A
questão era simplesmente eliminar o primeiro obstáculo para facilitar o diálogo entre a FSSPX e a Igreja
Católica. O escândalo Williamson causou um furor tão grande no mundo inteiro porque não se tratava
mais se a posição da FSSPX era compatível ou não com a Igreja Católica, mas sim porque era um
assunto envolvendo o relacionamento com os judeus. Uma negociação futura pacífica a favor da
Fraternidade Sacerdotal São Pio X parecia impossível. A tentativa do papa de estender as mãos para um
grupo muito conservador terminou em fracasso. Até a ala conservadora inicialmente não quis mais
retomar as negociações com o grupo. Mas a ala progressita da Igreja também quis esquecer o caso
Williamson o mais rápido possível. O escândalo prejudicou a reputação da Igreja no mundo inteiro. A
Igreja Católica precisou de décadas de trabalho duro para conseguir se liberar das acusações de
antissemitismo latente e ganhar o reconhecimento mundial por seguir essa direção, que foi exemplificada
com a visita histórica do papa João Paulo II a Jerusalém. E agora aquilo estava acontecendo.



Morder e devorar

Mas existe um homem no Vaticano que ficou indelevelmente marcado por esse escândalo, simplesmente
porque não pôde esquecer o que aconteceu. E esse homem é o papa Bento XVI. O escândalo com certeza
o mudou. Parece que algo nele se quebrou. O escândalo Williamson tomou algo de Joseph Ratzinger para
sempre. A hostilidade contra Joseph Ratzinger fez com que ele fosse o alvo preferido dos progressistas
católicos alemães; até na Itália a imprensa o usava como bode expiatório e o apelidou de “cardeal
blindado”. Joseph Ratzinger conseguia e devia viver com isso, nada disso o abalou. Ele apenas avisava
vez por outra os seus amigos na Igreja sobre o mal que espreitava no mundo. Mas o escândalo
Williamson foi uma experiência nova para Ratzinger. Não só havia gente disposta a denunciá-lo, como
também muitas pessoas dentro da própria Igreja, homens que eram bispos. Joseph Ratzinger não lidou
bem com os ataques desferidos contra ele dentro da Igreja, tanto da Cúria como da Conferência
Episcopal Alemã. Ele não pôde deixar tudo isso de lado, esquecer o que havia acontecido e olhar para o
futuro. Por isso, tomou uma decisão única na história dos papas. No dia 10 de março de 2009, ele
escreveu uma carta pessoal que tratava sobre um assunto que o público não poderia saber: Joseph
Ratzinger escreveu o quanto ele estava ferido e o quanto tudo aquilo o tinha feito sofrer.

A opinião pública na Alemanha já havia se acostumado, tanto com católicos como com não católicos,
com as mídias atacando o papa alemão. Mas o que até então ninguém tinha pensado, nem se interessado,
por causa dos séculos de inacessibilidade dos papas, era que Joseph Ratzinger também é uma pessoa, um
ser humano que sente os ataques e insultos, e que ele se feriu, com todo aquele ódio dirigido a ele. O
escândalo Williamson terminou com uma virada surpreendente: atrás do cargo monumental de papa
estava um homem idoso delicado, humilhado, frustrado e muito machucado, que não conseguia mais
suportar ser encurralado e que sentia que não tinha mais forças para superar tudo aquilo. Joseph
Ratzinger escreveu em sua carta: “Às vezes, fica-se a impressão de que a nossa sociedade tem a
necessidade de pelo menos um grupo ao qual não se conceda tolerância, contra o qual seja possível
tranquilamente arremeter-se com aversão. E se alguém ousar se aproximar deste grupo – do papa, nesse
caso – perderá também o direito à tolerância e poderá, de igual modo, ser tratado com aversãos sem
temor nem decência”.

Ele escreveu sobre a “avalanche de protestos” dirigida a ele e “cujo azedume revelava feridas que
remontavam além do momento”. O papa sabia que não conseguiria simplesmente esquecer essas feridas,
pois elas continuariam ali, dentro dele, depois que aquele “momento” passasse. Ele mostrou o quão
sentido estava, o quão abaladas estavam sua alma e sua autoestima ao citar uma frase da carta de São
Paulo aos gálatas: “Se vós, porém, vos mordeis e devorais mutuamente, tomai cuidado em não vos
destruirdes uns aos outros”. O papa não poderia ter escolhido uma citação mais dramática. Para ele, o
escândalo Williamson não parecia ser apenas uma luta sobre ódio, mas ele usou a admoestação de Paulo:
cuidado para não se matarem. O papa mostrou a todos que ele tinha sofrido com aquela situação, e saído
dela profundamente ferido.

O papa adicionou ainda: “Infelizmente, esse ‘morder e devorar’ existe também hoje na Igreja, como
expressão duma liberdade mal interpretada”. Era preciso ser um papa muito solitário para escrever isso,
e acusar os padres e bispos de quererem mordê-lo e devorá-lo, como meio de expressar uma liberdade
mal-interpretada. Com isso, o papa estava dizendo: a tarefa de vocês era apoiar o papa, quando ele
enfrentasse dificuldades; era esperado que vocês o respaldassem; mas, em vez disso, vocês acreditaram
que podiam simplesmente ignorar o voto de obediência feito a ele e interpretar erroneamente o que é
liberdade de expressão – e atacá-lo, em vez de defendê-lo.

Com isso fica claro por que o escândalo Williamson é tão importante para entender o pontificado de
Bento XVI. A tempestade que surgiu com esse conflito, dentro da própria Igreja, resultou em dois
aspectos que até então tinham passado despercebidos, no homem Joseph Ratzinger: a sua solidão e a sua



vulnerabilidade. O caso Williamson evidenciou o que seu secretariado de Estado nem tinha dado ao
trabalho de perguntar a ele se deveriam consultar os cardeais. Ele se sentiu humilhado e perdeu o seu
poder. Ou talvez poir: ele também sabia que todos sabem disso.

O maior segredo do Vaticano que o escândalo Williamson revelou, mesmo se as câmeras de televisão
não estivessem mais apontadas para lá, pode ser resumido nesta constatação: o trono do papa está vazio.
O homem que deve se sentar ali, o chefe, o grande comandante que toma todas as decisões como
soberano e possui diversos subordinados que o ajudam com a máquina e que deveriam estar ali somente
para servi-lo, esse homem não existe. Esse segredo me foi revelado pela primeira vez pelo secretário do
papa João Paulo II, mas de modo tão enigmático que somente alguém que conhecesse bem dom Stanislaw
poderia entender o que ele quisera dizer com isso. No dia 15 de outubro de 2008, conservei com dom
Stanislaw na sala de imprensa da Santa Sé; ele já havia se tornado o cardeal da Cracóvia há bastante
tempo. Mas ele continuava a ser a mesma pessoa de sempre, e eu me alegrei por isso. Perguntei quais
eram as principais diferenças entre João Paulo II e Bento XVI. Ele respondeu com apenas uma frase: –
João Paulo II foi papa. – Mas, então, o que era Bento XVI?

Pelo menos, desde que o bispo Zollitsch dissera aberta e presunçosamente que o fato de agir pelas
costas do papa nunca aconteceria com ele, como o secretariado de Estado havia feito durante o conflito
com Angela Merkel, uma coisa estava clara: os bispos sabiam perfeitamente quem mandava e eles tinham
ciência de que Joseph Ratzinger não era um papa forte. Bento XVI parecia ter decidido que, como papa, a
sua jurisdição abrangia apenas assuntos teológicos, como competia ao professor universitário de
Teologia Joseph Ratzinger. De certo modo, isso cumpriu a profecia de Ratzinger, quando ele disse, no
dia em que foi eleito, que os cardeais haviam escolhido um trabalhador humilde na vinícola do Senhor e
que ele continuaria a ser um trabalhador humilde. Ele não tinha, de um momento para o outro, se
transformado em um papa que assume todas as tarefas e manda em tudo e em todos. Joseph Ratzinger
incorporava o conselheiro teológico do papa, como se o cargo de papa no Vaticano continuasse vazio. A
política exterior da Igreja passou aos cuidados do secretariado de Estado, e Joseph Ratzinger lidava
apenas com os aspectos teológicos. No livro-entrevista Luz do mundo, o papa diria, em meados de 2010:
“A mim restou apenas aceitar o fato de que além de grandes papas também devem existir papas
pequenos, que abrem mão”.

O pequeno papa Bento XVI? A história de Joseph Ratzinger não podia ter tido uma reviravolta mais
surpreendente. O caso Williamson mostrou quantas tarefas haviam sido retiradas do domínio dele.

Ninguém jamais havia imaginado que pudesse ter ocorrido um destronamento de Joseph Ratzinger,
depois de sua eleição em 2005. Não havia dúvida de que Joseph Ratzinger assumira o legado de um
gigante. Centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro tinham o papa João Paulo II em seus corações.
Ele mudou o mundo para melhor, conseguiu espaço até para o seu antigo inimigo nos dias do império
comunista. Mas apesar de, no início, Joseph Ratzinger ter sido comparado como um papa pequeno em
relação a seu predecessor, as circunstâncias desde a sua eleição fizeram dele um grande papa apesar de
tudo o que a máquina do Vaticano fizesse. As circunstâncias criaram uma disputa incomparável para ser a
figura autoritária durante o pontificado de um grande papa: Joseph Ratzinger fora eleito em tempo
recorde, o que significava uma grande restrição de poder da máquina do Vaticano. Pois a eleição mostrou
que o papa Bento XVI tinha o apoio de uma grande parte do Colégio dos Cardeais.
A) O apoio dos cardeais: se Joseph Ratzinger tivesse sido eleito após uma longa eleição e somente com
uma pequena maioria, então poderiam surgir problemas entre o Vaticano e o novo papa, porque sempre
há alguns cardeais que não votaram no papa ou votaram relutantemente. Mas um papa que é eleito
rapidamente significa que aquele papa foi escolhido pela grande maioria dos votos do Vaticano. Isso
também era significativo.
B) O gênio de Joseph Ratzinger: ao contrário de seus predecessores, Ratzinger foi descrito como um
gênio desde o início. Karol Wojtyla jamais fizera segredo de nunca ter considerado a tese de Max



Scheeler “como sendo tão bem-feita”. Karol Wojtyla simplesmente não era um gênio científico no campo
da Teologia. Diferentemente de Joseph Ratzinger, que ao ser eleito papa já tinham recebido todos os
tipos de prêmios do mundo científico; os seus diálogos com o filósofo ateísta Jürgen Habermas, na
Academia Católica de Munique, em 2004, lhe granjearam muita fama entre os cientistas não religiosos.
Joseph Ratzinger pertencia ao grupo mais elitista de pessoas geniais do mundo desde 1988, quando foi
agraciado com a respeitada Légion d’honneur.  Em 1992, ele foi eleito para entrar para a Académie des
Sciences Morales de l’Institut de France. Seus inúmeros livros, especialmente suas obras sobre
introdução ao cristianismo, eram considerados trabalhos pioneiros na Teologia moderna. No quesito de
carreira científica, Joseph Ratzinger tinha muito mais vantagens que o seu predecessor, no momento de
sua eleição – predecessor que entrou para a história como um monumento humano. Por mais que fosse
difícil para Joseph Ratzinger suceder o “papa do milênio”, isso tudo o ajudava no Vaticano.
C) O escudo de proteção de Karol Wojtyla: Ratzinger tinha a seu favor o fato de ter sido um dos
assistentes mais próximos de Karol Wojtyla e por muito tempo o único a quem Karol Wojtyla chamou de
“meu melhor amigo”, em seu livro de memórias Erinnerungen und Identität [“Lembranças e identidade”,
em tradução livre]. A máquina do Vaticano não poderia se revoltar contra um homem que parecia
destinado a continuar o legado do “papa do milênio”. Por causa dessa condição, o papa Bento XVI
parecia ser insuperável. Há ainda um último argumento para a autoridade e força indestrutível do grande
papa Bento XVI e que ninguém confiava nele, principalmente a massa de fiéis.
D) O apoio das massas: bastava olhar para Joseph Ratzinger para perceber que esse homem não queria
aparecer diante de milhares de pessoas como uma estrela. O homem modesto não fazia segredo de não
gostar de ser o centro das atenções e que as pessoas ficassem olhando para ele.

O acaso fez com que ele fosse o decano do colégio dos cardeais escolhido para rezar o funeral de
Karol Wojtyla. E naquele dia frio de abril, o mundo viu, com fascinação, que emanava de Joseph
Ratzinger um grande amor por seu predecessor, e ele conseguiu passar pela missa sem grandes
dificuldades. A sua frase de consolo para as massas, lamentando, não seria esquecida nos anos seguintes,
dizendo que agora João Paulo II estava “à janela da casa de Deus, nos observando de lá de cima”. As
pessoas se lembraram por muitos anos desse réquiem para João Paulo II, quando o vento virou as folhas
da Bíblia sobre o caixão.

Considerando esses fatos, não havia dúvida de que um homem forte agora ocupava o trono de Pedro.
Um papa com tanto poder e autoridade saberia lidar com o maquinário do Vaticano, porque: A) o colégio
dos cardeais o apoiava; B) ele era um gênio da Teologia; C) ele significava a continuação do trabalho do
“papa do milênio”; e D) ele tinha o apoio das massas. Mas então, como acabaram acontecendo os fatos
dos quais o papa Bento XVI falou abertamente em 2010 dizendo que ele era um “pequeno papa”? E por
que há anos ninguém no Vaticano duvidava que o trono de Pedro estivesse vazio, já que não havia um
papa forte para tomar as decisões? O papa que existia era ignorado pelo seu próprio maquinário, como
se não houvesse um papa. Como se chegou a isso?

Joseph Ratzinger sentia que nenhum funcionário, não apenas do secretariado de Estado, queria falar
com ele, mesmo quando precisavam. Ele se sentia um homem ainda mais solitário, como um homem
idoso que é abandonado por todos os seus amigos. Nada mostra melhor isso, na sua carta, do que quando
ele fala sobre a quem ele deve a sua salvação. E reconheceu, corretamente, que o “gesto silencioso”, a
suspensão da excomunhão, não teria interessado a ninguém, se um dos homens a quem ele estendeu a mão
não fosse alguém que nega a existência do holocausto. Com isso ele revelava a essência do escândalo
Williamson, que é a polêmica de a Igreja ser ou não antissemita e o papa simpatizar ou não com
criminosos que negam a existência do holocausto. O ponto principal era a questão do relacionamento
dele com os judeus. O papa reconheceu isso e o que ele escreveu no dia 10 de março o ajudou: “Sinto-me
ainda mais agradecido aos amigos judeus que ajudaram a eliminar prontamente o equívoco e a
restabelecer aquela atmosfera de amizade e confiança que, durante todo o período do meu pontificado –



tal como no tempo do papa João Paulo II –, existiu e, graças a Deus, continua a existir”.
Quão solitário deve ser um papa para chegar ao ponto de acusar os seus bispos de terem dirigido tanto

ódio a ele que ele temia se afogar e se destruir, se os representantes de outra religião não tivessem se
mostrado como salvadores?

A carta do dia 10 de março de 2009 assinala outro momento decisivo no pontificado de Bento XVI.
Havia terminado a discussão se o papa havia feito a Igreja voltar para o tempo anterior ao Segundo
Concílio do Vaticano. Não há mais dúvidas de que o papa queria exatamente isso, olhar para o passado,
em vez de olhar para frente. Ele explicou abertamente que era contra a ideia de se ver “como o grande
defensor do Concílio”; ele “precisava se recordar” que “quem quer ser obediente à fé precisa aceitar os
séculos” e não “se separar da raiz”.

O papa não deixou nenhuma dúvida de que ele simpatizava com a volta dos tempos anteriores ao
Concílio; ele queria que os 491 padres, os 215 seminaristas, as 88 escolas, os 117 frades e as 164 freiras
da Fraternidade Sacerdotal São Pio X voltassem para a Igreja. A grande maioria dos católicos não
entendem nada desse período. Pessoalmente, acredito que esse anseio de voltar no tempo é um traço
marcante na personalidade de Joseph Ratzinger. Qualquer pessoa que conversar com ele sentirá a mesma
coisa, quando ele fala da Igreja ideal; a Igreja dos seus sonhos é a Igreja de sua infância. É a Igreja que
ele frequentou na Bavária, uma Igreja sagrada, intacta e que era um conforto para as pessoas e era o
centro natural da vida das pessoas na Bavária. Essa é a Igreja que Joseph Ratzinger anseia, uma Igreja
que não existe mais. A Igreja atual não quer mais voltar no tempo e remover as barreiras que atrapalham
uma aproximação com a Fraternidade Sacerdotal Pio São X. Existem quatro pontos que, apesar de toda
boa vontade de Joseph Ratzinger, não podem ser ignorados. A maior parte da Igreja rejeita a FSSPX: 1)
por causa da discriminação deles contra mulheres, dizendo que elas não são “biologicamente” adequadas
para o estudo universitário; 2) pela rejeição dos Direitos Humanos; 3) pela zombaria dos judeus,
chamando-os de assassinos de Deus; e 4) por afirmarem que gays e lésbicas são pervertidos.



Sujeira

Um dos resultados do escândalo Williamson é que uma série de teólogos e alguns historiadores
explicaram o pontificado do papa Bento XVI como um fracasso. O famoso teólogo Jean-Pierre Wils,
nascido em 1957 em Geel, na Bélgica, e professor na Universidade Radboud, na Holanda, e fazia parte
da Igreja. Ele explicou que não conseguia mais se identificar com o “espírito totalitarista” da Igreja de
Bento XVI. A maior parte das condenações veio de críticos conhecidos do papa, por exemplo, o teólogo
Hans Kunig, que dizia que a Igreja corria o risco de se transformar em uma “seita ”, por causa do
péssimo pontificado de Bento XVI. De acordo com ele, o erro de Bento XVI se tornou visível no
escândalo, porque ele representava a posição de apenas uma pequena minoria dos católicos. Mas após o
escândalo Williamson, um grupo muito animado no Vaticano apontou um motivo completamente diferente
para o fracasso do pontificado do papa Bento XVI: o trabalho de Satã.

O chefe dos exorcistas do Vaticano, o padre Gabriel Amorth, que afirma já ter praticado mais de 70
mil exorcismos, não tem nenhuma dúvida de quem estava por trás das derrotas do papa alemão: Lúcifer, o
diabo. O que desencadeou essa suspeita foi a decisão do papa, no primeiro semestre de 2009, de
preparar um ano solene para os padres. Ele queria fortalecer a autoestima dos quase 400 mil padres no
mundo inteiro. O “ano dos padres” deveria ser uma celebração triunfante dos clérigos de Deus e então o
acaso fez com que viesse à tona o escândalo Williamson. Richard Williamson tornou-se rapidamente o
assunto mais importante da mídia, pois apenas algumas horas depois de o papa ter suspendido sua
excomunhão uma emissora de televisão transformou esse tema em manchete sensacionalista. O papa
estava diante de um fiasco, pois proclamava o ano solene dos padres e elogiava entusiasmadamente o
trabalho fantástico deles, enquanto em diversos países vinham à tona os crimes de padres que por anos
abusaram de crianças e jovens. Mais uma vez, o papa ficou parecendo um homem cujas palavras
entusiasmadas não serviam para a realidade amarga e triste da Igreja. Para os exorcistas, isso era muito
mais do que o acaso. O padre exorcista Gabriel Amorth não tinha dúvidas e escreveu: “O diabo está no
Vaticano, Satã está por trás dos casos de padres que abusam sexualmente de crianças, Satã os seduziu”.

Não era a primeira vez que Satã estava sendo acusado de prejudicar a Igreja. O papa Paulo VI
especulou diversas vezes sobre os acontecimentos finais do seu pontificado estarem sob a influência de
Satã. No dia 29 de junho de 1972, durante a festa de São Pedro e São Paulo, ele disse: “Temos a
impressão de que a fumaça de Satã entrou por todas as frestas do templo de Deus”. O papa Paulo VI
descreveu uma situação similar à que o seu sucessor Bento XVI viveria, mas infinitamente pior. Paulo VI
queria apenas alertar os padres que não celebram a missa corretamente; para ele, o fracasso vinha como
uma consequência da drástica reforma da liturgia durante o Segundo Concílio do Vaticano. Em todo o
mundo, padres desorientados por causa da reforma pareciam rezar a missa de qualquer jeito, e só podia
ter sido Satã que os havia seduzido, para fazer o sacrifício de Deus ineficaz. Comparado com padres que
abusam de crianças e que foram seduzidos por Satã para destruir crianças atacando-as sexualmente, o
problema durante o pontificado do Paulo VI era muito menor. Mas o papa Paulo VI estava convencido de
que o diabo realmente existe e que ele podia prejudicar a Igreja e as pessoas ativamente; e que ele
cometeu os crimes contra a Igreja. No dia 15 de novembro de 1972, Paulo VI fez uma caracterização do
diabo para uma audiência geral: “Uma das maiores necessidades da Igreja é a defesa de qualquer mal
que chamamos de diabo, o mal não é apenas uma deficiência, mas um poder em funcionamento, um ser
vivo espiritual que foi pervertido e corrompido, é uma realidade terrível, misteriosa e assustadora”.

No livro-entrevista Luz do mundo, o papa Bento XVI admitiria que ele chegou a pensar que aquilo
tudo eram ataques do diabo contra ele. Cabia a hipótese de pensar que o diabo não suportaria o “ano dos
padres” e por isso os jogou na lama. Como se ele quisesse mostrar ao mundo quanta sujeira existe entre
os padres.

O papa Bento XVI não usou uma imagem tão forte por acaso, especulando que o próprio Satã poderia



estar por trás de toda “sujeira” dos padres. Ele escreveu um discurso triunfal para a abertura do “ano dos
padres”, que abordava isso em um dos pontos principais. Ele explicou sobre o bem imensurável que os
padres no mundo inteiro fazem, comparável apenas à imensa bondade de Deus, afirmando que padres e
Deus trazem um bem inimaginável para as pessoas. Ele escreveu esse discurso na mesma semana em que
o mundo via com repugnância a quantidade que padres de cometeram transgressões sexuais em crianças
inocentes e que destruíram irremediavelmente uma parte de suas vidas. O papa citou o padroeiro dos
padres, Jean-Marie Vianney (1786-1859): “Ah, quão poderoso é o padre. Se ele soubesse disso,
morreria. Deus obedece a ele [...]”. O papa usou ainda outra citação do padroeiro francês de Ars-sur-
Formans: “Depois de Deus, o padre é tudo!”. Esse grande elogio aos padres pareceria um escárnio aos
ouvidos das centenas de vítimas que foram abusadas sexualmente por padres. Em conversas com vítimas
nos Estados Unidos e Austrália, o papa iria reconhecer que ele entenderia que essas pessoas dessem as
costas à Igreja por causa dos crimes cometidos por tantos padres. No primeiro semestre de 2009, o papa
ainda não sabia a extensão enorme que os escândalos sexuais tomariam. Caso contrário, ele jamais teria
mencionado os crimes dos padres em duas frases pequenas, no discurso do dia 16 de junho de 2009:
“Infelizmente existem situações que não podem ser suficientemente lamentadas, pois a Igreja está
sofrendo por causa da infidelidade de alguns de seus ministros. O mundo encontrará motivos para
transformar isso em escândalo e repudiar”. Naquela descrição, o papa diz que o mundo encontraria
motivos muito maiores para se afastar, do que “escândalo e repúdio” aos casos de padres que abusaram
sexualmente de crianças e jovens.



A armadilha africana

Em geral, vai-se à maior parte dos locais do Estado do Vaticano mais de uma vez: o correio, para buscar
as contas e correspondências; o supermercado lotado principalmente por freiras que fazem as compras
dos produtos básicos como farinha, macarrão e molho de tomate e, às vezes, ingredientes para fazer um
bolo de aniversário. Mas existem outros lugares aos quais as pessoas quase nunca vão, porque é muito
difícil conseguir agendar uma visita ou encaixar um horário. Em março de 2009 eu estava indo a um lugar
desses, a enfermaria do Vaticano. Precisávamos tomar a vacina contra febre amarela, para uma viagem
papal para a África. Como sempre, dezenas de romanos se amontoavam ali na farmácia do Vaticano,
porque esse é o lugar mais bem-abastecido da cidade; além disso – o que é mais importante – é um dos
mais baratos de Roma, porque ali não se paga imposto, na compra dos remédios, que assim custam
aproximadamente 20% a menos. Qualquer um que tenha tempo de passar pelo procedimento de cruzar a
fronteira para o Estado Pontifício compra seus medicamentos no Vaticano. Diariamente passam milhares
de pessoas na farmácia do papa. Ao lado, fica a enfermaria, silenciosa como a Bela Adormecida. É um
prédio grande, atrás do correio, rodeado de pinheiros. Ao entrar, vê-se primeiramente a sala de espera.
Nela há sempre pessoas de todos os países do mundo: um bispo da África que quebrou o braço ao
escorregar em uma escada quando estava indo ver o papa; uma freira da cozinha dos pobres das Irmãs de
Madre Teresa, que queimou a mão enquanto cozinhava macarrão; o representante de uma organização de
jovens que comeu algo estragado enquanto preparava a próxima Jornada Mundial da Juventude etc.

A enfermaria corresponde aos padrões italianos: em todas as cidades da Itália, as enfermarias são
normalmente um local de atendimento de emergência que substituem a ida ao hospital. O objetivo é que
pessoas com ferimentos ou doenças leves recebam um tratamento gratuito nas enfermarias sem ter que
recorrer a hospital. Em cada enfermaria trabalham normalmente um ou dois médicos, mas dezenas de
médicos trabalham na enfermaria do Vaticano. Existe a possibilidade de levar alguém de dentro do
Vaticano que esteja machucado ou doente para o hospital ultramoderno Agostino Gemelli, mas mesmo
assim o Vaticano mantém a enfermaria. Ali dá plantão também uma ginecologista, apesar de não se saber
de nenhuma criança que tenha nascido lá, além de um cirurgião, um cardiologista, especialistas em
doenças, urologistas, dentistas e até um necrotério. Subi até o primeiro andar e fui até o departamento
administrativo – o Vaticano não seria o Vaticano se não possuísse o aroma de séculos também no prédio
do serviço de saúde. Um dos chefes do serviço de saúde que me deu a dose da vacina contra febre
amarela era uma lenda viva, o commendatore Alberto Ricci. Ninguém na Itália entende muito bem o que
é um commendatore. Mas o commendatore Ricci não é qualquer um, dizem que ele é o descendente da
família do grande Matteo Ricci (1552-1610).

Matteo Ricci foi um lendário missionário que viveu uma das histórias mais estranhas na corte do
imperador chinês, no período que a Europa tentou cristianizar a Ásia. O padre jesuíta viajou pela Índia
até a China porque tinha decidido ir até a corte do rei chinês. Ele precisou de 17 anos para conseguir a
permissão para viajar da colônia de Macau até Pequim. Quando o imperador Wan Li, da dinastia Ming,
finalmente deu a permissão para o educadíssimo Matteo Ricci, um dos eunucos mais influentes da corte
do rei interceptou o missionário e aprisionou-o. Ele só foi liberado seis meses mais tarde e aos poucos
foi ganhando a confiança da corte imperial; ele fez inclusive um dos primeiros mapas mundiais da
história chinesa. Até então, os mapas mundiais da China eram extremamente incorretos, com relação a
informações sobre a Europa e a América. Ricci desenhou a China, o Império do Centro, bem no meio do
mundo. Por muitos anos, Matteo Ricci espalhou a fé católica na China; bem-nascido, ele era considerado
um erudito reverenciado. Ele foi o primeiro não diplomata a morrer em Pequim e a ser enterrado lá.
Todos no Vaticano sabem o quanto o papa Bento XVI reverencia Matteo Ricci; por isso, insistiu em fazer
uma exposição sobre a vida dele.

O commendatore Alberto Ricci é um homem de meia-idade que se senta sempre muito ereto, na



cadeira de seu consultório; ele talvez tenha algo a ver com o lendário Matteo Ricci, um dos principais
difusores da fé, mas tudo não passa de rumores, no Vaticano. O commendatore sabe que todos pensam
que ele é o descendente da lendária família. Mas esse homem magro que anda pelo Vaticano de modo
confiante, nunca declarou fazer efetivamente parte da família de Matteo Ricci.

Eu respeitava o homem que estava sentado na cadeira diante de mim e vi quando ele colocou a dose
específica da vacina contra febre amarela sobre a sua mesa, na minha frente. Ele viu nos meus olhos que
eu queria perguntar se era verdade que ele era parente do lendário Matteo Ricci. A sua atitude altiva
parecia me dizer que o commendatore Ricci não se preocupava em responder sobre as especulações
sobre sua origem. Eu estava envergonhado pela minha curiosidade, quando olhei para a parede atrás
dele. O médico tinha transformado o canto do consultório em um espaço para os patronos, algo muito
comum no Vaticano; e ali, junto às imagens dos santos, o commendatore Ricci pendurou as imagens de
missionários famosos, em bronze. Ele percebeu que eu vi a foto na parede e me olhou alegremente; seus
olhos pareciam me dizer: “Talvez eu seja aparentado da lendária família Ricci, talvez não, não falo disso
com ninguém. Mas não discuto que existe um segredo sobre isso. Não posso dizer a ninguém sobre o meu
segredo. Estenda o seu braço enquanto eu lido com a dose da vacina. E a exemplo de centenas de
pessoas, você se pergunta se é verdade ou não que sou o descendente do lendário missionário que se
vestiu como um mandarim rico na corte do imperador”. Um médico amigável injetou a dose no meu braço
na sala de tratamento do primeiro andar e me explicou que o doutor Polisca, médico pessoal do papa já
havia feito o mesmo com o papa. Após o breve procedimento, ele bateu nos meus ombros e disse: – Bem,
agora você já pode ir para a África.

As minhas viagens com o Vaticano para a África são uma das experiências mais emocionantes de
minha vida profissional. Um dos principais motivos é o contraste desses dois mundos tão diferentes. A
corte papal é feita de salões magníficos e silenciosos no Vaticano, ela não é feita de igrejas e palácios
nas regiões quentes e caóticas, para competir com as diversas religiões vibrantes da África. O papado
combina com fiéis que se ajoelham na Basílica de São Pedro e cantam hinos, ouvem os sermões papais e
recebem a bênção do papa, e não com massas confusas berrando e cantando ao som de tambores e, às
vezes, ao som de tiros de AK-47 disparados para cima, durante a celebração. A diferença entre as
viagens do papa para os Estados Unidos, Europa ou Austrália é relativamente pequena, mas uma viagem
do papa para a África é diferente de uma viagem para qualquer outro continente. Isso tem a ver com o
fato de que na África o sumo pontífice pode ver a vida e o sofrimento das pessoas bem mais de perto,
com muito mais facilidade. O papa não se limita apenas a falar dos miseráveis, sofredores, portadores de
Aids: ele anda no meio dessas pessoas, pega nas mãos deles e tenta aliviar seu sofrimento.

Durante o pontificado do papa João Paulo II aconteceu um episódio na África que é considerado um
dos mais impressionantes e peculiares na história dos papas. Uma das poucas testemunhas desse episódio
foi Arturo Mari, que era o fotógrafo do papa naquela época. João Paulo II deveria inaugurar uma igreja
recém-construída. Fomos de carro até a nunciatura, mas o papa não foi direto para a igreja que o bispo
queria mostrar. No local da construção, ao lado da igreja, havia algumas cabanas simples, empenadas e
patéticas. O papa deixou o bispo e foi até lá. Um homem saiu e não conseguia acreditar que o papa
estivesse indo para a casa dele. Foi então que começaram a sair crianças dali: uma, depois duas e mais
algumas, no total seis. No começo elas estavam muito tímidas. Ao lado da cabana estava um caixote de
madeira, que o papa virou e sobre o qual se sentou; ele pediu ao motorista para buscar a limonada
destinada a ele, no carro da nunciatura. O papa serviu o refresco ao homem e às crianças, que perderam
toda a timidez. Elas abraçaram aquele homem de branco, o tocaram e brincaram com ele. A batina branca
do papa ficou bem suja, mas Karol Wojtyla continuou a brincar com as crianças, enquanto o pai contava
como era a vida deles. Uma vida dura. Ele disse ao papa que era muito difícil de garantir que as crianças
tivessem comida. O papa ficou a tarde inteira ali, sentado. Ele tinha ignorado completamente os seus
compromissos e só se despediu quando começou a escurecer. Ele se virou para o bispo e disse a ele,



muito sério: “Cuide das pessoas e sempre que você precisar de ajuda, pode me procurar diretamente”.
Naquela ocasião, o papa João Paulo II fundou sua instituição para o Sahel, a região mais pobre da África.

Mas agora não estávamos diante de uma viagem de Karol Wojtyla para a África, e sim de uma viagem
do alemão Joseph Ratzinger, o que fazia tudo ficar ainda mais emocionante. Até então, o papa Bento XVI
tinha sido sempre mostrado como um homem que apreciava a ordem. Joseph Ratzinger não só gostava de
estruturar o mundo de modo exato, como também de pensamentos claros e missas bem-estruturadas.
Joseph Ratzinger não é um homem que se dá bem com improvisações, ele não é alguém expansivo, que
cante ou dance em público. Para ele, a África significa, acima de tudo, cantos animados e altos,
entusiasmo sem fim, muita dança, missas em que as pessoas batem palmas ritmicamente, pulam no lugar e
jogam os braços para cima.

À primeira vista, um homem como Joseph Ratzinger tinha muito mais a ver com o silêncio das orações
dos muçulmanos do norte da África do que com os católicos do sul do continente. Em uma grande
mesquita no Cairo ou em Casablanca, as pessoas participam das orações nas sextas-feiras e prestam
atenção às palavras dos padres. Os fiéis ficam concentrados e quietos. A atmosfera é bem parecida à
intensidade religiosa durante a oração do silêncio na igreja papal; comparado a isso, as igrejas católicas
comuns da África negra mais perecem uma “balada”.

Existiam diversos motivos para eu estar empolgado com aquela aventura, quando entrei no avião do
papa Bento XVI rumo à África. Uma coisa já havia mudado desde as viagens do papa João Paulo II para
o continente: o papa polonês achava que a África era principalmente o continente do sofrimento, pobreza
e guerras. Isso correspondia com a realidade e ele viu os horrores da guerra durante suas visitas ao
Sudão muçulmano. Mas a África era mais que isso, ela havia mudado, principalmente em sua relação
com a Igreja. Nos últimos tempos, a fé católica cresceu de modo surpreendente naquele continente. Roma
não se alegrou apenas com o crescimento do número de fiéis, mas também com a quantidade de rapazes e
moças que queriam ser padres e freiras e seguir a vida religiosa. Diversas ordens construíam prédios
próprios na África Subsaariana para abrigar seus mosteiros e para ter lugar para receber os homens e as
mulheres que decidissem seguir a vida consagrada. Mas existiam protestos dentro da Igreja contra esse
aumento no recrutamento de religiosos na África. A questão é que muitos sugeriam que as mulheres e os
homens só escolhiam essa vida para fugir da pobreza ou do caos dos seus países e iam até a Igreja para
receber proteção e não por uma vocação verdadeira. Existem diversas casos assim, pode-se perceber
isso claramente em centenas de mosteiros na Europa, mas também nos Estados Unidos, América Latina e
até no Caribe. Quanto mais a riqueza se espalha, mais difícil fica encontrar homens e mulheres que
queiram entrar para um monastério. Um exemplo disso é a ilha caribenha de Santa Lúcia. Por séculos,
não foi difícil encontrar jovens moças, principalmente nas favelas da ilha que queriam entrar para o
convento. Mas hoje, nos conventos de Castries, da ilha, vivem apenas mulheres que vieram da África
Subsaariana. As mulheres da ilha possuem empregos bem remunerados nos hotéis e não querem mais
abrir mão de festas, ou de ter uma família. Por isso, não se pode culpar uma moça que prefira se trancar
em um convento para cuidar das freiras mais velhas, a ter uma vida miserável e sofrer de subnutrição nas
favelas da África.

Mas não há dúvidas de que também existem vocações verdadeiras. No meio das contradições da
África é difícil distinguir facilmente as vocações verdadeiras das falsas. Muitos no Vaticano achavam
que, em breve, o papa teria que ir para a África para verificar melhor essas ordens. De qualquer jeito, a
velha África deixara diversos apelos da velha Europa para trás. Agora a Europa teria que se submeter a
aprender da África algo sobre a dinâmica da fé, o tempo em que os missionários precisavam explicar
para os africanos o que era o cristianismo havia terminado.

Sem dúvida, seria emocionante um encontro específico: o papa teria que ir para Camarões, porque lá
aconteceria um encontro de bispos africanos. Ou seja, o papa teria que ir para Yaounde, a capital do
país, onde seria obrigado a se encontrar com o seu anfitrião, um homem que governa seu povo como um



ditador impiedoso. O papa teria que ir para o seu palácio, onde a água preciosa é desperdiçada em
gigantescas fontes – água suficiente para evitar que milhares de pessoas de sua cidade tomassem água
suja e ficassem doentes com cólera. Como o sucessor do pescador Pedro se comportaria? Haveria coisas
suficientes para escrever muitas matérias sobre a viagem e então tudo mudou.



Chamada: preservativo

Estou certo de que, no futuro, não será possível que uma enciclopédia aborde o termo jornalístico
“chamada” sem mencionar a viagem do papa para a África, em março de 2009. Uma chamada é algo bem
simples. Imagine-se um repórter que vai entrevistar uma pessoa muito importante e não consegue pensar
em nenhuma pergunta. Um bom exemplo é o técnico da seleção de futebol da Alemanha. Se um repórter
está diante do técnico e não consegue pensar em nenhuma pergunta, basta usar uma chamada. Para o
técnico, uma chamada boa é: “Copa do Mundo”. Se o repórter não sabe quando a seleção vai jogar de
novo, contra quem ou por qual campeonato, quando ele não consegue pensar em nenhuma pergunta, nem
sobre possíveis jogadores machucados, basta perguntar: “A Alemanha vai ganhar a Copa do Mundo?”.
Não importa quando será a próxima Copa do Mundo. Quando essa pergunta é feita, também não importa o
que o treinador responde. A chamada faz tudo sozinha. Se o treinador diz que ele não sabe se a Alemanha
conseguirá ser campeã do mundo, os jornais irmão acusá-lo abertamente de não preparar a equipe. Se ele
diz que acredita que a Alemanha possui o necessário para ser campeã, então ele será ao mesmo tempo
celebrado e criticado por sua falta de cautela. Se ele diz que não tem como a Alemanha ganhar a Copa do
Mundo, então a imprensa o acusará dizendo que a condição atual da seleção é culpa dele. A chamada por
si só possui o poder de fazer com que o treinador da seleção vá parar nas notícias, e não importa o que
ele diga, ele será a manchete do dia. Uma chamada específica também marcou a viagem de peregrinação
do papa para a África e essa chamada era “preservativo”. O avião papal de Bento XVI ainda estava
sobrevoando o mar Mediterrâneo em direção à África, quando o destino seguiu sozinho seu caminho.

É claro que em uma viagem do papa para a África ele teria de abordar a questão da Aids, porque o
continente sofre mais com esta doença do que com qualquer outra epidemia. Mas, em vez de se limitar ao
assunto da Aids, o papa abordou a questão do uso de preservativos. Do ponto de vista da Igreja, o uso de
preservativos não é suficiente para resolver o problema da Aids, apesar de existirem diversos estudos
que afirmam isso. Para a Igreja Católica, o ato sexual deve ser praticado só por pessoas regular e
oficialmente casadas; o papa explicou que pessoas solteiras ou homossexuais devem viver em castidade.
O impressionante desse dia foi que o milagre fantástico se repetia, chamadas são realmente imortais.
Normalmente, o tempo é o pior adversário das notícias. Se o partido CDU vencer as eleições
parlamentares na Alemanha em um domingo, na segunda ninguém mais aguenta um jornal com a notícia
“CDU vence as eleições parlamentares”, porque ela já ficou conhecida. Contudo, uma chamada é
atemporal. O papa já havia dito dezenas vezes qual era a posição da Igreja Católica em relação ao uso de
preservativos. Várias vezes ele afirmou que a Igreja Católica não aprovava que preservativos fossem
distribuídos para homens e mulheres que não fossem casados pela Igreja, para fazerem sexo de forma
segura.

Aquela era a mesma posição que o papa João Paulo II e Paulo VI tinham defendido. Na verdade, o que
o papa disse na viagem para a África era uma notícia velha, que já tinha pelo menos trinta anos, e que é
republicada pelo menos uma vez por ano. Nós pensávamos que o público fosse se cansar de ouvir tantas
vezes uma notícia sobre a posição do papa com relação a esse assunto. Mas não, o público não se
cansava de ouvir aquilo. Foi assim que uma notícia velha conseguiu deixar todas as outras questões de
lado durante o voo para a África. Mal o papa teve chance de esticar as pernas, no longo voo para o
continente, e todos os jornalistas já tinham decidido qual seria o assunto principal da viagem. A chamada
“preservativo”, junto com a palavra “papa” era o suficiente para chamar a atenção de todos os
noticiários, bastava pronunciar uma frase com os dois termos.

Não importava o que o papa iria fazer nos próximos dias, as agências de notícia sabiam exatamente o
que elas queriam. Eles podiam usar as palavras “papa” e “preservativo” para anunciar que o papa tinha
ido para a África para proibir o uso de preservativos e, com isso, tornar-se cúmplice das milhares de
mortes de inocentes em decorrência da Aids. A chamada “preservativo” junto com o termo “papa” só



funcionava tão bem porque atingia as pessoas pelo lado emocional; as pessoas comuns podiam ficar
irritadas em pensar como um homem pode não ser razoável e proibir o uso de preservativos. Afinal,
como um homem que, alega-se, é o representante de Deus na Terra, podia aceitar a morte de inocentes
que foram infectados com Aids? Essa notícia fazia as pessoas ligarem as televisões e comprarem jornais.
Isso sempre funciona assim tão bem porque o assunto é muito polarizado. Governos, incluindo a
República Federal da Alemanha, gastam muito dinheiro para fazer com que as pessoas pratiquem “sexo
seguro”, ou seja, para que as pessoas usem preservativos. E o papa aparentemente afundava essa
campanha. Quem já criticava a Igreja Católica via nisso uma oportunidade perfeita de recriminação.
Enquanto o sumo pontífice aproveitava a primeira xícara de chá no voo, as agências de notícia do mundo
inteiro já estavam correndo para publicar a notícia da posição do papa. Joseph Ratzinger não fazia a
menor ideia de que programas de entrevistas estavam sendo organizados e que convidados estavam sendo
chamados para falar sobre o assunto, enquanto ele pensava qual era a melhor maneira de começar a sua
viagem para a África.

Principalmente na Alemanha, a notícia da proibição do papa ao uso de preservativos foi recebida com
muito entusiasmo na agência de notícias AP. A notícia chegou até lá diretamente do avião papal.
Enquanto o papa sobrevoava o Saara e não sabia de nada, o secretariado de Estado do Vaticano foi
informado de que as declarações do papa sobre o assunto poderiam fazer com que a viagem fosse um
fracasso, mesmo que essa realmente fosse a opinião da Igreja sobre o tema. E mais: os críticos do papa
queriam apenas cuidar do bem-estar dos africanos, eles não queriam nada além de proteger a vida dos
africanos com preservativos e o papa queria continuar a deixá-los em perigo. Mas os africanos não
queriam nem saber dessa tentativa de socorro do primeiro mundo. Muitos africanos negros estavam
cansados dos brancos europeus comportando-se como se eles não fossem capazes de agir com
responsabilidade, dizendo o tempo todo que eles precisavam começar a se prevenir. Os bispos de
Camarões e depois os de Angola fizeram apelos públicos para os católicos europeus que criticaram o
papa por causa da proibição. Com a ajuda de organizações não religiosas, os bispos explicaram que a
Europa tinha que parar de tentar mandar na África. Desapontados, os críticos do papa do primeiro mundo
perceberam que, apesar de suas boas intenções, a condenação do banimento de preservativos feito pelo
papa pensando no bem-estar dos africanos não foi bem aceita. A Europa não sabia ou, simplesmente,
ignorava o fato de que a África já tinha começado uma batalha contra a epidemia de Aids e já tinha
alguns resultados. Como sempre, não há uma solução simples para o problema complexo e fatal da Aids.
O governo de Uganda fez uma enorme distribuição de preservativos, mas mesmo assim não conseguira
conter a epidemia. Estava óbvio que eles não conseguiriam resolver o problema apenas com
preservativos.

Enquanto a Europa não parava de falar sobre quando os africanos finalmente começariam a usá-los, a
delegação do Vaticano começou a se preparar para os problemas reais que o papa teria de enfrentar no
dia seguinte, pois pela segunda vez em seu pontificado Bento XVI entraria em um país sob uma ditadura.
Querendo ou não, ele precisava se encontrar com um homem que era no mínimo bizarro, e ele precisava
se preparar para lidar com a situação se o sucessor de Pedro iria querer ser visto dando as mãos e
abençoando um ditador cruel que explora o seu país e oprime o seu povo.

O homem que o papa iria encontrar assim que pousasse em Camarões era praticamente o oposto de
tudo o que Jesus de Nazaré pregara em toda a sua vida. Paul Biya foi eleito presidente no dia 14 de
janeiro de 1984 com 99% dos votos, mas isso não era surpreendente porque ele era o único candidato
para o cargo... Biya parece ter gostado tanto do seu cargo como presidente que decidiu manter-se nele.
Em 2004, ele foi reeleito mais uma vez, com 70% dos votos, apesar da oposição protestar dizendo que
tudo não passava de uma fraude eleitoral. O ditador já tinha sofrido diversas sanções da ONU por causa
de seu espírito pouco democrático. Há anos a oposição o acusava de tirar sistematicamente milhões de
dólares do país, o que não é difícil de acreditar, já que Biya passa a maior parte do ano em Genebra e



não no país do qual ele é presidente. As pessoas dizem que ele gosta de ficar perto do seu dinheiro.
Mas a visita do papa a Camarões teria que lidar apenas com fatos e não com especulações

geopolíticas locais. Enquanto houver o Vaticano, existirão pesquisadores que querem acreditar que
existem planos secretos do Vaticano, uma estratégia enigmática. Enquanto o Estado Pontifício guerreava,
principalmente durante a Renascença, isso era verdadeiro, mas desde então elas vivem apenas na
memória. Talvez a especulação moderna mais famosa e provável seja sobre o suposto assassinato do
papa João Paulo I. Mesmo décadas depois de sua morte, muitas pessoas ainda acreditam que o papa foi
assassinado em 1978, porque alguns escritores de ficção escreveram sobre um complô para assassiná-lo;
um complô tão complexo que se tornou factível, levando muita gente a dar crédito à hipótese.

A viagem a Camarões deu muito estímulo para as pessoas que acreditam em teorias de conspiração,
porque o presidente Paul Biya se estabeleceu como ditador especialmente contra os golpes da população
islâmica do norte do país. Não era difícil considerar Biya como um baluarte do cristianismo contra o
islamismo na África. Qual era o verdadeiro motivo da visita do papa a Camarões? Essa visita a um país
que estava em guerra contra o islamismo era uma estratégia para continuar o que ele havia começado em
seu discurso em Regensburgo? É lógico que o Vaticano rejeitou essa interpretação dizendo que ela era
absurda: a alegação oficial foi que isso não era um capricho do papa, ele tinha ido a Camarões para
entregar o “instrumentum laboris” aos bispos africanos. E o fato de ter sido especialmente Camarões
não dependia da decisão do papa e sim dos bispos da África. Mas, como que por acaso, os bispos
africanos escolheram justamente Camarões para a primeira visita papal ao continente africano, em claro
sinal para o islamismo: estamos aqui e Camarões é nossa... Não sei se o Vaticano chegou a pensar nisso,
mas sei que escolher Camarões para a primeira viagem papal também fez com que as pessoas que
acreditam em teorias de conspiração vissem essa visita a Camarões como uma estratégia adotada no
conflito entre a Igreja Católica e o islamismo.

Em minha opinião, o papa Bento XVI conseguiu um recorde no dia 18 de março de 2009, às 10h00 da
manhã, o seu primeiro dia de visitas a Camarões. Naquela ocasião, Joseph Ratzinger se encontrou no
palácio presidencial com a pessoa mais ostentatória que ele jamais vira: Chantal, a esposa do presidente
Biya.



Chantal, o fenômeno

Chantal conseguiu algo muito raro na história dos papas. Assim que ela surgiu na frente dele, Bento XVI
deixou misteriosamente de ser papa. Como se ele estivesse encantado. Quando Bento XVI apertou a mão
de Chantal Biya, parecia que quem estava dando a mão a ela era um homem muito parecido com Joseph
Ratzinger, e que tinha ido a um baile de carnaval com uma fantasia de papa. E que fez uma caricatura do
papa, ao fazê-lo se encontrar com uma travesti africana e deusa do sexo. Chantal, essa mulher incrível é
tão extravagante que o homem diante dela não pôde ser papa. O papa aperta a mão de mulheres vestidas
com elegantes roupas pretas e saias que sempre cobrem os joelhos, com a cabeça coberta por um véu
preto e simples. Diante do papa simplesmente não aparecem mulheres que poderiam estar em um show de
travestis.

Se alguém quiser inventar uma personagem para uma novela ou para um filme que seja o oposto
completo do papa, Chantal seria uma ótima escolha. Tudo era exagerado naquela mulher. Ao lado do
delicado Joseph Ratzinger – e mesmo ao lado de seu marido –, ela parecia uma amazona com proporções
consideráveis. Como ela estava com sapatos de saltos altíssimos, ela parecia flutuar acima do mundo,
enquanto o papa, lá embaixo, olhava tudo aquilo completamente atordoado. Chantal não impressionava
apenas por fazer gestos exagerados, o que chamava em especial a atenção era o seu cabelo, que mais
parecia uma juba de leão. Preciso confessar que eu não conseguia parar de olhar para o penteado dela.
Nunca consegui descobrir se uma cidade inteira de inglesas ruivas vendeu o cabelo para fazer o penteado
bizarro de Chantal, ou se aquilo era o seu verdadeiro cabelo, modificado com alguns apliques e tintas. O
certo é que quem vê essa juba não a esquece jamais. Mas Chantal não causava espanto apenas com seu
cabelo, a pele dela deve ter recebido todo tipo de tratamento químico, para apagar qualquer memória de
sua pele escura. O que Chantal queria com seu tratamento de beleza era não se parecer mais com uma
africana normal. Aquela mulher tinha muitas semelhanças com Michael Jackson, que também gostava de
branquear a pele. A sua habilidade única de, digamos, fazer as pessoas esquecerem que aquele homem
era o papa, também tem a ver com as suas roupas. Ela não seguiu o código de vestuário para mulheres
que se aproximam do papa. Ela não estava usando um tailleur ou terninho de cor escura – o que, levando-
se em conta sua corpulência, seria bem conveniente. Ela apareceu diante do papa parecendo um arco-íris.
O vestido, que não tinha a mínima chance de cobrir o seu corpo de acordo com o padrão de decência
diante de um papa, tinha certamente uma assinatura internacional, bem cara. Em suma, Chantal era o
exemplo perfeito da África do sexo, uma mulher sedutora que chegou ao poder. Fiquei admirado que Paul
Biya, seu pequeno marido, não ficasse ansioso e temeroso diante daquela mulher. Ao lado dela vinha o
filho desleixado deles, que dava a impressão de ser um dos jovens mais estragados do continente.

Quando Chantal finalmente desapareceu com o seu marido e com o papa no palácio, para conversarem
as sós, fiquei imaginando o que um papa realmente poderia fazer sentado perto de uma mulher que sem
dúvida gastava diversas horas para completar o seu look. Ele teria que fazer pelo menos um elogio
educado e elogiar o seu maravilhoso cabelo? Ou iria simplesmente ignorar a aparência excêntrica da
dama? O encontro terminou depois de meia hora e Bento XVI pôde deixar o palácio dos anfitriões para
finalmente se preocupar com o que ele realmente queria: as pessoas de Camarões.

A África está se tornando um dos continentes mais importantes para a Igreja Católica. Só naquele
continente a Igreja consegue aumentar significativamente o número de fiéis e de padres. Isso ficou bem
claro na manhã do dia seguinte, o dia 19 de março. O Estádio Amadou Ahidjo, no centro da cidade,
estava com todos os lugares ocupados. Centenas de milhares de pessoas ficaram do lado de fora porque
não havia mais espaço lá dentro. Isso era impressionante, porque o objetivo desse evento papal era muito
específico, era algo que interessaria apenas alguns teólogos e bispos, e não às pessoas de Camarões. O
papa entregou naquela manhã o “instrumentum laboris”, as diretrizes para o trabalho dos bispos
africanos nos meses seguintes. Eles deveriam se orientar por esse catálogo composto de perguntas e



respostas. Mas que homem e mulher comuns se interessariam por aquele “instrumentum laboris”? Outra
coisa dizia que esse dia o estádio ficaria vazio: a presença do ditador Biya. Os acontecimentos nos
últimos anos em Camarões mostravam que as pessoas não ousavam se revoltar contra Biya, mas poucos
iriam aplaudi-lo sem serem obrigados. Parecia muito improvável que as pessoas fossem celebrar o
opressor deles num estádio. O papa, que queria entrar no estádio, talvez fosse celebrar uma missa
dizendo que o povo precisava esquecer o ressentimento contra o ditador. As pessoas poderiam vaiar o
evento inteiro assim que Biya aparecesse. Mas os fiéis no estádio não deixaram dúvidas do que eles
pensavam: o estádio estava quieto quando o presidente entrou, ouvi algumas vaias, apenas a parte que
estava reservada aos funcionários do governo aplaudiu a entrada dele. Mas a multidão literamente
explodiu, assim que o papa-móvel entrou no estádio. Com tambores, trompetes ou apenas berrando.

Se o presidente Paul Biya queria mostrar para a população islâmica de seu país o quão forte é a fé dos
cristãos de Camarões, então ele conseguiu isso. Apenas o terrível sistema acústico do estádio mostrou
mais uma vez as idiossincrasias dos principais eventos papais. É claro que o papa explicou no seu
sermão por que ele tinha ido para a África e quais eram as iminentes tarefas dos bispos no continente. Ele
falou sobre os problemas e as esperanças da África, mas com exceção das pessoas que estavam perto do
papa, ninguém conseguiu ouvir o que ele estava falando. O impressionante é que, em vez de as pessoas
darem as costas para o ditador pouco amado e para os gritos ininteligíveis dos alto-falantes e decidirem
sair do estádio, eles simplesmente continuaram a festejar. Eles cantavam e tocavam os tambores e
dançavam. Raramente vi tantas pessoas tão felizes simplesmente porque o chefe da Igreja tinha ido até
eles. Isso bastava para muitos, não fazia a menor diferença não ouvir o que ele dizia. Acredito que muita
gente que profetiza a iminente decadência da Igreja Católica deveria ver uma única foto do estádio de
Yaounde, naquele dia 19 de março. Para mim, a Igreja Católica não parecia morta; pelo contrário: em vez
disso, estava mais viva e fresca do que jamais tinha sido.

Aquela tarde do dia 19 de março de 2009 mostrou ao papa quão animado era o ambiente ali por causa
de sua visita. Mas, ao mesmo, tempo ele recebia uma notícia de que discussões acirradas estavam
acontecendo na Europa e nos Estados Unidos por causa da proibição do uso de preservativos a que ele
havia enunciado durante o voo para a África. Aquela história era fantástica. Os colegas jornalistas que
fizeram reportagens sobre isso ficaram surpresos por causa do sucesso. A imprensa alimentava o mundo
com mensagens das quais a opinião pública internacional com certeza gostava. As pessoas tinham muito
prazer em ficar indignadas pelo fato de o papa proibir os africanos de usar preservativos. Como se fosse
um presente de Deus, o cronograma do papa dava naquela tarde a possibilidade de dar continuidade à
história dos preservativos.

Havia a possibilidade de atualizar a notícia e repetir o sucesso do assunto para a alegria das agências
de notícia internacionais, que venderiam essa história com facilidade. O papa iria visitar um hospital.
Curiosamente, todos achavam que o hospital estaria lotado com as pessoas mais pobres de Camarões e
que, com certeza, haveria ali muitas crianças com Aids. Os inimigos do papa no mundo inteiro achavam
que ele iria se encontrar com as suas vítimas. O assunto preservativo era tão forte que as pessoas tinham
a pressuposição idiota de que todos os hospitais em Camarões estariam cheios de pacientes aidéticos e
que tudo teria dado certo na vida deles se não fosse pela proibição do papa de usar preservativos. A
visita ao hospital parecia ter uma força explosiva por si só. A maior parte dos representantes da mídia
estava lambendo os dedos. Quando a delegação papal chegou ao Hospital Léger, em Yaounde, às 16h30,
começou a caçada. Era compreensível a busca dos fotógrafos por pacientes aidéticos. Se o papa
abraçasse no hospital um paciente com Aids, então a foto seria publicada no mundo inteiro, e o fotógrafo
receberia altos honorários. Por isso, os fotógrafos não acharam repreensível perguntar aberta e
abruptamente às pessoas, no hospital: “Você tem Aids ou conhece alguém aqui que tenha a doença?
Vocês são amigos de alguma das pessoas de cadeira de rodas que estão perto do trono papal? Se sim,
essa pessoa tem Aids?”.



Os pacientes no Hospital Léger receberam bem as perguntas sobre sua possível infecção com o vírus
HIV. Eles respondiam amigavelmente. Eu também conversei com os doentes. Estávamos, naquele exato
momento, no meio da África, e eu esperava os dramas de pobreza, todas as coisas que podem dizimar
pessoas no continente mais pobre do planeta, epidemias como Aids, malária, esquistossomose e também
a lepra. Perguntei a 27 pacientes se queriam me contar seus históricos médicos e depois disso eu desisti.
Esperei de tudo, até que fossemos parar em uma estação no meio da África para leprosos. Pensei que me
depararia com pacientes que tinham sido atacados por leões, mordidos por cobras, ou que haviam caído
de um penhasco ou ficado escondidos na moita durante uma troca de tiros com insurgentes rebeldes. Mas
a verdade era outra. Todos os pacientes com os quais conversei no Hospital Paul-Émile Léger estavam
ali pelo mesmo motivo: um banal acidente de carro. Graças aos antibióticos, a lepra já tinha sido quase
erradicada por completo. Metade dos pacientes havia sido atropelada nas ruas mal-iluminadas de
Yaounde ou sido atingidos por cargas que caíram de veículos. A outra metade dos pacientes dirigia os
automóveis, ou tiveram acidentes dirigindo bêbados e não estavam usando o cinto de segurança e bateram
contra uma árvore, um muro, ou algo do gênero. As pessoas que o papa encontrou naquele hospital não
estavam com Aids, não eram vítimas de uma guerra civil ou de minas, eram simplesmente vítimas do
tráfego urbano, exatamente como acontece nos países de primeiro mundo. Pessoas que dirigiram os
carros sem cuidado e causaram os seus próprios acidentes. Os fotógrafos estavam mais decepcionados
do que nunca.

“Papa abraçando uma vítima de Aids na África” teria sido uma história incrível, uma foto fantástica,
mas “Papa se encontra com vítimas de acidentes de trânsito na África” não era uma história e menos
ainda uma manchete sensacionalista. Bento XVI poderia se encontrar com vítimas de trânsito em Roma. A
decepção de que nessa tarde não haveria a notícia do papa se encontrando com vítimas de Aids foi tão
grande que o bom humor de todos sumiu. Ninguém se interessaria pela história verdadeira. A história
verdadeira é que provavelmente não há outro lugar no mundo que mostre o sonho do bem que a Igreja
Católica propicia, como esse hospital em Yaounde.

Não conheço um padre católico que não tenha tido pelo menos uma vez na vida o grande sonho de
seguir Jesus Cristo. Eventualmente, todos os pastores se perguntam, quando se sentam com os candidatos
à confirmação, para tomar um café, quando fazem uma viagem a uma hospedagem agradável com o coral
da Igreja, se o seu lugar na verdade não é outro, no fronte, com as pessoas que passam fome e sede,
pessoas que tiveram a vida destruída ou prejudicada para sempre, por causa de guerras, pessoas que
foram queimadas ou apedrejadas, como na Ásia e na África. Em algum momento, todos os padres
católicos no primeiro mundo se perguntam se vivem realmente uma vida cristã, com um salário regular,
uma residência confortável e boa comida. Jesus Cristo não tinha nada disso, pelo contrário, ele até se
recusava a usar sapatos. Esse fenômeno acontece com os padres do mundo inteiro, mas o impacto é muito
maior entre os padres do Vaticano.

Provavelmente nada caracteriza o Vaticano melhor do que o fato de a sede da Igreja explicar mais do
que qualquer outra instituição no mundo como, quando e onde o bem deve ser feito, sem que os homens
que sentem vocação para isso tenham que fazer seja lá o que for. O Vaticano é composto de centenas de
burocratas que pedem aos fiéis e às pessoas de boa vontade do que continuem a ajudar a aliviar o
sofrimento do mundo. Seus integrantes participam de conselhos para debater a miséria e o sofrimento.
Mas após um dia de trabalho de quatro horas e meia eles vão para suas confortáveis casas, para no dia
seguinte continuar pensando e falando mais sobre a miséria do mundo. Todos os padres no Vaticano que
conheci pessoalmente estão cientes desse dilema. Eles vivem uma vidinha regular, trabalham entre 9h00
e 13h30, aí vão almoçar em uma trattoria aconchegante e dois dias por semana eles têm a tarde livre
para cuidar do próprio lazer. Um comprometimento heroico da fé não é rigoroso, é a vida em uma
máquina administrativa. Não conheço nenhum desses deuses burocratas do Vaticano que nunca tenham
sonhado em seguir a vida real de Jesus. Sentir o que é arriscar as suas vidas em pequenas missas no



Sudão, ajudar os cristãos no Oriente Médio, no Iraque, na Índia e temer ataques todos os dias, ajudar os
doentes que estão jogados nas ruas como se fossem lixo.

Alguns dos clérigos decidem realizar esse sonho, um dia. Eles saem da máquina do Vaticano e optam
por realmente ajudar os outros. Mas para a grande maioria essa decisão continua sendo um mero sonho,
muitos não conseguem se libertar porque estão presos por um voto de obediência. A comunidade
religiosa deles ou o bispo não permite que eles saiam de suas vidas rotineiras, eles são obrigados a
continuar rezando em igrejas vazias, em vez de viver em um lugar onde os padres católicos realmente
sejam necessários. Mas existe quem tenha a coragem de seguir Jesus Cristo, largando tudo e indo
trabalhar onde eles podem fazer o bem. Não há dúvida que esses homens e mulheres são heróis até nos
nossos tempos. Um dos exemplos mais famosos, da história da Igreja Católica, decidiu ir para Camarões.

No auge de sua carreira, o cardeal Paul-Émile Léger decidiu que ele podia fazer mais com sua vida do
que ficar sonhando como seus colegas padres. Ele nasceu no dia 25 de abril de 1904 em Quebec, no
Canadá, e fez uma carreira extraordinária. Aos 25 anos ele já havia se tornado padre, depois da Segunda
Guerra Mundial ele passou a chefe do seminário papal do Canadá em Roma. Em 1950 ele se tornou o
bispo respeitado de Montreal, e três anos depois, no dia 12 de janeiro de 1953, o papa Pio XII o
consagrou cardeal. Existem poucos lugares no mundo mais confortáveis do que a residência do arcebispo
de Montreal. A cidade usufruía então de uma grande prosperidade. Não admira que o lema de Léger,
quando ele era bispo, é que “dividindo pode-se fazer do mundo um lugar melhor”.

Léger permaneceu como arcebispo de Montreal por dezessete anos, até o seu aniversário de 63 anos, e
então ele decidiu fazer o que a maior parte dos padres fica imaginando a vida inteira, mas nunca deixa
que saia da teoria: Léger desistiu de todos os seus privilégios, deixou o seu cargo no bispado, dispensou
o seu motorista, Ade, as empregadas, seus secretários e os cozinheiros e decidiu ser o padre que
enfrentaria o inferno na Terra – ele foi para um leprosário em Camarões. A decisão foi ainda mais
impressionante porque Léger não tinha motivo para desistir do seu emprego como arcebispo de Montreal.
Ele era saudável e feliz. Ele ainda tinha pelo menos doze anos no cargo, diante dele. Ao mesmo tempo
ele já estava com 63 anos, ou seja, não era mais um jovem quando ele decidiu que o seu corpo deveria
aguentar os rigores de uma aventura na África. Ele trabalhou por doze anos como um simples padre em
diferentes alas do hospital que construiu na periferia de Yaounde e que o papa Bento XVI foi visitar, no
dia 19 de março de 2009, às 16h30. Esse lugar é mais do que apenas um hospital. É como se fosse um
santuário para o sonho de todos os padres católicos do mundo.

Basta olhar o Centro Paul-Émile Légers de Yaounde, para perceber que o cardeal de Montreal tinha
feito a escolha acertada. Mesmo trinta anos depois de ele ter deixado de cuidar da enfermaria, aos 75
anos de idade, as pessoas dessa enfermaria têm a opção de serem curadas pela coragem de um padre que
veio do distante Canadá, em vez de ficarem largadas nas ruas. Os pacientes estavam em três filas, em
suas cadeiras de rodas, nos pavilhões, e esperavam pelo papa. Fiquei surpreso ao ver o amor que
emanava do hospital e conversei com os pacientes. Quando eu era criança e não queria comer, a minha
mãe, assim como milhares de mães no mundo inteiro, me contava sobre o sofrimento das pessoas da
África. Ela não se cansava de descrever a situação dos africanos, enquanto eu imaginava se de fato todos
os africanos sonhavam com aquele prato de Schnippelbohnensuppe. A África estava bem gravada na
minha memória como o inferno na Terra. Mas esse hospital, que eu achava que seria cheio de sofrimento,
não era nada disso.

Agora eu tinha diante dos meus olhos os africanos sofredores da minha infância, sem dúvida eram
pessoas que estavam gravemente feridas. Eles eram empurrados em cadeiras de rodas, pelos pavilhões.
Mas apesar de toda a dor, havia um certo conforto ali. As enfermeiras dedicadas fizeram daquele lugar
de sofrimento um lugar de esperança, exatamente como tinha sido a ideia de Paul-Émile Léger. Os
pacientes sabiam que eles eram pobres demais para receber um tratamento decente no país deles. As
cadeiras de rodas nas quais eles estavam sentados enobrecia os esforços de alívio da enfermaria. Elas



eram velhas, dava para perceber que tinham sido consertadas diversas vezes, cadeiras de rodas nas quais
centenas de pessoas devem ter se sentado nas últimas décadas. Não tinha nenhuma cadeira de rodas
europeia e high-tech, elas eram modelos antigos e mostravam há quanto tempo as pessoas daqui tentavam
ajudar outras pessoas com o pouco que tinham.

Às vezes bastam alguns centímetros, para ver se o papa tem o necessário para ser um grande papa,
mesmo se ele não acreditar nisso. Naquele dia, no Centro Paul-Émile Léger foi assim. Para poder passar
do átrio da enfermaria e poder sair do centro, o papa precisaria passar por um corredor relativamente
estreito. O corredor não tinha nem a metade da largura dos corredores no Vaticano, para garantir a
segurança do papa. Para isso, era necessária a distância de três a quatro metros à esquerda e à direita do
papa. Por causa disso, o papa tinha uma escolha: ou ele viria atrás de um escudo humano se protegendo
com os guarda-costas, ou ele passaria por centenas de pessoas praticamente sem defesa. Mas, nesse dia,
o papa decidiu que ele não precisava de proteção. Ele não estava ali como chefe da Igreja Católica, em
um hospital que celebrava a majestade do papa. Ele estava ali como um homem que tratava os pacientes
do hospital como irmãos. Por meia hora, ele abraçou as pessoas ao seu redor, abençoou as pessoas em
cadeiras de rodas, rezou com homens que não conseguiam ficar em pé e apertou todas as mãos que foram
estendidas a ele. Ele não estava ali como um papa, ele estava ali como um irmão feliz por ser incluído no
meio dos doentes. E eles prestaram atenção ao discurso do papa, naquele dia. Ele, Bento XVI, precisou
muito mais dos doentes nesse dia do que eles dele. As suas preces, sua gratidão e, acima de tudo, o
entusiasmo deles com o papa da distante cidade de Roma eram tão significativos que eles, os doentes,
fracos e párias, eram mais importantes para o papa do que o presidente. Aquelas pessoas tinham para
Ratzinger tamanha importância que ele achou tempo para abandonar o protocolo rígido.

Tanto as imagens positivas do papa como as negativas dependem de detalhes, porque as câmeras de
televisão o acompanham ininterruptamente quando ele aparece em público. Um papa não deve apenas
conversar com algumas centenas de teólogos do mundo, mas com o bilhão de fiéis que muitas vezes não
sabem direito o que um papa realmente faz. As massas não se impressionam com a qualidade de uma
encíclica, as pessoas nem sequer as leem, mas se impressionam com pequenos gestos que as aproximam
do papa. Os momentos em que João Paulo II brincou com crianças que queriam se esconder em seu
casaco vermelho ficaram mundialmente famosos. As fotos dessas ocasiões ficaram tão bem guardadas
nas memórias das pessoas que fizeram uma estátua de bronze muito controversa em frente à estação
Termini de Roma, em memória a esse momento. O mesmo aconteceu no dia em que o papa jogou futebol
com as crianças em frente a Castel Gandolfo, sem falar do quanto rendeu o abraço dado por ele em
Madre Teresa. Federico Lombardo, o porta-voz do Vaticano, sabe perfeitamente o quanto valia a imagem
do papa Bento XVI naquele momento, em especial porque, até então, em seu pontificado, poucos tinham
sido os instantes “midiáticos”, ou, se preferirmos, muito poucos momentos assim; ou isso, ou o mundo
simplesmente não prestou atenção a momentos desse tipo. Mas o padre Federico Lombardi não é um
homem que consiga ou queira inventar situações assim. Pelo contrário, ele odeia situações encenadas, ele
me contou que ele nem sequer gosta de assistir a filmes. O padre Federico Lombardi é um homem muito
sério e o papa Bento XVI não facilitava as coisas para ele. Desde que ele assumiu seu cargo, não se
viram fotos do papa jogando futebol com crianças, até porque Bento XVI não é um homem esportivo,
diferentemente de Karol Wojtyla, que além de tudo era muito mais jovem quando foi eleito papa.

Mas naquela manhã, na viagem de Yaounde, em Camarões, a Luanda, em Angola, o porta-voz do
Vaticano passou a bola para ele, como se diz na linguagem de futebol. Federico Lombardi sabia que não
poderia deixar aquela oportunidade passar. Ele tinha perfeita ciência de que as agências de notícias
europeias criticavam a viagem do papa à África por causa do debate do preservativo. Mais uma vez, a
viagem arriscava ser um desastre, um fracasso catastrófico. Em vez de uma viagem para encorajar a
Igreja por causa do grande crescimento na África, em vez de uma viagem que mostrasse aos africanos que
o papa estava do lado deles, tudo ameaçava sair dos trilhos. A mídia fazia parecer que o papa tinha ido à



África para ser o homem que seria um autêntico estraga-prazeres, proibindo preservativos e sexo.
Federico Lombardi sabia que não adiantava falar contra a corrente antipapa, que de alguma forma tinha
se espalhado pelo mundo todo. O que poderia aliviar o clima seria um gesto. E a oportunidade, mesmo
que não tenha sido algo espetacular, literamente caiu aos pés do Vaticano.

Enquanto a comitiva do papa se preparava para seguir viagem para Luanda, o papa ainda deveria
passar por “grupos marginalizados”. O Vaticano preparava esses encontros há mais de duas décadas. O
papa João Paulo II foi quem inventou isso e os organizadores sempre tiveram a tarefa de arrumar esses
encontros, literalmente, providenciando para que eles acontecessem. A ideia de João Paulo II era mostrá-
lo se encontrando com grupos marginalizados em determinados países. Na Romênia, os sinti e os
romanichéis; no Canadá, os índios nativos; na Austrália, os aborígenes. Em Camarões o papa deveria se
encontrar agora com uma tribo de pigmeus. Esse povo anão vive até hoje nas matas, à margem da
sociedade de Camarões. Eles são considerados uma curiosidade desde que foram descobertos por
cientistas brancos; e passaram a ser capturados e vendidos como escravos para trupes circenses. Naquela
manhã, o papa se encontrou com uma delegação dos pigmeus para uma entrevista na nunciatura.

Os homens pequenos trouxeram um presente para o papa e esse presente faria as pessoas se
esquecerem da polêmica do uso ou não do preservativo, ao menos por algum tempo. Como sinal de
respeito ao papa, os pigmeus deram a ele uma tartaruga, o símbolo da sabedoria e um dos pratos
preferidos dos pigmeus. Em vez de deixá-la no jardim da nunciatura em Camarões, o padre Federico
Lombardi a levou para o avião do papa e colocou o animal em uma jaula. Por algumas horas a tartaruga
conseguiu fazer que todos prestassem atenção no milagre de Camarões e tirasse a proibição papal de
preservativos do noticiário. Agora o mundo se perguntava onde a tartaruga papal moraria no Vaticano e
se a partir de então o papa iria alimentar o animal com folhas de alface. Temendo problemas para passar
pela alfândega na Itália, porque a tartaruga é um animal protegido, a tartaruga foi deixada no jardim da
nunciatura, em Angola. O animal nunca chegou a ver a praça São Pedro.



Tragédia em Angola

Luanda, capital da Angola, 21 de março de 2009. A vida na corte papal pode ser interessante por muitos
motivos. Mas um aspecto específico me fascina: todos os chefes de Estado e líderes religiosos se
preocupam apenas com um homem, o papa. Segundo a crença da Igreja Católica, o papa não está sozinho,
mesmo quando está só ele em seu escritório, se preparando para tomar uma decisão, pois segundo essa
crença o papa consegue sentir a graça de Deus. Reza a doutrina católica que o Espírito Santo escolhe o
sucessor do vigário de Cristo dizendo aos cardeais qual nome escolher durante a eleição. Assim, por
definição, um homem que foi escolhido por Deus não trabalha sozinho em seu escritório depois de sua
eleição. O Deus inexplicável que não é nem deste mundo nem deste Universo fica muito próximo desse
homem na Terra. Se isso realmente for verdade, então o papa é provavelmente o único ser humano que
não acredita que Deus existe – ele sabe que Deus existe. Mas sabe que Deus existe porque ele sente esse
ser inexplicável intervir em suas decisões como um espírito misterioso.

O papa Bento XVI fala sobre isso no livro-entrevista Luz do mundo. É uma confissão sentimental,
porque o papa explica que talvez ele seja a única pessoa que sabe sem sombra de dúvida que Deus
existe. Em seu livro-entrevista, o papa admite que, às vezes, ele pode “fazer algo que não venha
diretamente de mim”. Ele sente que “existe uma ajuda e que faz algo que não tenha sido escolha” dele.
Não é surpreendente que um papa acredite que o Espírito Santo o escolheu ou que Deus o ajude. Contudo,
o papa Bento XVI conheceu o outro lado da moeda em março de 2009 em Angola, o lado terrível. Essa
deve ter sido uma das experiências mais horríveis de sua vida. O papa chegou a Angola para proclamar
as palavras de Deus. E, segundo a sua fé, Deus estava com ele. Mas foi esse mesmo Deus que decidiu
que duas pessoas precisariam morrer em Angola, quando o papa chegasse àquela cidade. Ou seja, duas
pessoas que ainda estariam vivas, se o papa não tivesse ido para Angola...

O início dessa viagem parecia muito promissor. Um dos mistérios do continente africano é que os
comunistas nunca conseguiram erradicar a fé em Jesus Cristo em Angola, que foi disseminada pelos
colonizadores portugueses. Conheço muitos teólogos que acreditam que a fé católica tem origem divina,
porque ninguém nunca conseguiu eliminá-la, nem sob condições tão favoráveis como em Angola. Parece
óbvio que o povo que é oprimido e explorado, como as pessoas de Angola, dificilmente aceita a fé dos
seus opressores. Parece muito mais lógico uma volta à suas origens, nesse caso para a sua religião tribal.
Mas não foi isso que aconteceu. Angola se tornou um país profundamente cristão, apesar de os
comunistas usarem de tudo para mostrar como a fé cristã é perversa, brutal e gananciosa. O povo
angolano sofre até hoje com as consequências de quinze anos de guerra civil (1979-1994). Milhares de
pessoas ainda morrem ou são mutiladas por causa de um dos maiores campos minados do mundo, na
região norte. Os ricos recursos naturais do país estão condenados por causa de uma guerra por
procuração entre cristãos e ateístas do mundo todo, naquela nessa parte da África. Dez mil soldados
cubanos (Operacion Carlota) com o reforço de especialistas do Exército Nacional da RDA, financiados
por partidários dos MPLA leninista-marxista, entre os anos de 1975-1976, levaram a brigas sangrentas
com os Estados Unidos e as milícias cristãs da África do Sul, financiadas pela L’UNITA. Ambos os
lados praticaram atrocidades.

Tendo em vista esse histórico, eu esperava uma recepção fria após a aterrissagem do avião papal em
Luanda. Durante as décadas de ditadura comunista houve uma guerra brutal contra os cristãos e por causa
disso as pessoas não deviam mais se interessar ou respeitar o papa, pelo menos foi o que eu pensei. Mas
a recepção a Bento XVI no aeroporto foi uma procissão triunfal. Uma multidão gigantesca dançando,
berrando e batendo palmas acompanhou o papa do aeroporto até a cidade. Era como se toda a Luanda
estivesse acompanhando o sumo pontífice. Um mar de pessoas aparecia nas ruas para ver o chefe da
Igreja Católica passar no papa-móvel.

Bento XVI nunca tinha passado por um contraste tão grande. Quanto ao teólogo Joseph Ratzinger, que



gosta do mundo bem organizado, esse jamais tinha tido que lidar com um ambiente em que ele não
parecia compatível em nada. Centenas de utilitários esportivos absurdamente caros seguiam a comitiva
do papa. A sociedade rica de Angola não queria perder o evento. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas
que pareciam subnutridas e usavam apenas alguns trapos como roupa o seguiam, também. No caminho,
passamos por palacetes supermodernos, construídos por empresas chinesas. O porto da cidade passava a
impressão de Luanda parecia ser uma das cidades norte-africanas que enriqueceram com o petróleo.
Alguns metros adiante estavam favelas gigantescas, onde centenas de milhares de pessoas lutam
cotidianamente para não morrer de fome. Perto dali estavam centenas de locais exclusivos na praia, à
beira-mar, onde uma cerveja custa trinta euros; esses locais ficam lotados todas as noites pela parcela da
população que ganha bilhões de dólares com o petróleo e os diamantes de Angola. Uma das coisas mais
impressionantes de Luanda é que milhares de pobres desesperados vivem nessa cidade e ao mesmo
tempo ela consegue ser uma das cidades mais caras do mundo. Em uma lanchonete comum, uma garrafa
de água custa oito euros, um simples queijo quente é vendido por 25 euros.

Se existe um país no mundo que necessita urgentemente de justiça é Angola. Pouco depois de chegar à
cidade, o papa se preparou para o seu primeiro compromisso obrigatório, uma visita ao palácio do
presidente José Eduardo dos Santos. O presidente aparentava ser um grande defensor da democracia.
Mas aparentemente a democracia não muda em nada o seu cargo. Até aquele momento o que fazia era
reinar. Há trinta anos, desde 1979, ele exerce diferentes funções, que vai simplesmente alternando. Se o
dia seguinte não tivesse se desenvolvido tão dramaticamente eu não teria atribuído muita importância a
essa visita de rotina. Mas sob as circunstâncias, o dia ganhou um significado especial e mostrou
imediatamente as consequências de uma ditadura disfarçada.

O palácio presidencial de Luanda é uma das residências presidenciais mais bonitas que eu já conheci
na minha vida. Não é uma construção moderna e pomposa, mas é uma grande villa, em um estilo
colonialista lindo e antigo. O calor dos trópicos faz com que as plantas no jardim da vila criem um
carnaval de cores e de formas. Ao fundo, vê-se o mar azul. O exército angolano fechou todas as entradas
que dão para a propriedade e, como sempre, todos os participantes da cerimônia papal no palácio
presidencial precisavam passar por uma quantidade imensa de controles de segurança. Finalmente, todos
tinham passado pelo controle e ficamos no salão onde ocorreria o encontro entre o papa Bento XVI e o
presidente Santos. Mas então aconteceu algo que não acontecia em vinte anos, desde o fim da Guerra Fria
e que também nunca tinha acontecido durante o pontificado de Bento XVI: o presidente de Angola forçou
o Vaticano a quebrar a palavra dada.

Esperamos pacientemente por horas naquele dia quente, no jardim do palácio presidencial, até
finalmente nos deixarem entrar no salão. De repente, apareceu um segurança que expulsou todos os
representantes da mídia, todos os jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos. Somente repórteres que
concordavam com o presidente de Angola poderiam estar presentes no encontro entre o papa e esse
presidente que passou pelo treinamento da elite soviética. Isso era uma novidade, depois da queda do
muro de Berlim. Exemplo desse tipo de arbitrariedade dos regimes comunistas foi a Polônia, onde coisas
assim eram moeda corrente, por mais de duas décadas. O Vaticano foi colocado em uma posição muito
incômoda, pelo gesto arbitrário e abrupto. Existe um protocolo na corte papal, as coisas são tratadas do
mesmo jeito há séculos. São emitidas permissões para determinar quem pode participar das cerimônias
papais e quem não pode. O Estado pontifício é livre para marcar conversas particulares, nas quais
participam apenas o papa e o seu convidado. Eu me lembro bem dos últimos anos antes do fim da Guerra
Fria, que foi justamente quando eu comecei a trabalhar no Vaticano. Entre 1987 e 1989 o Vaticano esteve
muito presente na mídia internacional, assim como o papa João Paulo II. Eram marcadas reuniões
secretas na Polônia, das quais a imprensa não poderia participar.

Em uma monarquia como o papado, é possível esconder coisas do público quando se considera
necessário. Foi assim que o Vaticano organizou os encontros com as vítimas dos abusos sexuais de



padres em segredo, sem participação da imprensa. O principal objetivo declarado era proteger as
vítimas, mas as duas partes se beneficiaram disso... Mas é algo completamente diferente quando o
Vaticano garante oficialmente que a imprensa que é proibida participar de determinados compromissos.
Com isso, é colocado em funcionamento um aparelho complicado: a equipe de segurança precisa levar as
pessoas da imprensa no horário e local certos e fornecer as permissões corretas. Não cumprir esse tipo
de compromisso prejudica bastante a reputação do Vaticano. Porque nesse caso pareceria que os
funcionários do papa estavam mentindo deliberadamente para os repórteres e cinegrafistas. Os homens
do Vaticano dão muito importância à boa reputação da Igreja e evitam não cumprir compromissos desse
tipo. Seus colegas, em qualquer outro lugar do mundo, são um pouco mais flexíveis e não ficam tão
incomodados ao admitir que nem sempre é possível cumprir com todas as promessas, exceto se esses
compromissos forem de conhecimento público.

O Vaticano está quase sempre sob os holofotes. E em Luanda aconteceu exatamente isso. Apesar da
permissão oficial e por escrita do Vaticano, apesar de a imprensa mundial possuir passe com permissão
especial do Vaticano, os angolanos simplesmente expulsaram a imprensa mundial e o Vaticano se
manteve em silêncio. Eu me sentei com outros colegas à margem da estrada. Soldados do exército
angolano nos escoltavam para garantir que não fossemos tentar entrar no palácio presidencial onde o
encontro estava acontecendo a portas fechadas. Uma reunião da qual o Vaticano nos garantiu que
poderíamos participar. Vimos o chefe cerimonial do papa, Marini, sair do palácio. Ele percebeu que a
polícia tinha nos expulsado e nos olhou com uma expressão contrita. Ele sabia o que aquela expulsão
significava. Agora as pessoas poderiam acusar o Vaticano de não manter suas promessas e de não
mostrar resistência aos angolanos. Não é uma boa imagem para ninguém, assim como o Vaticano, que
gosta de mostrar que possui uma das melhores máquinas diplomáticas do mundo. Mas se isso fosse
mesmo verdade, eles não seriam intimidados a fazer o que, por exemplo, a poderosa Angola queria.

Eu poderia ter esquecido esse incidente, se nas horas seguintes daquela tarde do dia 21 de março de
2009 não tivesse acontecido o que aconteceu. Ninguém em Luanda precisava dizer que o papa queria se
encontrar com os jovens, à tarde. Eles vinham de todos os lugares. Saí do Hotel Tropical e vi as
multidões de jovens que cantavam em todos os cantos da cidade. Era uma imagem impressionante: apesar
de tudo o que acontecera em Angola, a mensagem do filho de carpinteiro Jesus de Nazaré era capaz de
fazer os jovens se reunirem ali no meio do trópico. Isso nos deu esperança de que os jovens daquele país
pudessem ter sucesso ao construir um futuro melhor, baseado nos princípios dos sermões e das crenças
de Jesus da Galileia, e que o solo seria muito mais fértil do que nas gerações anteriores.

Não havia nenhum indício de que uma tragédia aconteceria naquela tarde. Somente quando os jovens
estavam chegando mais perto do Estádio dos Coqueiros eu parei para pensar no que eu tinha vivido do
lado de fora do palácio presidencial. A polícia e os soldados que deveriam cuidar da segurança das
pessoas naquela ocasião empurravam quem não tinha feito nada demais. Vi um jovem ser espancado com
um cassetete e depois ele ficou largado sangrando no chão, isso tudo porque ele não pulou imediatamente
para o lado, quando uma limusine do governo passou pelas multidões de jovens que estavam indo se
encontrar com o papa. Estava claro que os soldados e os policiais não tinham a mínima intenção de
proteger os jovens nessa noite. Eles nem sequer se preocuparam em garantir um acesso organizado ao
estádio. Esses soldados não queriam ajudar ou proteger a multidão, para eles aquela multidão de jovens
poderia ser tratada como uma multidão enraivecida que precisava ser vigiada, como se eles estivessem
controlando um rio malcheiroso e ameaçador para que ele não rompesse nas margens.

Por volta do meio-dia, começou o pânico no estádio. Eu ainda não estava perto do local do incidente.
Eu só comecei a ouvir os gritos mais tarde. Mas eu vi os restos da debandada, o sangue no chão, restos
de roupas, garrafas de água que foram esmagadas quando o pânico se alastrou. Por que o Deus dos
cristãos deixou aquelas duas católicas morrerem, se tudo o que elas queriam era ver o papa e rezar com
ele? Por que ele tirou justamente a vida delas, justamente quando a mensagem do vigário de Cristo



deveria ser espalhada por Angola? Ninguém contou a Joseph Ratzinger o que acontecera e talvez isso
tenha sido ainda pior para o papa. As autoridades angolanas ficaram em silêncio. Eles deixaram o papa
celebrar uma festa com os jovens no Estádio dos Coqueiros, apesar de duas mulheres terem morrido e
outras quarenta pessoas ficarem feridas por causa do pânico. Ele só ficou sabendo da verdade naquela
noite, depois do encontro com os jovens. E ficou muito mal, por ter celebrado a festa alegremente, apesar
da tragédia. Somente no dia seguinte, no domingo, dia 22 de março, diante do porto Cimangola, em
Luanda, é que o sumo pontífice rezou para as duas mulheres, antes da missa. Joseph Ratzinger disse uma
frase que iria acabar com a censura no Vaticano. Ele afirmou que não conseguia entender o que Deus
esperava realizar ao deixar aquelas duas mulheres morrerem. Na versão oficial apareceu somente a frase
que dizia que “é preciso confiar nos planos de Deus”, mesmo que não tenha sido bem isso que o papa
havia dito. Aquela missa no domingo, no coração de Luanda, depois de ele ter passado pelas favelas
enormes da cidade foi, talvez, a cerimônia mais trágica até então em todo o pontificado de Bento XVI.
Ele quis ir para Angola para levar a mensagem da vida, mas sua presença acabou por levar a morte para
duas mulheres. Lembro-me de uma frase estranha que ele disse durante essa missa, quando praticamente
pediu que “algo assim nunca mais acontecesse”.

Eu me perguntei para quem ele teria dito aquela frase. Ele estava falando para os organizadores em
Angola, que não conseguiram evitar o ataque de pânico? Isso me parecia sem sentido, porque algo assim
poderia não voltar a acontecer em Angola, porque era muito difícil que o papa decidisse voltar àquele
país. Ou estaria ele se dirigindo aos seus próprios organizadores de viagem? Mas o pânico aconteceu na
entrada do estádio, eles não tinham culpa, até porque nem estavam por perto. Então para quem ele falava?
Ele interpelava Deus? Ele estava pedindo a Deus para poupá-lo de passar por algo assim novamente?
Acho que sim.



Viagem à Terra Santa

O dia 20 de março de 2000 foi memorável por um motivo muito estranho. Naquele dia, o papa João
Paulo II parecia ter ganho uma força nova, miraculosa. O maratonista de Deus, que até a sua 91a viagem
internacional já havia percorrido a distância entre a Terra e a Lua, agora fazia uma viagem que era a
cereja sobre o bolo, pois essa seria a viagem mais importante de seu perpcurso: a viagem até a Terra
Santa. Nos dias que antecederam sua partida, o papa parecia frágil, ele tinha que ser levado em uma
cadeira de rodas, até o trono na sala de audiências. Mas na manhã do dia da partida, parecia que tinha
acontecido um milagre: Karol Wojtyla voltou a ter forças para ficar em pé sozinho. Ele saiu do seu carro
e alguns momentos depois ele estava diante de nós, repórteres, no avião, e declarou que estava muito
animado.

Eu me sentei ao lado do meu velho amigo Phil Puella, um dos melhores jornalistas da comitiva papal.
Phil me contou que ele estava um pouco resfriado, mas, para mim, não parecia que ele estava “um pouco
resfriado”, ele parecia estar realmente doente. A cabeça dele tinha a cor de uma berinjela e ele parecia
estar passando por alguns problemas respiratórios agudos. Mas Phil não é um homem que se derruba
facilmente. Ele cresceu no Greenwich Village, em Nova York, filho de um alfaiate da Calábria. A família
dele emigrou sob as piores condições. O pai de Phil tentou de tudo para sustentar a família. Phil cresceu
em Nova York como um dos italianos que Francis Ford Coppola descreveu em seu filme O poderoso
chefão. Para mim, é uma das memórias mais agradáveis lembrar dos dois anos em que Phil me contava
de suas histórias de Nova York à noite. Naquele dia, perguntei a ele se tinha certeza de querer voar no
avião do papa João Paulo II: – Você deveria estar em uma casa, em uma casa hospitalar – eu disse a ele.
Ele não respondeu nada, estava simplesmente tentando respirar. Os pilotos acionaram os motores do
avião, o papa sentou-se em seu lugar e colocou o cinto, quando Phil desistiu: – Eu não consigo mais –
disse ele a um dos funcionários do Vaticano. – Por favor, me deixe descer.

Somente nessa vez, nessa única vez, o papa teve que adiar a saída do seu voo, porque um jornalista
doente superestimou a sua força e, apesar de todos os seus esforços, ele teve que sair. A polícia nunca
tinha treinado para um caso assim. Quando o papa chegava ao avião, o avião decolava. Mas a equipe de
segurança teve que mudar a sequência. Phil desceu e depois decolamos.

Eu me lembrei disso no dia 8 de maio de 2009, quando o papa Bento XVI se preparava para a sua 12a

viagem internacional à Terra Santa. Eu me sentei no fundo do avião, ao lado de Phil Pulella, mas dessa
vez eu é que não estava conseguindo respirar direito. Eu tinha apenas uma bronquite. Mas o meu médico
não deixou dúvidas: eu deveria ficar de repouso na cama. Sou o que na minha infância chamávamos de
“peito fraco”. Eu sabia que eu teria aproximadamente uma semana de febre alta e dores fortes no peito.
Eu estava levando um suprimento de paracetamol para abaixar a minha febre, em quantidade suficiente
para um exército inteiro. Na manhã do dia 8 de maio minha temperatura estava em 40,2 ºC e tomei
paracetamol. Eu tremia de frio e sentia calafrios no corpo inteiro, o que ficava ainda pior quando o vento
do ar-condicionado vinha diretamente sobre mim. Parecia que a minha cabeça tinha sido enfiada em um
sino debaixo d’água. Eu ouvia todos os sons abafados. Naquele dia também descobri quem são meus
verdadeiros amigos, porque eles não escondiam como estava a minha aparência. John Thavis, de uma
agência de notícias dos Estados Unidos, olhou para mim e disse:

– Nossa, Andreas, você está com uma aparência terrível.
Phil me avisou:
– Andreas, você deveria ter ficado em casa, como eu fiquei daquela outra vez.
Excepcionalmente, nessa viagem, Dirk Hermann Voß, o antigo porta-voz do bispo de Augsburgo

(Augsburg), Walter Mixa, estava a bordo do avião papal. Meses depois da viagem para Israel ele me
contou em uma sessão de leitura do meu livro Quando Deus fala, em Augsburgo: – Você estava com uma
aparência tão terrível que eu pensei: “Nossa, o Englisch é forte mesmo”.



Não tenho a mínima ideia do que os outros pensaram de mim. Passei o tempo todo pensando que era só
um pouco de febre e que dali a pouco já estaria melhor. Na conferência de imprensa durante o voo, o
papa Bento XVI percebeu a tensão do momento. Ele sabia que a viagem para a Terra Santa decidiria o
sucesso de todo o seu pontificado. Tudo dependia se os judeus tinham finalmente esquecido o escândalo
Williamson ou não. Mas Bento XVI também aproveitava da vantagem dos papas na Terra Santa. Todas as
viagens começavam na Jordânia, depois seguiam para Israel, o mais difícil de tudo, e terminava com a
oração na Palestina, na verdade nos territórios palestinos, onde as coisas não são tão complicadas. Mas a
história do cristianismo, na verdade, não começou na Jordânia, mas sim na montanha Nebo, pois foi ali
que Deus teria mostrado a terra prometida a Moisés. E Moisés morreria sem entrar naquela terra
prometida. O seu povo entrou na terra onde um dia nasceria um homem em Nazaré. O mesmo homem que,
segundo a fé cristã, é o filho de Deus.

Dormi no avião durante a conferência de imprensa e acordei somente quando um som estranho de apito
podia ser ouvido do lado de fora. O efeito do paracetamol tinha passado; tomei outra pílula porque a
minha temperatura tinha subido novamente, e olhei para fora. Para o meu desconforto, caças estavam
voando ao lado do avião papal para nos escoltar. Nos séculos de história das monarquias, esses jatos são
a nova moda dos reis. Antigamente, os reis mandavam uma escolta a cavalo para receber os hóspedes
mais importantes, mas hoje em dia a escolta é feita por jatos F-16. O rei da Jordânia os envia para
escoltar o monarca do Vaticano, e até o rei espanhol manda sua força aérea levantar voo quando o avião
do papa está chegando. Enquanto a chanceler da Alemanha nem sequer tinha marcado uma conversa
particular com o papa para falar sobre a crítica que fez a ele, o rei muçulmano Abdullah II mandou um
dos seus símbolos de poder militar para receber o teólogo alemão Joseph Ratzinger para o seu país.

Sempre tive medo quando essas aeronaves apareciam, porque a maioria dos pilotos quer mostrar suas
habilidades para o papa, eles aproximam tanto as asas da sua aeronave das asas do avião do papa que
elas poderiam facilmente se tocar. Eu gostaria que eles desistissem desse espetáculo. Após a
aterrissagem no Aeroporto Rainha Alia, aeroporto de Amã, o papa deixou claro que ele estava muito
arrependido da gafe em Regensburgo. Ele disse: – Minha visita à Jordânia me dá a oportunidade de
mostrar o quanto eu respeito a comunidade muçulmana. – Bento XVI também sabia que a história era
passado para o rei Abdullah II. Temia-se a infiltração de terroristas iraquianos e de extremistas
palestinos do Hamas na Jordânia. O rei Abdullah II mostrou tanto respeito para o papa Bento XVI quanto
ele havia mostrado pelo predecessor, em 2000. Teologicamente, Abdullah e o papa tinham, pelo menos,
uma coisa em comum. Eles tinham antepassados famosos, na história mundial da religião: o papa era o
sucessor de Pedro, já o rei Abdullah II, dizia que sua família de Fátima era descendente do profeta
Maomé. Contudo, a Jordânia tinha grandes interesses nessa visita papal. A Jordânia lucrava muito com o
turismo religioso de peregrinos que visitam a Terra Santa. Até a adorável rainha Rania, da Jordânia, deu
boas-vindas ao papa e deixou Joseph Ratzinger abençoar os seus filhos.

A sala de imprensa foi instalada no mesmo prédio que na viagem de nove anos antes. Desembalamos
nossos computadores e sofremos com o mesmo problema que passamos em 2000. Os jordanianos nos
ofereceram café e chá gratuito, mas não tinha nada para comer. Passaríamos fome o dia inteiro, até chegar
a hora do jantar. Não havia nada naquela área e os policiais e soldados protegendo a entrada deixavam
uma coisa clara: que nada poderia ser entregue para essa imprensa, principalmente líquidos e comida,
lugares onde explosivos poderiam ser escondidos. Podíamos desistir de enviar alguns colegas em um táxi
para o centro da cidade para comprar algo para comer.

Trabalhamos como da outra vez. Como sempre, o padre Federico Lombardi nos tratou amavelmente e
foi de grande ajuda. Ele estava de ótimo humor, porque estava fazendo parte de uma viagem para a Terra
Santa. O padre Lombardi também sabia que uma viagem como essa seria muito melhor do que as outras.
Se o papa tivesse sido formalmente desconvidado, como um dos ministro havia ameaçado, então isso
teria consequências catastróficas. Mas não chegou a tanto, o papa estava na Jordânia e tudo estava indo



bem. No fim da tarde, o meu estômago reclamou de fome e uma colega dos Estados Unidos se sentou ao
meu lado.

– Tenho uma ideia de como podemos arranjar algo para comer – ela me disse.
– Isso seria maravilhoso. Há nove anos já tentei arranjar algo para comer por aqui, mas sem sucesso.
Ela pegou o meu laptop e entrou em uma página da internet.
– O que é isso? – eu perguntei.
– Serviço de entrega de pizzas em Amã e eles dizem que entregam em qualquer lugar.
– Não nessa fortaleza – eu disse.
Ela preencheu um formulário e pediu uma pizza de quatro queijos para ela, uma pizza de salame para

mim e seis outras pizzas para colegas de diversos países, depois ela pagou com o cartão de crédito.
– Pobre garota. Está sem dinheiro.
– Veremos. Se a pizza chegar, então você paga metade, caso contrário estou sem sorte – ela disse.
Meia hora mais tarde, um jordaniano jovem estava diante de mim sem que os agentes de segurança

tivessem olhado para ele. Ele trazia diversas pizzas e refrigerante.
– Veja bem – disse a colega – estamos no ano de 2009, o ano em que o papa visitou a Terra Santa, e o

serviço de entregas de pizzas de Amã funciona perfeitamente.
Enquanto comíamos as nossas pizzas, o papa começou a se preparar para enfatizar as dificuldades da

vida da Igreja, de ajudar as pessoas no Oriente Médio. Tudo foi relativamente fácil em Amã. O papa
vivenciou quão difícil estava a situação em Jerusalém. Mas mesmo para a parte pró-ocidental da
Jordânia a visita do papa ao Centro Regina Coelio parecia um jogo fácil, mesmo que as pessoas com os
papéis principais no drama da Terra Santa tivessem se encontrado pela primeira vez com o papa: o
patriarca da Fouad Twal de Jerusalém e os monges franciscanos que agiam como “guardiões” da Terra
Santa para a Igreja Católica.

O drama da Igreja Católica na Terra Santa podia ser rapidamente detectado ao olhar rapidamente para
o patriarca Twal, que estava ansioso para falar com o papa. Twal é um cristão palestino. Como a maioria
dos cristãos na Terra Santa, ele vem de uma antiga família cristã que vive entre Jerusalém e Belém há
dois mil anos. Twal cresceu em Beit Jala, um campo de refugiados da ONU perto de Belém. Assim como
seu predecessor, Michel Sabbah, Fouad Twal também sente um compreensível ódio contra Israel. Em sua
infância e juventude ele viu quando centenas de pessoas foram expulsas do oeste da Jordânia e perderam
suas casas e sua pátria, para serem amontoadas como animais nos campos de refugiados em Beit Jala.
Para Israel, essas eram as consequências merecidas por causa da Guerra dos Seis Dias (de 5 a 10 de
junho de 1967), quando três países – Egito, Jordânia e Síria – se uniram para atacar Israel. A Síria
perdeu as colinas de Golan, a Jordânia perdeu o oeste e o Egito precisou abrir mão de uma parte do
monte Sinai e sofreu uma desgraça militar. Mas a maior vítima foi o pobre povo palestino, que pagou o
tributo mais pesado; as mesmas pessoas que evidentemente tinham ficado felizes com o ataque a Israel.

Nada é fácil quando o assunto é a Terra Santa. Dessa geração que sofreu com as consequências da
Guerra dos Seis Dias, a maioria de católicos foi para a chamada Terra Santa “dos três monoteísmos”.
Elas se sentem cristãos, mas sentem também que são ainda mais palestinos. Os problemas com Israel
abrangem praticamente todos os assuntos entre católicos e israelenses e, portanto, são inevitáveis. Mas
na verdade, a mistura de raças na Terra Santa é tão grande que parece que o conflito entre judeus,
cristãos e muçulmanos são apenas conflitos religiosos. Qualquer pessoa que já tenha ido para lá sabe que
isso não é verdade. Deve-se considerar um dos maiores problemas dos cristãos para tentar entender o
que acontece ali. Os cristãos, sejam eles católicos ou não, reclamam o direito do êxodo em massa dos
cristãos da Terra Santa. Não há dúvida de que esse êxodo exista, mas não tem nada a ver com a religião,
e sim com a alta taxa de desemprego da Palestina. Existem milhares de famílias que vivem nos territórios
palestinos e que tentam chegar até a Jordânia para construir um futuro melhor. Mas isso não tem nada a
ver com o fato de eles serem perseguidos nos territórios palestinos – por muçulmanos por serem cristãos



–, mas pelo fato de eles não saberem como viver ali. A primeira e a segunda intifada garantiram que
Belém perdesse praticamente todo o seu valor econômico.

Por mais de um milênio, os cristãos conseguiam viver com o lucro gerado de peregrinos cristãos em
Belém. Eu me lembro de centenas de negociantes vendendo comidas locais diante da Basílica da
Natividade em Belém, quando o papa João Paulo II visitou a cidade, em maio de 2000. A segunda
intifada, que aconteceu no segundo semestre de 2000, interrompeu o fluxo de turistas e fez com que
muitos cristãos perdessem o seu ganha-pão. A renda da cidade de Belém provinha quase dois terços do
turismo antes da segunda intifada, mas o turismo praticamente desapareceu e esse foi o fim de centenas de
famílias. Em 1947, os britânicos ocuparam a cidade. Eles estimavam que 75% da população era cristã ;
hoje estima-se que eles tenham sido reduzidos a algo entre 20 e 23%. Os cristãos deixaram Belém, e
quem podia foi para a Jordânia. Naquela tarde, na Jordânia, o papa estimulou os cristãos a ficarem na
Terra Santa. O apelo do papa não foi dramático, nos territórios palestinos, e era evidente sua impotência.
Quanto ao pedido para ficar na Terra Santa, todos os cristãos dariam a mesma resposta, a que ouvi em
dezenas de entrevistas: “Essas pessoas querem ficar, elas gostam de suas casas. Mas como elas irão
alimentar os seus filhos se a taxa de desemprego é de 70%?”. A Igreja sozinha não consegueria resolver
esses problemas.

No dia seguinte, dia 9 de maio, o papa Bento XVI quis lidar, pelo menos por um curto período, com o
problema gigantesco da Terra Santa. Ele queria visitar um lugar cuja mágica impressiona tanto judeus
quanto cristãos: o monte Nebo, na Jordânia.

Na Bíblia, no Deuterônomio, capítulo 34, versículos 1-6, consta: “Então subiu Moisés das campinas
de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó e o Senhor mostrou-lhe toda a
terra, desde Gileade até Dã; e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés e toda a terra de Judá, até ao
mar ocidental; e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o
Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque, e Jacó, dizendo: À tua descendência a darei; eu te faço
vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de
Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou em um vale, na terra de Moabe, em frente de Bete-
Peor; e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura”.

O papa ficou naquele lugar, ao lado da pequena basílica que foi construída em memória a Moisés, no
lugar exato onde dizem que Deus mostrou pessoalmente a Terra Santa para Moisés.

A vista era impressionante. Naquela manhã, podia-se ver até bem longe, no deserto. Eu me lembrei do
papa João Paulo II naquele exato lugar e mesmo Bento XVI também não conseguiu deixar de olhar as
diversas montanhas que se estendiam diante dele. Pude perceber que o papa rezava, diante da terra que o
Deus dos judeus lhes teria prometido, talvez pedindo força para lidar com tudo aquilo com o que iria se
deparar quando chegasse lá embaixo – o fervilhante caldeirão dos três belicosos monoteísmos, o conflito
eterno entre as três maiores religiões que esperava por ele em Jerusalém. Mas ali, no ar do monte Nebo,
o filho do policial de Marktl am Inn parecia estar feliz e sentir-se em casa. Podia finalmente começar a
viagem aos lugares onde aquele que sua religião acredita ser o filho de Deus fez todo o seu trabalho.

Amã foi uma visita fácil para o papa. A família real mostrava abertamente que o visitante de Roma era
muito bem-vindo, principalmente porque eles tinham grandes interesses em manter boas relações com o
Ocidente. Eu passeei pelos bazares procurando pessoas que soubessem falar algumas palavras em inglês
para perguntar quem tinha vindo visitar Amã. Alguns me diziam que era o presidente italiano que tinha
vindo, outros achavam que era algum ministro alemão. Entrevistei quase duas dúzias de pessoas e
ninguém me deu a resposta certa, de que quem estava visitando a Jordânia era o papa.

Na tarde do dia 10 de maio de 2009, aconteceu aquela cena estranha que eu já descrevi. A antecipação
parecia necessária, para mostrar a diferença entre a visita de Karol Wojtyla e a de Joseph Ratzinger.
Essa cena é uma das mais enigmáticas até então no pontificado de Bento XVI, até agora ninguém
conseguiu me explicar seu significado. Qualquer família conhece o fenômeno dessa tarde. Se alguém



dirige por horas e centenas de quilômetros para ir a um parque de diversões, a um zoológico ou a algum
outro local do tipo, e quando finalmente chega ao seu destino, mas fica em dúvida sobre aquele ser o
melhor momento para entrar, talvez essa pessoa decida voltar para casa, mesmo que isso provoque uma
disputa em família. Isso é uma futilidade difícil de ser superada, mas esse tipo de briga acontece em
muitas famílias.

Foi exatamente isso o que aconteceu naquela tarde na Jordânia. Com grande esforço, os jordanianos
levaram o papa e também centenas de jornalistas e, principalmente, o rei Abdullah II para a margem do
antigo rio Jordão. Não se tratava sequer de temer um ataque contra o papa na Jordânia, mas sim, e
basicamente, a possibilidade de um atentado contra o rei. A proteção do papa em Amã foi relativamente
simples, mas como evitar que terroristas entrassem nas grandes planícies do deserto da Jordânia, vindos
do Iraque ou da Síria? Por isso, centenas de policiais e soldados foram deslocados para o deserto, com o
objetivo garantir a segurança do papa e do rei. Os dois deveriam visitar um lugar muito especial, que na
verdade não era nada mais do que um buraco com água enlameada. Os israelitas desviaram a água do rio
Jordão para o seu próprio país, o que gerou evidentemente a acusação de roubo: ao fazer isso, eles
roubaram a água do rio, o velho leito do Jordão agora tinha somente um filete de água no deserto.
Arqueólogos descobriram degraus antigos às margens do velho rio, por onde as pessoas desciam até o
leito.

Seria simples assim: por ali se descia para pegar água ou teria sido aquele o lugar onde João Batista, o
homem do deserto, batizou pessoas, entre elas Jesus de Nazaré? Não havia dúvida de que o papa
acreditaria na segunda hipótese. Afinal de contas, ele tinha escolhido essa cena bíblica famosa para
trabalhar, no prefácio do seu livro Jesus de Nazaré. É claro que ninguém consegue provar que Jesus
realmente desceu por esses degraus para ser batizado, mas era bem possível, até muito provável, de
acordo com alguns arqueólogos – ou seja, ele pode ter efetivamente pisado naquele chão. Como comentei
anteriormente, o papa chegou em um carrinho de golfe, até o lugar em que supostamente Jesus foi
batizado.

Bento XVI enfatizou diversas vezes porque ele reintroduzira a tradição de administrar a comunhão
diretamente na boca do fiel: para ele, essa era a “verdadeira presença de Cristo” na comunhão. Jesus
provavelmente tem uma presença mais real do que nestas pedras no Jordão. Um exército de cinegrafistas
e fotógrafos estava esperando o papa chegar àquele local considerado sagrado. Ele nem sequer apareceu:
Bento XVI simplesmente passou por ali, dentro do carro, como se fosse um turista pouco interessado no
local. Mais tarde, o Vaticano explicou que nem estava programado que o papa descesse em um lugar
como aquele. Todos que trabalhavam há bastante tempo no Vaticano sabiam que essa declaração era uma
tremenda bobagem, bastava fazer uma comparação com o pontificado de João Paulo II. Se Karol Wojtyla
fosse levado a um local onde Jesus de Nazaré provavelmente esteve pessoalmente, onde Deus teria
glorificado seu filho durante o batismo, para ele não importaria o que “estava previsto” no protocolo. Ele
reverenciaria o seu Senhor, naquele lugar onde seu filho teria supostamente passado, ele teria se jogado
no chão e beijado a terra. Isso acontecia o tempo todo, em suas viagens. Mas conforme já descrevi, o
papa Bento XVI tinha um relacionamento muito diferente de seu predecessor em relação a cidades
consideradas sagradas ou objetos sacros.



O maior desafio: Israel

Segunda-feira, 11 de maio de 2009. A visita de cortesia ao presidente Shimon Peres mostrou que, do
ponto de vista dos políticos israelenses, o caso Williamson já era passado. O presidente de Israel não
manifestou qualquer crítica ao papa, pelo contrário, ele repetiu diversas vezes que Bento XVI era muito
bem-vindo a Israel. Mas essa posição estava longe de ser unânime: os chefes religiosos, os dois rabinos
chefes e inúmeros fiéis judeus não viam o papa de modo tão positivo. Mas os políticos de Israel o
trataram como um aliado, pelo simples motivo de o relacionamento entre a Igreja Católica e Israel ter
mudado bastante, ao longo dos últimos anos.

Desde a criação de Israel em 1948, o relacionamento com a cidade do Vaticano foi um desafio.
Inúmeros dignitários do Vaticano, como Alois Hudal e o arcebispo Giuseppe Siri tentaram escapar para a
América do Sul, com passaportes da Cruz Vermelha. O antissemitismo era uma tradição no cristianismo:
cristãos mataram judeus, os aprisionaram em guetos, tiraram suas vidas, seus pertences e seus direitos.
Não existe crime que cristãos não tenham cometido contra os judeus. O genocídio industrial, o
holocausto, muitos católicos eram autores desses crimes, quer como parte da máquina mortífera ou
simplesmente como ajudantes. O papel controverso do papa Pio XII, que inúmeros judeus acusam de não
ter se pronunciado enquanto o holocausto estava acontecendo, não ajudou a ter um entendimento melhor
entre judeus e católicos. Israel e o Vaticano só estabeleceram relações diplomáticas em 1993. O
relacionamento entre o miniestado e Estado judeu ainda era tenso. Havia muitos desentendimentos sobre
o status da Igreja em Israel. O Vaticano queria acima de tudo proteger os imóveis da Igreja Católica de
expropriação. A questão das missões continua controversa. Israel proíbe que os cristãos pressionem os
judeus dali a se converter para o catolicismo, por isso continua proibido as missões de catequizar.
Constantemente, existem brigas e conflitos nos postos de fronteira. O patriarca de Jerusalém reclama
quase todas as semanas, às autoridades israelitas, que a viagem de Jerusalém para a sua comunidade em
Belém é praticamente impossível.

A todo esse quadro difícil veio se somar o 11 de setembro, rude golpe para todos. Depois de mais de
uma década de guerra sangrenta entre católicos e judeus, de repente os dois estavam no mesmo barco. O
governo italiano precisou assumir que o Vaticano e o papa eram um dos alvos potenciais mais
importantes para os terroristas. A Igreja Católica não era mais uma congregação de fé que procurava
transformar as palavras de Jesus de Nazaré em ações, ela era um símbolo do Ocidente. Os líderes
terroristas internacionais supostamente tinham ataques planejados, tanto em Israel quanto no Vaticano.
Mesmo que o papa e o Estado dos judeus não tivessem interesses comuns, eles com certeza eram ambos
inimigos. Por várias vezes, o espaço aéreo italiano da cidade de Roma e do Vaticano teve que ser
fechado, por causa de ameaças de atentados vindos de Osama Bin Laden. A Basílica de São Pedro foi
protegida como se fosse uma fortaleza. As pessoas tiveram que se acostumar com as filas intermináveis
na praça São Pedro, porque todos os visitantes precisavam obrigatoriamente ser revistados para checar
se não estavam carregando armas ou explosivos. O mesmo acontecia no Muro das Lamentações, em
Jerusalém.

E, mais uma vez, Yad Vashem. Provavelmente não existe ninguém que não sinta um arrepio nas costas
nesse lugar, a tenda de concreto reforçado erguida para a eternidade. Dentro impera uma escuridão
opressiva, os caixões com as cinzas dos campos de concentração, as inscrições no chão, Bergen-Belsen,
Dachau, Birkenau. Por muito tempo, não tive coragem de contar o que aconteceu ali em 2000, quando o
porta-voz do Vaticano decidiu que além do israelita Menachem Gantz um alemão também deveria
acompanhar o papa naquele lugar. Menachem, o mesmo Menachem que ficou meu amigo nesse dia, estava
ao meu lado quando um senhor idoso vestindo uma roupa de prisioneiro de campo de concentração com
um número tatuado no braço apareceu de repente na minha frente e perguntou: – Você é de qual lugar da
Alemanha?



Eu respondi que passei parte da minha vida na Alemanha ocidental e depois fui para Roma, mas os
meus pais vinham de uma cidade distante do leste alemão, um lugar que fazia fronteira com a República
Checa, durante o império germânico.

– Onde exatamente é esse lugar? – ele quis saber.
Respondi: – É uma vila, Jägerndorf, não muito distante da cidade mineradora de Gleiwitz, que hoje se

chama Gliwice.
– Ah, Jägerndorf – ele respondeu. – Vou ver se alguém conhece esse lugar, porque ele não é muito

distante de Auschwitz.
Fiquei na escuridão com Menachem, olhando os caixões metálicos no mausoléu com as cinzas dos que

morreram em campos de concentração. De repente apareceu um homem idoso e pequeno diante de mim.
O seu cabelo branco estava perfeitamente penteado, ele estava usando uma roupa de prisioneiro. Ele me
cumprimentou amigavelmente e então ele disse:

– Você disse ao meu amigo que você vem de Jägerndorf, não é? – ele falava um alemão perfeito com o
mesmo sotaque silesiano da minha mãe. – Qual o nome da sua família?

– Hirmke – respondi.
– Ah, que coincidência. O moinho Hirmke. Seu avô tinha um moinho, ele fazia rodas de carruagens a

cavalo, ele era chamado de Stellmacher, “fazedor de rodas”. Quer dizer, o nome dele era Joseph.
– Sim – disse – o nome dele era Joseph.
Então ele me disse uma frase que me atingiu como um raio: – Não me lembro mais como ele se

chamava o empregado polonês que Joseph Hirmke tinha. Davi talvez? Ou será que não era Davi?.
– Como assim? –, perguntei.
– O empregado que trabalhava ali para Joseph Hirmke. Descobriram que ele era judeu e ele foi para o

campo de concentração em algum momento.
Ninguém da minha família me falou sobre isso durante as festas familiares com bolos amanteigados e

cerveja Veltins e Schnaps Berentzen.
– Ele foi para o campo de concentração? – perguntei.
– Sim, no começo ele era um trabalhador polonês forçado, mas depois ele foi para o campo de

concentração. Estou certo disso.
– E a minha família usou sua mão de obra, mas não o protegeu? – perguntei mais uma vez. O homem

deve ter percebido que eu estava pasmo.
Ele tentou me consolar: – Você não tem nada a ver com isso.
Menachem ouviu tudo e me abraçou.
– Você não pode fazer nada para ajudar – ele disse.
– Não é tão simples – eu disse – é a minha família, você não entende? – Não consegui segurar as

minhas lágrimas. Vi diante de mim a mão do meu avô que havia sido aleijado por um lasca de granada.
Ele sempre usava uma luva preta. Ele não gostava especialmente de mim, mas adorava a minha irmã.
Várias vezes eles comiam páprica e bacon juntos. Ela era muito pequena e não conseguia falar as
palavras corretamente, ela gaguejava e dizia: “papel e bacon”.

Alguns meses depois daquela revelação, eu estava sentado ao lado de minha mãe em um banco no
jardim. Naquela época, ela ainda não parecia estar doente.

– Por que você nunca me disse nada? – perguntei a ela.
– Do que você está falando?
– Que o vovô tinha um empregado cativo no moinho dele.
– Ah, o polonês – ela disse.
– Mãe, era um trabalhador forçado, um judeu que o vovô usou e depois mandou para o campo de

concentração?
– Ele realmente era um judeu? Como você sabe disso? – ela me perguntou.



– Você não vai acreditar, mas descobri isso no memorial do holocausto em Jerusalém. Mãe, porque
você nunca me contou isso?

– Ah, meu filho, isso foi há tanto tempo.
Ela não sabia mais sobre o homem, ela achava que o pai dela o mantinha preso. Ela se lembra de levar

comida para ele.
– De onde veio esse homem e quem o trouxe? – perguntei a ela. – E o que foi feito dele?
Ela não conseguia se lembrar ao certo, ou talvez ela simplesmente não quisesse me contar a verdade,

para que eu não pensasse mal demais do meu avô. De repente, ela disse: – Não acredito que você
encontrou um judeu que conhece Jägerndorf, depois de tanto tempo.

Então ela me contou a história terrível da coberta: – Quando levavam as pessoas para o campo de
concentração, diversos membros da SS paravam diante de nossa casa. Minha mãe dava bebidas para os
homens nas motos. Os judeus estavam nos caminhões e eles tinham cobertas lindas. Minha mãe recebeu
algumas delas por quase nada, em troca de pães e água, e nós ficamos com aquelas cobertas lindas. Mas
não sei o que aconteceu com elas. Mamãe deve tê-las deixado para trás, quando tivemos que fugir.



Yad Vashem

Na tarde do dia 11 de maio de 2009, o papa Bento XVI vivenciou uma oportunidade histórica única. Ele
era o único papa alemão na história que viveu no tempo do holocausto e conheceu nazistas, e foi rezar em
Yad Vashem, o memorial do holocausto em Jerusalém. Para o papa, essa era uma chance de acertar as
contas com os judeus. As comunidades judaicas criticaram muito a visita dele a Auschwitz-Birkenau, o
desastre do caso Williamson, e agora o papa poderia fazer com que tudo fosse esquecido de uma tacada
só. Os convidados de honra daquele dia conseguiam sentir que a chance histórica fazia com que houvesse
muita tensão na praça, diante do memorial. Antes da entrada do papa, o diretor responsável pelo
memorial, Avner Shalev, deixou claro o que esse dia traria: uma desculpa histórica. Mas a contrapartida
era clara – mesmo sendo o sumo pontífice, o ex-soldado da Wehrmacht alemã precisaria admitir o
fracasso da Igreja Católica durante o holocausto e também falar da enorme culpa do povo alemão. A
mídia judaica estava esperando algo como o papa se ajoelhar diante dos judeus. É claro que não
devemos nos esquecer de quando Willy Brandt se ajoelhou diante do gueto da Varsóvia. – Esperamos
algo assim nesse dia, em Yad Vashem – disse-me meu amigo e jornalista israelense, Menachem Gantz.

Mas o papa alemão não aproveitaria essa oportunidade como talvez outro teria aproveitado. Aquele
dia traria mais uma decepção e críticas dos judeus. Aquele papa não abordaria abertamente a culpa que
os cristãos carregam por causa dos séculos de perseguição e assassinato de judeus. Uma fraqueza que
parecia caracterizar todo o pontificado de Bento XVI. Eu também estava decepcionado, muito
decepcionado com o chefe da Igreja à qual eu pertencia. Eu não conseguia entender como alguém
conseguia escrever o discurso que o papa queria fazer em Yad Vashem. O fato inacreditável não era o
que ele ia dizer, Bento XVI fez uma análise do nome do memorial e explicou o significado de Yad
Vashem. O inacreditável era o que ele não dizia. Ele não mencionou o seu povo – os alemães – nem uma
única vez. Ele não falou nada sobre os criminosos, só mencionou os nazistas uma vez. Quem lia esse
discurso ficava com a impressão de que o holocausto tinha sido um desastre enorme que atingira o povo
judeu. As palavras do papa diziam como se ele não soubesse nada sobre os criminosos ou sobre as
pessoas que organizaram os assassinatos em massa. Como um papa alemão conseguia ir para Yad
Vashem sem nem sequer mencionar que ele não era apenas alemão, mas que ele também era responsável
pela Igreja Católica, que carrega muita culpa da época do holocausto? Como ele conseguia omitir isso?
Acho que não havia ninguém nessa tarde, em Yad Vashem, que não estivesse se lembrando do discurso
do papa João Paulo II naquele mesmo local. O polonês não omitiu os criminosos. Logo no início do seu
discurso ele disse: “Eu tenho minhas lembranças pessoais da época em que os nazistas ocuparam a
Polônia. Lembro-me dos meus amigos e vizinhos judeus, alguns foram mortos, outros sobreviveram”. O
papa deixou claro que ele queria recordar os “milhares de vítimas dos nazistas”, especialmente as
vítimas judias. Mas mais que isso, o papa fez um gesto em Yad Vashem que ninguém tivera coragem até
então, ele admitiu a culpa dos cristãos. Ele fez um verdadeiro juramento: “Como bispo de Roma e
sucessor de Pedro, garanto ao povo judeu que a Igreja Católica, por causa das leis dos evangelhos e por
amar a verdade, e não por motivos políticos, está profundamente entristecida com o ódio, a perseguição e
os atos de antissemitismo que cristãos cometeram contra os judeus, em qualquer lugar e em qualquer
período”.

Naquela ocasião fiquei orgulhoso do chefe da minha Igreja. O juramento era mais importante do que
qualquer outra coisa que o papa João Paulo II tinha dito ou feito até então. Sendo alemão e católico,
acredito que o papa falou de coração e posso dizer que se houve uma vez em que o chefe da Igreja disse
algo com o qual eu concordava plenamente, foi aquilo que o papa declarou naquele dia 23 de março de
2000, em Yad Vashem.

O discurso do papa Bento XVI causou tudo, menos esse tipo de reação. Mal o papa tinha deixado o
memorial e já choviam críticas ao alemão instalado no trono de Pedro: – Por que ele se calou sobre tudo



o que aconteceu durante o holocausto? Ouvindo o discurso, parece que a Alemanha e os alemães não
tiveram nada a ver com o holocausto e que tudo aconteceu em um lugar misterioso do mundo. Por que ele
nem sequer mencionou os nazistas? Se ele não disse nada sobre a Alemanha nazista, quem na Igreja
falará? O que mais me decepcionou foi que ele não disse nem uma palavra pessoal, nada sobre o que ele
vivenciou nessa época e como ele lida com a culpa dos alemães – disse-me o rabino Yisrael Meir Lau,
responsável pelo memorial Yad Vashem.

Era difícil ouvir as críticas das pessoas ao papa, ainda mais sendo eu alemão, pois de algum jeito
essas críticas me atingiam. O catolicismo alemão pode ter formado um grande teólogo, mas
aparentemente não um grande papa, pelo menos não para o povo judeu. Eu me sentia devastado.

Eu estava muito decepcionado nesse dia, enquanto voltava para a velha cidade de Jerusalém.
Principalmente porque me lembrava bem das comemorações do dia 23 de março de 2000, de quando
voltávamos do memorial com João Paulo II. Naquela época, eu estava muito esperançoso. Eu tinha a
sensação de que tudo nesse mundo tinha um jeito, que os conflitos todos poderiam ser resolvidos. Se dois
mil anos de morte e destruição de judeus por cristãos finalmente acabassem pacificamente e garantissem
um apreço mútuo, então o maior passo já tinha sido dado. Era um novo começo. O papa polonês espalhou
o seu entusiasmo em Israel, os jornais o elogiavam por suas ações. Mas agora a mídia judia noticiava
uma decepção e críticas duras ao papa alemão. Ele falou em tocar os corações dessas pessoas e eu tinha
a sensação de que as pessoas desse país tinham todo o direito de serem recebidos pelo chefe dos
católicos, um homem que era alemão de braços abertos, algo que ele era capaz de fazer.

Primeiramente, tudo parecia bem. Bento XVI conseguira ser ainda mais sábio do que o seu
predecessor em um ponto. Ele planejou a sua viagem de modo a não passar o sábado à noite em Israel.
Karol Wojtyla não tinha tratado os costumes judaicos com tanto respeito e ouviu fortes críticas por isso,
porque o chefe da Igreja Católica não se preocupou em respeitar o descanso do sabbath dos policiais
judeus que cuidavam da segurança do papa.

Talvez a vista sedutora do meu quarto de hotel, dos muros da cidade, me tenha feito acreditar que eu
estava melhor. Sou leigo em medicina e assim como diversos leigos tenho algumas teorias sobre o meu
corpo que podem ser uma perfeita bobagem. Não sei por que não abro mão dessas teorias. Seja como for,
estava me sentindo tão bem naquela noite que achei que eu poderia parar de tomar o paracetamol para
controlar a minha febre. Pensei: “Se eu me deitar cedo, vou suar um pouco. Amanhã será um dia
importante e com certeza já estarei melhor”. Mas durante a noite o efeito do remédio passou. A febre
voltou muito mais violentamente e tive meus piores pesadelos. Passei muito frio, apesar de estar
superbem agasalhado e protegido por um cobertor pesado, e suei frio a noite inteira. Eu não sabia mais o
que eu estava fazendo, tinha uma vaga ideia de onde estava. Minha cabeça ficava me dizendo o tempo
todo: “Levante-se logo, vá para o banheiro e tome mais um remédio”. Mas não consegui obedecer àquela
voz, apesar de ouvi-la nitidamente o tempo todo; na verdade, não sei se eu não queria ou não conseguia
obedecê-la. As dores no peito pioraram e eu não conseguia mais ver o quarto nitidamente apesar de a luz
estar acesa. Só conseguia pensar: “Você não pode ficar dormindo amanhã. O papa vai para o Muro das
Lamentações. Você precisa acordar na hora certa”. Em algum momento consegui ouvir o despertador
tocar, por trás de toda a névoa de confusão. Ele não parava de tocar. De algum jeito, aquele alarme não
tinha nada a ver comigo. Só saí da cama quando alguém bateu na porta. Um colega estava diante da minha
porta: – Meus Deus, Andreas, o que aconteceu com você? – e acrescentou: – Fique na cama.

– Já estou indo – respondi. Não sei como consegui tomar uma ducha, e me entupi mais uma vez de
paracetamol. Vesti um terno preto e uma camisa branca limpa, mas não consegui o efeito de sempre. Eu
não parecia nem um pouco elegante e, portanto, apropriado para o cortejo do papa. Eu tinha uma
aparência terrível. Rosto pálido, olheiras profundas debaixo dos olhos. Não tinha a mínima ideia de
quando elas surgiram, parecia que elas tinham estado sempre ali. Normalmente eu tinha uma aparência
completamente diferente. Coloquei um suéter grosso por cima da camisa e da gravata e saí. Cheguei bem



a tempo.



No Muro das Lamentações

Nove anos antes, todos perceberam de imediato o quão importante era, para Israel, que o papa visitasse o
Muro das Lamentações, também chamado de Muro Ocidental. Eles me levaram diretamente ao muro, no
dia 26 de março de 2000, e eu pude acompanhar João Paulo II. Mas quando entrei no Muro das
Lamentações no dia 12 de maio de 2009, na comitiva de Bento XVI, era palpável o pouco interesse do
Estado de Israel por aquela visita papal. Acreditei que se repetiria tudo o que eu tinha visto em 2000,
ainda mais com um papa alemão. As imagens do momento em que o outro papa chegou ao Muro das
Lamentações foram espalhadas pelo mundo inteiro. Mas dessa vez os organizadores imaginaram um
momento diferente. Os fotógrafos estavam horrorizados. Eles não conseguiam entender por que não eram
levados para perto do papa, para fotografar o momento em que ele entraria no Muro das Lamentações.
Pelo contrário: os fotógrafos foram mantidos à distância, a pelo menos trinta metros do local, e tudo o
que conseguiriam – e efetivamente conseguiram – foi tirar fotos das costas do papa. Os israelenses
pareciam não se importar com isso. Pelo contrário.

Nove anos antes, aqueles mesmos israelenses tinham construído especialmente um pódio especial, ao
lado do muro, só para que os fotógrafos não perdessem o momento histórico quando Karol Wojtyla
tocasse com as mãos já trêmulas a antiga parede do templo. Karol Wojtyla, originário da distante cidade
de Wadowice, e que já tinha ido tão longe em sua vida, chegou naquele dia ao local onde ele era
necessário. Ele entrou para a história naquele dia e lugar, diante do Muro das Lamentações. Ele trazia
consigo uma espécie de juramento, escrito em um pequeno papel branco com o selo do Vaticano e sua
assinatura. Estava escrito:

Deus nosso Pai,
Tu escolheste Abraão e seus descendentes

para levar Teu nome às nações.
Estamos profundamente entristecidos

pelo comportamento daqueles que,
no curso da história, causaram sofrimento a esses filhos Teus.

Pedimos Teu perdão e desejamos nos comprometer
com uma irmandade genuína

com o povo da Aliança.

Hoje, essa prece por perdão do papa por tudo o que os cristãos causaram aos judeus está no museu de
Yad Vashem.

É claro que o papa Bento XVI conhecia essa carta e a importância dela. A mídia israelense, que tinha
pedido ao papa João Paulo II que não fosse até o Muro das Lamentações com uma cruz no peito, não só
apreciou o gesto do papa, de ceder e tirar o símbolo cristão, como também gostou, e muito, dessa carta.
Quando o papa Bento XVI foi até o Muro das Lamentações naquele dia 12 de maio de 2009, ele já foi em
desvantagem. A mídia criticou muito o seu discurso em Yad Vashem, na véspera. A conduta dos
organizadores israelenses mostrava que eles não esperavam nada do papa, ali. Afinal, por aquele local já
havia passado um papa, só para pedir perdão pelo que os cristãos fizeram com os judeus. Seu
predecessor tinha feito isso. E o papa Bento XVI não podia voltar no tempo e simplesmente imitar João
Paulo II. Pensei que se ele não tivesse uma ideia genial, aquele momento passaria e ele iria perder outra
oportunidade de fazer um discurso importante sobre o relacionamento entre judeus e cristãos. O momento
passou. Aparentemente o papa não conseguia tratar os israelenses com a sensibilidade esperada. Ele
declarou que o Muro das Lamentações, que é um lugar muito importante para todos os judeus do mundo,
era a casa espiritual dos “judeus, cristãos e muçulmanos” em Jerusalém. Claro que a mídia judaica



criticou com vontade essa declaração.
Há muitos anos é conhecida a posição do Vaticano, em cuja concepção Jerusalém deveria ser uma

cidade aberta a todos, sob a jurisdição da ONU, e não apenas a capital de Israel. E ali, naquele momento,
não restavam dúvidas sobre o que ele quis dizer quando declarou que Jerusalém é a casa espiritual dos
judeus, muçulmanos e católicos. A mídia judaica não se importava se o papa fosse defender essa posição
do Vaticano em Belém ou em outros lugares que ficam no território palestino. Mas o papa precisava falar
disso no lugar mais sagrado dos judeus? Os cristãos não haviam perdido a cidade depois de centenas de
anos para os judeus e três países muçulmanos não tinha juntado as forças para apagar aquele novo Estado
do mapa, mas os soldados judeus resistiram, até finalmente conseguir empurrar os invasores para o outro
lado do Muro das Lamentações, na Guerra dos Seis Dias? Esses soldados não eram homens cujos pais
escaparam da máquina mortífera nazista, nos campos de concentração? O papa alemão precisava falar
justamente diante desde muro que essa cidade também é a capital dos cristãos e muçulmanos. O famoso e
simbólico muro diante do qual os israelenses relembram incansavelmente todo o derramamento de
sangue? Ele não podia simplesmente lamentar um pouco o que fora feito com o povo de Israel e expressar
a sua reverência ao Deus dos judeus?

Meu amigo Menachem Gantz me perguntou isso naquele dia e eu não sabia o que responder. Voltei
para o hotel, tomei meus remédios e dormi imediatamente, quando acordei já me sentia um pouco melhor.
Eu queria descer à sala do centro de imprensa e trabalhar um pouco. Uma surpresa me esperava quando
cheguei ao saguão do hotel.



Reencontro em Jerusalém

Quando ele chegou perto de mim, percebi que ele estava de muito bom humor.
– Você foi contratado novamente para falar mal do papa alemão? – perguntei rindo. Ele levantou suas

mãos até a altura do ombro.
– Jamais falaria mal dele intencionalmente. Mas um papa que comete um equívoco como o do

escândalo Williamson deve ser criticado imediatamente pelos jornalistas. Se não fosse por esse
escândalo eu teria ficado sem emprego em Nova York. Mas entre os padres que teriam sua excomunhão
suspensa havia um homem que nega a existência do holocausto. Além disso, o chefe deles todos vai em
seguida fazer uma viagem para Israel, não há drama melhor do que esse para explorar. Metade do mundo
quer saber como ele se sai dessa armadilha e graças a Deus todos nos Estados Unidos também querem
saber isso.

Ele me empurrou para um sofá e se sentou ao meu lado.
– É claro que fico feliz em saber que eu estava certo. Devíamos fazer uma aposta, então eu ficaria rico

e você estaria arruinado.
– O que você quer dizer com isso? – perguntei.
– Você não quis acreditar que existem inimigos no Vaticano que querem acabar com o papa. Veja,

agora até ele mesmo fala nisso. Na Igreja existem pessoas que mordem e destroçam. Você não pode
discordar comigo agora. Ele sabe que tem inimigos que querem fazer da vida dele um inferno. Simples
assim. – Pedimos refrigerantes sem açúcar e tentei esquecer sobre a minha doença. Ele realmente estava
de muito bom humor.

– Ok – eu disse – existem no Vaticano muitas pessoas que acreditam em sua teoria da conspiração e
que acreditam que há inimigos poderosos do papa lá dentro. Os detalhes do escândalo Williamson
sugerem de fato que pode haver um inimigo interno poderoso.

– Maravilha! Mais dados para a minha história. Conte-me mais sobre isso.
– A suspensão da excomunhão de Williamson só era conhecida internamente no Vaticano, ela estava

sob o sigilo papal, você conhece o esquema. A televisão sueca somente transmitiu a entrevista em que ele
nega a existência do holocausto depois que a suspensão da excomunhão de Williamson tinha sido
anunciada. Ou foi uma coincidência incrível ou alguém muito poderoso no Vaticano arranjou tudo para
que a notícia transpirasse. Somente as pessoas muito próximas do papa conhecem os segredos papais e, é
claro, são obrigadas a manter o segredo. Provavelmente, alguém revelou isso para a televisão sueca, não
há outra explicação. Isso era um golpe contra o papa, transmitir essa entrevista com o louco do
Williamson bem no dia em que o sumo pontífice anunciou a suspensão da excomunhão. Isso mandava uma
mensagem clara e inequívoca a toda a opinião pública internacional: “Vejam os extremistas de direita
que o papa acabou de reabilitar, entre eles há até um homem que nega a existência do holocausto”. O
papa caiu direto na armadilha. Até aqui você está certo. Pela primeira vez existem, inclusive, muitos
cardeais que acreditam que houve um complô.

– Mas você ainda não tem certeza nisso?
– Não sei. Sabe o que eles dizem?
– Não.
– Que eles não podiam ter evitado isso porque ninguém sabia quão perigoso era Williamson.
Ele caiu na gargalhada: – Isso é uma piada? O mundo inteiro sabia que Williamson era um lunático e

que já era ruim o suficiente a Fraternidade Sacerdotal São Pio X deixar esse bispo cuidar dos
seminários. Bastaria uma busca de dez segundos na internet, para descobrir que os canadenses
consideram Williamson um criminoso.

– Durante o escândalo conversei com Georg Gänswein no escritório no caminho para a biblioteca.
Quando ele chegou, ele ainda estava muito confiante. Ele se sentou no sofá e disse com convicção: “Não



tínhamos como saber nada, ninguém sabia que tipo de pessoa Williamson realmente era”. Na ocasião, eu
disse para ele a mesma coisa que você acabou de dizer. Que bastava uma pesquisa superficial na internet,
algo que um estudante do primeiro ano era capaz de fazer, para descobrir em segundos que tipo de pessoa
era o homem que tinha acabado de ser reabilitado.

– E o que ele disse, então?
– Primeiro, ele não disse nada. Ele não acreditou em mim, pelo menos foi essa a impressão que tive.

Mas pouco depois de nossa conversa ele deve ter entrado na internet e então ele percebeu que eu estava
certo. Porque depois disso aconteceu algo memorável: quando li a famosa carta do papa aos bispos,
pensei que fosse cair da cadeira. O papa escreveu pessoalmente que “alguém” disse para ele que as
informações sobre Williamson estavam disponíveis há muito tempo na internet. Ele escreveu que o
Vaticano deveria usar a internet mais vezes.

– Nossa – disse Peter. – Você deu uma dica para o papa e ele escreveu isso em um documento. Estou
impressionado. Acho que o escândalo Williamson nos deixou apenas duas possibilidades. Ou o Vaticano
é cheio de tolos ou eles são muito mais espertos do que pensávamos. Preciso admitir que acho a segunda
alternativa mais provável.

– Então existe dentro do Vaticano um inimigo poderoso. Ou mais de um. É isso que você quer dizer?
– Sim. O que não consigo entender é como o escândalo Williamson envolveu tantos clérigos e mesmo

assim ninguém percebeu nada... A congregação para os bispos foi inaugurada. Williamson é um bispo. A
Congregação para a Doutrina da Fé sabia, com certeza. Os integrantes da Ecclesia Dei, o secretariado de
Estado, são, definitivamente, clérigos bastante inteligentes. E ninguém percebeu nada? Acho muito difícil
não existirem ovelhas negras entre os bispos do mundo inteiro. Afinal de contas, existem cinco mil
bispos. Mas somente quatro deles precisavam ser reabilitados, e mesmo assim ninguém percebeu nada?

– Então você também acha que eles queriam que Bento XVI caísse na armadilha?
– Que outra alternativa existe? Primeiro, eles deixam o papa se desmoronar no problema de

Regensburgo, depois o colocam ao lado de Bush, o senhor da guerra como se os dois fossem os melhores
amigos, e agora mostram para o mundo inteiro que ele é um papa incompetente. Isso não é coincidência.

– Quem você acha que é o grande inimigo dele? O cardeal Sodano, secretário de Estado, como você
sugeriu uma vez? Eu já não acredito mais nisso.

Ele tomou um gole de refrigerante e olhou para mim. Eu sabia que ele ia dizer algo surpreendente,
naquele momento. – Admito que estive errado por bastante tempo. Pensei bastante sobre quem poderia
ser o inimigo, mas não existe um inimigo.

– Eu disse.
– Não existe um único inimigo porque todos eles são inimigos.
– Como assim?
– Pense bem! Em quase dois mil anos, os homens de Roma, Florença, Veneza, Nápoles etc. dominaram

a Igreja que supostamente Cristo fundou. Ou seja, por séculos foram sempre italianos que decidiram entre
si mesmos quem seria o próximo papa. Eles dividem entre eles o dinheiro de São Pedro, as doações que
chegam do mundo inteiro para o papa. Simples assim: de que outro jeito mais da metade dos tesouros do
mundo inteiro estariam concentrados em um país pequeno como a Itália? Por que as igrejas tiveram
séculos para construir os templos mais belos e os palácios mais magníficos? Basta dirigir um pouco pelo
país para perceber isso.

– Sim, e? – agora eu estava animado.
– E então vem um homem como Wojtyla, o papa mais bem-sucedido do milênio e ele consegue usar a

força política do Vaticano para destruir o império ditatorial de Moscou. O que você acha que os clérigos
italianos acharam disso? Eles ficaram aterrorizados, com medo de que o primeiro papa eslavo da história
pudesse reinventar o cargo de papa. Desse modo, o papa não precisaria ser italiano, poderia vir de
qualquer país do mundo. Que perigo!



– O que você quer dizer com isso?
– Que eles pensavam a mesma coisa, sem nem mesmo precisar discutir o assunto: que o sucessor de

Karol Wojtyla precisaria ser um estrangeiro, mas que ele não poderia ter o mesmo sucesso midiático de
João Paulo II, ele teria que fracassar de qualquer jeito. Após uma estrela polonesa ocupar o trono do
papa, seria a vez de um alemão reinar e com isso teria um fim a bela invenção italiana do papa. Só um
papa estrangeiro bom não é uma verdadeira ameaça para os italianos. Mas dois bons papas seguidos que
não sejam italianos significaria que não precisa ser italiano para conseguir governar a Cúria. Esse é e
sempre foi o argumento principal de todos os papas italianos: seria difícil demais para um papa não
italiano guiar a Cúria e trabalhar com as multidões italianas, porque o Vaticano está dentro da Itália. Não
pode haver um segundo papa que não seja italiano e bem-sucedido. Foi por isso que eles decidiram
eleger o pobre Joseph Ratzinger, Bento XVI.

– Isso é besteira! Não existe tal complô contra o papa Bento XVI.
– Não é algo combinado. É um sentimento geral uníssono, que decidiu usar Bento XVI como exemplo.

Do ponto de vista deles, é ruim o suficiente que já tenha tido um papa tão bem-sucedido como Karol
Wojtyla. Mas se o próximo não italiano falhar, então eles poderiam dizer: “Veja, faz alguns séculos que
não acontece algo assim”. Eu juro que eles estão preparando tudo para que o próximo papa seja italiano.
Não se pode esquecer o período do papado em Avignon...

– Você tenta se convencer de um complô – eu disse.
Ele balançou a cabeça negativamente: – Eu acho que tudo acontece de modo muito sutil. Pense nisso!

Se o secretário de Estado, Bertone, se encontrar com um cardeal das Filipinas, África ou Austrália, então
ele tem que admitir que o chefe diplomata não fala nenhuma palavra de inglês e os outros cardeais dirão
a ele que ele deve aprender inglês rapidamente. Se um cardeal italiano como Bertone diz que não fala
nenhuma palavra de inglês, sabe o que eles vão dizer? “E daí? Eu também não sei falar inglês”. Você está
entendendo? Pessoas que não querem globalizar a Igreja, que querem que tudo continue do mesmo jeito,
como nos últimos séculos. Até porque é uma questão de poder!

– Digamos que você tenha razão. O que o Bento XVI deve fazer então, segundo a opinião dos
cardeais?

– Nada. Ignorar todos os grandes problemas. Ser precisamente um papa de transição.
– E o que acontecerá se ele decidir enfrentar os inimigos?
– Como? Você ainda não entendeu: Wojtyla era hábil, sabia quem eram os seus inimigos. Ele podia ir

para Varsóvia ou Budapeste e olhar os comunistas que não hesitariam em atirar nele. Ele podia dizer que
não os deixaria fazer o que quisessem. Ele podia dizer que ele não seria intimidado. Ele podia vê-los e
em 1990 ele voou para Praga só para celebrar a sua vitória pessoal. Mas Bento XVI não consegue ver
quem são seus inimigos, porque eles estão dentro da Igreja. Os inimigos de João Paulo II estavam fora
dela. Aliás, eram inimigos de Karol Wojtyla. Mas o pobre papa Bento XVI jamais entrará em uma briga
para enfrentar um inimigo de dentro da Igreja – declarou Peter e eu acenei com a cabeça. Nenhum de nós
dois imaginava que estávamos mais uma vez muito enganados.



O papa de férias

Aosta, agosto de 2009. É fácil de identificar o que caracteriza o pontificado de um papa. Basta ver o que
ele deixa para trás, o que abandona. Isso é o suficiente. Tudo que um papa deixar de enriquecedor não
mancha a reputação do seu pontificado. Mas tudo que foi tirado dele caracteriza um papa de modo muito
preciso. Foi assim que João Paulo II mudou muito, quando começou a perder a força física. Aprisionado
em seu corpo decadente, o energético ex-escalador de montanhas Karol Wojtyla viveu seu pontificado de
modo único. Para ele, o fato de quase não conseguir mais ficar em pé, andar ou sentar por causa da
doença de Parkinson foi uma tragédia. Logo ele, o maratonista de Deus, teve esse destino cruel. Ou então
o plano de Deus fez com que o elemento mais característico do seu pontificado lhe fosse retirado
gradualmente, pois ele passou a ficar cada vez mais na Itália, em vez de viajar pelo mundo, como
gostava. Justamente o papa que recebeu o apelido de “o apressado” foi castigado com a imposição de
viver sem conseguir dar mais nenhum passo. E a mensagem principal do “papa do milênio” se adequou às
necessidades, e mudou: o sentido de sofrimento, o seu sofrimento passou a ser o centro das atenções.
Joaquín Navarro-Valls, seu porta-voz, disse-me diversas vezes que, na sua opinião, o papa escreveu
quinze encíclicas mais uma última: seu sofrimento pessoal. O Vaticano passou pela experiência estranha
de perceber que justamente um papa que quase não conseguia mais falar conseguir convencer o mundo de
modo muito mais eficiente. Um mártir.

O papa Bento XVI também passou pela experiência de ser privado de uma das suas habilidades mais
importantes. No meio das férias idílicas no vale Aosta, o sumo pontífice sofreu uma queda, no dia 17 de
julho de 2009, à noite em seu quarto, no primeiro andar do chalé de Les Combes, e quebrou a mão.
Federico Lombardi, porta-voz do Vaticano, disse que esse acidente era “insignificante e inofensivo” para
o papa e teve que responder a uma das perguntas mais difíceis sobre o pontificado de Bento XVI: “Quem
realmente é esse papa e o que é importante para ele?”. A resposta era a sua mão direita quebrada. Depois
desse acidente, as pessoas ao seu redor mal conseguiam acreditar como Joseph Ratzinger se mostrava
mal-humorado, zangado e também difícil de aguentar. Sem conseguir esconder o seu mau humor, o papa
fez diversos passeios pelas florestas no vale Aosta. Em um primeiro momento, parecia inexplicável que
um acidente que o Vaticano descreveu como uma banalidade pudesse afetar tanto o papa. Mas, para
Joseph Ratzinger, perder a habilidade de escrever com a mão direita era um autêntico desastre. O papa
Bento XVI parecia ser alguém que não se distinguia por performances midiáticas, eventos, carisma,
conversas e negociações – como o seu predecessor, João Paulo II. Bento XVI é um papa escritor, um
estudioso. Nisso está a chave para entender o seu caráter. A capacidade de se mover, de não conseguir
mais viajar, negociar, abraçar e rezar missas foi um desastre para Karol Wojtyla. O desastre de Joseph
Ratzinger era outro: a imobilidade de sua mão que escreve.

Acho que não existe nada que caracterize tão bem Joseph Ratzinger como esse drama. Qualquer outro
chefe de Estado não ficaria tão mal por quebrar a mão direita. As tecnologias modernas oferecem
diversas possibilidades de escrever textos sem precisar usar a mão, por exemplo, com programas de
reconhecimento de voz. Mas Joseph Ratzinger abominava justamente essas comodidades tecnológicas.
Não conseguir mais escrever um texto porque quebrou a mão era uma perda considerável para o erudito
Joseph Ratzinger. Ao não conseguir mais colocar tinta em folhas de papel, parecia que esse homem tinha
perdido toda a sua existência. Na verdade, um papa não precisa escrever para conseguir governar a
Igreja. Mas se um teólogo não consegue escrever ele não é nada. O predecessor de Bento XVI, Karol
Wojtyla, odiava ficar preso em sua gaiola dourada no Vaticano, ele gostava de sair e viajar. Sempre que
podia, ia esquiar ou caminhar pelas montanhas. Então Deus, ou o acaso, fez com que seu corpo adoecesse
e perder a possibilidade de agir livremente, como bem entendia. Mas Joseph Ratzinger não se importava
com a restrição de mobilidade em seu pontificado, ele nunca reclamou de não poder mais passear e se
sentar em cafés. Mas foi um choque, para aquele homem discreto e reservado, não conseguir mais



movimentar a sua mão, de repente. Em um primeiro momento, pareceu incompreensível que o papa
sofresse tanto com isso. Como parecia fácil, visto de fora, resolver esse problema. Se ele não podia
escrever, então ele deveria ditar tudo para um de seus secretários. Karol Wojtyla tinha feito muito isso,
principalmente por causa de sua doença. Mas para Joseph Ratzinger essa catástrofe permaneceu sendo
uma catástrofe. Poder desenvolver os pensamentos enquanto a sua mão percorre o papel, em forma de
letras e palavras, era o seu maior tesouro. O mundo descobriu que o papa estava sofrendo com isso
simplesmente porque Bento XVI queria manter a tradição da obrigação de um papa tirar férias.

Apesar de Bento XVI possuir um estilo bem diferente de administração, comparado sobretudo ao seu
predecessor, ele não mudou em quase nada a maneira de passar as férias. Após sua eleição, os
compatriotas do papa Bento XVI, na Alemanha, achavam que ele faria uma mudança radical. O papa João
Paulo II passava suas férias no vale Aosta e em Castel Gandolfo. As pessoas, principalmente na região
da Bavária, achavam que o papa alemão fosse aceitar a oferta de passar as férias em seu país natal. As
localidades turísticas da região de Munique e Regensburgo fizeram várias ofertas para o Vaticano, pois
todos queriam que o chefe da Igreja Católica fosse o hóspede mais famoso de sua região.

O Vaticano nunca levou essas possibilidades a sério. Férias na Alemanha significavam que o papa não
conseguiria descansar. Se o papa aceitasse o convite para passar as férias na Alemanha, durante duas
semanas, teria que receber diversos políticos, prefeitos, funcionários das forças de segurança e mais
umas tantas pessoas que ele conhecia, muito bem ou muito mal, durante os anos em que havia dado aulas
nas universidades alemãs. Ou então seria obrigado a recusar todos os pedidos de visita na Alemanha e
assim evitar ofender alguém. Outra opção, pior ainda, era aceitar todos os pedidos. Como ele não podia
recusar de receber os amigos mais próximos na Alemanha, ainda mais se ele ficasse ali durante algumas
semanas, então ele teria que receber, pelo menos, algumas dúzias de conhecidos. Em nome da boa
educação, o papa não conseguiria relaxar, e seria obrigado a receber todas as pessoas. E, sobretudo, não
conseguiria fazer o que ele mais gosta: escrever. Estava claro que o papa não queria visitantes durante as
suas férias.

Por outro lado, os planejadores do Vaticano também queriam atender às vontades do papa. Joseph
Ratzinger nunca deixou dúvidas sobre gostar das verdes florestas de sua região natal, as montanhas da
Bavária ou do Tirol. Castel Gandolfo não tinha nada disso. Joseph Ratzinger ficava muito feliz com suas
caminhadas nos Alpes, por isso o Vaticano aceitou o convite de um dos lugares preferidos do papa:
Brixem, ao sul de Tirol. Brixen tinha a vantagem de, apesar de ser rodeada pelas florestas verdes dos
Alpes, não pertencer à Bavária e, com isso, não existia a ameaça de Ratzinger ser obrigado a receber
diversos visitantes. Além disso, a “casa de férias” era ideal. No meio da pitoresca cidade de Brixen
ficava a catedral e o seminário de padres, mais parecendo uma confeitaria colorida. O seminário parecia
inadequado para um papa como Joseph Ratzinger, que ainda andava bem. Quando Karol Wojtyla ainda
conseguia se locomover corretamente, ele simplesmente recusou essa residência, porque ela tinha um
simples jardim interno, pequeno demais para ele passear. Mas Bento XVI não era Karol Wojtyla. O
discreto papa bávaro não gostava tanto assim de caminhadas longas, como o seu predecessor. Para
Joseph Ratzinger o seminário de Brixen era mais do que suficiente, em agosto de 2008 para poder tocar
música, escrever e poder ler a Bíblia a seu irmão quase cego, no silêncio do modesto jardim do
seminário.

Para as pessoas do cortejo papal, a casa Cusanus ao lado do seminário, estava disponível. Para os
acompanhantes do papa, essa casa Cusanus parecia algo como voltar para casa. Ela foi construída em
uma mistura consciente de concreto e tijolos vermelhos, do mesmo modo que muitas igrejas na Alemanha.
A casa do arcebispo de Colônia também era parecida com a casa Cusanus, em Brixen. Esse é um
exemplo das gigantescas diferenças entre o catolicismo do norte e do sul europeu: na Itália não existe
nenhum lugar com o estilo da frugal casa Cusanus, de Brixen. Os quartos da casa Cusanus são modernos,
mas ao mesmo tempo espartanos, eles parecem mais celas de monges do que quartos de hotel. Nas



paredes de concreto estão pendurados crucifixos despojados. Não existe nenhum lugar assim ao sul de
Brixen. Especialmente em Roma. Os palácios da Igreja não tem nada de espartanos, eles são magníficos,
opulentes, grandes e não são modernos – e menos ainda despojados... Durante as férias, o papa
concordou que o secretário papal Georg Gänswein organizasse um encontro com os jornalistas no
elegante hotel Zum Elefanten, em Brixen. Quanto aos acompanhantes do papa, esses mal conseguiam
esconder o quão entediados estavam, naquele seminário tão simples. O anfitrião da casa Cusanus deixou
que montassemos um futebol de mesa no clube, que ficava no porão da casa.

Quando o papa saiu de Brixen, todos acharam que ele iria voltar no ano seguinte. Mas em vez disso ele
foi para Aosta, onde aconteceu a fatídica noite. Em meados de 2009, o Vaticano não tinha outra escolha,
a não ser organizar as férias do papa em Aosta. Desviar outra vez, como no ano anterior na viagem para
Brixen, ou organizar a viagem para outro lugar, significaria que o estado pontifício temia abertamente
uma viagem para Aosta. Eles têm motivos suficiente para isso. Em Aosta aconteceu um dos maiores
constrangimentos. Essa situação única e embaraçosa só teve lugar porque, segundo as regras da Igreja
Católica, o papa precisa ter tempo para receber o padre da paróquia de um lugar que ele visite, mesmo
que ele só esteja apenas passando pelo lugar. É por isso que o padre da paróquia de Castel Gandolfo
cumprimenta o papa todos os anos, quando ele vai para a residência de verão. Mesmo o padre da
paróquia do aeroporto de Fiumicino em Roma, cumprimenta o papa toda vez que ele vai ao aeroporto
para fazer uma viagem internacional. É claro que o padre da paróquia de Les Combes, no vale Aosta,
deveria ter desejado boas-vindas ao papa, mas esse homem não tinha apenas se apaixonado por uma
mulher de sua congregação, como também teve um filho com ela. O padre empurrava tranquilamente o
carrinho de bebê com a filha pela cidade. O bispo de Aosta estava com falta de pessoal e deu um ano
para o padre escolher entre a família ou a Igreja. É claro que um padre assim não poderia receber o papa.
Por isso é que o Vaticano quis evitar ir para lá e foi para Brixen. Mas eles não podiam continuar a fugir,
em meados de 2009. Ou iam para Aosta, ou seriam acusados de tentar encobrir o constrangimento.

No dia 13 de julho de 2009, o papa se mudou para a casa de madeira e modesta que seu predecessor
tinha usado, em uma de suas temporadas de férias. Por causa de um erro da agência de notícias alemã, a
casa causou um escândalo mundial. A agência alemã noticiou que a casa tinha sido reconstruída por 10
milhões de euros. Essa notícia causou protestos mundiais, porque revelava que o papa podia gastar
milhões de euros para reconstruir casas luxuosas, enquanto mais de 80 milhões de pessoas morriam de
fome no mundo inteiro. Na Alemanha, houve inclusive pessoas que saíram da Igreja, além de protestos
enraivecidos porque a Igreja alegava ter que fechar creches por falta de dinheiro. O que se comentava era
que a Igreja tinha gastado milhões para construir um palácio imenso nas montanhas – e quando acabou o
dinheiro, ela decidiu usar o dinheiro das creches infantis. Contudo, as notícias do palácio luxuoso no vale
Aosta não tinham fundamento. Na verdade, a casa de madeira valia cerca de 10 mil euros. O Vaticano só
construiu uma rampa, que deve ter custado uns mil euros, para o papa já debilitado. Isso equivalia ao que
custaria trocar o muro. A modéstia da casa de madeira virou um dos símbolos do pontificado de João
Paulo II. O chalé tinha apenas um quarto simples, uma sala de estar e um banheiro. João Paulo II adorava
o chalé porque era ideal para fazer passeios e viagens especiais pelas montanhas da região. Quanto ao
papa Bento XVI, que não se interessava tanto por passeios, ele se limitou a usar o chalé para o que ele
mais gostava: silêncio e privacidade para escrever.



O cenário da vitória

Praga, 26 de setembro de 2009. Todos os papas mudam a distribuição de poder dentro da Igreja, mas às
vezes isso acontece de modo drástico. Um exemplo nítido é Manila, a capital das Filipinas. Essa enorme
cidade e o seu bispo são um exemplo clássico de simpatia eclesiástica. Milhares de católicos vivem em
absoluta pobreza nas favelas de Manila, muitos sofrem com a fome. Muitos migram para os estados do
golfo e para a Arábia Saudita, onde sofrem como trabalhadores imigrantes, por serem católicos. Em
todas as prisões da península arábica existem trabalhadores imigrantes filipinos, que insistem em
desobedecer as regras e levam uma Bíblia ou uma cruz para o país, ou porque eles se reúnem para rezar.
Há décadas as mulheres e os homens filipinos buscam empregos até em Roma, e a maior parte deles
acaba trabalhando como empregados domésticos. Eles acreditam que por serem católicos a coexistência
com os patrões locais será mais fácil. Contudo, esse relacionamento não é assim tão simples. Um
exemplo disso é que na língua italiana a palavra usada para os habitantes das Filipinas (filipino) já se
tornou praticamente um sinônimo de serviçal. Por causa disso, dentro da Igreja Católica, muitos têm pena
dos arcebispos de Manila. Mas então o papa João Paulo II mudou a Jornada Mundial da Juventude de
1994 para Manila e ela foi uma das maiores do mundo, com mais de 4,5 milhões de visitantes. Desde
então, Manila ganhou um significado diferente no universo católico. Da noite para o dia, a cidade foi
vista como um farol de esperança para a Igreja Católica. Com consequências tangíveis: durante a
Conferência Episcopal de Roma, a maior parte dos dignitários foi cumprimentar o arcebispo de Manila e
oferecer ajuda para lidar com o rebanho. Mas agora, os bispos europeus e dos Estados Unidos é que
perguntavam a ele como conseguia que a Igreja Católica crescesse tanto, naquela ilha, e pediam
conselhos para saber em que poderiam melhorar.

O mesmo valia para Praga. A cidade de Praga se conectou com o papado durante séculos, como
nenhuma outra. Quando Carlos IV transformou a cidade, no século XIV, na capital do poderoso Sacro
Império Romano Germânico, Praga se tornou a segunda capital mais importante do mundo, atrás somente
de Roma. A primeira universidade alemã foi fundada em Praga. Mas com o fim da Segunda Guerra
Mundial e com a ocupação do exército soviético, a cidade perdeu a sua importância global no reino da
Igreja. Agora Praga pertencia a um dos muitos filhos problemáticos do leste da Europa, como Varsóvia e
Budapeste, lugares onde os católicos foram oprimidos e presos, lugares onde a instrução religiosa perdeu
sua importância. Em 1968, Praga finalmente se tornou um símbolo da vitória sobre a violência e sobre o
governo do mal, o comunismo. Os soldados soviéticos espancaram brutalmente pessoas na cidade de
Praga. Pessoas que só queriam construir uma sociedade mais humana. Provavelmente essa tenha sido uma
das medidas mais brilhantes do papa João Paulo II – usar essa cidade deliberadamente.

Quando o muro de Berlim caiu, Karol Wojtyla correu o mais rápido possível para Praga. Muitas
pessoas ficaram irritadas com isso, principalmente na Polônia. Os poloneses estavam certos de que o
papa iria comemorar a vitória sobre o comunismo no país deles. Mas não. O “papa do milênio” só iria
para a Polônia em 1991. Karol Wojtyla escolheu Praga. No dia 21 de abril de 1990, alguns meses depois
do desmoronamento da União Soviética, João Paulo II já tinha pousado na capital da antiga
Tchecoslováquia. Não por acaso: a cidade de Praga, o ícone da vitória sobre a violência do império
soviético, seria transformada no símbolo da derrota final dos soviéticos e em um símbolo de esperança
para os cristãos. E também seria símbolo de que a longa luta de Karol Wojtyla, da vítimas da Igreja e do
Solidarność tinham finalmente dado frutos.

No dia 26 de setembro de 2009, Joseph Ratzinger começou sua visita em Praga exatamente por onde os
soviéticos começaram a repressão da “Primavera de Praga”: no aeroporto Stara Ruzyne. Bento XVI fez o
que se esperava que ele fizesse, e o que seu famoso predecessor provavelmente teria feito. Ele lembrou a
longa luta dos países do leste europeu, que vinte anos atrás, juntamente com a Igreja, fizeram o império
de Moscou cair de joelhos. O presidente Vaclav Klaus deu boas-vindas ao papa com muita cordialidade.



Sem dúvida, a República Checa era um aliado que via a Igreja Católica amigavelmente. Como em muitos
outros lugares no leste europeu, após a separação dos checos e dos eslovacos surgiram problemas com
relação às muitas propriedades da Igreja, mas esses problemas foram resolvidos sem grandes
dificuldades. As pessoas em Praga não se esqueceram do papel que a Igreja Católica tinha desempenhado
durante as revoluções na antiga Tchecoslováquia e também do papel da Polônia durante o momento do
colapso do comunismo. O papa Bento XVI chegou naquele dia para comemorar. As multidões gritavam
vivas a esse papa, também porque muitos sabiam que, durante décadas, quem vivia atrás da Cortina de
Ferro do comunismo via no papa em Roma um símbolo de esperança. Os comunistas em Moscou temiam
tanto essa figura – e o que ela representava – que tentaram matá-lo, no dia 13 de maio de 1981, na praça
São Pedro. O retorno de um papa ao lugar desse triunfo seria um sucesso perfeito para o pontífice, se não
fosse por alguns pequenos insetos.

Mais uma vez, Praga produziu esse fenômeno estranho que chegou a ofuscar o próprio papa. O sumo
pontífice tinha preparado um discurso para a visita ao castelo Hradschin, de Praga, mas uma aranha
minúscula desceu do teto do Salão Espanhol e pousou sobre a batina branca de Joseph Ratzinger. Eu
estava diante dele e conseguia ver o inseto nitidamente, enquanto ela andava pelo seu ombro, até a sua
orelha direita. Vi as câmeras de televisão focalizarem o animal. De repente, tudo o que o papa dizia se
tornou irrelevante. A aranha que rastejava pelo pontífice ganhou audiência mundial. O inseto recebeu a
chance de se tornar uma das aranhas mais famosas do mundo, pois centenas de milhares de pessoas
assistiam pela televisão o contraste do inseto preto rastejando pela sotaina branca do papa. Ele só
percebeu o animal quando ela chegou à sua orelha. O papa se limitou a dar um peteleco no inseto e ele
caiu no chão. Mas apesar de todos terem se interessado tanto em noticiar a subida do inseto do peito do
papa até o pescoço dele, o que o papa disse em seu discurso é que a visita a Praga foi muito agradável.

O país conhecia perfeitamente o importante papel que a Igreja tinha desempenhado, durante as
pacíficas revoluções de derrubada do flagelo comunista, na Europa Oriental. O papa foi recebido como
um amigo em Praga, Brno e em Stará Boleslav, mesmo pela grande parte dos quase dois terços de checos
que afirmam que não possuem nenhuma religião. Estava claro, para o papa, que a Igreja na República
Checa seria uma comunidade pequena com crescimento lento, mas que achou o seu lugar no país. Muitos
checos são gratos pela Igreja Católica ter sido uma aliada durante todas as revoluções do país, mesmo
aqueles que não acreditam no Deus cristão.



Perigo para o papa

Natal de 2009. A Igreja Católica se viu obrigada a lidar com um problema que não atinge muitas das
outras instituições de mesmas proporções. Como dignitário chefe, o papa, é eleito para a vida inteira.
Não há como evitar que às vezes o governante seja um homem muito velho com amigos muito velhos. Por
exemplo, tudo estava bem melhor para os Estados Unidos naquele momento: devido aos grandes esforços
pelos quais o país passa, a cada quatro anos, por causa das grandes campanhas eleitorais, com inúmeros
encontros dos partidos e aparições por todo o país, é possível descobrir se os candidatos estão
fisicamente aptos para assumir a tarefa. Na Igreja Católica é diferente. A não ser que seja eleito um papa
relativamente jovem, a Igreja precisa lidar com o fato de que um homem idoso e frágil precisa aparecer
em momentos cruciais para representá-la. A particularidade dessa situação é que esses homens enfrentam
os mesmos desafios de todas as estrelas mundiais. Centenas de milhares de adoradores quem tocar nele.
Mas quando uma pessoa que quer um autógrafo do herói dos filmes hollywoodianos de ação Bruce Willis
vai atrás do ator, pode acontecer de essa pessoa ser jogada no chão. O mesmo acontece com diversos
outros astros mundiais, como o eterno James Bond, Sean Connery, ou Harrison Ford, que encarnou
Indiana Jones, que podem trazer um fã de volta à razão com alguns golpes nos casos mais violentos. Mas
esses homens do Vaticano passaram muito menos horas em academias do que as outras estrelas. Na
verdade, o Vaticano se surpreendeu com o que aconteceu na véspera do Natal de 2009, na Basílica de
São Pedro, e mais surpreso ainda por aquilo não ter acontecido antes.

Antes da missa na véspera de Natal, o papa Bento XVI entrou solenemente na Basílica de São Pedro,
como os papas fazem já há séculos. Ao lado de Bento XVI, estava o cardeal Roger Etchegaray, ex-
arcebispo de Paris, grande amigo do papa, então com 87 anos. De repente, uma mulher de jaqueta
vermelha pulou por cima da barricada de madeira. Ela tinha apenas 25 anos e conseguiu pular pela
barreira de madeira da Basílica São Pedro com facilidade. A mulher que o papa iria descobrir que veio
da Suíça e se chamava Susanna Maiolo, se jogou em cima dele. Por sorte o sumo pontífice apenas caiu de
joelhos e não se machucou. Mas aquela mulher mentalmente perturbada não atingiu apenas o papa, ela
também caiu sobre o cardeal Etchegaray, que se machucou gravemente e berrava de dor. Alguns
momentos depois ela foi detida pela equipe de segurança do papa, em pânico. Susanna Maiolo foi
facilmente imobilizada. No fim das contas, a mulher era completamente inofensiva, ela não estava
carregando nenhuma arma e não queria nem matar nem machucar o papa. A ideia de pular sobre o papa
surgiu naquela hora, ali mesmo, na Basílica de São Pedro naquela véspera de Natal.

É certo que a equipe de segurança do papa falhou. Se a senhora Maiolo tivesse uma arma simples,
como uma faca, então o papa não teria chance de sobreviver ao ataque. A mulher foi levada embora e,
apesar de estar com dor, o papa celebrou a missa. O cardeal Etchegaray precisou ser levado
imediatamente para o hospital do Vaticano, a clínica Gamelli. Infelizmente o cardeal idoso sofreu o que
acontece com muitos idosos quando eles caem. O seu colo do fêmur, poroso por causa da idade, quebrou.
Ele teve que passar por uma cirurgia dolorida na véspera do Natal. O papa passou o Natal sentado à
cabeceira da cama do amigo.

Esse incidente teve um impacto histórico sobre a história dos papas. Eles precisavam ficar mais um
metro e meio afastados dos fiéis. O corredor de segurança ao redor do sumo pontífice tinha acabado de
se alargar. A barricada de proteção na Basílica de São Pedro foi movida, para atender às novas medidas.
No Natal de 2009, não havia mais um espaço de um metro e meio a dois metros e meio de cada lado.
Agora o espaço era de três a quatro metros. Isso significava que o número de fiéis para assistir as missas
papais caiu em aproximadamente 10 mil. Mas essa medida de segurança não seria capaz de evitar a
ameaça que o papa receberia em 2010. Um ano de desafios sem precedentes estava diante do papa
alemão.



2010

Um papa no meio da tempestade
Trovão do céu azul

Final de janeiro de 2010. O reitor do colégio Canisius, em Berlim, o padre Klaus Mertes, que é o chefe
do colégio reconhecido pelo Estado e que é cuidado pela Ordem dos Jesuítas de Tiergarten, em Berlim,
escreveu uma carta aos seus mais de seiscentos alunos. O reitor reconhecia que ele não tinha vergonha de
falar que haviam ocorrido o que foi chamado de ataques sexuais “sistemáticos e por muitos anos”,
durante as décadas de 1970 e 1980, naquele mesmo colégio. Algumas semanas mais tarde, no começo de
fevereiro de 2010, Stefan Dartmann, responsável pelas províncias alemãs da ordem dos jesuítas, admitiu
que, além de outros casos no colégio Canisius, também haviam ocorrido casos de abuso na escola Sankt-
Ansgar, em Hamburgo, e no colégio Sankt-Blasien na região da Floresta Negra.

Isso era apenas o começo de um escândalo mundial. Em tempo recorde, mais e mais países começaram
a anunciar casos de abuso nas instituições católicas. Enquanto a Alemanha se chocava que padres
abusassem de crianças e de adolescentes por décadas, os bispos irlandeses precisaram admitir que
padres e outros clérigos abusaram de crianças e de jovens por muito e muitos anos. Logo apareceram
casos na Itália, na Polônia católica, França e Espanha. A Igreja estava diante de um desastre mundial. Ao
mesmo tempo, aconteceu algo muito estranho no Vaticano. De repente, todos se deram conta da
necessidade premente de o papa Bento XVI falar sobre esses acontecimentos do ano de 2010. A Igreja
percebeu, naquele primeiro semestre de 2010, por que Deus havia escolhido Joseph Ratzinger para
ocupar o trono dos papas: Deus tinha falado audivelmente, ele havia mandado um sinal claro dos céus e o
papa alemão ouviu perfeitamente. Conheço muitos clérigos que agradeceram a Deus naquele ano, por ele
dar finalmente uma prova clara de sua existência para os infiéis e as pessoas em dúvida. A Igreja
acredita que a última vez que algo assim aconteceu foi há muito tempo. No dia 13 de maio de 1981, na
tentativa frustrada de assassinar o papa João Paulo II, a Igreja não se cansou de dizer que a mão dos céus
é que desviou a bala para que ela não atingisse nenhum órgão vital do sumo pontífice. O papa, cuja vida
foi salva, tinha, na verdade, um papel crucial, porque ele era um dos grandes políticos de toda Igreja
Católica e conseguiu que a Igreja participasse do colapso do império soviético sem mais derramamento
de sangue inocente.

Agora, acontecia algo similarmente espetacular: na sexta-feira santa de 2005, alguns dias antes da
morte de Karol Wojtyla, o cardeal alemão Joseph Ratzinger fez um discurso que atacaria a Igreja
Católica durante a representação da via-sacra de Cristo no Coliseu. O prefeito da Congregação para a
Doutrina da Fé falou sobre a sujeira que tinha se espalhado na Igreja. Justamente esse papa tímido, um
chefe teólogo e especialista em assuntos da fé, que odeia lidar com assuntos pessoais, colocou um dedo
na ferida apontada pelo cardeal como sendo o momento mais doloroso da Igreja Católica. Muitos
achavam que ele estava exagerando. Até a Cúria de cardeais considerou inapropriado, que justamente
quando o mundo olhava para a Igreja, ele falasse, no discurso da via-sacra no Coliseu, sobre a sujeira da
Igreja, quando a sujeira do resto do mundo parecia ainda pior.

Em 2005, ninguém parecia se dar conta do alcance daquele gesto de Ratzinger, que assim tinha dado
início a uma avalanche em direção a Igreja. Afinal, como é que o grande Karol Wojtyla, o “papa do
milênio”, podia ter permitido que esses crimes colossais fossem escondidos? O papa cuja beatificação a
multidão pediu em seu funeral, havia preferido não fazer alarde sobre casos de abusos praticados por
padres, como o caso do cardeal Hans Hermann Gröer, achando melhor tratá-los com discrição, muita
discrição. Karol Wojtyla, que estava a caminho de ser canonizado pela Igreja, não podia ter escondido



tanta sujeira. Mas escondeu. O cardeal Ratzinger tinha que estar errado. Todos na Igreja assumiram que
ele tinha exagerado. Pois o futuro santo, dotado de um enorme poder de influência, como tinha sido Karol
Wojtyla, poderia – e deveria – ter soado o alarme, se o problema tivesse atingido as proporções que
Ratzinger acusava. Aos olhos da Igreja Católica, não era muito pior se o rebanho de fiéis, o número de
pessoas que acreditam em Deus diminuísse sempre mais?

Mas então chegou o ano de 2010 e as vítimas dos eventos que viraram ateístas teimosas não admitiam
a incrível coincidência. O cardeal Joseph Ratzinger estava certo. Mais do que certo. Uma grande
quantidade de “sujeira” dentro da Igreja Católica se tornou inevitavelmente visível. Para o papa Bento
XVI, só ficava provado um fato terrível: que já fazia muitos anos que a Igreja ouvia essas acusações e
respondia sempre com o mesmo argumento de que infelizmente existiam alguns casos isolados. E que ela,
a Igreja Católica, não podia ser criminalizada por causa de algumas ovelhas negras.

Mas agora não havia como escapar. Não se tratava mais de alguns casos isolados. A bomba explodiu
em todos os cantos ao mesmo tempo: Irlanda, Alemanha, Estados Unidos, Itália, América Latina e até na
Polônia de Karol Wojtyla. Os relatos da comissão de inquéritos da Irlanda falavam claramente do
estupro sistemático – e por longas décadas – de meninos, nas instituições da Igreja Católica. Ou seja,
ficava evidente que os culpados não eram apenas algumas ovelhas negras. Como a Igreja poderia
sobreviver a essa tempestade, se estava no olho do furacão? E o papa era justamente um homem que tinha
sido chefe da Congregação para a Doutrina da Fé e o chefe das investigações de casos de abusos sexuais.
Alguém que conhecia as denúncias há muitos anos. Mas essa era a solução do enigma. Desde a sua
eleição, os cardeais se perguntavam o que significava que justamente o presidente da Congregação para a
Doutrina da Fé tivesse sido escolhido por Deus para ser o papa.

Quais qualificações especiais um teólogo tinha para governar a Igreja? Até então, a cidade do
Vaticano viu que essa eleição papal tinha trazido em seu bojo a perda do poder de um homem para o
secretariado de Estado, e as diversas derrotas sofridas pelo novo sumo pontífice. É claro que todos se
perguntavam como um papa conseguia esquecer que era papa. O que Bento XVI pensou, quando foi fazer
o discurso citando Maomé, na Universidade de Regensburgo? Que ele realmente estava ali na qualidade
de professor? O bispo de Munique, o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé? Ele realmente tinha
isso em mente?

Mas todas essas reservas e perguntas desapareceram no ano de 2010. Agora tudo isso era passado.
Finalmente, Deus revelou por que tinha apontado o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé:
porque ele era o homem mais experiente em trazer à tona os segredos mais sujos da Igreja e lidar com
isso de modo adequado e sem esconder: o abuso de crianças e jovens por padres católicos.

Essa certeza peculiar dos cardeais, de serem testemunhas de Deus, só se pode entender se
relembrarmos os eventos do pontificado do papa João Paulo II alguns anos atrás. Deus deu uma lição
bem peculiar a Karol Wojtyla. Aparentemente, ele queria que o papa sofresse publica e visivelmente.
João Paulo II falou muitas vezes sobre isso. Joaquín Navarro-Valls, seu porta-voz, cunhou a frase sobre
Karol Wojtyla ter escrito quatorze encíclicas em sua vida e sofrido na própria carne a 15 a. A questão de
por que Deus queria ver um papa sofrer parecia muito controversa no Vaticano, mas quase ninguém
negava que isso era verdade. O sofrimento e os problemas do papa, diante dos olhos do mundo todo,
parecia captar a essência da mensagem de Cristo. Afinal, o próprio Jesus não teve que sofrer, antes de
poder salvar o mundo?

Agora, esse caso parecia estar acontecendo novamente. Primeiro, Deus gostou de o cardeal Joseph
Ratzinger ter reclamado publicamente no Coliseu sobre a sujeira na Igreja. Depois, ele fez que esse
cardeal tímido e discreto se tornasse papa. E agora ele também revelava por que ele queria que esse
homem, justamente, fosse o papa: para ser o responsável para lidar com os casos de abusos cometidos
por padres, esse homem que conhecia mais do que ninguém os meandros desse problema no Vaticano.
Providência ou destino quiseram que esse papa passasse antes do fim do seu pontificado pela mesma



experiência de Cristo: sofrimento. Ninguém duvidava que Bento XVI iria sofrer com esse caso. O
modesto e silencioso homem da Bavária nunca escondeu que ele não era a pessoa mais adequada para
tarefas práticas de administração. Qualquer pessoa que tenha conversado com Joseph Ratzinger sobre
assuntos simples do cotidiano, sabia que ele estava sobrecarregado com essas tarefas tão específicas. Um
homem como Ratzinger, que conseguia discutir facilmente com os melhores filósofos do mundo algo
como o pensamento do filósofo Jürgen Habermas, e que sabia falar sobre assuntos complexos sem
dificuldade, não conseguia dirigir um carro, usar um computador ou substituir uma lâmpada queimada,
como o seu eletricista Angelo Mosca nos contou alegremente.

Para lidar com a culpa dos padres no escândalo global de abuso sexual, era preciso ter um senso
prático gigantesco. Tratava-se de checar se era verdade que o padre X no dia Y na Igreja Z tinha abusado
de um rapaz ou de uma moça – ou de uma criança – e traumatizado essas ovelhas do rebanho católico
para o resto da vida. Essas não eram perguntas que Joseph Ratzinger se sentia incapaz de fazer. As
pessoas queriam saber se um especialista em assuntos teológicos medievais, como Agostinho, poderia
lidar com questões como se o padre católico X de fato tirou as calças da criança Z! As pessoas
esperavam que um papa como Bento XVI, que não conhece as leis criminais dos Estados do mundo,
esclarecesse as circunstâncias em que os padres da Igreja mais poderosa do mundo, a dele, precisariam
ir para a cadeia e como lidariam com essa suspeita.

Um homem como Joseph Ratzinger, que conseguia escrever um livro sobre o conceito de beleza,
parecia não entender a questão de como Deus deixou que padres e clérigos católicos sodomizassem
crianças pequenas. Joseph Ratzinger era tão inadequado quanto um especialista em orquídeas ser capaz
de fazer um bordel sadomasoquista ser lucrável, ou uma professora de jardim de infância não treinada
pilotar um avião. O idoso Joseph Ratzinger não era a pessoa certa para lidar com os diversos tipos de
violência sexual. Mas o acaso ou Deus decidiram que justamente ele, o teólogo, o estudioso Ratzinger,
que amava as alturas inalcançáveis do pensamento puro, tivesse que lidar com um dos crimes mais
terríveis que um ser humano pode cometer. E esses seres humanos eram padres católicos.

O drama de Joseph Ratzinger tinha dois aspectos: primeiro a quantidade absurda, enorme, de casos de
abusos; além disso, o incomparável número de cúmplices, em cada um e em todos os casos. Como chefe
da Congregação para a Doutrina da Fé, a partir de 2001 ele passou a ser responsável pelos padres e
clérigos que abusaram sexualmente de crianças e de jovens. Mas o cardeal Joseph Ratzinger nunca
imaginou que esses casos pudessem se espalhar tanto, ele se preocupava com a proteção das vítimas em
potencial no mundo inteiro. A extensão do caso ultrapassou todas as suas expectativas. Em 2008, em
Washington, ele havia garantido aos bispos dos Estados Unidos que a Igreja iria ajudá-los a resolver o
problema deles nas centenas de casos de abuso sexual de crianças e de jovens. Joseph Ratzinger não
imaginava que a Igreja, no mundo todo, pudesse ter esse mesmo problema.



A trilha leva à infância

Penso que o pior para o papa alemão foi perder o sonho de sua Igreja da infância. Essa Igreja, aquela em
que os pais rezam com seus filhos em casa e que celebram as festas religiosas com alegria, e consideram
que a confissão é uma parte muito importante da vida, nessa Igreja não havia nenhum padre que levava as
crianças para a sacristia para maculá-las. Mas agora Joseph Ratzinger teria que reconhecer que isso
acontecia em todos os lugares do mundo, até em lugares que ele jamais pensaria possível, como o coral
da Catedral de Regensburgo. O mero fato de existirem suspeitas de isso também ter acontecido com os
meninos do coral da catedral, mesmo que tenha sido antes de Georg Ratzinger assumir a função de diretor
do coral, destruiu uma parte do mundo ideal de Joseph Ratzinger.

As particularidades das escolas dos jesuítas, o colégio Canisius de Berlim, o colégio Aloysius de
Bonn, o colégio Sankt Blasien na região da Floresta Negra e a escola Pallotiner Pater de Rheinbach já
eram ruins o suficiente. Eventualmente, mais de cem casos de abuso sexual só na Alemanha seriam
listados, a Igreja Católica precisou lidar com o fato de que os críticos especulavam abertamente sobre o
fim da Igreja Católica. Muitos no Vaticano reclamaram, nos primeiros meses de 2010, que estava
havendo uma caça às bruxas na Igreja Católica. Em muitos países do mundo, a Igreja ficou sob a mira dos
críticos, acusações gerais eram usadas como arma. Alguns noticiários descreveram a Igreja como um
ponto de encontro de criminosos sexuais. Os casos não eram mais tratados isoladamente. O público não
se interessava que na Igreja existissem dezenas de milhares de padres e clérigos que não têm acesso a
crianças por causa de suas tarefas, porque eles não frequentam escolas, creches ou universidades; esses
padres ficam separados do mundo em monastérios, igrejas ou trabalham em asilos. Espalhou-se
rapidamente que possíveis criminosos estavam escondidos em toda a Igreja, e que padres e clérigos que
trabalham com crianças e jovens constituem um grande risco, porque eles acham que podem mandar em
tudo e em todos.

Naquela época participei de muitas discussões na televisão, em igrejas e escolas, e o que mais me
irritava era a sugestão de que era uma mera questão de tempo para que os padres encarregados de cuidar
de crianças ou jovens abusassem deles. As pessoas estavam certas de que isso acontecia em todos os
casos, o que é uma bobagem, conforme mostram as estatísticas. Eu me irritava por ter que admitir que a
maioria dos grupinhos que faziam esse tipo de alegação contra as escolas da Igreja Católica e seminários
da década de 1980 nunca estiveram em uma instituição desse tipo em toda sua vida. Eu conheci muito
bem a vida em um seminário católico nos anos 1980 e todas as vezes os participantes da discussão
diziam que os padres e freiras que viviam com crianças ou jovens representavam um risco para a
proteção. Eu contra-argumentava que também existem exemplos de bons professores entre os padres que
fizeram trabalhos excepcionais. Conheci um deles pessoalmente por muitos anos e aprendi a gostar muito
dele: Karl Tilke, chefe do colégio Alloysianum, o seminário para jovens da minha cidade natal, Werl,
que não fica nem a dez minutos de distância da casa dos meus pais. Quando foi sugerido, mais uma vez,
que todos os padres que trabalham constantemente com crianças ou jovens podem ser criminosos sexuais
eu disse esse nome, Karl Tilkte. Não queria usar as estatísticas para comprovar que existe uma enorme
quantidade de padres e freiras competentes trabalhando em escolas e jardins de infância. Não queria
parecer presunçoso e usar dados estatísticos ou contar a minha história, eu queria contar a história de
Karl Tilke.

O colégio Alloysianym, o seminário para jovens cujo chefe era Tilke, era chamado pelos estudantes de
“a caixa”. Em todas as classes de nossa escola, o colegial mariano de Werl, tinham colegas vindo da
“caixa”. Quando entrei nessa escola, tinha uma ideia muito vaga de como os rapazes viviam lá, contudo,
o coração da minha mãe levou um susto. A ideia de que meninos da minha idade, ou seja, de onze anos,
ficassem sozinhos a semana inteira sem as mães devastou a minha. Assim que fiquei amigo de um colega
que vinha da “caixa”, pedi à minha mãe para levá-lo para casa. O que despertou muita compaixão, e a da



minha mãe, foi que esses meninos não podiam voltar para casa nem nos finais de semana, não importasse
o motivo. Todos meus amigos da “caixa” sofriam com esse destino, e eu queria que minha mãe me
deixasse levá-los para casa, para que eles ficassem conosco nos finais de semana. Alguns dos meus
melhores amigos dos tempos de escola vieram da “caixa” e continuei amigo de vários deles até o Abitur,
o diploma de conclusão do segundo grau. Aos poucos a “caixa” e Tilke, o seu chefe, foram se
transformando em partes importantes da minha vida.

Tilke era ótimo, sem dúvida o pastor mais simpático. Comparando-o com o chefe da minha
congregação de Santa Valpúrgia, Heinrich Hanewinkel, Tilke era na verdade muito simpático.
Hanewinkel nos ensinou a rezar o rosário, mas Tilke nos contou sobre suas visitas aos monastérios
budistas em algum lugar na Ásia. Hoje em dia não me surpreendo quando padres católicos falam
amigavelmente e animadamente sobre outras religiões. O papa João Paulo II dizia que isso ajudava a
respeitar as outras religiões. Mas naquela época, o que Tilke nos ensinou sobre religião foi sensacional,
porque ele não fez o óbvio que era dizer que os muçulmanos ou os budistas são nações pobres, ele nos
transmitiu o seu interesse por outras religiões. Eu gostava das aulas de educação religiosa de Tilke e
gostei mais ainda quando eu me tornei o coroinha e tive sorte de poder acompanhar todo o espetáculo de
perto quando Tilke celebrava a missa. Isso aconteceu poucas vezes. Naquela época, eu não acompanhava
as associações pastorais e não me dei conta da incrível falta de padres. A igreja de Santa Valpúrgia tinha
um pároco e um vigário, Tilke nos ajudava muito raramente. Eu me animava muito mais quando o via.
Essas missas eram tão interessantes por causa dos sermões inteligentes de Tilke, eles também eram um
pouco radicais. Quando nos preparávamos na sacristia da igreja, Tilke preparava o Evangelho do dia,
que falava que era mais fácil para um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar nos
reinos do céu. Ele pensava nessa frase todos os dias e se perguntava se ele deveria dar a chave do seu
apartamento para uma família pobre, de modo que todos ganhassem o que sempre quiseram. Fiquei
fascinado com essa ideia.

Eu sabia que Tilke morava no andar térreo do seminário. Ao contrário do apartamento do pároco
Hanewinkel, que parecia ser do século XVIII, e que ficava perto da igreja, o apartamento de Tilke era
moderno e muito elegante. Isso estava muito ligado ao fato de haver um piano no meio da sala. Eu sabia
que ele dava aulas de piano para alguns estudantes da “caixa”. Tilke tinha a grande capacidade de se
preocupar que esses jovens fossem forçados a pensar o que realmente significava levar o cristianismo a
sério. Durante uma viagem com alguns amigos da “caixa” para o norte da Alemanha, fiquei fascinado
com um dos menino que estava inspirado por um tipo de auxílio divino. Tive medo de que o nosso
dinheiro não fosse o suficiente para arcar com os altos custos da viagem e que ficaríamos sem ter o que
comer ou onde ficar. Mas meu amigo da “caixa” aprendeu com Tilke que podíamos confiar em Deus.

Encontrei essa atitude novamente muito tempo depois, e muito mais pronunciada, em monges eremitas.
Acho que Tilke conseguiu que diversos jovens se interessassem pela religião. É claro que essa vocação
para a piedade acaba para muitos jovens na puberdade. A coexistência com meninos adolescentes
também influenciava a “caixa”; os meninos faziam o que os outros meninos do ambiente estivessem
fazendo. Todos na “caixa” bebiam. O consumo de bebida de alguns rapazes na “caixa” era lendário.
Todos queriam ouvir as histórias de como as bebidas alcoólicas eram contrabandeadas para dentro da
“caixa”, nos recreios. Eu jamais pensaria que o pároco pudesse ser culpado. Acho que todos que viajam
com meninos e jovens sabem perfeitamente que nem um santo consegue o milagre de impedir que jovens
façam besteiras.

Nos meus últimos anos de escola descobri uma coisa sobre a “caixa” que jamais tinha passado pela
minha cabeça: a homossexualismo. Eu nem sequer sabia que o homossexualismo existia. Não conseguia
imaginar um homem se apaixonando por outro homem. No meu mundo, não existiu nada disso, na minha
pequena cidade de Werl, na década de 1970. Atordoado, comecei a ler os primeiros romances sobre
relacionamentos homossexuais, como Morte em Veneza , de Thomas Mann e Giovanni’s room , de James



Baldwin. Ao longo dos anos, encobriram cada vez menos o fato de alguns jovens que viviam na “caixa”
terem relacionamentos homossexuais. Foi uma das confissões mais emocionantes no pátio da escola,
quando alguns jovens da “caixa” contaram que certa noite tinha acontecido uma catástrofe: o pároco
Tilke surpreendera dois jovens na cama, em pleno ato sexual.

Minha admiração por Tilke não diminuiu com essas histórias, na minha imaginação ele não tinha nada
a ver com os excessos de bebida ou com as histórias eróticas. Fui voluntariamente de bicicleta para as
discussões religiosas que Karl Tilke às vezes organizava na “caixa”. Tilke me fascinava porque tinha a
sensação de que aquele homem realmente acreditava no que dizia, ele estava convencido de que a fé em
Jesus de Nazaré era o guia certo para qualquer ser humano. Ele parecia tão consistente e eu adorava
quando ele começava a falar de suas viagens pelo mundo. Meus pais nunca tiveram um carro e fazer uma
viagem de ônibus para a cidade de Hamm, que ficava a vinte quilômetros de distância já era um evento
para a minha mãe. Tilke contou sobre a Jordânia, Israel e Egito de maneira tão convincente que realmente
achei que ele fosse um homem confiável na Igreja. Quando parti de Werl, lembrei dele com gratidão. Ele
permaneceu como um modelo para mim, porque nos anos seguintes, em Roma, fiz muitas viagens com os
papas e conheci padres e freiras que não tinham exatamente o que distinguia Tilke: a convicção de fazer o
que é certo.

Naquele primeiro semestre de 2010, usei Tilke como um argumento em uma discussão. Mais uma vez
falava-se de padres e freiras que representavam um perigo muito grande por trabalharem a sós com
crianças e jovens. Eu disse que não se podia generalizar, e como argumento da exceção citei o exemplo
de Karl Tilke. No dia seguinte de manhã recebi uma ligação de um colega de escola que não via há
décadas. De repente o meu ex-colega de escola disse:

– Ouvi uma discussão ontem. Você precisa falar com alguém de Werl. O seu pai ainda está vivo?
– Sim – respondi. – Graças a Deus.
– Então pergunte para ele o que aconteceu na Werl católica.
Telefonei imediatamente para o meu pai e perguntei se tinha acontecido alguma coisa.
– O que aconteceu em Werl?
Ele respondeu:
– Aqui tudo continua igual, exceto que todos estão falando sobre Tilke.
– Como assim, sobre Tilke?
– Você não se lembra dele?
– Sim – respondi, muito bem.
– Ele admitiu ter abusado de garotos.
Eu poderia descobrir toda a verdade terrível nos jornais. O que me chocou não foi ele não ter

mostrado nenhum remorso, depois de ser descoberto pelo arcebispo Johannes Degenhardt. O que me
chocou foi que um homem como Tilke pudesse fazer algo assim. Se um padre, que para mim tinha sido o
homem mais convincente da Igreja, um herói brilhante e que parecia entender perfeitamente a sua fé, não
conseguia controlar o seu instinto sexual, como homens menos educados do que ele conseguiriam
controlar o seu desejo? Aquele caso me atingiu pessoalmente porque eu conheci o transgressor por uma
década, mas só abri meus olhos para o tamanho do desastre junto com Bento XVI, no primeiro semestre
de 2010.

Uma avalanche dessa magnitude poderia surgir somente porque o Vaticano não entendia que a
comunidade mundial e a Igreja estavam discutindo nos últimos meses. Os casos na Alemanha e na Irlanda
mostraram que uma pequena parte da Igreja Católica responsável pelas instituições educacionais e
reformatórios foram publicamente desmascarados ao relatarem que padres cometeram abusos sexuais
contra crianças e jovens. O Vaticano montou todo o seu argumento sobre esse fato. Isso dizia respeito
somente a uma parte da Igreja e somente a padres que eram empregados como educadores ou professores.
Lembro-me de uma conversa com o secretário papal Georg Gänswein antes de um programa de



entrevistas, no primeiro semestre de 2010. Eu queria saber ao certo qual era a posição do papa nesse
assunto e Gänswein me deu um papel que era uma espécie de tese que relatava a posição de Bento XVI.
O papa insistia que em alguns casos algumas ovelhas negras em escolas e internatos deveriam ser
criminalizadas e não a Igreja inteira.

De acordo com os cientistas, essa posição do Vaticano não estava errada: um estudo feito nos Estados
Unidos, em 2002, mostrou que dentro da Igreja Católica existe um número muito menor de criminosos
sexuais em contato com crianças e adolescentes do que em outras profissões. Os cientistas listaram que
existem muito mais criminosos sexuais entre pediatras e técnicos esportivos do que entre padres que
lidam com crianças. A Igreja Católica quis fazer uma aliança com esses cientistas. A Igreja obviamente
sofria com um problema que outras instituições também sofriam. Isso tem simplesmente a ver com o fato
cientificamente comprovado de que homens que sentem atração por crianças procuram ficar perto delas.
Isso pode parecer banal, mas mostra que o potencial molestador escolhe deliberadamente uma profissão
que os aproxime de crianças, principalmente com muitas crianças, como pediatras, técnicos esportivos ou
padres que trabalham com crianças e adolescentes.

O Vaticano ofereceu uma solução compreensível: se o mundo sofre com outras divisões de potenciais
molestadores que se infiltraram para ficarem próximos de crianças e adolescentes, eles poderiam se
juntar para desenvolver um mecanismo de defesa e talvez até incluir serviços de terapia em grupo. Mas o
papa não era da opinião que esse tipo de defesa não iria funcionar com a Igreja Católica, porque a
opinião pública internacional queria discutir outra coisa. Ninguém queria falar sobre uma parte da Igreja
que possui muitos molestadores de crianças: o interesse era debater a Igreja como um todo. Os críticos
não queriam falar apenas sobre os crianças e adolescentes molestados, eles queriam falar sobre os
padres e sobre sexo. A opinião pública mundial já estava cansada de saber que há muitas décadas (ou
séculos) padres abusam sexualmente de crianças e adolescentes em muitos países: isso era somente uma
parte do problema. As pessoas acreditam que a raiz de todo mal é o fato de a Igreja obrigar seus padres e
freiras a uma vida sem sexo. Como se sabe, os religiosos católicos são obrigados ao celibato e ao voto
de castidade.

Por isso é que a discussão colocou tudo no mesmo saco. Padres que abusam de crianças,
homossexualidade, pornografia, sexo com viciados ou com mulheres da paróquia. A avalanche era
composta de todos esses assuntos. O mundo não se interessava em ter uma discussão técnica sobre
molestadores de crianças. As pessoas queriam debater o evidente fato de que não dá certo ser obrigado a
uma vida de castidade. O argumento principal é que os seres humanos precisam fazer sexo. Se as pessoas
reprimem o desejo sexual, então cedo ou tarde isso ocasionará um desastre. Simples assim. O desejo
reprimido de sexo abre a possibilidade de um caminho perigoso, para molestadores de crianças.



A Igreja no pelourinho

O caso Sankt Pölten, em 2004, foi uma oportunidade de ouro porque mostrou que o Vaticano e o público
não se entendiam. Da perspectiva do público, o escândalo de Sankt Pölen mostrou claramente que jovens
seminaristas e seus superiores, os padres, se dedicavam a orgias homossexuais. Havia diversas provas.

Circularam imagens mostrando o chefe do seminário beijando os seminaristas e se esfregando
apaixonadamente nas regiões genitais. Todos os estudos e pesquisas já feitos confirmam a tese de que o
“animal homem” precisa fazer sexo e não consegue reprimir os seus desejos. O caso que veio à tona,
sobre Sankt Pölten, também serviu de argumento para isso. O bispo Kurt Krenn disse que as orgias eram
“vilanias”. Para a Igreja, isso era ainda algo completamente diferente. Um dos seminaristas era um
criminoso sexual, um homem que colecionava pornografia infantil em um computador. Era claro que os
outros seminaristas tiveram relações homossexuais. Esse era um pecado grave para a Igreja, mas era algo
muito diferente de estuprar uma criança.

Basta abrir uma enciclopédia comum para descobrir que a ciência faz uma distinção entre pessoas que
abusam de crianças e de adolescentes, e pessoas que são homossexuais. A diferença é óbvia. Quando
duas pessoas adultas decidem fazer sexo, isso pode até ser algo repreensível para a Igreja, mas do ponto
de vista jurídico, na maioria dos países do mundo, isso não é um crime. Todavia, abusar sexualmente de
uma criança ou comprar pornografia infantil, isso sim é um crime horrível. Muita gente não quis discutir
nem aceitar essa diferença, a maioria não queria sequer falar sobre isso. A opinião pública apenas
buscava argumentos para mostrar que os homens precisam de sexo mesmo quando eles são padres.

Enquanto muitos programas de televisão discutiam esse problema, eu me perguntei uma coisa: por que
o público estava tão empenhado em mostrar para os padres e freiras do mundo inteiro que eles não
conseguiriam manter o seu voto de castidade? Lembro-me de uma discussão em uma escola, com uma
senhora idosa que estava sentada ao meu lado. O nome dela era Bárbara. Durante a nossa discussão, ela
fez o mesmo que o mundo fez durante as discussões sobre aquele tema, naquele primeiro semestre de
2010: ela acusou a Igreja Católica de causar verdadeiros horrores por causa do voto de celibato imposto
aos padres e listou as terríveis consequências desse voto – padres que abusam de crianças,
homossexualidade na Igreja, filhos ilegítimos de padres etc. Quando ela parou de falar, eu perguntei
porque ela insistia tanto nesse tema e ela me respondeu seriamente: – Veja, por causa do que eu mesma
vivi. Os homens precisam fazer sexo. Simples assim. Um homem mente se ele disser que isso não é
verdade. Acredite em mim. As mulheres veem tudo mais claramente que os homens. Os homens podem se
convencer que eles conseguem ter um relacionamento sem sexo, mas todas as mulheres sabem que cedo
ou tarde os homens vão explodir. Eu vivi isso muitas vezes em minha vida. Uma vez, tentei ter um
relacionamento sem sexo porque o meu ex-marido disse que sexo não era tão importante para ele. Não
deu certo. Meu ex-marido dormiu com outra mulher. Acredite em mim, alguém precisa falar isso para a
Igreja. Os homens precisam de sexo e quando eles tentam se privar, acabam descontando em um inocente.

Não sei se aquela mulher estava certa. O que é certo é que a história, ao longo dos séculos, sempre
mostrou e se divertiu com a suposta hipocrisia dos padres católicos, sobretudo no que diz respeito aos
assuntos sexuais. Na França, o assunto teve destaque; na Alemanha, Goethe já tinha zombado da
hipocrisia do “clérigo”. Heinrich Heine retratou a suspeita geral contra os padres em sua obra-prima, a
sátira Alemanha, um conto de inverno, na frase: “Conheço o jeito, conheço o texto, conheço o autor,
também sei que ele bebia vinho em segredo e publicamente pregava sobre água”.

A avalanche que havia começado no primeiro semestre de 2010 e se movia em direção ao papa Bento
XVI não tinha nada a ver com o que o papa era: uma crítica à ocupação de instituições educacionais com
religiosos que gostavam de crianças. Suas proibições impostas rápida e drasticamente, seu apelo para
que as pessoas não tivessem medo de buscar asilo com suas crianças na Igreja não resultaram em nada. A
avalanche que ia em direção a ele não tinha nada a ver com o conhecimento científico, mas sim com algo



que as sociedades europeias sentiam há séculos: que é perfeitamente sufocar a necessidade biológica de
fazer sexo. Os padres católicos são obrigados a uma vida de celibato e os que vivem realmente dessa
forma são hipócritas, porque eles simplesmente fingem que conseguem controlar o desejo de sexo.

Em 1981, quando Joseph Ratzinger chegou a Roma, ele jamais podia imaginar que seria responsável
por padres sexualmente ativos. Se ele soubesse disso, na minha opinião, ele desistiria e voltaria o mais
rápido possível para Munique. Quando Joseph Ratzinger foi nomeado presidente da Congregação para a
Doutrina da Fé, parecia que ele iria continuar a fazer o que fazia até então: participar de discussões
teológicas em universidades. A única diferença é que agora ele poderia ajudar a decidir o que realmente
era católico e o que não se relacionava com os católicos. E, se fosse necessário, ele teria que demitir ou
silenciar alguém, sempre com base nos princípios católicos. Na verdade, o seu trabalho resumia-se a
decidir se um professor de Teologia oficialmente católico era realmente católico ou não. Na distante
Índia, por exemplo, um professor explicou que quem inventou a história do Natal foi Marcos e mudou o
local de nascimento de Jesus para Belém, a cidade de Davi. O tal professor revelou ainda aos seus
alunos que na verdade, nunca existiu manjedoura nenhuma e que Jesus muito provavelmente nasceu em
Nazaré. Problema: esse homem era católico ou não? Se um teólogo católico escreve dizendo que o
massacre dos inocentes provavelmente foi inventado para equalizar Jesus com Moisés e ratificar a
importância dele, esse homem era católico ou não? Por fim, se um professor de religião católico
ensinasse que o corpo de Jesus estava apodrecendo em uma cova e que a sua ressurreição aos céus é uma
pura invenção, ainda permitiriam que esse homem ensinasse Teologia católica ou não?

Parecia inimaginável para Ratzinger que, na vida real da Igreja Católica, ele fosse obrigado a lidar
com a questão se um pastor X na Ásia ou na América se casou com uma mulher atraente da paróquia e na
sequência se tornou pai de um filho. A Congregação para a Doutrina da Fé tinha que lidar com a pureza
da fé e não com padres desrespeitosos da regra da Igreja, pelo menos não era isso que Joseph Ratzinger
achava quando se mudou para o escritório do Santo Ofício. Naquela época, não havia por que achar que
a Congregação para a Doutrina da Fé teria que administrar o gravíssimo problema de criminosos sexuais,
pedófilos disseminados entre os padres do mundo todo, porque quem tinha que lidar com esses
problemas eram somente os bispos. Se houvesse a suspeita de que o padre A da diocese B tinha
assediado alguém, ou mesmo se a atividade sexual tivesse sido consensual, então isso era problema do
bispo. Contudo, os acontecimentos do primeiro semestre de 2010, na Irlanda, nos Estados Unidos e na
Alemanha, mostraram que, por décadas, diversos bispos acobertaram criminosos sexuais de modo
supereficaz. Por muito tempo, o Vaticano preferiu não tomar nenhuma medida contra padres que
cometiam crimes sexuais com uma “força-tarefa” especial. Essa atitude de “varrer a sujeira para baixo
do tapete” parecia melhor do que dizer que havia criminosos sexuais na Igreja. Os bispos eram
responsáveis pelo rebanho de fiéis de suas dioceses. Mas então surgiu um caso na Igreja que não estava
relacionado a um único padre de uma simples província, mas com um homem de um cargo alto na Igreja,
o arcebispo de Viena o cardeal Hans Hermann Gröer. O terremoto causado pelo caso Gröer juntou Karol
Wojtyla e seu sucessor Joseph Ratzinger de modo peculiar. Wojtyla parece não ter visto a catástrofe se
aproximando, mas o cardeal Joseph Ratzinger sim.

Na verdade, o culpado do desastre na Áustria foi o pai de Karol Wojtyla, que também se chamava
Karol. Ele tinha uma grande admiração por seus senhores, a monarquia imperial austro-húngara, que
incluía parte do território da atual Polônia. O pai de Karol Wojtyla fez parte do exército imperial até a
sua aposentadoria. Hans Hermann Gröer vinha de uma antiga família imperial. Karol Wojtyla deve ter
ficado tão impressionado que desafiou as instruções. Quando Karol Wojtyla minimizou o erro do
arcebispo de Viena, ele mostrou o quão influenciado ele era, pela admiração do pai pela monarquia.
Karol Wojtyla não conhecia bem quase nenhuma diocese, mas era muito amigo do arcebispo de Viena, o
cardeal Franz König. König fora decisivo para a eleição de Wojtyla. Depois que o cardeal Franz König
atingiu a idade limite, antes de ir para a aposentadoria mandatória ele escolheu Helmut Krätzel, da sua



diocese, para ser o seu sucessor. Entre 1981 e 1985, Krätzel foi o vigário geral da arquidiocese de
Viena, e após a aposentadoria do cardeal Franz König, ele assumiu um papel importante como
administrador apostólico. Não havia dúvida de que Krätzel era a escolha preferida dos austríacos para o
posto de arcebispo de Viena. Mas o coração de Karol Wojtyla batia mais forte pelo homem descendente
da dinastia imperial, o padre beneditino Hans Hermann Gröer. Resultado: o cardeal Franz König
consagrou Gröer como seu sucessor como arcebispo de Viena no dia 14 de setembro.

De acordo com testemunhas, como Michael Tfrist, já havia sinais claros das tendências homossexuais
de Hans Hermann Gröer dentro da ordem beneditina. Tfrist é um padre beneditino e diz que reclamou
diversas vezes, entre 1975 e 1976, para o seu abade dizendo que Gröer possuía “tendências sexuais
anormais”, e que o seu “comportamento no confessionário” era questionável, porque havia atos que
pareciam sexuais. Somente em 1995 é que as afirmações de Joseph Hartmann, ex-seminarista e aluno de
Hans Hermann Gröer, colocaram um fim à carreira do cardeal de Viena. Hartmann testemunhou que
Gröer abusou sexualmente dele por diversos anos. Joseph Ratzinger reconheceu que a Igreja precisava
tomar uma atitude. Mas Karol Wojtyla hesitou e finalmente o cardeal Joseph Ratzinger perdeu a batalha
sobre o caso Gröer, curvando-se à decisão do chefe – o papa João Paulo II. Dali em diante, Gröer ficou
muito cuidadoso e se aposentou honrosamente de parte do seu serviço. O papa João Paulo II nem sequer
o obrigou a se desculpar. Gröer disse que não tinha ficado claro se ele tinha feito alguma coisa. Mas o
sucessor de Gröer no cargo de arcebispo de Viena, Christoph Schönborn, não tinha dúvida das provas
contra Gröer. Até a sua morte no dia 24 de março de 2003, o cardeal Hans Hermann Gröer achava que
não tinha feito nada de errado. As consequências disso para o papa João Paulo II foram devastadoras. O
movimento “Nós somos a Igreja” não só reuniu 500 mil assinaturas contra a prática e o encobrimento do
caso Gröer, como também o papa João Paulo II também sentiu pessoalmente as consequências do caso: a
sua visita a Viena em 1998 foi um desastre. Ao invés de um público de mais de um milhão de fiéis,
apenas algumas dezenas de milhares de pessoas participaram da missa papal, às margens do rio Danúbio.
Estava bem óbvio que o papa tinha cometido um erro grave.

Muitas vezes me perguntei por que o cardeal Joseph Ratzinger e o papa João Paulo II pareciam não
concordar sobre esse ponto. Segundo relatado pela agência Reuters, o cardeal Joseph Ratzinger disse que
no caso Gröer “o outro lado ganhou e quem queria encobrir tudo vai encobrir”. Por que, afinal, Karol
Wojtyla protegeu Hans Hermann Gröer? Não consigo imaginar que ele simpatizasse com um homem que
desonrou seminaristas. Ele não percebia que estava errado? Ele não se dava conta que sua fraqueza
sentimental por um membro da família imperial fez com que ele escolhesse o homem errado, para o cargo
de arcebispo de Viena?

Mais do que isso, uma consequência terrível resultou da decisão errada de Karol Wojtyla, no caso
Gröer. Passaram-se diversos anos em que crianças e adolescentes continuaram a ser abusadas
sexualmente porque o Vaticano ainda se recusava a criar uma central de investigações. Foi assim que o
papa João Paulo II concedeu ainda mais seis anos de prazo, para que os bispos do mundo inteiro
encobrirem os crimes sexuais cometidos por padres, e dando ainda mais seis anos para que vítimas
continuassem a ser abusadas. Somente em 2001, quando o Vaticano não conseguiu impedir que viesse à
tona enorme escândalo sexual entre os padres dos Estados Unidos, que custou 600 milhões de dólares
para a Igreja em indenizações, é que o “papa do milênio” tirou a responsabilidade dessas investigações
sexuais do controle dos bispos e as passou para a Congregação para a Doutrina da Fé, do cardeal Joseph
Ratzinger. Mas por que tanto tempo? E por que só depois do escândalo revelado à opinião pública
internacional?

Acredito que não haja nenhuma desculpa possível para isso. Todavia, apesar disso existe um aspecto
importante e que muitas vezes é subestimado. O pontificado de João Paulo II foi marcado porque os
bispos reclamavam cada vez mais o princípio de colegialidade. Roma mandava em tudo. O papa João
Paulo II era um chefe centralizador, que decidia tudo sozinho. Ele tomava tantas decisões que os bispos



reclamaram amargamente, por anos. Isso começou com a nova política do Vaticano. O secretariado de
Estado tinha perdido o seu poder e o papa tomava as decisões políticas sozinho. Um dos pontos mais
importantes na contenção desse caso era o crescente antiamericanismo de Karol Wojtyla. Ele não gostava
da política dos Estados Unidos, principalmente da política externa e, por isso, ele demonstrou grandes
oposições aos presidentes dos Estados Unidos Bill Clinton e George W. Bush. Ele determinou padrões
novos e radicais na política externa religiosa, fazendo com que diversos bispos se sentissem ignorados, e
não apenas os norte-americanos. Isso ficou bem claro que quando ele decidiu rezar na mesquita dos
omíadas em Damasco, e beijou o Corão, diversos bispos protestaram contra isso. A lista de atos de
soberania é interminável. Os bispos achavam que Karol Wojtyla fazia tudo sozinho, o que não era uma
impressão nada equivocada.

Karol Wojtyla finalmente fez algo a respeito, e mais tarde essa atitude se mostraria muito correta: ele
acusou os bispos do mundo inteiro de serem inábeis de lidar com os crimes sexuais. A partir de então, a
briga entre o papa e os bispos ficou ainda mais séria. Se Karol Wojtyla tivesse feito o anúncio antes de
sua briga pessoal com os bispos, denunciando os inúmeros casos de abuso sexual nos Estados Unidos,
então a Igreja correria o risco de greve. Ele, que decidia tudo, deveria ter feito o Vaticano apontar o
dedo para todos os bispos, acusando-os de tentar encobrir crimes sexuais dos padres. Hoje sabe-se
perfeitamente que Karol Wojtyla ainda teria que tomar mais umas tantas decisões, basta ver as conexões.
Mas tal intervenção faria que os bispos do mundo inteiro se sentissem ofendidos, porque naquele
momento o papa estava assumindo a cumplicidade criminal dos bispos. Os acontecimentos que se
desenrolaram depois acabaram mostrando que isso era verdade.

Março de 2010 foi um mês dramático para a Igreja Católica. O cardeal Tonini disse, no dia 29, que ele
estava vendo um “ataque mundial contra a Igreja Católica”. A dimensão dos escândalos de abuso parecia
confirmar o que os críticos da Igreja diziam e aumentou ao mesmo tempo drasticamente o número de
inimigos declarados da Igreja. Na Alemanha, houve uma dramática onda de pessoas deixando a Igreja.
Uma coisa estava clara a seus oponentes: a Igreja Católica estava sofrendo com essa crise em particular,
porque isso se relacionava com o mundo católico como um todo. A miríade de abusos que foram
possibilitados pelo silêncio do papa e do Vaticano deixou um rastro de destruição em muitos países: no
Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, Irlanda, Áustria e Holanda, para nomear só alguns.



O papa em guerra com a mídia

No dia 20 de março, o papa tentou um golpe e escreveu uma carta para os católicos irlandeses. O
conteúdo da carta era uma mistura de gratidão pelos muitos irlandeses que continuavam sendo católicos,
apesar dos tempos duros que Igreja de Pedro atravessava, e um pedido de desculpas pelo que tinha
acontecido naquele país. O papa dizia abertamente que ele era culpado e que ele estava envergonhado.
Mas os críticos entenderam essa mesma carta, que deveria aliviar as coisas, como outra confirmação de
que o Vaticano não queria admitir a gravidade da situação diante daquela crise que, na verdade, era
global. Os críticos do papa diziam que ele deveria ter dirigido essa carta, a todos os católicos do mundo.
Mas como a carta foi endereçada apenas para os irlandeses, os críticos viram nisso outra tentativa da
Igreja de negar a crise mundial.

Mas essa crítica ao papa não era justa. Logo na primeira frase o papa reconhecia que os casos de
abuso sexual dentro da Igreja causaram a crise que não se limitava à ilha da Irlanda, e que esses casos
afetavam muitos países. Mas o papa não fez um pedido geral de desculpas, endereçado ao mundo inteiro.
Como ele poderia fazer isso? Pedir desculpas pelos abusos e pelos encobrimentos dos casos que a Igreja
Católica cometeu no mundo inteiro com certeza teria um poder destrutivo dentro da Igreja. Porque seria
uma suspeita geral do bispo de Roma, o que equivalia a afirmar que os bispos do mundo inteiro
encobriram casos de abuso sexual e pedofilia cometidos por padres. Como os bispos irlandeses foram
visitar o papa, ele limitou-se a se dirigir à Irlanda em sua carta, na esperança de que a mensagem
chegasse a outros países.

Não havia dúvida de que além de pedir desculpas o papa teria que tentar prevenir que isso voltasse a
acontecer. Bento XVI sabia que ele teria que criar um mecanismo para evitar que padres voltassem a
abusar de crianças e adolescentes. Seus opositores não achavam que pedir desculpas fosse o suficiente,
mas eles não podiam dar um golpe ainda maior contra o papa. Todos no Vaticano sabiam que o cardeal
Joseph Ratzinger tinha tido um atrito com o carismático João Paulo II, justamente com relação ao assunto
da punição de clérigos importantes que cometeram abusos sexuais.

Mas então um caso controverso na Alemanha finalmente deu a munição que a mídia estava esperando
contra o papa: um suposto caso em que o arcebispo Ratzinger de Munique se envolveu para encobrir o
caso de um padre que tinha abusado de crianças. Agora a mídia parecia pronta para destroçar o papa. O
que aconteceu foi o seguinte: em 1980, o arcebispo de Munique, Joseph Ratzinger, concordou em
transferir para Minique um padre que estuprou crianças e adolescentes da diocese de Essen. O padre
deveria fazer terapia, mas não fez. Ele voltou a trabalhar na Igreja e abusou de outras crianças. Essa era a
munição que a mídia esperava, para usar contra o Vaticano. Principalmente a mídia dos Estados Unidos.
Joseph Ratzinger estava envolvido pessoalmente no sistema que causava tanto dano nas igrejas dos
Estados Unidos: em vez de serem punidos, padres que cometeram crimes sexuais são simplesmente
transferidos de um lugar para outro, podendo entrar novamente em contato com crianças. No início, havia
uma grande dúvida se Ratzinger era culpado ou não. Apesar de ninguém discordar que ele transferiu um
padre que estuprou crianças. Mas ele sabia que o criminoso iria ser colocado como conselheiro de
crianças e adolescentes? O The New York Times parecia não se importar com essa dúvida. Eles atacaram
o papa e o Vaticano e, ao mesmo tempo, descobriram detalhes novos sobre um caso horrível nos Estados
Unidos. Um presente divino.

De acordo com a Igreja Católica dos Estados Unidos, o padre católico Lawrence Murphy cuidou de
mais de duzentas crianças entre 1950 e 1974, quando ele trabalhou como diretor de uma escola para
crianças surdas. Segundo pesquisas do The New York Times , o cardeal Joseph Ratzinger evitou um caso
contra Murphy em 1996. Isso era suficiente. Agora, um dos jornais mais importantes do mundo tinha
decidido atacar de vez. Eles criticaram o papa diretamente em uma série de artigos. Com isso, a briga
atingiu um novo patamar. Agora não se tratava mais de falhar em denunciar o desejo sexual de padres,



agora se tratava de atacar e prejudicar Bento XVI diretamente. Ele foi acusado tanto nos Estados Unidos
como em Munique, de proteger dois criminosos sexuais entre os padres e de sujar as próprias mãos.
Agora as provas pareciam irrefutáveis de que padres e clérigos da Igreja Católica são de fato um grupo
de homens sexualmente perturbados, e que entre eles existem homens que cometem abusos sexuais e
outros que encobrem tudo. As provas eram claras e até o alto clero viu que o papa também fazia parte da
sujeira. O corvo não bicava o olho de mais ninguém.

Com exceção das críticas, todos na Igreja sabiam que era um absurdo, além de injusta e errada a
alegação dizendo que Bento XVI quis encobrir crimes sexuais de padres. O papa e o Vaticano penavam
para conseguir minimizar os danos. O padre Federico Lombardi foi enviado novamente para a linha de
frente. No dia 26 de março de 2010, Lombardi atacou o jornal The New York Times  de volta. O chefe da
imprensa do Vaticano acusou o jornal de noticiar especulação em vez de pesquisar os fatos corretamente
e se manter fiel à sua fama de jornal sério e de qualidade. Lombardi tinha uma carta na manga para
mostrar ao prestigioso jornal: ele tinha uma confissão. Em Munique, Gerhard Gruber, o ex-vigário chefe
do arcebispo Joseph Ratzinger, assumiu a culpa. Gruber, que agora estava com 81 anos de idade,
testemunhou que Joseph Ratzinger não tinha a mínima ideia da decisão do vigário chefe de renomear para
o trabalho com crianças o padre pedófilo. Com isso, o padre voltou a estuprar crianças e o vigário
Gruber sentia muito por isso... Ele pediu mil desculpas para as crianças que foram vítimas desse padre,
porque Gerhard Gruber devolveu o cargo a um homem cujas criminosas preferências sexuais eram
conhecidas.

No dia 31 de março de 2010, o padre Federico Lombardi atacou o The New York Times  mais uma vez.
A emissora de rádio da qual Lombardi é chefe noticiou sobre Thomas Brundage, vigário chefe de
Milwaukee entre 1995 e 2003, responsável pelo caso do padre Lawrence Murphy, que morreu em 1998.
Brundage criticou o jornal. Ele disse que o The New York Times  trabalhou negligentemente, pois os
jornalistas nem sequer foram falar com ele, a pessoa responsável pelo caso Murphy. Ele exibiu
documentos mostrando que o caso não tinha acontecido como o jornal havia noticiado, dizendo na
ocasião da morte de Murphy que a má-conduta dele não fora a público. Era uma mentira e uma bobagem
falar que Joseph Ratzinger havia tentado encobrir tudo: pelo contrário, Joseph Ratzinger insistia em punir
Murphy, que havia sido suspenso do prelado por causa da sua idade.

No dia 1o de abril, o The New York Times  recebeu outro golpe, dessa vez de um dos clérigos mais
importantes dos Estados Unidos, o presidente da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal William
Levada. O ex-bispo de São Francisco é um homem tímido, ele não é alguém que gosta de entrar em
conflitos. Fiquei muito orgulhoso quando fui um dos poucos a conseguir uma entrevista com ele. Levada é
um patriota, ele ama o seu país natal e está convencido de que os Estados Unidos e o Vaticano
conseguiram muitas coisas quando trabalharam juntos. – Estou convencido de que os americanos sabem
que o papa João Paulo II foi um instrumento importante para ganhar a Guerra Fria contra a União
Soviética – disse-me Levada, na Congregação para a Doutrina da Fé, no primeiro semestre de 2010.

Quando um homem como Levada ataca uma instituição tão velha e respeitável como o The New York
Times, isso significa que ele está muito irritado. Levada acusou o jornal de “violar todos os critérios de
justiça”, justamente o jornal que pode ser descrito como “a dama de cinza”, ou seja, como um modelo
global para o jornalismo correto. Segundo Levada, eles organizaram uma campanha contra o papa
baseados em especulações. O Vaticano ganhou essa guerra contra a mídia. O The New York Times
reconheceu terem acusado erroneamente o papa Bento XVI em todos os casos e escreveram uma nota de
reparação, divulgada à opinião pública internacional. No dia 26 de abril de 2010, o jornal escreveu que
Joseph Ratzinger perseguiu os criminosos sexuais e fez com que eles fossem responsabilizados. Foi
divulgada ainda uma nota voltando atrás na suspeita de que o papa tentara encobrir os casos. O seu papel
nos casos de Munique e de Milwaukee tinham sido muito mais complexos do que eles haviam noticiado.
Pela primeira vez, o silencioso papa pôde respirar tranquilo desde que começara aquela guerra com a



mídia.



Inglaterra: uma viagem arriscada

No primeiro semestre de 2010, uma atmosfera ameaçadora reinava novamente sobre o Vaticano.
Enquanto Bento XVI passava as férias tranquilamente em Castel Gandolfo, o centro de comando perto da
Basílica de São Pedro se transformava em um verdadeiro inferno. O escândalo dos casos de abuso ainda
não tinha sido esquecido e uma nova derrota parecia acontecer. O Vaticano queria mandar o papa Bento
XVI a uma viagem muito arriscada para a Inglaterra. A princípio, o maior problema da viagem parecia
ser o momento – completamente inadequado. É claro que o secretariado de Estado não tinha como
adivinhar que o papa seria encurralado no primeiro semestre e em meados de 2010 por causa dos
escândalos de abuso sexual. Caso contrário, eles saberiam que marcar uma viagem para Inglaterra em
setembro seria uma má ideia. O papa teve muito pouco tempo, no meio do ano, para se preparar para a
próxima batalha. O responsável do Vaticano que marcou essa viagem para Inglaterra com certeza não
tinha imaginado que essa tarefa seria tão difícil, isso só podia ser mais uma coincidência estranha e
negativa.

Semanas antes da viagem, uma organização de direitos humanos estava preparando para prender o
papa assim que ele pisasse em solo inglês como se estivesse lidando com o ditador chileno Augusto
Pinochet. O ministério do Exterior também fazia piada com um dossiê oficial sobre o papa, eles queriam
dar o nome de Bento XVI a um preservativo durante a visita do papa ao Reino Unido. O papa ainda
sofria com os conflitos com os bispos e padres culpados de abuso sexual, e parecia injusto que outro
conflito surgisse para ele se ocupar. O departamento do Estado queria que ele ficasse mal novamente
durante a tarefa quase impossível de visitar o berço da Igreja Anglicana, lugar onde bispos católicos se
converteram em apóstatas anglicanos? Em vez de a Igreja e de seu chefe conseguirem respirar mais
tranquilos, agora eles teriam que lidar com duras críticas.

Os oponentes da Igreja Católica viam a viagem à Inglaterra como um ataque gigante e uma tentativa de
conquistar parte da Igreja britânica. Pela primeira vez, em seu pontificado, Bento XVI iria fazer uma
beatificação no exterior e, com isso, quebrar dois tabus. Primeiro, porque até então ele se recusara a
fazer beatificações. E, em segundo lugar, ele faria uma maravilhosa beatificação no exterior. Ele não ia
beatificar qualquer um, mas sim James Henry Newman, um homem que deixou a Igreja Anglicana para se
tornar Católico, atitude pela qual ele foi nomeado cardeal algum tempo depois. Em um primeiro
momento, parecia que o Vaticano estava mandando o papa para a casa de vegetarianos radicais onde ele
desembrulharia um frango assado para comer com pepino. Se o Vaticano queria beatificar um homem que
deixou sua antiga Igreja para se tornar católico, eles não poderiam fazer isso no Vaticano, em vez de
fazer a cerimônia da Igreja Católica em pleno solo inglês, a casa da Igreja Anglicana? O que o Vaticano
queria mostrar? Que era melhor ser católico do que ser anglicano? A coisa toda parecia completamente
irresponsável e muito perigosa. E expunha mais uma vez o papa.

A última vez que a Igreja Católica quis mostrar a outra Igreja que se separou dela que era melhor ser
católico, o projeto acabou em desastre e tanto a Igreja quanto o papa sofreram com isso por meses. O
Vaticano tentou recuperar aproximadamente quinhentos padres da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e
para conseguir isso o Vaticano reabilitou Richard Williamson, um homem que negava a existência do
holocausto. Raramente um papa cometeu em erro que o mundo criticou tão abertamente. Agora tudo
corria o risco de acontecer novamente. Muitos fiéis anglicanos, padres e até bispos declararam sua
vontade de se juntar à Igreja Católica. A Igreja de Roma estava pronta para acolher até os padres
anglicanos casados e deixá-los continuar a serem sacerdotes. Mas se o Vaticano queria conseguir alguns
membros da Igreja Anglicana, era mesmo preciso mandar o papa à Inglaterra para esfregar na cara da
Igreja Anglicana que eles tinham sido derrotados?

Tudo estava claro, do ponto de vista teológico: a Igreja Católica era universal e se dirigia a todas as
pessoas, fossem elas russas, indianas, inglesas ou australianas. Nos últimos séculos, houve muita



controvérsia na Igreja Anglicana, porque o sustento da Igreja do papa e da Igreja Anglicana são muito
diferentes. Isso fica claro quando se compara o diálogo da Igreja Católica com outras Igrejas cristãs. Ao
lidar com a Igreja Ortodoxa, a Igreja Ortodoxa de Constantinopla desempenhou um papel crucial.
Contudo, enquanto a Igreja Católica atribui a fundação da Igreja ao apóstolo Pedro, a Igreja Ortodoxa
atribui ao apóstolo André, mas a Anglicana não pode atribuir a fundação da sua Igreja a nenhum apóstolo,
e seus integrantes não podem fazer outra coisa a não ser admitir que, sem o apetite sexual do rei inglês
Henrique VIII, a Igreja Anglicana jamais teria surgido. Henrique VIII se casou com Ana Bolena sem a
permissão do papa apesar de também continuar casado com Catarina de Aragão depois de ter durante
cinco anos um caso com Maria Bolena, irmã de Ana, que é mãe de ninguém menos que Elizabeth I, a
rainha! O casamento sem a permissão papal fez a Inglaterra romper com Roma. Herinque VIII até nomeou
a si mesmo chefe da Igreja Anglicana. Até a sua morte, Henrique VIII se casou com outras quatro
mulheres e teve um número gigantesco de amantes.

É claro que os monsenhores do Vaticano reconhecem que a criação da Igreja Anglicana dependeu
muito do momento histórico. E dizem sem correr o risco de reprimendas que a maior diferença entre a
Igreja Católica e a Anglicana é que a primeira foi fundada pelo filho de Deus e a segunda, por um
porquinho. Não existe uma boa base para as duas negociarem uma com a outra. Muitos padres anglicanos
e bispos sabem dessa desigualdade e evitam a qualquer custo o contato com os arrogantes da Igreja de
Roma. Com certeza muitos cristãos anglicanos iriam se irritar com o fato de que o papa iria até o país
deles para beatificar um católico. Eles poderiam se perguntar “o que o papa quer ao beatificar um homem
que saiu do anglicanismo justamente na Inglaterra? Esfregar nas nossas caras que é melhor ser católico?”.

A tensão da situação foi mostrada na extrema dureza dos oponentes britânicos ao papa. Um primeiro
incidente aconteceu em abril de 2010. Era apenas um documento oficial do ministério do Exterior
britânico. Um oficial do ministério propôs algo para fazer o papa Bento XVI ser ridicularizado. Ele
queria lançar um preservativo com o nome novo Bento XVI, abençoar um casamento homossexual e
inaugurar um hospital com um departamento de aborto. Infelizmente não ajudou que o documento
humilhante que surgiu de um funcionário do ministério do Exterior tenha ido parar nas mãos do jornal
semanal Sunday Telegraph . O governo britânico precisou se desculpar. Contudo, todos no palácio
apostólico perceberam que mesmo no ministério do Exterior um dos cargos mais altos, havia muita
resistência contra o papa católico.

Contudo, tudo piorou durante o verão. Os oponentes da visita papal se organizaram. Primeiro, eles
entraram com uma petição oficial no governo britânico contra a visita do papa, petição organizada com
fundos governamentais. Em seguida, um grupo do autor de best-sellers Richard Dawkins organizou uma
ação espetacular: eles queriam dar voz de prisão ao papa assim que ele chegasse à Inglaterra. O modelo
para a prisão do papa podia ser a de Augusto Pinochet. Pinochet foi preso em 1998 durante uma visita à
Inglaterra por causa dos crimes cometidos contra a humanidade. Os opositores do papa contrataram um
advogado brilhante, Geoffrey Robertson, especialista em lei internacional e na defesa dos direitos
humanos. Robertson afirmou que os casos de abuso sexual de crianças e adolescentes foram realizados
sistematicamente, e não tinham sido meros casos isolados. O papa seria o principal responsável por
esses crimes, porque não fez nenhuma ação para impedi-los e deveria ser preso. Geoffrey Robertson
questionava até a imunidade diplomática de Bento XVI. As relações diplomáticas da Inglaterra com a
Santa Sé poderiam ser um obstáculo para a prisão do papa. Pior que a ameaça, o Vaticano temeu quando
o governo britânico foi forçado a levar o caso a sério e examiná-lo para verificar se, no limite, o papa
Bento XVI poderia ser preso ou não.

A ameaça espetacular de prender o papa teve uma repercussão enorme. Todos os tipos de grupos
antipapa, grupos de gays e lésbicas, nacionalistas que viam a ameaça que a Igreja Católica representava
para a Igreja Anglicana, organizações de vítimas abusadas por padres, ou seja, uma quantidade muito
grande de opositores anunciou que iriam fazer uma onda de protestos contra o papa, incluindo protestos



em massa e demonstrações públicas de beijos homossexuais. Apesar da situação alarmante, o papa não
tinha escolha a não ser aceitar a visita, que já estava planejada há muito tempo. Mas não deixou de lado o
fato de que a Igreja Católica estava planejando a beatificação de um ex-anglicano transformado em
cardeal católico, como se fosse um lembrete de que a fé católica era melhor. Quem entra na Basílica de
São Pedro vê as tumbas de famosos protestantes que se converteram ao catolicismo. Essas placas
enormes somente são igualadas às placas das tumbas maravilhosas dos papas na Basílica. A dama
Christina da Suécia (1626-1689), que foi rainha, era protestante. Em uma ação espetacular, ela se
converteu ao catolicismo no dia 3 de novembro de 1689, no palácio de Innsbruck. Mas a dama que vivia
no majestoso Palazzo Farnese, no centro da cidade, não era muito devota ao Vaticano. Pelo contrário, ela
tinha relações sexuais com o cardeal Dezio Azzolini, que foi acusado e obrigado a se explicar ao papa.
Ao mesmo tempo, seus contemporâneos diziam que ela tinha um relacionamento lésbico com sua dama de
companhia, Ebba Sparre, e que elas dormiam juntas. Hoje em dia ela seria considerada bissexual. Nada
disso impediu que o Vaticano colocasse sua tumba magnífica na entrada da Basílica de São Pedro. Quem
vê essa tumba fica com a impressão de que o Vaticano a exibe como se fosse um troféu. Ela parece dizer:
“Vejam, até a rainha dos poderosos protestantes suecos percebeu durante sua vida que a única Igreja
verdadeira de Jesus Cristo é a Igreja Católica e por isso ela está enterrada aqui”. A conversão ao
catolicismo da rainha da Suécia teve apenas algumas consequências limitadas. Esse foi um caso muito
diferente do trepidante caso do rei inglês Henrique VIII.

Fiquei curioso para ver como os anglicanos encaravam essa visita papal, além dos protestos
anunciados. Existe um jeito peculiar de conseguir informações sobre a Igreja Anglicana em Roma: deve-
se passar por Malta. Não conheço muitos padres anglicanos, a ponto de conseguir uma imagem precisa
daquele momento. Mas conheço muitos padres católicos em Malta. E provavelmente não existe nada
católico em ser um padre em Malta. Isso deve ter a ver com o fato de, por séculos, a ilha ter sido usada
por forças muçulmanas. E não existe nenhuma outra parte do mundo católico que se sinta tão próxima dos
anglicanos. Uma mistura estranha. Conheço um padre com um nome maltês impronunciável que mantém
contato com padres e bispos anglicanos, e que estava de férias na ilha. Ele mantinha inclusive contato
com um dos chefes da Igreja Anglicana que era próximo até da rainha, o arcebispo de Canterbury.
Mandei um e-mail para ele, perguntando se ia para Roma naquele verão, se por acaso ele não queria ir à
capital italiana para comemorar o aniversário de ordenação de um amigo. Nós nos encontramos onde
muitos especialistas do Vaticano se encontram com seus informantes, em um jardim em Gianicolo, para
almoçar.

– O que você acha –, perguntei diretamente – que os integrantes da Igreja Anglicana estão pensando
sobre a visita do papa?

– Bem –, ele respondeu – elas não estão muito satisfeitas, pois não gostaram do momento.
– Como assim? –, perguntei novamente, e vi como ele devorava com prazer seu macarrão na manteiga.
– Resumindo, os anglicanos estão mal. Piores do que nós, quer dizer, piores do que a Igreja Católica.

A briga é dura e isso é uma faca no pescoço. A coisa vai tão mal que os conservadores estão ameaçando
se juntarem novamente com a Igreja Católica. Meus amigos anglicanos suspeitam que os católicos
observam essa situação com prazer, enquanto os anglicanos se dilaceram reciprocamente, e depois
recebe os apóstatas de braços abertos.

As 38 igrejas nacionais da comunhão anglicana que se distribuem (quase que) para o mundo inteiro
brigaram violentamente entre si nos últimos anos por causa de duas questões: a ordenação de mulheres
para padre, e a ordenação de homossexuais para bispo. A ascensão das mulheres na Igreja Anglicana tem
sido algo impossível de parar desde a década de 1970, quando elas passaram a poder ser ordenadas. No
dia 18 de junho de 2006, uma mulher, Katherine Jefferts Schori, foi eleita bispa presidente, ou seja, a
chefe da Igreja Episcopal nos Estados Unidos. No dia 2 de novembro de 2003, em New Hampshire,
Estados Unidos, Gene Robinson, um homossexual assumido, foi consagrado bispo. Ao mesmo tempo,



algumas igrejas nacionais no Canadá desenvolveram rituais para casamentos de gays e lésbicas. Muitos
fiéis rejeitaram esses acontecimentos. Discussões acaloradas em diversas igrejas fizeram que fosse
criada a flying bishop. Se uma diocese se opuser à ordenação de mulheres depois de já ter ordenado
mulheres e a mulher rejeitada não conseguir falar com o bispo dali, então ela será ordenada por um bispo
visitante. No conceito de flying bishop existem muitas viagens. Os bispos que se opõem ao ordenamento
de mulheres a padres costumam ser muito próximos da Igreja Católica. Em 2010, dois deles, Norman
Banks, bispo de Richborough, e Jonathan Baker, bispo de Ebbsfleet, se converteram à Igreja Católica.

– Você está entendendo? Mandar o papa para a Inglaterra em uma situação dessas, o país natal do
anglicanismo, para beatificar um padre que se converteu do anglicanismo para o cristianismo, pode ser
entendido como um gesto de provocação. Os anglicanos já têm problemas demais atualmente. Eles temem
que o Vaticano pode fazer com que a disputa dentro da Igreja Anglicana fique ainda pior. Os anglicanos
acham que os católicos podem desencadear o início de uma guerra dentro da Igreja.

– Isso eu já tinha percebido. Só me pergunto quem quer mandar o papa para a linha de fogo na
Inglaterra, ou seja, quem está por trás disso?

– Também me pergunto isso. Deve ser alguém que possui grande influencia com o papa.
Provavelmente o secretariado de Estado mandou o papa para a briga, sem saber o que irá acontecer. Se
ele conseguir sair sem ser muito atacado, então ele possui habilidades diplomáticas que não vimos até
agora, mas infelizmente é pouco provável que ele consiga convencer a Inglaterra só com seu charme. É
sempre a mesma história.

– Você acha que é o secretariado de Estado?
– Também poderia ser a Congregação para Causas de Santos, que insiste que Bento XVI faça uma

beatificação na Inglaterra, mas acho isso pouco provável. Também há a questão da Congregação para a
Evangelização dos Povos.

– O que eles têm com isso?
– Pense nisso. Quem é o chefe da autoridade responsável por evangelizar todos os povos de todos os

lugares em nome da Igreja Católica, é um indiano, o cardeal Ivan Dias. Agora ele tem a oportunidade de
sua vida para dar um golpe contra a Inglaterra, que por muito tempo ocupou e oprimiu a Índia. Ele manda
o papa para a Inglaterra para deixar a Igreja Anglicana em choque. Entendeu? A Igreja Anglicana não
tinha nenhum problema com a escravização de indianos, desde que esse fosse o interesse da Coroa
britânica.

– Também pode ser – ponderei sobre o assunto.
– Mas uma coisa é obvia – complementou o meu amigo maltês.
– O que é?
– Nenhum deles teria conseguido arrumar uma viagem tão perigosa para o papa sem a ajuda de pessoas

nas quais o pontífice confia. Seria muito arriscado. Não importa quem está por trás disso, se o
secretariado de Estado, a Congregação para a Evangelização dos Povos ou a Congregação para as
Causas dos Santos. Não faz diferença, seja lá como for, eles têm um aliado poderoso no círculo do poder
do Vaticano, ou não arriscariam sugerir uma viagem tão espetacular para a Inglaterra.

– Que tipo de aliado?
– Precisa ser alguém do alto escalão, que pode ajudá-lo, caso o papa aceitasse ir para a Inglaterra,

alguém que garantiria ao papa que é um bom momento para arriscar fazer uma viagem dessas.
– Quem pode ser? –, perguntei. – A rainha, que assinou um pacto secreto com o Vaticano?
– Não sei. Não sei se você vai descobrir quem está por trás disso tudo, mas se você descobrir, verá

que a pessoa em questão possui certa influência e poder no Vaticano. Acredito que todos que estão
lidando com a arriscada viagem para a Inglaterra se escondem nos bastidores, para combinar o que fazer
se der errado e se o papa deve mesmo seguir adiante com o projeto arriscado de beatificar alguém no
solo da Igreja Anglicana.



– Vamos supor que você esteja certo, quem se encontra e onde?
Ele riu.
– Você sabe inglês, essa é um grande vantagem sua.
Entendi o que ele queria dizer. Apesar de os padres de Malta pertencerem aos serviçais mais leais da

Igreja, eles não podem simplesmente fazer pouco dizendo que uma organização tão grande como a Igreja
Católica é governada por homens na sua sede em Roma que falam inglês muito mal. Nem mesmo o
diplomata Tarcisio Bertone fala o idioma mundial, isso sem nem mencionar os outros padres. Somente
uma pequena porcentagem das pessoas mais importantes do Vaticano fala um inglês aceitável. Assim, no
caso de reuniões para preparar a viagem para a Inglaterra, em Roma, as mentes brilhantes precisariam de
diversos tradutores e eu sabia muito bem onde encontrá-los.

Telefonei para monastérios e seminários que recorriam com frequência aos serviços de um intérprete.
Descobri que nos últimos meses tinham acontecido reuniões secretas em lugares comuns, como o Instituto
Regina Apostolorum dos Legionários de Cristo. Mas um dos intérpretes de inglês ao qual se recorria
muito, no secretariado de Estado, foi enviado para um endereço estranho no meio da área residencial na
província ao norte de Roma. Não consegui descobrir quem ele foi visitar lá. Não existe um banco central
de informações do Vaticano. Naquela região moram famílias ricas, com filhos, porque ela é uma das
poucas regiões na periferia de Roma em que se podem comprar casas com pequenos jardins. Mas o que
os clérigos do Vaticano queriam fazer em uma área residencial? Provavelmente ele só tinha ido visitar
uma irmã, pensei eu. Não consegui achar nenhum prova nem indício de nada. Quem eram esses aliados
poderosos? Pensei muito e em pessoas aleatórias, e decidi perguntar aos motoristas do Vaticano. Todos
os principais clérigos do Vaticano podem reservar os sedans azuis da Ford, com o serviço de carros. O
princípio do serviço de automóveis é muito simples: se o carro vai muitas vezes para o Campo Bio-
Medico, complexo universitário ao lado da estrada Raccordo Annullare em Roma, significa que os
organizadores da Opus Dei estão planejando algo grande e importante com o Vaticano. A faculdade de
medicina Campo Bio-Medico pertence à Opus Dei e se o carro for para a universidade, significa que está
levando cardeais importantes e outros clérigos para lá. Mas essa tentativa de checar as rotas do serviço
de automóveis também não deu em nada, exceto pela indicação desse endereço peculiar em uma área
familiar do subúrbio. O que um clérigo, ou uma freira, queriam ali?



A Roma invisível

Decidi ir para lá, mas não sabia se seria perda de tempo, porque o endereço era na Via Val Cannuta, e
segundo o mapa dos lugares invisíveis de Roma, não havia nada ali. Existem duas cidades que possuem o
nome de Roma, a Roma dos turistas e dos guias de viagens, e a Roma invisível. Essa cidade invisível se
mudou para lugares da cidade visível e quem não souber da existência dela jamais conseguirá encontrá-
la. Existe um exemplo famoso para ilustrar isso. A Piazza Navona de Roma, construída sobre as ruínas
do estado do imperador Domiciano, é considerada um dos lugares mais bonitos do mundo. Além da
praça, os outros pontos altos de uma viagem a Roma são o Coliseu e a Basílica de São Pedro. Nos mapas
de turismo, essa praça de Roma é um dos lugares principais. As pessoas vão até lá para tomar sorvete
(no bar Tre Scalini) ou para comer um prato caro e ruim de macarrão, ou à noite para beber algo, ou
simplesmente se sentar na beirada na fonte. Mas a Piazza Navona tem um significado diferente no mapa
secreto de Roma: ela significa Opus Dei. É um lugar lindo, e na parte norte da praça fica um complexo
antigo, mas que foi reformado, da universidade Santa Croce, da organização Opus Dei. Eles sediam
muitas reuniões importantes, com executivos chefes que estão envolvidos com a Opus Dei. Do teto da
universidade tem-se uma belíssima visão da Piazza Navona. Enquanto grupos de padres se reúnem na
Piazza Navona e vão determinadamente para o lado norte, então eles não estão ali por causa da beleza da
praça, e sim porque eles vão participar de um grupo de reflexão da Opus Dei.

Outro lugar famoso é a Igreja de São Paulo. A tumba do apóstolo Paulo é um dos lugares de
peregrinação mais importantes no centro de Roma, além da tumba do apóstolo Pedro. Milhares de
pessoas fazem peregrinações todos os anos para ver o caixão de pedra do apóstolo, admirar os retratos
de todos os papas no teto da Igreja. No mapa invisível de Roma, na verdade, esse lugar é a entrada
secreta para o Convento de São Paulo, que fica logo ao lado de uma loja de uma rede famosa de comida
fast-food. Ali, no centro, há uma rebelião moderna contra o Vaticano. Eles estão ali sem proteção por
séculos, porque lá foi fundada, fora dos muros da cidade de Roma, a Ordem Monástica Beneditina,
fundada por São Bento XVI de Nursia (480-547). Por muito tempo, os beneditinos foram o centro e
também a base da tradição religiosa. Ali se reuniam as pessoas que temiam todos os novos movimentos
religiosos, como a Legião, a Opus Dei, o Caminho Neocatecumenal.

Outro exemplo de um lugar mundialmente famoso é o Capitólio da cidade. Casais do mundo todo – do
Japão ao Brasil, de Moscou a Nova York – vêm para se casar no Capitólio de Roma. Os guias de viagem
descrevem a maravilhosa vista do Capitólio. Nos guias de férias o Capitólio é considerado um dos
lugares mais românticos da cidade, a estátua de bronze do imperador Marco Aurélio é uma das réplicas
mais fotografadas do mundo (a original está no Museu do Capitólio). No mapa da Roma invisível, ao
lado da entrada do Capitólio existe algo diferente, um dos centros de crise da Terra Santa. Quem vai para
a montanha do Capitólio consegue observar homens estranhos e discretos que entram no convento e na
Igreja para discutir a guerra e a paz na Terra Santa. Ali, muitas vezes surgem pessoas que vão reclamar
que o monastério do sepulcro sagrado está tendo dificuldades em Jerusalém, ou falar sobre as
dificuldades da Igreja da Natividade em Belém, a oito quilômetros de distância. Os franciscanos
observam o Capitólio do túmulo de uma mulher sem a qual a Igreja não teria crescido tanto e não seria
tão grande atualmente. É o túmulo de Helena (santa, para os católicos), mãe do imperador Constantino, a
quem a Igreja tanto deve. Ela nasceu por volta do ano 250 e se converteu ao cristianismo; viajou para a
Terra Santa para salvar os vestígios de Deus que podiam ser salvos. Dizem que ela encontrou a cruz de
Cristo na montanha de Gólgota. Os franciscanos são, há séculos, os guardas responsáveis pela custódia
da Terra Santa. Eles se reúnem na Igreja ao lado do Capitólio e do túmulo da imperatriz Helena. Os
homens e as mulheres que sofrem atualmente na Terra Santa vêm visitar os franciscanos no túmulo de
Helena, sempre que eles têm algum problema.

Esse mapa da Roma invisível da Igreja não tem apenas lugares famosos, como o túmulo do apóstolo



Paulo, a Piazza Navona e o Capitólio: a cidade inteira está coberta por uma infinidade de lugares que
possuem um significado especial. Quem anda pela entrada noroeste do Parque Doria Pamphili, em Roma,
vê homens negros sentados nos bancos do parque, ameaçando a paz dos cristãos no sul do Sudão ou
diversos trabalhadores de Ruanda Burundi. Isso porque a sede dos missionários da África fica entre a
Via della Nocetta e a Via Aurelia. Mas o endereço para onde eu estava indo, a Via Val Cannuta, não tem
nenhum significado especial, não é absolutamente nada. A alguns quilômetros de distância estão diversos
monastérios modernos, na Via Pisana. Não existe nenhum outro lugar em Roma que tenha tantos
monastérios em uma única região. A ordem salesiana tem sua sede ali, assim como a Congregação das
Missionárias de Maria e também a Ordem Dom Bosco. Mas como eu disse, esse lugar do Vaticano está a
alguns quilômetros de distância da Via Val Cannuta. Ali só moram famílias comuns. Pelo menos era o
que eu achava.

A Via Val Cannuta era exatamente como eu imaginava. Esse é um daqueles bairros romanos que
cresceu nas últimas décadas. No início, foram para lá as pessoas que não conseguiam mais arcar com os
custos de viver na cidade de Roma, ou que queriam ter um jardim pequeno. O endereço que eu procurava
ficava uma rua residencial. Bicicletas e brinquedos estavam nos jardins diante das casas, roupas estavam
penduradas em varais, cachorros dormiam em suas casinhas e homens preparavam churrasco. Eu não
conseguia imaginar que pudesse encontrar alguma resposta ali. Seria possível que por mais de três
séculos, o conflito entre os reis da Inglaterra e os papas fosse discutido discretamente naquela parte da
cidade, com clérigos e emissários da rainha da Inglaterra disfarçados enquanto faziam um churrasco?

O endereço que eu estava procurando era de um prédio residencial de romanos ricos. Com ricos eu
quero dizer mais ricos do que eu. Meu filho Leonardo tinha que se contentar em brincar no terraço de
nosso apartamento em Roma, se quisesse um pouco de ar fresco. Eu jamais seria capaz de pagar por um
jardim tão bonito quanto aqueles. A tarde já chegava ao fim e muitos pais voltavam para casa em seus
carros. Donas de casa chegavam com compras que tinham acabado de fazer. Para pagar por um endereço
daqueles, as pessoas precisavam ter dois salários garantidos e também a ajuda ou lastro familiar. Nada,
absolutamente nada, indicava que poderia haver aqui alguma instituição importante do Vaticano.

Normalmente, é muito fácil reconhecer se por trás de alguma fachada existe uma instituição importante
do papa. Como a Igreja Católica é velha demais, a cidade de Roma não tem outra opção a não ser deixar
que uma infinidade de monastérios e outras comunidades religiosas se infiltrem entre os endereços de
moradores civis e turistas. A idade média de muitos monastérios e comunidades religiosas é de mais de
75 anos. E, por isso, muitos dependem de cadeiras de rodas ou de muletas. Enquanto outras cidades,
como Londres ou Berlim, precisam se preocupar apenas com algumas pessoas fisicamente debilitadas, o
problema em Roma é muito maior, porque agora centenas de ordens religiosas e comunidades espirituais
têm sede naquela cidade, perto do papa e do Vaticano. Procurei pelas áreas de estacionamento perto da
Via Val Cannuta, do lado de fora dos prédios. Não havia nada de estranho ali. Dirigi pela rua, mas não
consegui encontrar nada de errado. Estava prestes a desistir. Não encontrei quem quer que fosse o
prelado enigmático.

Mas então me lembrei de um jardim elegante que tinha um sinal discreto que poderia pertencer a uma
firma de advogados. Aparentemente, ali vivia uma comunidade religiosa, chamada Collegium Paulinum,
com o nome “A Obra”. Pelo menos era isso que estava escrito na porta. Eu nunca tinha ouvido aquilo,
aquele nome. Toquei a campainha e uma freira simpática apareceu no portão. Ela me mostrou a capela da
comunidade. No andar térreo de grandes apartamentos, moravam novas famílias religiosas. A Familia
Spitirualis Opus, com a família espiritual “A Obra”. A freira me disse que belga Julia Verhaege, nascida
em 1910 em Geluwe, tinha fundado aquela espécie de comunidade religiosa. Padres e freiras viviam
juntos como se fossem uma grande família. No dia 29 de agosto de 2001, o papa João Paulo II
reconheceu aquele tipo de vida espiritual. Quem quer que tenha ido até lá, provavelmente só queria
visitar algumas freiras e uns padres. A pessoa não deveria ter nada a ver com o projeto do século, fazer



uma beatificação em solo inglês. De repente, me deu um branco. O que essa comunidade religiosa tinha a
ver com a difícil viagem do papa à Inglaterra? Agradeci a freira e estava prestes a partir, quando ela me
disse quem pertencia a essa comunidade. Ela deve ter percebido a minha surpresa.

– Aconteceu alguma coisa? – ela perguntou.
– Não, não – consegui responder.
Isso não era verdade, pensei consternado. Havia encontrado o aliado poderoso do projeto da

Inglaterra.
Em meados de 2010, surgiu a oportunidade que eu estava esperando. Alguns amigos ingleses

prepararam em um restaurante um encontro com os participantes da viagem papal. Também participei. No
bufê de frios cruzei com o meu amigo de Malta. Ele viu a minha expressão e percebeu que eu tinha uma
novidade.

– Vamos para o jardim por alguns momentos – eu disse.
Já estava escuro e ficamos debaixo de uma palmeira.
– Você estava certo – eu disse.
– Sobre o quê? – ele perguntou.
– Você disse que a congregação seria estúpida demais para mandar o papa para essa viagem sem um

aliado poderoso.
– Não me diga que você descobriu quem é.
– Sim, descobri. Mas isso não é tudo. Você também acertou quem eram os outros envolvidos, mas foi

diferente do que você supôs.
– Como assim?
– Você disse que o plano de beatificar uma estrela da Igreja Anglicana que se converteu ao

catolicismo foi preparado há muito tempo por alguma congregação e que eles precisaram pensar muito
sobre isso antes de mostrar o plano para Ratzinger.

–Sim – ele confirmou. – Quem quer que tenha bolado o projeto para beatificar Newman deve ter
gostado muito dele. Alguém que tenha estudado o fenômeno Newman por anos. Essa pessoa preparou o
projeto tão bem, de modo que o papa não pudesse negar.

– Você apostaria em qual congregação? – perguntei.
– A resposta correta é quem se beneficiaria ao máximo com isso?
– E quem é?
– Deixe-me pensar. A congregação para a beatificação seria reconhecida por organizar um evento

global, mas acredito que o cardeal Amato não é muito fã de publicidade.
– Então?
– Deve ser alguma congregação que tenha muito interesse em mostrar que Newman, um homem super

inteligente – disse ele, depois de muito pensar, chegou à conclusão de que a Igreja Católica é uma
escolha melhor do que a Igreja Anglicana. Na situação atual, isso poderia fazer com que bispos da Igreja
Anglicana se mudassem para a Católica, o que seria um golpe duro na Inglaterra. Eu aposto em Ivan Dias,
o chefe da Congregação para a Evangelização dos Povos.

– Por que você pensa assim?
– Ele tem dois motivos. Primeiro, ele é um indiano e pode mostrar ao povo do seu antigo opressor.

Segundo, porque ele possui o trabalho de evangelizar as nações.
– Até aqueles que já são evangelizados pela Igreja Anglicana?
– Claro – ele respondeu. – A Igreja Católica quer que todas as pessoas sejam católicas.
– Então – ele quis saber – quem está por trás de tudo?
– Estive seguindo uma pista e finalmente encontrei uma pequena comunidade que vive no subúrbio e se

chama “A Obra”.
– Você está louco. Um projeto tão grande como a beatificação do cardeal Newman não pode ter sido



feito por uma pequena comunidade.
– Adivinhe quem é um membro de lá? Um membro da sociedade Henry Newman e que escreve muito

no site oficial sobre ele.
– Coincidência – ele disse.
– Você sabe onde esse padre trabalhou por mais de uma década em um cargo de consultor do chefe?
– Não sei.
– Você ficará surpreso: na Congregação para a Doutrina da Fé ao lado do cardeal Joseph Ratzinger.

Existe realmente alguém que há anos trabalha com Henry Newmann e que está por detrás do projeto, e
você estava certo, o projeto realmente foi feito por alguém muito influente no Vaticano: Joseph Ratzinger.



Beatificação ou tentativa de compra?

No dia 16 de setembro de 2010, Bento XVI pisou no solo inglês e, sem querer, alimentou uma das
histórias mais emocionantes para todos os apreciadores de teorias de conspiração. Um rompimento do
meu tendão e uma mudança do meu trabalho fizeram com que eu não participasse de toda essa viagem.
Assim como fogo, alastrou-se pelo mundo a história de que o Vaticano tinha organizado uma tentativa de
assassinato contra o papa. Talvez porque a Igreja Católica se preocupe apenas com santos e com Deus,
mas por anos ela instigou a imaginação das pessoas. É difícil estabelecer o limite entre verdade e ficção.
Agora, uma grande parte da humanidade acreditava que os cavaleiros templários, ordem que foi banida e
queimada junto com seu último grande mestre, tinham descoberto um segredo incrível em Jerusalém. A
sociedade moderna não se interessa mais pelos contos e lendas do Vaticano. Mas esse grupo de fãs
acreditava que a Opus Dei é um grupo de assassinos e que o papa João Paulo I tinha sido assassinado por
poderes malignos. Tudo porque um escritor com muita imaginação escreveu uma história convincente
sobre os bastidores que resultaram no assassinato do papa. Mas a história tinha uma “pegadinha”, jamais
se poderia provar se ela era ficção ou não.

No dia 17 de setembro de 2010 aconteceu a mesma coisa. Talvez isso tenha sido provocado pela
história lendária de conspiração, no mesmo momento em que o papa pisou em solo inglês. Enquanto
Bento XVI se encontrava com a rainha da Inglaterra, na residência de verão real, em Hollyrood, os
opositores do papa anunciavam um grande protesto. Eles estavam bem preparados. Eles agendaram
manifestações em todas as cidades que o papa iria visitar. Mais uma vez, voltaram os slogans da
campanha jornalística após a eleição do papa alemão Bento XVI. A imprensa britânica o denegria,
chamando-o de “pastor alemão” e dizia que o papa tinha sido um membro da juventude nazista.
Organizações de gays e lésbicas, que normalmente não têm uma boa reputação na Igreja Anglicana – que
não se preocupa muito com a fé deles – ficaram apreensivos porque viram que o papa queria trabalhar
lado a lado com a Igreja Anglicana. Os opositores do papa conseguiram montar uma nova frente de
batalha: não se tratava mais de o chefe religioso da Igreja Católica visitar a Inglaterra, um país com
aproximadamente 5 milhões de católicos (8,8 % da população), tratava-se de defender a Inglaterra contra
intrusões estrangeiras. Dessa vez, eles tinham conseguido tocar no ponto fraco, o medo de uma invasão na
ilha. Surgiram slogans elogiando tradições não religiosas e defendendo a Igreja Anglicana.

Esse mesmo mecanismo, com o mesmo apelo, já tinha funcionado anteriormente, na Inglaterra, na
minha época de escola, 35 anos atrás. Lembro-me dos comerciais de televisão. Uma voz ameaçadora
falava sobre uma invasão que atingiria a Inglaterra. Na tela apareciam navios de guerra na costa britânica
e em vez de descarregar tropas eles descarregaram carros estrangeiros: carros fabricados na Alemanha,
França e Japão. A indústria automobilística inglesa queria defender os seus produtos. Isso deu certo por
alguns anos, apesar do espírito de livre concorrência ser algo questionável.

Mas os opositores ao papa Bento XVI jogaram outra cartada também. A Igreja Católica da Inglaterra
não tem dinheiro. Isso não é nem um pouco surpreendente, porque ela tem apenas 5 milhões de membros.
O governo do Reino Unido não pensava em assumir os custos da viagem papal. Apesar disso, quem
convidou o papa foi o primeiro-ministro David Cameron e, ao fazer o convite, ele não tinha combinado
nada sobre os custos da viagem, da infraestrutura necessária e da hospedagem. Mas ele realmente não
tinha a intenção de arcar com todos os custos. Assim, o Vaticano ficou em uma posição muito incômoda,
sem saber e sem ter como evitar. Pela primeira vez, foram vendidos ingressos para ver o papa. Isso era
um desastre para o Vaticano, até o padre Federico Lombardi teve que minimizar esse detalhe. O Vaticano
não tinha nenhuma responsabilidade com relação a como a viagem havia sido organizada. O papa foi
convidado, e se o anfitrião decidiu que as pessoas precisavam pagar para vê-lo, então esse era um
assunto que competia ao anfitrião. Apesar de essa ser a declaração oficial, todos sabiam que o Vaticano
estava chocado porque as pessoas precisariam comprar ingressos para assistir a uma missa, a missa do



papa. Para a Igreja, isso beirava o limite de quase ser um pecado grave.
A Igreja Católica proíbe a simonia. O termo surgiu de uma história bíblica. Simão, o mágico, ofereceu

muito dinheiro a Pedro para que ele contasse quais truques mágicos Jesus e os apóstolos usavam para
realizar milagres. Não é o estilo do Vaticano pedir dinheiro para poder participar de uma santa missa e
receber a santa comunhão. Sempre existem tentativas de vender ingressos em Roma, para os melhores
lugares durante as missas papais, mas o Vaticano já esclareceu várias vezes que esses ingressos são
falsos, porque as missas são todas gratuitas. Ali, com aquela situação inusitada, o Vaticano não estava
contente com o modo como a Inglaterra estava organizando a missa papal. Em muitos países, como a
Polônia, era considerado tabu cobrar entrada em concertos religiosos nas igrejas. Até hoje, os integrantes
do Vaticano se lembram de um escândalo na década de 1980. Naquela época, um funcionário do Vaticano
queria usar as doações da santa comunhão para pagar favores. Ele foi descoberto durante uma visita
papal a Veneza e foi demitido. O papa João Paulo II ficou indignado com o caso.

Mas agora o papa Bento XVI – que queria reforçar a santidade da comunhão recuperando o rito feito
diretamente, pondo-se a hóstia na boca do fiel, que deve estar de joelhos – teria que aceitar que se
cobrasse dinheiro para poder participar da missa. Cinco pounds era o valor cobrado para assistir à
missa celebrada pelo papa no Hyde Park, o evento principal em Londres. Na Escócia, os organizadores
cobravam entre 20 e 25 pounds pelos pacotes de peregrinação, para arcar com os custos. Depois disso,
os peregrinos recebiam um pedaço de tecido com o padrão escocês típico, o chamado “xadrez escocês”.
No voo para a Inglaterra, o Vaticano ficou sabendo que um quarto dos ingressos na Escócia não tinham
sido vendidos. Não parecia possível ficar ainda pior. O pesadelo do papa parecia ao poucos virar
realidade, sua visita ao Reino Unido não era bem-vinda. Reapareceram velhos clichês, do pagamento de
indulgências, que Martinho Lutero criticava. Mais uma vez, o papa cobrava por sua missa, ao menos era
isso que muitas pessoas achavam. Não era surpresa, porque a teologia de Lutero influenciou muitíssimo a
Igreja Anglicana. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava.

Parecia ser o destino do papa que sua mensagem fosse sempre facilmente obscurecida por sua própria
pessoa. Parece uma contradição, mas não é. Na verdade, é uma característica trágica dos papas. Um
exemplo claro é o dilema de 1999 na Polônia, em um sábado, dia 12 de junho. O papa João Paulo II caiu
no chuveiro, ele não se feriu muito, mas todos se preocupavam com o machucado na cabeça. A notícia se
espalhou imediatamente: o papa caiu. Eu também não fui inocente nesse caso. Escrevi uma notícia de
imediato, dizendo que o papa tinha se machucado. Ninguém se interessou pelo que o papa disse em seu
discurso, nesse dia em Sandomierz. O mesmo aconteceu no segundo dia de visita do papa à Inglaterra.
Bento XVI não estava na ilha não fazia nem 24 horas, quando uma notícia sobre a visita do papa fez com
que se esquecessem de todas as outras coisas. Os canais de televisão interromperam os programas para
noticiar o acontecido. A Scotland Yard, que provavelmente é uma das organizações policiais mais
famosas do mundo, prendeu cinco homens em Londres, do Veolia Enviroment Service, uma empresa de
limpeza que planejava um atentado contra o papa Bento XVI. A notícia se espalhou pelo mundo na mesma
hora. Os cinco suspeitos eram algerianos e tinham entre 29 e 50 anos. Essa notícia foi mais importante do
que tudo, até o papa. Nem uma mensagem de um político conhecido inglês teria sido capaz de tirar a
atenção que todos davam aos cinco homens que supostamente preparavam o atentado. Os apelos do papa
de uma renovação da sociedade britânica não tinham a mínima chance contra a notícia de que um sexto
suposto terrorista tinha sido preso na tarde de sexta-feira, em Londres.

Agora a Inglaterra vivia algo único: em alguns minutos, o humor das pessoas mudou e com isso o clima
da viagem do papa mudou. Antes de surgirem as notícias do planejamento do atentado contra o papa em
Londres, que chocaram o mundo, os ingleses viam em Bento XVI um intruso que queria mudar as
tradições da Igreja Anglicana. Agora os britânicos viam o papa Bento XVI como um hóspede que tinha
sido ameaçado por inimigos sinistros em seu país e que ameaçava a civilização deles com essa morte. O
chefe religioso estrangeiro que antes era visto com suspeita agora recebia todo apoio e proteção. Os



opositores do papa ficaram com pena dele. De um momento para o outro mudou completamente, mesmo o
significado de ir para as ruas contra o papa. Antes do anúncio dos planos de assassinato, muitos
organizadores achavam que estavam certos em fazer protestos antipapa. Mas agora não era mais tão
simples. Pois quem queria ficar do lado dos terroristas, que aparentemente queriam matá-lo? O fato é que
quando esses terroristas ameaçaram o papa, eles também ameaçaram a Inglaterra. Agora o sumo pontífice
estava lutando contra um inimigo que não era simples. A partir daquele momento, a viagem de Bento XVI
à Inglaterra parecia uma vitória garantida, tanto em Londres, como na beatificação de John Henry
Newman, em Birmingham.

Quando a Scotland Yard anunciou no domingo que eles estavam errados e que nunca tinha havido uma
ameaça contra o papa, já era tarde demais para os opositores do chefe da Igreja Católica. A Inglaterra
havia se unido para proteger um papa que afinal nunca fora ameaçado por terroristas. A providência ou o
acaso fizeram que a viagem do papa Bento XVI ficasse muito mais fácil. Algumas horas depois que os
supostos terroristas foram soltos, homens que não tinham armas, planos e nunca tiveram a intenção de
fazer coisa alguma contra o papa, surgiram na internet lindas teorias de conspiração. Elas diziam que o
Vaticano tinha usado a diplomacia secreta, com ajuda da Opus Dei, para fingir uma ameaça de atentado,
com o objetivo de conseguir que a viagem do sumo pontífice pelo Reino Unido fosse triunfal. Apesar de
essa história poder dar um bom livro, ela não é verdadeira.



Esperança para a Terra Santa

O sucesso surpreendente da viagem para a Inglaterra fez os clérigos do Vaticano terem coragem de
planejar a missão suicida naquele segundo semestre – o início da Sínodo da Terra Santa, no dia 11 de
outubro de 2010, para aconselhar todos os grupos religiosos a promover uma solução pacífica para a
Terra Santa. O papa Bento XVI sonhou com um grande concílio como aquele por anos; todos as pessoas
importantes da Igreja Católica deveriam se sentar a uma longa mesa para conversar. Mas isso não faria
com que os católicos pacíficos da Terra Santa mudassem de ideia. O encontro no Vaticano deveria
incluir representantes muçulmanos, judeus, armênios e cristãos ortodoxos.

O papa sabia, por experiência própria, que esse conselho seria muito difícil de organizar. Todos os
que participaram dos encontros inter-religiosos do papa João Paulo II (em 2000) e do papa Bento XVI
(em 2009), no centro de Notre Dame de Jerusalém, sabiam que era uma tarefa praticamente impossível
reunir judeus, muçulmanos e católicos sob o mesmo teto na Terra Santa. Durante o encontro inter-
religioso de 2000, os delegados muçulmanos e os rabinos judeus gritavam muito uns com os outros e
decidiram abandonar a discussão, apesar de todos os esforços do papa João Paulo II. Em 2009, os
mesmos enviados muçulmanos ficaram gritando: o xeique Tayseer Tamimi, o chefe de justiça e a
autoridade religiosa palestina, e novamente o papa Bento XVI tentou interferir, e os rabinos judeus,
insatisfeitos, deixaram o encontro antes mesmo que os presentes fossem trocados. O encontro inter-
religioso em Jerusalém era lendário simplesmente porque dava para ver como as religiões estão
divididas justamente por causa da Terra Santa comum a elas – os três monoteísmos.

Eu sei perfeitamente que muitos colegas meus classificaram o Sínodo de outubro de 2010 de crítico, e
não sem razão eles ficaram bastante decepcionados. Para o Vaticano, os resultados desses 44 pontos
foram muito decepcionantes, depois de tantos esforços para conseguir organizar um Sínodo do qual todas
as facções participassem. Mas quem entende um pouco sobre a disputa religiosa na Terra Santa sabe que
é um passo muito importante conseguir que uns simplesmente conversem com os outros, mesmo que seja a
gritos. Em nenhum outro lugar do mundo o enigma de Deus é tratado com tanta ferocidade como na Terra
Santa. Todos em Roma sentiam isso. O papa participou da abertura do Sínodo e falou sobre Maria, que
era reverenciada entre judeus, cristãos e muçulmanos. Depois, o papa pediu para que os participantes
procurassem uma solução comum, principalmente pelo Deus cristão.

Mas apesar de todos os apelos do papa, também não faltaram ataques duros ao Vaticano durante o
Sínodo, por parte dos judeus. Israel criticou muito no relatório final, e com isso teve início uma nova
disputa entre o Vaticano e os judeus do mundo inteiro. Mais uma vez... A briga foi instalada
principalmente por causa de um parágrafo no relatório final, que dizia que a promessa bíblica de Deus de
dar a Terra Santa não serve como pretexto para expulsar os palestinos de seu país, a Palestina. O rabino
chefe de Jerusalém ficou furioso porque o papa aceitou esse final. O porta-voz do Vaticano, Federico
Lombardi, teve que defender o documento controverso. Mas de Jerusalém vieram declarações ainda mais
enfurecidas. Em uma declaração, o congresso judaico mundial disse que os judeus do mundo acreditarão
para sempre que Deus deu a terra prometida (a Palestina) para eles. Só para eles. Tentar mudar esse
pensamento era o mesmo que tentar convencer um cristão de que Jesus não ressuscitou. O diálogo entre
católicos e judeus voltou à estaca zero.

Durante os últimos dias do Sínodo, quando todos já tinham arrumado as malas para ir embora, tentei
contatar o máximo possível de informantes para saber como seria a declaração final. Eu estava
aproveitando o último dia do outono, diante do meu bar-pizzaria favorito, quando o meu celular tocou.
Atendi e reconheci a voz imediatamente. E congelei. Havia se passado muito tempo e o nome voltou à
minha memória como se bombas tivessem explodido.

– Farouk? – arrisquei. – É você?
– Sim, sou eu – ele respondeu. – Estou em Roma. Você tem tempo para me encontrar? Tenho um



presente de Natal para você. – Ele caiu na gargalhada.
– Claro que tenho tempo. Onde você está?
– Você sabe onde é o Instituto Oriental do Vaticano?
– Claro – respondi. – Morei nessa região por muitos anos.
– Então venha me encontrar na praça Santa Maria em Trastevere. Dentro de uma hora.
“Farouk”, pensei. De repente, me lembrei daquele horror incrível. Era o dia 2 de abril de 2002. Eu

estava em um Passat antigo com minha esposa, nosso cachorro Toffifee e o meu filho Leonardo, que
naquela época estava com 3 anos de idade. Estávamos voltando para Roma depois de visitar os meus
pais. Paramos nos Alpes, em algum lugar ao sul do Tirol, em frente a um hotel familiar muito
aconchegante. Depois de um longo dia no carro, meu filho e minha esposa se levantaram alegremente e
correram para o parquinho. Depois de passar um dia dirigindo, eu ainda tinha que cuidar do cachorro
para garantir que ele não entraria e pularia nas mesas e latiria para as pessoas. É claro que cometi o erro
de tirar Toffifee da coleira, mas eu estava com pena dele por ter passado diversas horas naquela gaiola.
Ele saiu correndo imediatamente pela encosta da montanha, pois deve ter sentido o cheiro de alguma
coisa. Toffifee era muito bonito, mas incapaz de seguir qualquer trilha. Em vez de perseguir um coelho ou
algum outro animal que tivesse deixado rastros na encosta, ele ficou pulando ao redor das vacas que
estavam pastando. Elas pareciam ser animais de alguma propaganda, eram malhadas de preto e branco e
todas tinham badalos no pescoço. Toffifee se divertiu muito latindo para as vacas e fazendo-as se virar,
de modo que os badalos começaram a soar. O som do klong, klong, klong pareceu alarmar toda a
cidadezinha da montanha. Chamei meu cachorro, tentando pegá-lo, mas eu não queria colocá-lo de volta
na coleira, depois de um dia dentro do carro. Ele continuou a pular entre as vacas, que estavam ficando
muito nervosas. Olhei ansiosamente para o hotel. O pasto era tão próximo do hotel. Não ia demorar mais
do que uns poucos minutos para que aparecesse alguém para ralhar comigo, provavelmente o gerente. O
rebanho de vacas estava mugindo e fazia um barulho enorme com os badalos. Meu cachorro as perseguia,
tentando morder seus cascos, coisa que ele nunca fez. Ele corria atrás das vacas e eu corria atrás dele.
De repente, apareceu um senhor idoso, na frente do hotel; ele deveria ser o fazendeiro ou o dono do hotel,
ele balançava uma bengala e gritava dizendo que eu precisava colocar a coleira no cachorro. As vacas
dele estavam enlouquecidas.

Nesse exato momento, o meu celular tocou. Pensei que pudesse ser algum assunto profissional, apesar
de eu estar de férias. Jamais esquecerei o que eu ouvi. Ouvi uma salva de tiros de rifles, armas
automáticas e granadas explodindo. Então alguém berrou o meu nome: – Andreas Englisch? – E mais uma
vez: – Andreas Englisch?

Eu me perguntei quem poderia ser. Então a voz berrou com um sotaque árabe: – Precisamos de ajuda!
Ajude-nos! – Depois a voz de um árabe falando em inglês: – Se você vier nós morreremos, mas não
desista. – Então ele me disse que ligaria novamente em exatamente uma hora.

Fiquei paralisado onde eu estava. O fazendeiro cujas vacas Toffifee enlouquecia correu encosta
abaixo. A essa altura a minha esposa já tinha percebido de onde vinha o barulho. Ela berrou “prenda o
maldito cachorro”. Toffifee ainda correu por ali por alguns minutos, mas então se cansou e deixou as
vacas em paz. Ele veio para o meu lado balançando o rabo e feliz por todo caos que havia causado e se
sentou no gramado. Eu não precisei pôr a coleira, ele subiu comigo de volta para o hotel. Olhei para ver
o número de telefone que tinha me ligado, fiquei assustado e corri para o carro. Estava procurando as
estações de notícias. O número de telefone que me ligava pertencia a um homem que eu conhecera dois
anos antes em um monastério muito especial. Finalmente, achei a estação de notícias e meus piores
medos foram confirmados. “Um grupo de 150 a 200 palestinos está acampado na Igreja da Natividade,
em Belém. Segundo as forças armadas israelenses, entre eles estariam criminosos procurados pelos
judeus. O exército israelense cercou a Igreja da Natividade. O Vaticano acredita que os israelenses vão
invadir a igreja imediatamente”, disse o jornalista. Eu me sentei num banco do jardim e meu cachorro se



sentou ao meu lado. Todas as janelas do hotel tinham floreiras com gerânios. – O que aconteceu? –
perguntou minha esposa. – O fazendeiro o escalpelou? – Eu devia estar pálido.

Eu não sabia o que dizer. Como foi que, de repente, eu, que estava em um pasto ao sul do Tirol, fui
conectado ao tiroteio contra palestinos encurralados na Igreja da Natividade?

Dois anos antes, em março de 2000, exatamente no mesmo lugar em que agora estava acontecendo o
tiroteio, tinha havido uma alegria incrível porque, pela primeira vez na história, ia-se celebrar uma santa
missa em uma praça de Belém. Após a missa, houve uma pequena recepção na Igreja da Natividade. Foi
nesse momento que eu conheci alguns padres poloneses do monastério. Trocamos os números de celular.
A ligação da Igreja da Natividade veio de um desses celulares.

Uma hora mais tarde eu liguei de volta para o corajoso palestino. Ele me disse ter conseguido o
celular com um padre. Pensei nos poloneses, um deles falou comigo ao telefone: – As pessoas estão na
Igreja. Eles guardaram as armas na caverna embaixo da Igreja, no local onde Cristo nasceu. É um
escândalo. Lá fora tem muito tiroteio, não podemos sair para a rua. O que devemos fazer? – Um palestino
voltou ao telefone. Ele disse que tudo era culpa do IDF, o exército israelense [sigla em inglês], e da
indiferença do Ocidente, sem falar da própria Igreja, que observava e não fazia nada, deixando
simplesmente os cristãos entregues à própria sorte. Essas acusações me impressionaram ainda mais.
Sempre pensei que as disputas na Terra Santa fossem pacíficas. Todos os outros conflitos armados, que
pareciam impossíveis de resolver por décadas, tinham se resolvido. A guerra do IRA, no norte da
Irlanda; a guerra do Renamo contra Frelimo em Moçambique, que durou quase duas décadas – em algum
momento elas terminaram. Só na Terra Santa isso não acontecia. Não havia mais paz ali desde que o
então recém-criado Estado de Israel, em terras da Palestina, passou a ser atacado pelos países que o
cercam – o Egito, a Síria, o Líbano e o Iraque. Esses países estavam constantemente em guerra, por mais
de meio século. Todos estavam certos e errados sobre algumas coisas. Os palestinos de Belém tinham
razão de reclamar que as suas condições de vida eram insuportáveis. Também tinham completa razão de
proteger os turistas, quando uma revolta começou, a segunda intifada, em setembro de 2000, porque
sabiam que os turistas eram importantes para a já prejudicada economia palestina. Os palestinos
reclamam que Israel usa a pobreza dos palestinos como arma e, quando interessa a eles, procuram mão
de obra barata na Palestina. O certo é que se houvesse trabalho suficiente para todos os palestinos em
escolas e hospitais, então talvez não fosse ter tantos rebeldes na Igreja da Natividade em Belém. É fácil
perceber que seria melhor para todo mundo se os palestinos se preocupassem em vender comida para os
peregrinos, em vez de sair recolhendo dinheiro para lutar contra o exército de Israel. Mas é difícil
colocar tudo isso em prática. Se a Terra Santa aprendesse algo, então eles perceberiam que, segundo a fé
dos católicos, Deus veio para a Terra para mostrar que às vezes é impossível de distinguir o bem do
mal...

Naquele dia no Tirol eu fiz uma das entrevistas mais estranhas da minha vida. Os palestinos me
contaram a situação exata da Igreja, enquanto ouvia tiros. Estava claro o que ele queria quando ele
falava. Ele queria disseminar um alerta internacional: se Israel invadisse a Igreja, então teria um banho
de sangue. O mundo deveria pressionar o governo de Israel a não fazer um massacre no local onde nasceu
um judeu que disse que os pacificadores seriam abençoados. Escrevi exatamente o que o palestino
gritava na minha orelha. De repente, percebi que ele passou o telefone para outro palestino que berrava
ainda mais alto. Ele gritou: – Você está em Roma?

Eu queria dizer “Não, estou em um pasto de vacas”.
– Amanhã – consegui dizer – amanhã estarei em Roma.
– Ok – ele gritou. – Então preste atenção! Vou dar um endereço no Vaticano. Vá até lá e diga que

Farouk o enviou, diga que o endereço em Belém mudou. O exército bloqueou o acesso ao velho
endereço. E diga para eles se apressaram. Precisamos de dinheiro.

– O que eu tenho que fazer? – Eu não estava entendendo nada.



Ele me deu um endereço em Roma, um instituto desinteressante do Vaticano em Trastevere. – Eu
preciso ir para lá? – perguntei incrédulo.

– Sim, diga que esse é o novo endereço em Belém.
– Eu preciso falar sobre a mudança do endereço em Belém? É isso que você quer? – eu não estava

conseguindo entender o que estava acontecendo ali.
– Nossa, você é devagar! – disse o palestino indignado. – É isso que você tem que fazer e diga que

Farouk o enviou. Agora vá! – Depois disso o telefone ficou mudo.
Voltei para Roma no dia seguinte e fiz o que me disseram. Fui àquele endereço, um instituto

desinteressante em que padres trabalham sobre problemas teológicos e cuidavam dos livros. No portão,
um padre jovem e magro me olhou com suspeita. Perguntei pelo padre Michele. O padre no portão me
disse: – Temos três padres chamados Michele aqui, qual deles você está procurando?

Tentei repassar o meu pedido. Eu estava ali somente para avisar da mudança de endereço em Belém. O
jovem padre olhou para mim como se eu fosse louco.

Ele não me deixou esperar na sala de espera. Tive que ficar no portão. O jovem padre não tirava os
olhos de mim, como se eu pudesse de repente atacá-lo. O primeiro padre Michele que passou pela porta
estava pálido: – Farouk o mandou? Qual Farouk? Não temos nada a ver com a Terra Santa aqui. Para isso
você precisa procurar os franciscanos – ele respondeu.

Eu disse a ele que se tratava de um assunto particular e pedi que mandasse os outros padres Michele.
Um padre gordo e velho apareceu. Quando eu lhe disse que eu tinha uma mensagem de Belém para ele,
ele me disse que tinha estado pela última vez em Belém trinta anos antes e ele me garantiu que não
conhecia nenhum Farouk. O padre no portão me olhava amavelmente. De repente, ele se inclinou para
frente e disse o seguinte: – Se você estiver passando um trote eu vou chamar a polícia – e pegou o
telefone, como ameaça.

Um padre velho, esquelético e alto, que parecia uma águia branca, apareceu na porta. O padre no
portão apontou para mim: – Eu estava quase ligando para a polícia. Aquele homem fica dizendo o tempo
todo de alguma coisa em Belém.

O padre águia colocou a sua mão no meu ombro e me empurrou para dentro do Instituto. O homem do
portão se levantou e disse: – Está tudo bem, ele queria falar comigo. – Ele parecia não ter decidido para
onde me levar, então ele decidiu me levar para o refeitório. Como não era um horário de refeição, ele
estava vazio. Mas as mesas já estavam arrumadas, com os talheres postos.

– Quem o enviou a mim? – perguntou-me o padre.
– Um homem chamado Farouk.
– Ah, Farouk. Como você voltou apesar dos tiroteios em Belém?
– Não, eu não estive lá. Um homem, que aparentemente conhece Farouk me telefonou.
– Ele telefonou?
Expliquei tudo a ele.
– Encurralados na igreja. Que horrível!
– Farouk somente pediu para que eu te dissesse que o endereço mudou. Ele disse que o exército

bloqueou o antigo endereço.
O padre com expressão de águia me olhou espantado. – E qual é esse novo endereço? – perguntou.
Eu contei.
Ele se levantou e disse: – Bom, obrigado pelo seu esforço.
Ele apertou minha mão e eu sabia que assim que saíssemos do refeitório para o corredor cheio ele não

falaria mais nada sobre isso.
– Entenda, eu não quero ser indiscreto, mas você poderia me contar o que está acontecendo aqui? –

perguntei.
Ele olhou para mim e sorriu.



– Compramos manjedouras de Belém aqui em Roma. Entenda, em Belém as pessoas precisam
desesperadamente de dinheiro. Como os peregrinos não vão mais para lá por causa das guerras, Belém
possui só uma coisa para exportar: manjedouras. Elas são feitas de papelão, cortiça, de qualquer coisa
que os palestinos consigam usar. Regularmente, envio padres e pastores com grupos de peregrinos para a
Terra Santa e eles passam por um corredor em Belém. Eles compram manjedouras e trazem para mim. Eu
as vendo pelo máximo que consigo para tentar ajudar as pessoas de Belém.

Isso foi há oito anos. Vi uma figura muito pálida e de rosto esguio e barba escura sentado no bar da
praça Santa Maria, em Trastevere. Ao lado dele havia uma pequena embalagem no chão.

– Você é Andreas? – ele perguntou.
– E você é Farouk?
– Exatamente – ele disse. Ele me deu o pacote. – Isto é um presente de Natal para a sua família.
Abri na hora. Era uma manjedoura belíssima, entalhada a mão em madeira de oliveira. – Muito

obrigado – eu disse.
– Você conseguiu entregar a mensagem rapidamente daquela vez. Provavelmente você teve

dificuldades para conseguir isso. Muito obrigado.
– Eu não fiz nada de mais.
Depois ele me contou que ele tinha ido com a delegação para Roma. Conversamos a tarde inteira sobre

a velha dor, a gigantesca muralha ao redor de Belém e as novas restrições para poder trabalhar em
construções em Israel. Ele contou o nome de diversas famílias católicas que moraram por mais de um
milênio em Belém e agora tinham que se mudar. E, como sempre, chegamos ao mesmo ponto, a questão
central daquele imbróglio: por que Israel tirou as casas e os países daquela pobre gente, e por que os
estados árabes tentaram extinguir Israel com a Guerra dos Seis Dias? Quem estava certo e quem estava
errado? Bebi muitos cafés e à noite fiquei como sempre fico, depois de discussões sobre a Terra Santa.
Eu me lembrei da velha frase do presidente de Israel, Shimon Peres: “Quem não acredita que milagres
são possíveis não consegue ter sucesso na Terra Santa”.



A decisão alemã

No dia 12 de outubro de 2010, o papa Bento XVI criou um novo “ministério” no governo da Igreja. Essa
provavelmente foi uma das decisões mais “alemãs” do papa, um pontificado de outro país jamais teria
tomado essa decisão. Bento XVI criou um concílio pontifício, com o objetivo de cuidar de um problema
particularmente “alemão”: promover novas evangelizações. Isso significava que todos os países que até
então eram considerados cristãos ou católicos e que disseminavam as palavras de Deus precisavam
começar do zero. Nenhum outro país foi mais afetado pelo fenômeno da extinção da fé em Deus, de modo
tão traumático, como a Alemanha, porque nenhum outro país mudou tão rapidamente.

Durante a vida de Joseph Ratzinger, que passou muito tempo na Bavária, a Alemanha parecia ser um
país bastante cristão, até 1989. A queda do muro de Berlim mudou o mapa religioso da Alemanha de
modo muito dramático e rápido. Para exemplificar com alguns dados: no ano de 1987, um em cada dez
habitantes na Alemanha afirmava viver sem nenhuma religião. Hoje é um em três. Em 1987, 42,9% da
população era feita de católicos, 41,6% de protestantes e somente 11,4% dos alemães diziam não terem
nenhuma religião. Em 2010, saltou para 34,6% o número dos alemães que declararam não pertencer a
nenhuma religião. No leste da Alemanha, o antigo lado oriental, aproximadamente dois terços vivem sem
pertencer a uma Igreja ou a uma comunidade religiosa.

Para o papa Bento XVI, o fato de essa mudança tão drástica e pronunciada ter acontecido justamente
no seu país deve ter sido um desafio. Ele escolheu um homem brilhante para comandar o novo concílio
pontifício: o bispo Salvatore Fisichella, que Joseph Ratzinger conhecera quando ele era um jovem
teólogo que trabalhava na Congregação para a Doutrina da Fé. Ele passou pela Pontifícia Academia para
a Vida, antes de ocupar o posto nesse novo concílio pontifício. Salvatore Fisichella era considerado
muito capacitado para lidar com as novas mídias. O problema principal da evangelização é que isso afeta
todas as pessoas. Por séculos, atingir as pessoas não foi um problema do papa. Quando Paulo VI
explicou a homens e mulheres que o sexo somente é permitido em um casamento se não forem utilizados
meios contraceptivos, não foi difícil passar essa sua mensagem: afinal, os homens e as mulheres sentados
nos bancos das igrejas ouviram-na, mesmo que nessa ocasião a maioria tenha decidido não obedecer o
papa. Mas Salvatore Fisichella, apelidado de Rino, não podia mais subir ao púlpito para divulgar uma
mensagem. Ninguém mais via necessidade de consultar um padre para ser aconselhado sobre viver
maritalmente e/ou criar uma família, por exemplo; as pessoas já não procuravam os padres nem quando
alguém próximo morria. Salvatore Fisichella poderia usar a sua rica experiência no Vaticano para
abordar o rebanho de fiéis. Decidiu-se então que o Vaticano teria receio de recorrer às tecnologias
modernas: ele possui uma página no YouTube, usa o Facebook e o Twitter como meios de comunicação.
Pelo menos, existe esperança de que no novo milênio a antiga mensagem de Jesus de Nazaré chegue às
pessoas pela internet.



Bento XVI e a sua basílica menor

Existem compromissos aos quais o papa não pode se furtar. O convite da família real espanhola para
inaugurar a colossal Igreja da Sagrada Família, em Barcelona, é um desses compromissos. Isso tem a ver
com o projeto do século. A construção começou em 1882, mas depois da morte do brilhante arquiteto,
Antonio Gaudí, em 1926, a construção ficou interrompida por décadas. O papa concordou imediatamente
que ele queria inaugurar a basílica pessoalmente, para poder construir depois a sua basílica menor. Ao
mesmo tempo o papa estava relutante em ir à Espanha sem visitar o centro de peregrinação católica de
pessoas do mundo inteiro – o túmulo do patriarca Tiago, no Caminho de Santiago de Compostela.

É impressionante que esse local tenha conseguido ficar tão famoso, a ponto de milhares de peregrinos
do mundo inteiro percorrerem seu circuito. Racionalmente, pode não parecer muito atraente fazer uma
peregrinação para Santiago de Compostela, porque não há dúvida entre os teólogos de que o apóstolo
Tiago nunca esteve na Espanha, como diz a lenda, e não foi enterrado em Santiago de Compostela, mas
sim em algum lugar de Israel. O santuário no fim do famoso caminho sofreu um rude golpe, se comparado
com outros túmulos famosos do mundo inteiro: os cientistas estão certos de que o corpo do patriarca
Tiago não está enterrado na igreja. Há controvérsias se a Basílica de São Pedro realmente foi construída
sobre o túmulo do apóstolo Pedro: há controvérsias, mas isso não é impossível, assim como não se pode
efetivamente saber se o corpo no túmulo de Paulo é realmente o do apóstolo. O mesmo vale para Veneza.
Ninguém consegue dizer com certeza se o corpo de Marcos, o evangelista, foi enterrado na catedral,
assim como não há menor certeza de que a Santa Cruz de Roma, que é mostrada como sendo a cruz de
Jesus, é mesmo a alegada cruz na qual ele foi crucificado. Mas no que diz respeito a Santiago de
Compostela, a lenda que fala de um navio que levou o corpo de Jacó para a Espanha após ele ter sido
decapitado na Terra Santa é extremamente duvidosa. No século IX, o rei Alfonso II de Astúrias achou um
túmulo com um corpo decapitado e uma inscrição afirmava que aquele era o corpo de Tiago. A atração
pela história do apóstolo vem em grande parte porque outra lenda alega que Jacó era irmão de Jesus de
Nazaré. No evangelho de Marcos, no capítulo 6, o versículo 3 diz: “Não é ele o carpinteiro, o filho de
Maria, o irmão de Tiago [...]”.

O papa ficou apenas oito horas na cidade de peregrinação. Uma neblina densa cobria Santiago de
Compostela quando o papa chegou, mas a visita foi um sucesso. A multidão celebrou a presença do sumo
pontífice; ele estava usando a pelerine de peregrino com uma vieira, o símbolo do Caminho de Santiago,
na catedral de Santiago de Compostela. Algumas horas depois, ele viajou para Barcelona.

Acredito que esse dia 8 de novembro de 2010 tenha entrado para a história por um motivo estranho.
Apesar de todos os protestos contra o papa, aquele domingo foi um sucesso para o sumo pontífice. Mais
de meio milhão de pessoas se amontoaram na catedral projetada pelo genial Antonio Gaudí para a
inauguração histórica de uma igreja feita por um papa. Os opositores do papa ficaram de boca fechada,
sem ter o que dizer: a viagem de Bento XVI para inaugurar a catedral foi um verdadeiro acontecimento.
Desde a viagem à Inglaterra, passou a ser obrigatório um protesto coletivo, de beijos homossexuais.
Grupos de gays e lésbicas se beijaram no exato momento em que o papa-móvel passou. Os ativistas
fizeram o mesmo nessa ocasião, mas acabaram conseguindo o resultado oposto do que eles queriam. Os
beijos homossexuais em massa queriam assinalar que existe uma nova Espanha, uma Espanha que lutava
pelos direitos dos homossexuais, e que o país não queria mais as tradições católicas. Mas em Barcelona,
entre as multidões que se alegravam pelo papa, Bento XVI viu apenas uma pequena minoria que se
manifestava ostensivamente contra ele. Segundo estimativas da polícia, 95% dos participantes foram
celebrar a inauguração da catedral de Barcelona pelo papa.

O papa não podia desejar um dia melhor do que aquele. O rei Juan Carlos I recebeu o papa ao lado da
esposa, a rainha Sophia. Bento XVI fez tudo como devia ser: levou em consideração o grande orgulho
dos catalães que moram naquela separatista região da Espanha e grande parte do seu discurso foi



direcionado para a Igreja da Catalunha. Ele aceitou a alegria da multidão. Foi um bom dia para o papa
Bento XVI, e podia-se ver quão orgulhoso ele estava, em poder inaugurar essa famosa catedral, uma das
igrejas mais singulares do mundo; e enquanto ela existir, estará para sempre associada ao nome do filho
de um humilde policial de Marktl am Inn, ao nome de Joseph Ratzinger.

Mas uma vitória amarga aguardava o papa Bento XVI, no dia 9 de dezembro de 2010. Depois de muito
tempo, o Vaticano finalmente voltou a ter relações com a Organização de Libertação da Palestina (OLP),
em Ramallah. O Sínodo do Oriente Médio produziu resultados concretos. Nos bastidores, após o Sínodo
em Roma, foi tecido um acordo que possibilitou que o Vaticano pudesse finalmente falar diretamente com
os chefes da organização Fatah, de Yasser Arafat. Mas essa aproximação com os árabes custaria caro. O
estado de Israel não escondeu a sua decepção com o Vaticano após o Sínodo do Oriente Médio, pelo
contrário. O ministro judeu do Exterior rejeitou indignadamente as declarações finais do presidente da
comissão do Sínodo, Cyrille Salim Bustros. O Sínodo, declarou o ministro israelense, tinha ferido os
sentimentos do Estado judeu, principalmente por causa de uma frase na declaração final. A tal passagem
afirma que Israel não poderia usar a promessa de Deus de dar a terra prometida (Palestina) só para o
povo de Israel: “é imperioso que os judeus devolvam os territórios palestinos”. Os israelenses ficaram
indignados com essa frase. Meu amigo Menachem Gantz me disse: – Isso é como encorajar o papa a
deixar de acreditar que Deus mandou seu filho para a Terra. – Confesso, posso entender o argumento
dele, e que fiquei envergonhado que o sínodo do Oriente Médio sob o reinado de um papa alemão tenha
terminado assim, questionando o direito de existência de Israel. Eu esperava outro resultado do papa
alemão.



O papa de luto

O ano de 2010 que começou tão difícil para o papa Bento XVI, por causa das revelações dos escândalos
sexuais em diversos países, também não terminou bem. Uma notícia triste abalou a “família papal” no dia
21 de novembro de 2010. A família papal é composta pelos seus dois secretários e pelas freiras que
cuidam da casa dele. O papa João Paulo II tinha horrorizado o Vaticano, porque as freiras que cuidavam
dele eram de uma modéstia incrível. Elas se recusavam a aceitar presentes simples, como uma máquina
de lavar roupas. Nos primeiros anos do palácio apostólico e também na residência de verão em Castel
Gandolfo, as freiras lavavam todas as roupas do papa à mão, e o chefe executivo Petrillo não conseguia
acreditar naquilo. A mesa de refeições também era incrivelmente modesta: o prato principal à mesa de
Karol Wojtyla eram sopas, macarrão, vegetais e às vezes carnes. Ele não se interessa tanto pelos pratos
principais, ele gostava mesmo das sobremesas que as freiras faziam. O papa João Paulo II
frequentemente pulava o prato principal e ia direto para as sobremesas. Nada disso mudou
significativamente depois da eleição de Bento XVI. Bento XVI também era muito modesto. Ele tomava
café da manhã com os seus dois secretários: um simples chá acompanhado de um croissant doce. No
almoço, os seus pratos favoritos são macarrão e um prato indiano leve, de curry. As governantas dizem
que nunca são servidos peixes frescos, porque o papa não gosta de peixes com muitos espinhos, como
trutas.

A coincidência é que quando a cozinha do papa Bento XVI esperava para chegar o seu fogão novo, eu
estava na minha sala de estar aguardando a minha geladeira. Uma estranha coincidência fez com que eu
comprasse uma geladeira, na Itália, de uma marca muito rara. Os eletrodomésticos na cozinha do papa
eram dessa mesma marca e, por coincidência, o homem que eu esperava e que estava trazendo a minha
geladeira era o mesmo que consertava os eletrodomésticos no apartamento do papa. Ele me contou que
uma de suas preocupações principais era que as mulheres na cozinha do papa fizessem muito café. A
máquina, projetada para uso particular, era usada demasiadamente, por causa do grande número de
visitantes diários que iam tomar café na casa do papa. E era por isso que a máquina estava sempre
quebrando. As governantas da residência papal pertencem à ordem Memores Domini, um dos grandes
movimentos italianos intraeclesiásticos de comunhão e liberação. As cerca de duas mil mulheres que
integram a Memores fazem votos tradicionais de castidade, pobreza e obediência. Mas o especial dessa
ordem é que elas levam sua fé em Jesus de Nazaré para o seu local de trabalho, e vivem estritamente de
acordo com ela. Pelo simpático rapaz que trouxe a minha geladeira, fiquei sabendo como evolui a
dinâmica diária na cozinha papal. Por exemplo, que ele se preocupava com as freiras da Memores, por
conhecer de cor o que acontecia na cozinha do sumo pontífice: as governantes reclamam da dificuldade
de cozinhar em um fogão ultramoderno e industrial, com o qual brigam o tempo todo, em especial porque
o forno, dizem elas, esquenta depressa; sem falar da máquina de café, que já não funciona como
funcionava antes. Georg Gänswein falou carinhosamente sobre as Memores da casa do papa e disse que
elas têm “uma boa alma”.

O papa não trata essas mulheres como se elas fossem serviçais, elas convivem com ele e com os dois
secretários como se eles todos fossem uma família. Eles comemoram juntos as datas festivas, os
aniversários e às vezes cantam juntos à tarde. Naquela noite do dia 23 de novembro de 2010, por volta
das 23h40, a vivaz freira de cabelos negros, Manuela Camagni, de 56 anos, atravessou na faixa de
pedestres na esquina da Via Nomentana com a Via Pola para voltar para casa. Manuela Camagni se
juntou às Memores em 1964, na sua cidade natal, Emilia Romana. Por muitos anos ela trabalhou em
orfanatos e escolas, e acabou vivendo uma aventura. Ela se tornou a governanta do futuro patriarca de
Jerusalém, o bispo da Tunísia, Fouad Twal, na Tunísia. Twal começou a sua missão na Tunísia em 1992,
e ele era um dos mais importantes mecanismos na diplomacia com o Oriente Médio, porque naquela
época a sede da Organização para a Liberação da Palestina (OLP) ainda ficava na Tunísia. Twal estava



sempre envolvido em negociações complexas sobre o destino da Palestina. Pouco tempo depois do
conclave, Manuela Camgni se mudou com as freiras Carmela, Loredana e Cristina para a residência
papal e se tornou parte da “família” pontifícia.
Naquela noite fatídica, ela estava acompanhada de duas outras mulheres do Memores Domini na Via
Nomentana, quando um Fiat Panda de uma companhia de segurança a atingiu de frente e a arrastou por
alguns metros, até o carro parar completamente. Ela teve fraturas no crânio e ferimentos fatais. Os
médicos do Hospital Umberto I não conseguiram salvar a mulher, que morreu nas primeiras horas do dia
24 de novembro. Isso foi mais do que um acidente para o papa Bento XVI, foi um verdadeiro choque.
Imediatamente após receber a notícia da morte dela, o papa rezou pela mulher que tinha trabalhado tão
alegremente ao seu lado. Apesar dos compromissos diários que forçavam o papa a lidar com o
sofrimento do mundo, ele simplesmente cancelou todos os compromissos de sua agenda. Ele escreveu
uma mensagem para ser lida durante o funeral dela e pela primeira vez, na história da Igreja, um papa
mandou noticiar a morte de um “membro da família” no obituário do jornal Osservatore Romano. A
pequena comunidade ao redor do papa perdeu nesse dia triste um de seus “anjos”.



2011

O ano em que o papa se superou
Depois dos atentados em Nova York, no World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001,
esboçaram-se dois grandes grupos de religiosos: um grupo de clérigos que acreditava que o papa e o
cristianismo iriam assumir um novo papel; a partir de então o papa passaria a ser um símbolo da
civilização ocidental e, por isso, seria um alvo para grandes redes de terroristas, como a Al-Qaeda. O
outro grupo entendia que isso era muito exagerado. Eles acreditavam que a Igreja Católica não mudaria
muito com o 11 de setembro, afinal o ataque em Nova York tinha sido contra os Estados Unidos, e não
contra uma religião. Esse grupo não temia uma guerra de terror contra o cristianismo. E tinha razão, até a
noite do dia 1o de janeiro de 2011.

Aproximadamente vinte minutos depois da meia-noite, explodiu uma bomba com quase cem quilos
diante da igreja Al-Qiddissine em Alexandria, quando as pessoas deixavam o local. Cerca de mil coptas
tinham ido assistir à tradicional missa do Ano-Novo. Naquela noite, só três policiais tinham sido
destacados para protegê-los, em um país cuja maioria é muçulmana. A explosão matou 21 coptas na
mesma hora, no dia 4 de janeiro, e depois mais dois morreram, por causa dos ferimentos. No total, 23
pessoas morreram e 29 foram gravemente feridas. Aquilo era uma guerra.

Esse ataque tinha com certeza motivos religiosos. Os fiéis daquela igreja não foram mortos por
motivos políticos e sim pelo simples fato de serem cristãos. O Vaticano acreditava que o ataque aos
cristãos no Egito não tinha nada a ver com ele. Se cristãos de uma Igreja livre fossem atacados, eles não
precisavam ser defendidos pelo papa romano, porque eles não o reconheciam como chefe. Mas o caso
em Alexandria era diferente. A Igreja Copta é considerada pelos católicos como uma das igrejas mais
veneráveis. O monastismo que marcou a Europa teve origem no deserto do Egito. A Igreja Copta afirma
ter sido fundada pessoalmente por Marcos Evangelista e é 60 anos mais jovem que a Igreja de Roma. Um
ataque à Igreja Copta significava um ataque a uma igreja à qual o papa dá uma atenção especial. Em
1988, a Igreja Copta e o Vaticano chegaram a um entendimento sobre assuntos teológicos de mais de um
milênio, e desde então eles concordam nas principais questões. Em 2000, o papa João Paulo II se
encontrou com o papa Shenouda III no Cairo; ele é o 117o sucessor de Marcos, fundador da Igreja Copta.

O motivo de desavença entre os coptas e os romanos sempre foi a respeito de quem fundou a Igreja.
Em 828-829, os venezianos roubaram o cadáver de Marcos e o levaram para Veneza, onde hoje está na
famosa basílica de São Marcos. Os coptas perdoaram o papa romano, mas jamais perdoaram os
venezianos. Contudo, a Igreja Copta diz que o corpo de Marcos realmente foi roubado, mas que a cabeça
dele permanece em Alexandria. Todos os papas da Igreja Copta precisam segurar a cabeça do santo no
colo, em sua primeira missa de pontificado, e depois cobri-la com um pano novo.

Devido à proximidade do Vaticano com a Igreja Copta, o papa tinha que dizer algo, naquele 1o de
janeiro, fazer um gesto simples. Bento XVI condenou esse ano de violência e garantiu aos cristãos coptas
que eles tinham a simpatia do papa romano. O sumo pontífice pediu para que os egípcios protegessem
melhor os coptas e todos os cristãos. Esse apelo do papa foi enviado para o mundo inteiro no dia 1o de
janeiro. Ninguém suspeitava que Joseph Ratzinger estava diante de uma descoberta arrepiante: o clero
muçulmano já estava em guerra há muito tempo – contra o Vaticano.

A guerra religiosa não era apenas uma teoria, mas diversos religiosos acreditavam que ela fosse
verdadeira. Entre eles, o chefe da instituição islâmica sunita mais importante, o imame da mesquita e
universidade al-Azhar, o xeique Ahmed Al-Tayeb, que representa aproximadamente 900 milhões de
muçulmanos. Ele condenou as palavras do papa, dizendo que aquilo era “uma interferência inaceitável
nos assuntos internos do Egito”. Aquilo parecia inacreditável! Afinal, tudo o que o papa tinha feito foi



condenar um ataque terrorista. Depois disso, seguiu-se outra crítica: Bento XVI não tinha se dirigido à
comunidade mundial quando muitos muçulmanos inocentes morreram durante a invasão dos Estados
Unidos no Iraque. O porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi, precisou responder. O Vaticano
não entendeu o que o imame queria dizer. O papa jamais tinha pedido ou aprovado a invasão do Iraque,
pelo contrário. Mas o Cairo respondeu com uma pergunta: o papa não tinha ido sem necessidade à Casa
Branca para comemorar o aniversário do amigo George W. Bush? Isso não era uma aprovação simbólica,
por parte do Vaticano? E mais: em vez de o papa dar uma permissão geral para o presidente dos Estados
Unidos, que é dada a todos os visitantes oficiais, de visitar a biblioteca do Vaticano, o sumo pontífice
não deu uma permissão especial, para que ele pudesse visitar o parque do Vaticano, a gruta de Lourdes?

Aquele foi um dia amargo para o papa Bento XVI. Na época, João Paulo II se pronunciou abertamente
contra a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Ele havia desafiado George W. Bush, explicando que
os capelães católicos servindo o exército do Estados Unidos precisariam pregar para os soldados que
eles seriam vítimas de uma guerra injusta. Isso causou muito mal-estar entre o papa e o presidente dos
Estados Unidos, mas o mundo muçulmano viu essa declaração com bons olhos. É claro que o papa Bento
XVI era contra a guerra, contra a invasão brutal promovida pelos Estados Unidos, mas agora parecia que
o papa e George W. Bush tinham se tornado amigos, aliando a Casa Branca e o Vaticano. O teólogo e
autoridade mais importante do islamismo acreditava que a amizade do papa servia de endosso para o
assassinato de milhares de muçulmanos durante a invasão do Iraque? Isso não era justo. Os fatos foram
citados de modo impreciso e isso ofendeu Bento XVI, mas mostrou que o mundo islâmico se via em uma
guerra religiosa. Os soldados dos Estados Unidos mataram fiéis muçulmanos para derrubar o regime de
Saddam Hussein. O imame Ahmed AL Tayeb disse que o papa aceitou o assassinato de muçulmanos no
Iraque e, por isso, não tinha direito de denunciar o assassinato de cristãos coptas.

Os ataques injustos ao papa vindos do Cairo surpreenderam o porta-voz do Vaticano, que
imediatamente tentou aliviar as tensões. Contudo, o Vaticano teve que aceitar que aquele era o início de
uma nova era. Pela primeira vez desde a batalha de Viena, em 1683, entre o Império Otomano e os
exércitos cristãos, o papa era novamente acusado por um imame, por ter causado a morte de muçulmanos.
Começava um conflito nítido entre cristãos e muçulmanos. Aquilo era o começo de uma guerra fria
religiosa.



Sucesso do papa na Inglaterra

Existem dias que mostram ao papa que o esforço valeu a pena. Foi assim em 15 de janeiro de 2011.
Naquele dia, a Congregação para a Doutrina da Fé ordenou uma nova força para os padres e bispos da
Igreja Católica que queriam se converter ao catolicismo. Naquele dia, em Westminster Abbey, em
Londres, foram ordenados os três primeiros padres que deixaram a Igreja Anglicana e se tornaram padres
católicos. Seus nomes são Keith Newton, John Broadhurst e Andrew Burnhan. Keith Newton era o bispo
de Richborough. John Broadhurst pertencia ao flying bishops, que ajudava as comunidades que se
opunham a ordenar mulheres para serem padres. Andrew Burnham era o bispo de Ebbsfleet. A estratégia
do papa Bento XVI, ao beatificar Henry Newman de modo tão espetacular, na Inglaterra, deu certo.
Afinal de contas, existia um número muito grande de padres e bispos que queriam voltar para a Igreja
Católica. Entre os anglicanos, a querela sobre a ordenação de mulheres para padres e de reconhecer o
homossexualismo revelou ser um teste difícil para os bispos. A partir de então, a Igreja Católica estava
aberta a receber todos os padres anglicanos que não concordavam com as decisões de sua Igreja.

Foi sob uma perspectiva interessante que a Igreja do Vaticano aceitou receber os padres e bispos
anglicanos. Aquele podia ser o início do fim do celibato dos padres. Todos os padres e bispos que
vinham da Igreja Anglicana eram casados e a maioria tinha filhos. Assim, a Igreja de Roma começou um
pequeno experimento com os três primeiros padres que começaram a contar para os outros mais de 300
mil padres católicos que eles viviam como padres católicos e casados. O papa Bento XVI reiterou muitas
vezes a importância do celibato, e agora, de repente, o celibato poderia ser abolido, e ainda em seu
pontificado. Com esses três padres que foram ordenados no dia 15 de janeiro de 2011, tinha início um
experimento que poderia, um dia, permitir que todos os outros padres do mundo pudessem se casar.
Mesmo antes de receber os padres anglicanos, há na história da Igreja Católica alguns clérigos que se
casaram: esse é o caso da Igreja greco-católica de Melquita, que é reconhecida pelo papa. Mas essa
facção da Igreja nunca ficou tão famosa quanto os três ex-anglicanos.



As fossas ardeatinas

No dia 27 de março de 2011, a grande transição que fez de Joseph Ratzinger o papa Bento XVI
finalmente chegou ao fim. Fiquei tocado por poder acompanhar esse processo doloroso, e testemunhar
como Joseph Ratzinger, um teólogo tímido e modesto, se transformou em um grande papa. Pela primeira
vez, não havia um problema grande demais com o qual ele não pudesse lidar. Desde o início de seu
pontificado até aquele momento, todas as vezes que tinha que aparecer no terraço da Basílica de São
Pedro, Joseph Ratzinger continuou com sua atitude tímida e ele sofria com o fato de tentar agir
corretamente e corresponder a todas as expectativas depositadas em sua pessoa. Um velho teólogo que se
esforçava para responder às exigência do cargo de papa, mas sem se sentir um papa. Joseph Ratzinger
dedicou toda sua vida aos estudos. Em todas as aparições como sumo pontífice, ele parecia ser um
homem que era forçado a ser algo que ele não é. Provavelmente não há exemplo melhor disso do que o
discurso em Regensburgo. Depois desse discurso, o papa disse ao mundo todo que ele tinha proferido
aquela fala não como papa, e sim como um professor universitário de Teologia. Agora, esperava-se que
o teólogo Joseph Ratzinger não pensasse e escrevesse mais, queria-se que ele agisse como um ator e
representasse diante de centenas de milhares de pessoas. Ele nunca se identificou com isso.

Mas naquele 27 de março de 2011 tudo foi diferente. O professor universitário quieto e tímido
desapareceu, como que por encanto, como se ele nunca tivesse existido. O homem que foi nesse dia para
um evento sério, no sul de Roma, não era um professor universitário que estava tentando cumprir com as
expectativas que as pessoas tinham do papa. O homem foi como papa e estava perfeitamente ciente de
que a responsabilidade e as expectativas pesavam sobre os ombros do pontífice e não sobre os de Joseph
Ratzinger. Essa foi a principal diferença desse dia, esse foi seu sinal distintivo. Joseph Ratzinger tentou
carregar o fardo de ser papa por quase seis anos. Na verdade, ele carregou dois tipos de fardo: sobre um
ombro, o do professor universitário de Teologia que tinha que desempenhar o papel de estrela pontifícia
para a mídia; e sobre o outro ombro, o enorme e variado fardo que ele teve que aguentar como papa,
como os escândalos sexuais intermináveis, os casos de abusos sexuais de padres e religiosos pedófilos.
Mas a longa luta contra todos os escândalos dos últimos anos fez com que Joseph Ratzinger se tornasse o
papa, passo a passo e bem devagar, de modo quase imperceptível. Mas nesse dia de março, o mundo
inteiro pôde ver que o processo tinha chegado ao fim.

O papa Bento XVI precisava participar de um tipo de evento, nesse dia, que ainda não tinha dado
completamente errado no seu pontificado, como muitos críticos diziam, mas também não tinha sido
nenhum sucesso fantástico. Isso se relacionava com a culpa alemã na guerra e com os crimes cometidos
por homens que pertenceram à geração de Joseph Ratzinger e que, como ele, tinham nascido na
Alemanha. O mundo tinha uma grande expectativa, no primeiro evento desse tipo: uma visita ao campo de
concentração de Auschwitz. Muitos especialistas eram de opinião que sua interpretação das causas do
holocausto era escandalosa, pois o papa afirmou que “alguns criminosos tinham seduzido o povo alemão
e causado a Segunda Guerra Mundial e o holocausto”.

O segundo compromisso foi uma visita ao memorial do holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, e foi
um fracasso semelhante. Até o diretor do memorial disse estar decepcionado com o papa, pois ele teria
perdido uma chance de falar sobre a culpa, naquele local tão carregado de simbolismo.

Agora, naquele dia, o papa teria um compromisso de teor similar em Roma. Ninguém ousava falar
abertamente, mas todos pensavam a mesma coisa: como ele explicaria essa derrota moral catastrófica do
catolicismo alemão na geração dele mesmo, Joseph Ratzinger? Alguns bispos até se deixaram seduzir
pelo discurso de Hitler, como Alois Hudal, que recebeu o privilégio de ser enterrado no cemitério dos
alemães no Vaticano. Alois Hudal encorajou o regime nazista abertamente e fez inclusive a saudação
“Heil Hitler! ”. Hudal ajudou criminosos da guerra a fugir, quando ele trabalhava no Sanctum Ufficium, a
organização predecessora da Congregação pela Doutrina da Fé do cardeal Joseph Ratzinger. Centenas de



alemães comemoraram a invasão da Polônia católica e os planos de Hitler de dominar os poloneses,
apesar de eles serem irmãos de fé. Mas se muitos católicos participaram da Segunda Guerra Mundial e
do holocausto, nesse caso porque o mundo precisaria da religião católica? Se a religião não consegue
evitar que as pessoas cometam genocídios e assassinatos em massa, porque elas precisam da Igreja
Católica? Foram alemães católicos da geração de Joseph Ratzinger que fizeram mais de 3 milhões de
vítimas, durante a Segunda Guerra Mundial, e por que a Igreja Católica na Alemanha não fez nada para
impedir isso? Essas questões surgiram desde o início do seu pontificado, e todos esperavam que
Ratzinger fosse confrontar a responsabilidade dos alemães na guerra.

Naquele dia, Joseph Ratzinger teve que ir para um lugar que todas as crianças italianas usam de
exemplo para provar quão maus eram os alemães na Segunda Guerra Mundial. Uma ação de retaliação,
um assassinato em massa para responder a um ataque, fez com que a “Alemanha má” permanecesse na
memória dos italianos até hoje, principalmente nas fossas ardeatinas. No dia 23 de março de 1944, os
membros da SS atacaram a Via Rasella em Roma. Eles explodiram uma bomba no momento em que o 11o
regimento de polícia estava passando, e 22 soldados morreram na hora, além de outro que morreu no dia
seguinte. Nas semanas seguintes, mais nove soldados do regimento morreram, por causa dos ferimentos.
No total, 32. O comandante de Roma, o general Kurt Mälzer, do exército de Adolf Hitler, ordenou
retaliações. Para cada soldado alemão morto, dez italianos deveriam morrer. Quatro condenados à morte
foram retirados da prisão Regina Coeli; em seguida, mais detentos foram pegos, e depois judeus (75) e
membros de guerrilhas2. O oficial Herbert Kappler da SS organizou o massacre de 330 pessoas.
Infelizmente, isso mostrou a loucura da época, assim como o fato de Kappler ter calculado errado. Os
alemães fizeram 335 vítimas, cinco a mais. Kappler escolheu para as execuções um local antigo, o bairro
de Ardeatino e, ali, as chamadas fossas ardeatinas, na verdade uma gruta. Esse local fica nas imediações
de uma das principais atrações de Roma, a Via Appia Antica, para mim, uma das ruas antigas mais
bonitas do mundo. As vítimas levavam tiros de modo brutal. Os corpos ficavam empilhados em cinco
camadas. Depois, a SS explodiu a gruta, e os alemães espalharam a notícia das execuções em massa em
Roma. Essa loucura assassina não teve nenhum impacto sobre a guerra.

Comparadas com os assassinatos em massa de outros lugares, as execuções nas fossas ardeatinas não
foram tão impressionantes. Durante a revolta da Varsóvia, que foi esmagada pela Waffen-SS, 200 mil
foram mortos, entre soldados e civis. O massacre das fossas ardeatinas é especialmente divulgado na
Itália porque deveria servir para mostrar como os romanos gostam da história da sua cidade. O que é uma
grande bobagem. Todas as crianças italianas sabem o que aconteceu nas fossas ardeatinas, mas por um
motivo completamente diferente: só por causa da participação do assassino que andava de moto pela
cidade décadas depois.

Isso aconteceu uma vez comigo. Eu queria ir ao consulado alemão, na época em que ele ainda ficava
ao norte de Roma, quando parei em um semáforo, olhei para o lado e não consegui acreditar. Bem ali, em
cima de uma moto e protegido por um capacete, estava Erich Priebke, o homem que participou dos
assassinatos nas fossas ardeatinas. No final da guerra, ele era um dos líderes da SS. Ele conseguiu fugir
para a Argentina graças a um passaporte falso emitido pela Cruz Vermelha, com o nome de Otto Pape. Lá
ele manteve contato com outros criminosos da guerra e membros da SS. O bispo católico Alois Hudal
comemorou esse fato de tal modo que não havia como se pensar que ele não era nazista. Erich Priebke
viveu como um membro importante da comunidade alemã em Bariloche, e até chegou a ser conselheiro de
uma associação de uma igreja alemã, até ele finalmente ser encontrado por um jornalista de uma emissora
de televisão. Ele foi extraditado para a Itália. Em um primeiro momento ele foi preso, mas depois ele foi
posto em liberdade. Na terceira e última instância do julgamento, em 1998, Erich Priebke foi condenado
à prisão perpétua. Mas por causa de sua idade e de sua saúde frágil, o tribunal permitiu que ele vivesse
em prisão domiciliar. Ele podia se movimentar livremente por Roma para fazer compras ou um pouco de
exercício. Então o homem que tinha na sua consciência a vida de 335 romanos ficava andando por Roma



de moto.
Era esse tipo de cena que impressionava os estudantes. Priebke se tornou uma atração turística em

Roma. Jovens queriam fotografá-lo. Fotos dele sentado em Cafés ou em bancos de praça eram compradas
pelas revistas. A mídia tratava Priebke como uma celebridade, uma parte da cultura pop. A sociedade
italiana parecia querer ser assustada por aquele assassino.

Pois bem: naquele 27 de março, o papa Bento XVI foi ao local para onde Priebke arrastou os membros
da guerrilha e os assassinou. A mídia italiana continuava esperançosa. Parecia iminente mais um grande
evento controverso. Um papa alemão que não sabia lidar direito com essas ocasiões iria para o lugar que
simbolizada a culpa da guerra dos alemães, aos olhos dos italianos.

A mídia italiana parecia ter certeza do que iria acontecer. O papa feriria os sentimentos dos romanos,
porque as fossas ardeatinas não tinham nada a ver com teologia, um assunto que Joseph Ratzinger
dominava, e sim com sentimentos extremamente difíceis. Naquela manhã ensolarada mas fria, prestei
atenção à expectativa dos meus colegas italianos, e tudo com que eles contavam era uma segunda
Wadowice, ou seja, outro fracasso do papa. Em Wadowice, mais de 50 mil pessoas tinham esperado nas
ruas, apesar do frio, simplesmente porque queriam ver o novo papa. A pequena cidade polonesa entrou
para a história porque Karol Wojtyla nasceu ali, e após sua morte parecia que, simbolicamente, ela tinha
perdido o pai. Os moradores estavam felizes por receberem o novo papa como o novo pai, o que deveria
fazer a perda de Karol Wojtyla um pouco mais suportável. A atmosfera era otimista, antes da chegada de
Bento XVI. Mas em vez de cumprimentar as pessoas da cidade, dar a mão ou falar com as pessoas, o
papa que não gostava de se expor passou sem dizer uma palavra, como se a multidão não estivesse ali.
Ele se dirigiu rapidamente para a igreja, para rezar. As pessoas na praça ficaram ao mesmo tempo
desapontadas e irritadas.

Meus colegas italianos esperavam algo assim, naquela manhã. Mas àquela altura, tantos anos depois,
já não era Joseph Ratzinger, o professor de Teologia, quem estava se dirigindo àquele local, e sim o
papa. Muito calmamente, como se as pessoas ali presentes fossem as personalidades mais importantes do
mundo, seus hóspedes pessoais, o papa Bento XVI cumprimentou todo mundo. Ele falou com as pessoas
que sofreram por causa da perda de um membro da família e com aquelas que queriam saber como Deus
consegue permitir uma coisa dessas. Ele deu atenção até a quem só queria pegar na mão do papa. Ele
estava entre pessoas comuns, de sua diocese. Um pai que sabia exatamente o que fazer. Não se fazem
grandes papas com grandes gestos. Os gestos que mais importam são sempre os pequenos.

Karol Wojtyla também pôde constatar isso em um dos últimos atos de seu pontificado. Ele queria
cumprimentar os romanos mais uma vez. A cidade de Roma e o Vaticano concordaram com uma simples
frase, abaixo de uma foto do próprio papa. Estava escrito simplesmente “L’uomo buono”, “o homem
bom”, nada mais. – Até então, não se tinha tido uma resposta tão positiva do público; a quantidade de
pôsteres roubados foi inédita, os romanos simplesmente queriam levar aquele homem para casa – disse-
me o ex-porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro-Valls, em meados de 2010.

Naquele dia, nas fossas ardeatinas, o papa Bento XVI tocou as pessoas presentes simplesmente por
estar ao lado daqueles cujos familiares tinham sofrido com o crime que aconteceu ali durante a guerra.
Ele fez isso com tanto amor nos gestos e nos olhos que não havia dúvida: agora, aquilo tinha terminado.
Ele finalmente havia se transformado em papa. Joseph Ratzinger rezou no lugar onde os mortos estavam
enterrados e gritou de raiva contra a injustiça: como podem acontecer tantos “insultos a Deus” em um
único lugar?

O sucesso de Bento XVI nesse dia tinha a ver com o fato de a Igreja Católica ter uma carta na manga: o
cardeal Andrea Cordero di Montezemolo. O mundo inteiro conhece esse nome porque ele é parente do
chefe da escuderia Ferrari, Luca di Montezemolo. O que quase ninguém sabe é que o pai de Andreas,
Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, foi uma vítima dos nazistas durante o massacre das fossas
ardeatinas. Ele era coronel do exército italiano e se preparava para fugir de Roma, quando foi preso



pelos alemães. Ele foi detido nos porões do ministério de Guerra e construiu um movimento de
resistência, sob o pseudônimo de Giacomo Cataratto. Em um encontro do movimento de guerrilha eles
perceberam que tinham sido traídos. Ele foi preso e executado bem ali onde o papa rezava, no dia 27 de
março de 2011. Bento XVI não se contentou em rezar: ele chegou a ir até a cova do coronel resistente.

Andrea Cordero Lanza di Montezemolo era uma estrela, para a Igreja Católica. Eu me encontrei com
ele quando estava realizando uma das tarefas mais difíceis que o papa João Paulo II lhe confiou – estava
estabelecendo relações diplomáticas com Israel.

Para Karol Wojtyla, era um absurdo o Vaticano não ter relações diplomáticas com Israel. Os dois
países eram locais que viviam segundo sua fé. A resistência de Israel, em estabelecer relações
diplomáticas com o Vaticano, era grande porque o Vaticano e Jerusalém estavam completamente
divididos em um ponto: o Vaticano queria fazer da cidade de Jerusalém uma cidade aberta, uma cidade
das três religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e islamismo; nem só Israel nem só a Palestina
poderiam ver Jerusalém como a sua capital. Mas os judeus preferiram entender que essa posição era um
ataque contra eles. Centenas de soldados israelenses foram mortos quando os países árabes tentaram
destruir o país recém-implantado na Palestina, durante a Guerra dos Seis Dias; o exército israelense
conseguiu resistir, entrincheirado no Muro da Lamentações, e lutar para recuperar o leste de erusalém.

Entrevistei o cardeal Montezemolo depois que ele foi nomeado núncio da Santa Sé na Itália, no dia 7
de março de 1998. Estávamos em sua belíssima residência e tivemos uma longa conversa sobre o papel
do Vaticano em Israel. Eu estava ansioso por saber como tinha sido aplicar o sonho do papa João Paulo
II e estabelecer relações diplomáticas com Israel. Karol Wojtyla teve dificuldades em realizar o seu
sonho porque ele recebeu Yasser Arafat no dia 15 de setembro de 1982. Mais uma vez, os judeus não
aceitaram. Tanto Israel quando seu aliado, os Estados Unidos, consideravam Arafat um terrorista que
deveria estar em uma prisão. Muito delicadamente, o cardeal Montezemolo sugeriu que a política
revolucionária do papa João Paulo II em relação à Palestina possuía amigos.

Mas muitos no secretariado de Estado temiam que o papa estivesse brincando com fogo, ao defender
aquelas posições e aventar aquela possibilidade de uma Jerusalém aberta: Israel provavelmente acusaria
o Vaticano de que o antissemitismo da Igreja Católica contribuiu para que o holocausto acontecesse. Ao
mesmo tempo, muitos clérigos temiam o encontro de alguém como o papa com alguém como Arafat.
Alguns cardeais se chocaram quando o papa se encontrou com Arafat pela segunda vez, na véspera do
Natal, no dia 23 de dezembro de 1988. Críticos irritados se perguntaram se o papa não tinha nada melhor
para fazer no Natal do que se encontrar com o líder palestino. O relacionamento do Vaticano com os
Estados Unidos atravessava uma fase negativa. Para o Vaticano, parecia impossível que o papa polonês
conseguisse um acordo tanto com Israel quanto com a Palestina. Ninguém tinha conseguido isso.
Perguntei a Montezemolo como o papa conseguiu se impor, mesmo contra a resistência do Vaticano. Ele
respondeu algo como: – Existem muitos cardeais inteligentes no Vaticano, mas alguém precisa sair e
fazer o trabalho de campo, e esse alguém é o papa. Ele não pode se esconder atrás de sua mente
brilhante, ele precisa sair e atingir as pessoas. Se tudo der certo, ele consegue convencer as pessoas,
quando ele é genial ele consegue fazer que elas se empolguem. Mas quando o papa possui em sua
retaguarda pessoas que o amam, então esse papa terá um poder incrível no Vaticano. Até quem pensa que
suas decisões são erradas é obrigado a admitir: alguém precisa se dirigir às massas e fazer o trabalho de
aproximação que deve ser feito; e se um papa está indo bem, então ele consegue o apoio do Vaticano
para fazer qualquer coisa.

Foi exatamente isso que o papa Bento XVI fez naquele dia, nas fossas ardeatinas. Ele se colocou ao
lado das pessoas, ele tinha ido até lá encontrar os fiéis e tinha se dado muito bem. As reações da visita
do papa às fossas foram surpreendentes. As imagens de Bento XVI na televisão mostravam como ele
tinha separado muito tempo para falar com as famílias das vítimas e confortá-las, e essas imagens
correram o mundo inteiro.



A beatificação da década

Cidade do Vaticano, praça São Pedro, 2 de maio de 2011, 5h30 da manhã. O papa Bento XVI conseguiu:
Karol Wojtyla, seu predecessor, seria beatificado naquele dia. A longa luta dos anos anteriores, sobre o
erro e a omissão de João Paulo II nos muitos casos de pedofilia na Igreja finalmente tinha terminado.
Joseph Ratzinger se impôs e sua opinião e desejo prevaleceram. Nos últimos dois anos, desde 2009, a
situação tinha ficado cada vez pior. Além disso, os segredos e as especulações divulgados por clérigos,
revelando que Karol Wojtyla não tinha conseguido produzir nenhum milagre duraram bastante tempo. A
freira Marie Simon Pierre, que tinha notificado ter sido curada do mal de Parkinson depois de uma
oração para Karol Wojtyla, na verdade, nunca tinha sofrido de Parkinson.

O projeto de beatificação de Karol Wojtyla começou uma disputa interna na Igreja; disputa que
abalaria tanto a Congregação para as Causas dos Santos quanto o seu chefe – o competentíssimo cardeal
Amato teve que adotar medidas extremas. Empregados dessa antiga congregação comentaram o que não
deveriam ter comentado, ele ficou furioso e decidiu abrir uma investigação interna, com o objetivo de
descobrir quem tinha dado com a língua nos dentes. O certo é que o boato de algum empregado da
congregação se espalhou, causando consequências sérias. Na Polônia, os rumores de que a Congregação
para a Causas dos Santos não tinha conseguido comprovar nenhum milagre do “papa do milênio” causou
horror. O cardeal Angelo Amato impôs uma mordaça: a partir de então, ninguém mais tinha permissão
para falar; quanto às entrevistas, mesmo que já tivessem pedido permissão por escrito há semanas e
mesmo que o Vaticano tivesse permitido, estavam todas canceladas. O cardeal Amato não parou aí. Ele
impôs uma autêntica mordaça para todos os funcionários e até para ele mesmo.

Mas a Congregação para as Causas dos Santos não era a única que estava no fogo. Diversos grupos
religiosos e outros que falavam muito mal dos Legionários de Cristo queriam saber: o que Karol Wojtyla
sabia sobre Marcial Degollado? Por que ele ignorou os inúmeros protestos contra o fundador dos
Legionários de Cristo? De repente, a batina de Karol Wojtyla não parecia mais tão branca. Por acaso
João Paulo II não sabia que Degollado era um criminoso sexual? Durante a investigação internacional, os
receios do papa Bento XVI mostravam uma coisa: por mais que fosse difícil de admitir, durante o
pontificado do papa João Paulo II centenas de casos de abusos sexuais cometidos por padres foram
mantidos em segredo. Um verdadeiro segredo de Estado. Diversos seminários mantinham
relacionamentos homossexuais, nas maiores cidades do mundo havia uma rede organizada de ambiente
clandestino para padres homossexuais obcecados por sexo. E o papa não sabia? João Paulo II não soube
disso tudo? Ele não pôde ou ele não quis impedir? A Cúria escondeu dele a gravidade dos casos? Não se
podia acusar Karol Wojtyla de ser covarde de lidar com os casos de abuso sexual. Ele tinha forçado a
assessoria de imprensa do Vaticano a publicar detalhes de padres que estupravam religiosas africanas,
porque eles achavam que ao fazer sexo com mulheres castas eles não corriam o risco de serem infectados
com o vírus HIV. Não foi fácil revelar uma coisa dessas, mas Karol Wojtyla insistiu que essas agressões
sexuais fossem publicadas. Ao menos essas.

Uma coisa era certa nessa manhã: o papa polonês voltava mais uma vez. Mais de um milhão de
peregrinos se dirigiram a Roma. A sala de imprensa da Santa Sé também estava lotada naquela manhã,
ninguém queria correr riscos. Os observadores da cerimônia deveriam ocupar os seus lugares às 4h30.
Quem gosta de dormir até tarde não deve trabalhar no Vaticano.

Uma vantagem disso é que sempre temos muito tempo para conversar com os peregrinos. Muitos
padres de paróquias esperavam seus peregrinos na multidão com lágrimas nos olhos, lágrimas de alegria,
mas também de raiva. Em casa eles pregam todas as semanas para bancos vazios, os fiéis podem
escolher onde sentar nas igrejas, em geral praticamente vazias. Ali as pessoas estavam esperando desde a
noite anterior para ter a chance de conseguir pelo menos um lugar no átrio da igreja, diante da praça São
Pedro. Os lugares estavam lotados de peregrinos que esbarravam uns nos outros. Nas respectivas igrejas



era seguramente mais confortável, mas ali nenhum dos fiéis na praça São Pedro reclamava por ter
dormido a noite anterior sob um goteira, com uma capa impermeável e um saco de dormir. Freiras e
padres dormiam protegidos com seus capuzes nas caladas da Via della Concilizazione, diante da praça
São Pedro; padres de paróquias recebiam cobertores da Cruz Vermelha e tentavam se sentar nos muros
da Congregação para as Causas dos Santos, para cochilar por alguns minutos. Apesar das dificuldades,
todos estavam de bom humor, naquela noite, em volta do Vaticano. Principalmente as quase 500 mil
pessoas que conseguiram um lugar e ficaram ali cantando, à noite. Os demais esperavam pacientemente
que amanhecesse, ao longo da Via della Conciliazione, até as proximidades do Castelo Sant’Angelo.



Gregorio Galatzka e o sorriso do papa

Quando chegou o momento da beatificação, fiquei sem fôlego: o tecido que cobria a imagem foi retirado,
revelando uma grande imagem do papa beatificado, como se fosse um grande tapete pendurado diante da
Basílica de São Pedro. Centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro estavam acompanhando a
cerimônia pela televisão, quando aquele tapete foi desenrolado. Eu não conseguia acreditar. O papa
parecia olhar para nós, e ao meu lado estava o homem que tinha tirado aquela foto do papa: Gregorio
Galatzka. O bom e velho Gregorio. Eu não conseguia parar de olhar aquele Karol Wojtyla que entrou
para a história com aquela imagem sorridente.

Naquela foto ele não estava olhando diretamente para frente, para as pessoas que estavam esperando
aquela missa começar. Ele olhava para a esquerda, para o teto do prédio ao lado da Basílica de São
Pedro, prédio que foi batizado com o nome de Carlos Magno e onde estávamos agora. Foi uma
coincidência, pensei, que ele nos olhava uma última vez e que era formidável ele ter sido eternizado com
aquela expressão no rosto. Olhei para Gregorio e percebi que ele estava tentando lutar contra as
lágrimas. Gregorio tinha nos contado sobre essa expressão: ela não era a expressão de João Paulo II no
altar, quando ele celebrava a missa e cumprimentava os fiéis. Karol Wojtyla tinha sido um místico, um
homem para o qual a santa missa significava uma celebração misteriosa e preciosa, um encontro com
Deus. Ele nunca celebrou uma missa com um sorriso, com aquela expressão sorridente.

Mas aos jornalistas sim, ele nos olhava com aquela expressão divertida e de companheirismo. A
imagem dizia três coisas. Primeiro: eis você aí de novo. Segundo: o que vocês querem de mim? Vocês
não precisam mais ficar me olhando, agora não importa mais o que eu faço. Terceiro: como é a vista daí?
Antes do papa, normalmente onde estávamos se sentavam os clérigos em batinas perfeitas, chefes de
Estados com esposas elegantes ou militares. Os homens próximos ao papa usavam ternos pretos
perfeitamente passados, sapatos encerados e camisas imaculadas. Até um homem como Gregorio Gatzka
teria que usar um terno impecável, mesmo tendo que carregar dezesseis quilos de equipamentos com ele.
Não faz muito tempo que os fotógrafos passaram a carregar dois ternos, principalmente quando ficavam
muito tempo sob o sol, no calor.

Assim como eu, Gregorio pendurava seus ternos depois de uma batalha de dezesseis horas de trabalho
ao acompanhar Karol Wojtyla para uma viagem apostólica. Mas no quinto dia de trabalho, quando eu
tinha que acordar às 5h00 e voltava para casa às 22h00, desisti de tratar as roupas de trabalho com tanta
atenção, passei a tirar a roupa de qualquer jeito, colocar uma calça de moletom e uma camisa e me jogar
na cama. Não fui só eu, Gregorio também desistiu de cuidar das roupas com tanto zelo. E é por isso que
hoje estávamos assim: ternos amarrotados, camisa amassada e nó da gravata feito de qualquer jeito. Mas
estávamos ali. Sempre que Karol Wojtyla olhava para a esquerda, estávamos lá, foi assim por muitos
anos e no mundo inteiro. Gregorio fotografou essa expressão, capturou esse momento e estava feliz por
ter feito que ele entrasse para a eternidade com aquela expressão. Essa imagem seria impressa para ser
enviada para os milhões de fiéis do mundo inteiro. Era a imagem de Karol Wojtyla, um amigo, um pai,
um homem que não deixava de ficar surpreso ao ver muitas pessoas. Ele era muito mais do que um jovem
não muito alto da cidade de Wadowice na Polônia, que conseguiu mudar a história da Europa e ajudar a
acabar com a Cortina de Ferro do regime comunista.

Vi como o papa Bento XVI beijou a ampola com o sangue de Karol Wojtyla e como a freira Marie
Simon Pierre ocupava o seu lugar diante da Basílica de São Pedro, acompanhada pela irmã Tobiana, a
governanta chefe de Karol Wojtyla, para quem ele disse em seu leito de morte: “Deixe-me ir para a casa
do Senhor”.

Vi o papa Bento XVI ir para o trono do bispo de Roma, que estava colocado diante da Basílica de São
Pedro. Ele tinha conseguido. O Vaticano havia provado mais uma vez para o mundo que é capaz de atrair
milhares e que a Igreja é jovem, as pessoas vêm do mundo inteiro quando são chamadas. A multidão de



fiéis também conseguiu o que queria: agora Karol Wojtyla estava sendo beatificado, e seu rebanho de
fiéis poderia rezar para ele. Se existe um Deus, ele estava palpável nesse dia, pois tinha feito que as
profecias de Joseph Ratzinger se tornassem verdade. Denunciar a sujeira da Igreja seis anos antes foi um
último conselho que ele deu como cardeal, porque se preparava para se aposentar, mas o destino fez que
ele se tornasse papa e ele teve que limpar toda a sujeira. Acaso ou previdência divina fizeram que a
segunda profecia fosse cumprida. O erudito Joseph Ratzinger, que muitos disseram que só sabia lidar
com grandes problemas teóricos, teve que vivenciar a péssima experiência de ser papa quando centenas
de padres católicos foram acusados de crime de pedofilia.

Joseph Ratzinger, o grande teólogo, transformou seu pontificado no reino de um trabalhador simples no
vinhedo do Senhor, como ele mesmo disse após sua eleição, no balcão da Basílica de São Pedro. Ali
estava o velho senhor, cansado pelos esforços, festejando Karol Wojtyla com as massas.

Ele teria que continuar. Seu trabalho não tinha terminado. Ainda havia muitas coisas que Karol
Wojtyla tinha deixado passar, coisas que não havia sido capaz de arrumar. Agora o discreto homem de
Marktl am Inn teria que fazer todo o trabalho sozinho. Trabalho de dois papas. Os dois homens modestos,
que vinham de famílias mais simples do que todos os papas antes deles, o filho de um sargento
aposentado da Polônia e o filho de um policial, receberam a tarefa de cuidar da Igreja de Deus. E Deus,
se ele existe mesmo, decidiu que justamente o homem que tinha tanto orgulho da história e da tradição da
Igreja Católica seria obrigado a perseguir os crimes sórdidos cometidos pelos seus padres no mundo
inteiro. E puni-los. Não havia trabalho mais simples para um homem idoso que ama as ciências e os
pensamentos puros no vinhedo do Senhor.



A visão do céu

Quando eu estava no jardim de infância, cavei um buraco profundo com o meu amigo Peter Berning, até
encontrarmos uma camada escura. Achamos que tínhamos descoberto o caminho para o inferno e que
estávamos com problemas. Em algum lugar abaixo de nós fica o inferno quente. Quando eu era pequeno,
achei que com um bom telescópio daria para ver Deus, no céu em cima das nuvens. Hoje as crianças não
são mais tão ingênuas como eu era. Qualquer estudante que tenha aulas de educação religiosa e presta um
pouco de atenção consegue descobrir que o paraíso não é um lugar para onde se possa ir voando, mesmo
que se tenha uma super nave espacial e se saiba onde procurar. O paraíso não é um lugar, mas uma ideia
reconfortante para onde as almas vão e onde Deus está. O ex-império comunista de Moscou conseguiu
uma conquista no dia 12 de abril de 1961 que o Vaticano não achava possível: os russos enviaram Yuri
Gagarin com a aeronave Wostock 1 para o espaço e, por 108 minutos, ele voou na órbita da Terra. Para
alegria dos seus superiores, quando ele voltou para nosso planeta azul, declarou que as deduções básicas
do ateísmo estão corretas: acima de nós está o céu, mas Deus ele não tinha visto.

Claro que essa declaração era bobagem. Naquela época, ninguém no Vaticano acreditava nos
pensamentos Antigos, que afirmava que Deus mora acima das nuvens. Até o Vaticano acredita no
conceito de dois céus. Um é o que vemos acima de nós e o outro é onde está Deus, e eles são diferentes
entre si. Ao longo dos séculos, o Vaticano desenvolveu um relacionamento apaixonado com o céu e as
estrelas sobre nossas cabeças. No dia 21 de maio de 2011, o papa Bento XVI seguiu essa tradição, ao ser
o primeiro papa da história ao falar com pessoas que iam para o espaço para a última viagem do ônibus
espacial Endeavour.

Muito poucas pessoas sabem o quanto o Vaticano lida com o céu: em todos os lugares há lugares
devotados ao céu, mas normalmente esses lugares não são acessíveis ao grande público. Perto dos
arquivos secretos no Vaticano está a torre que começou tudo: em 1578, o papa Gregório XIII construiu o
prédio mais fantástico, na minha opinião, para poder resolver os problemas terrestres. É uma torre sem
janelas, iluminada por um único raio de luz. Gregório usou essa torre para fazer a reforma no calendário,
e com isso ele criou o calendário com seu próprio nome, o calendário gregoriano. O risco com os
calendários anteriores era que a Páscoa caísse no inverno (no hemisfério Norte) e o Natal no verão. No
dia 14 de março de 1891, o papa Leão XIII o presenteou com o mote próprio “Ut mysticam”, a pedra
fundamental para um novo observatório no Vaticano. Esse novo observatório, chamado “Specola
Vaticana” deveria, mais do que tudo, evitar grandes erros. A condenação de Galileu Galilei teve uma
consequência drástica: os clérigos fizeram papel de idiotas. Não apenas por terem condenado
injustamente e sem provas o brilhante Galileu, mas a crença da Igreja de que Deus criou o Universo ao
redor da Terra estava redondamente errada, com o perdão do trocadilho. Com isso, a moradia de Deus
foi parar em alguma estrela ou outro lugar da Via Láctea. Seu filho também não foi crucificado no centro
da Terra. A injustiça praticada contra Galileu teve essas consequências todas: a Igreja estava errada,
redonda e completamente errada! Galileu estava certo, e a instituição que se considera infalível tinha
alimentado as dúvidas das pessoas. O efeito colateral do desastre Galileu foi a acusação de a Igreja ser
contra a ciência. O cientista Galileu Galilei foi condenado por causa dos seus trabalhos, e só não
mandado para a fogueira porque negou suas teses, para salvar a vida. O que Giordano Bruno não fez:
resultado, o cientista foi queimado vivo em 1600.

A Igreja não cometeu erros somente com assuntos relacionados ao céu, mas também por causa de
crenças religiosas irracionais. Eles jogavam água não esterilizada no útero das mães cujos filhos ainda
não tinham nascido, para salvar a alma da criança com a água, o que hoje em dia poderia ser descrito
como tentativa de assassinato. Para conter a acusação de ser contra a ciência, o papa Leão XIII e o seu
sucessor Pio X decidiram construir um observatório no jardim do Vaticano. Os mesmos papas que
condenaram o observador de estrelas Galileu agora queriam olhar para o céu.



Em 1934, o papa Pio IX deixou o observatório na residência de verão em Castel Gandolfo porque ali
as pessoas podiam observar o céu mais claramente. Em 1993, o Vaticano construiu um observatório em
Tucson, Estados Unidos, porque as luzes de Roma ofuscavam as estrelas. Desde que o observatório foi
colocado em Castel Gandolfo, quase todos os papas se aventuraram a observar o céu. João Paulo II
gostava de andar à noite para olhar no telescópio vindo da Alemanha. Os papas não se contentam em
apenas observar as estrelas: o Vaticano enviou um radiotelescópio ao espaço com o Evangelho, na
esperança que os extraterrestres o encontrem. Uma moda foi inaugurada pelo papa Pio XII: o Vaticano
passou a colecionar objetos caídos do céu, meteoritos. Os papas têm uma paixão secreta por pedras que
possuem origem celestial. Essa coleção de meteoritos, inacessível para a maioria das pessoas, está no
prédio do observatório na residência de verão do papa em Castel Gandolfo. O papa Paulo VI expandiu a
coleção de objetos caídos do céu com outros objetos. No dia 28 de setembro de 1970, o presidente
Richard Nixon visitou o papa Paulo VI e deu de presente a ele uma pequena pedra da Lua. Quando o
presidente Gerald Ford se encontrou com Paulo VI, no dia 4 de junho de 1975, ofereceu outro presente do
céu: uma pequena bandeira do Vaticano que a tripulação do voo da nave Apollo levou para a Lua e trouxe
de volta.

No dia 21 de maio de 2011 foi a vez do papa alemão entrar em contato com o céu. O porta-voz do
Vaticano, Federico Lombardi, sugeriu por semanas a conversa do papa com os homens no espaço. Eu me
lembro que no dia da beatificação do papa João Paulo II ele disse: “Meu Deus, espero que essa conversa
com a estação espacial dê certo”. O lançamento da nave espacial Endeavour foi adiado por causa do
mau tempo, o compromisso com o papa também. Mas, no dia 21 de maio, Bento XVI conseguiu falar com
a estação espacial. Infelizmente, o evento foi mais triste do que o esperado: a mãe do astronauta italiano
Paolo Nespoli morreu quando ele já estava no espaço. O papa falou algumas palavras reconfortantes e
perguntou sobre a vista que os astronautas tinham da Terra. O papa disse que lá em cima eles
“sobrevoam diversos continentes e nações mais de uma vez por dia”. E então ele afirmou: “Acho que é
óbvio para vocês que vivemos em um planeta e que é um absurdo guerrearmos entre nós e nos matarmos
mutuamente”.



Jubileu de padre para um papa

É um sentimento estranho suspeitar que Deus apareceu em um palco na Terra. Nada me fascinou tanto,
nos meus 24 anos de Vaticano, como a questão se Deus realmente deixa traços e se dá para perceber a
mão dele nos acontecimentos do Vaticano. O dia 29 de junho de 2011 foi um dia assim. Sessenta anos
antes, o jovem padre bávaro Joseph Ratzinger foi ordenado padre junto com o irmão, no dia de São
Pedro e São Paulo. Não era estranho, principalmente na Bavária, acontecerem ordenações em dias
festivos ou perto de dias festivos. A história garantiu que o percurso do papa alemão começasse no dia
da morte de Pedro e Paulo, e que ele fosse ordenado padre em Roma. Mas mais um acaso aconteceu: o
dia do jubileu de sessenta anos de ordenação de padre de Joseph Ratzinger não caiu no dia de São Pedro
e São Paulo, mas sim em uma quarta-feira, o segundo dia de trabalho mais importante para um papa em
uma semana, porque é o dia em que grande parte do mundo volta suas atenções para Roma, para
acompanhar as audiências gerais.

Mas será que isso foi um acaso? Ou a providência divina fez com que o jubileu de ordenação de padre
do filho do policial Joseph Alois Ratzinger caísse precisamente no dia dos papas, o dia de São Pedro e
São Paulo, e que fosse justamente uma quarta-feira, para que ele pudesse comemorar diante de centenas
de milhares de fiéis em Roma? No momento da ordenação de Joseph Ratzinger, ninguém supunha ser
possível que o primeiro papa do novo milênio não fosse ser um italiano e sim um alemão. Um homem
cujos professores do seminário jamais imaginariam que seria uma ótima escolha ordená-lo no dia de São
Pedro e São Paulo porque esse jovem se tornaria o 264o sucessor de Pedro. Muito fiéis que queriam
comemorar o jubileu de Joseph Ratzinger nesse dia estavam certos de que nada disso tinha sido um
acaso. Eles acreditavam que com isso Deus queria mostrar que tinha escolhido aquele jovem da Bavária
há sessenta anos para ser papa.

Não sei se é correta a crença da Igreja de que Joseph Ratzinger foi escolhido pela providência divina.
Mas naquele dia, eu perguntei a mim mesmo, na praça São Pedro: “Se existe Deus e se ele escolheu
Ratzinger, por que ele fez com que o jubileu dele, no dia de São Pedro e São Paulo, caísse justamente em
uma quarta-feira? O que ele queria mostrar com isso?”. Não tenho a mínima ideia do que Deus pensou ou
o que ele provavelmente queria dizer. Mas uma coisa ficou clara para mim, ali, na praça: era o fim de
uma época. Nunca mais teremos um papa como Joseph Ratzinger. Se Deus queria dizer algo nesse dia,
então provavelmente seria isso: “Nunca mais existirá um papa que será como Ratzinger, portanto ouçam
o que ele diz enquanto ele ainda está na Terra”. Pensei então que Ratzinger é o último de sua espécie,
enquanto ele se relembrava de sua ordenação e do cardeal Michael Faulhaber.

De repente, ficou claro para mim. Esse papa é o último papa que viu o que aconteceu quando grande
parte das pessoas parou de acreditar que o ser humano é a imagem de Deus ou, se eram ateístas, pararam
de acreditar que a dignidade das pessoas era intocável. Ratzinger conheceu pessoalmente gente como
Faulhaber, que lutou ativamente contra a loucura da Segunda Guerra Mundial, para evitar que pessoas de
qualquer crença fossem perseguidas. Não existem mais homens assim. Karol Wojtyla e Joseph Ratzinger
estavam ligados entre si de modo muito único e especial. O padre polonês foi capturado por nazistas e
teria sido morto, se não tivesse fugido para o porão na Cracóvia. Joseph Ratzinger foi obrigado a entrar
para o exército de Hitler. Ele vivenciou os acontecimentos do século XX. Ele era o último do seu tipo no
cargo de papa.

Nunca mais haveria um papa que ouve sermões de alguém como Faulhaber. Michael Faulhaber
representava a tragédia do século XX, porque ele não era um herói. O cardeal não era como Maximilian
Kolbe, que foi morto no campo de concentração para salvar a vida de um pai de família. Ele não era um
homem com uma batina limpa. Faulhaber desistiu de condenar o boicote aos judeus, imposto pelos
nacionais socialistas no púlpito; ele declarou que “os judeus podem se ajudar uns aos outros”. Esse não
foi o único erro do cardeal. Em 1936 ele visitou Hiter e Rudolf Heß em Berghof am Obersalzberg e



escreveu que Hitler sem dúvida “vive na crença de Deus”. Raramente um cardeal alemão errou tanto. Por
outro lado, Faulhaber foi sem dúvida um grande homem. Em 1927, ele se engajou a favor dos judeus, e
pediu que seus padres ajudassem a fazer o serviço de Deus e evitar “todas as manifestações
antissemitas”. Ele pediu ao papa Pio IX que liberasse o povo judeu das acusações na festa da sexta-feira
santa (“Deixe-nos rezar também para os judeus infiéis”). Foi Faulhaber quem enviou a famosa encíclica
em alemão para o papa Pio XI, o que foi uma revolução porque até então todas as encíclicas eram
escritas em latim. Mas essa encíclica não foi feita somente para o clero que sabia ler latim, e sim para
todos os alemães. Faulhaber intitulou o seu escrito “Com grande preocupação” e, como acontece nas
encíclicas, são as primeiras palavras do texto. O cardeal secretário de Estado Eugenio Pacelli, que
depois se tornou o papa Pio XII, se preocupou muito com o que acontecia na Alemanha de Hitler e deu à
encíclica um nome que entraria para a história, “Com enorme preocupação”. Faulhaber foi atacado
diversas vezes pelos nazistas, e até sofreu um atentado no palácio episcopal. Permanece um mistério, por
que após o atentado de Georg Elser contra Adolf Hitler no início da guerra, no dia 8 de novembro de
1939, Hitler foi homenageado com o Te Deum, entoado na catedral, para celebrar o fato de ter escapado
ileso.

Faulhaber foi um homem em cuja vida dá para perceber os acontecimentos do século XX. Quando ele
foi ordenado bispo de Speyer, no dia 19 de fevereiro de 1911, ainda existia o reino da Bavária e o
príncipe regente Ludwig III o tornou nobre. Ele vivenciou o tempo da monarquia e as descobertas da
época. A democracia estava surgindo, o povo estava dividido: se eles decidissem ter o próprio rei, seria
o fim deles. Esse cardeal Faulhaber, bispo de Munique e Freising, ordenou os dois irmãos Ratzinger para
padres sessenta anos antes. Faulhaber acompanhou pessoalmente a trajetória de Joseph Ratzinger, que
agora comemorava sessenta anos de ordenação a padre como o último de seu tipo.

Será que a Igreja reconheceu esse tesouro? Entendeu que não haverá outra oportunidade de ter alguém
como Joseph Ratzinger no trono de Pedro? Existirão papas no futuro que defenderão a vida, e se
colocarão contra matar e destruir pessoas insistindo que o homem é a “imagem de Deus”, não importa o
que queiram pensar disso. Mas nunca mais existirá um papa que vivenciou o que acontece quando um
continente perde a fé. A singularidade de Joseph Ratzinger não consiste apenas no fato de saber que a
dignidade humana é inviolável, a singularidade do seu pontificado é que ele estava lá quando o seu país
natal perdeu essa noção de que todas as pessoas são importantes. A partir de agora, os papas só
aprenderão nos livros as histórias de homens como Michael Faulhaber, que viveu no centro daquela
loucura. Ele pode até ter cometido alguns enganos, mas também se opôs ao que acontecia.

Se os opositores de Joseph Ratzinger estiverem certos, então nos seis primeiros anos do seu
pontificado ele cometeu um erro grave, exatamente nesse ponto. Ele nunca falou sobre o que passou. Ele
vivenciou aquela situação e aceitou as consequências, mas nunca contou nada sobre esse período. Eu me
lembro perfeitamente de conversas com Rabbi Lau, que além de rabino também é o diretor de Yad
Vashem. Ele me disse que os judeus não criticam Joseph Ratzinger pelo que ele disse, mas sim pelo que
ele não disse. Segundo ele, Ratzinger perdeu a oportunidade histórica de ser o único papa alemão que
viveu o período do nazismo e pôde falar sobre isso quando visitou Yad Vashem. Ele me explicou que
católicos como Faulhaber ignoravam os judeus ou os deixava morrer. Por que Joseph Ratzinger não falou
sobre o homem que o ordenou a padre e sobre a sua dura luta, quando ele se comprometeu a ajudar os
judeus, e os erros que ele cometeu? Por que ele não contou sobre o que aconteceu, como uma testemunha
e como pessoa atingida e envolvida pelos acontecimentos? Um membro de sua própria família, que era
deficiente mental, sofreu porque os nazistas não achavam que a sua vida valia a pena. Quanto a Karol
Wojtyla, ele falava muitas vezes sobre isso. Ele sempre recordava dos seus primeiros anos, quando ele
era criança e via seus amigos judeus irem celebrar o sabbat na sinagoga. Ele contava sobre sua infância,
sua juventude trágica com a ocupação dos alemães e o seu destino como trabalhador forçado, seu
caminhar na neve para trabalhar em barricadas.



Mas o discreto Joseph Ratzinger guardou para ele mesmo tudo isso, toda a experiência de sua vida
pessoal. No dia da celebração de sua ordenação, Joseph Ratzinger mostrou por que sempre foi assim.
Nesse dia ele revelou o seu maior segredo: Joseph Ratzinger sabia como abordar academicamente a
realidade, uma abordagem de cientista. Claro que ele sabia como se sentiu e o que aconteceu naquele
período da Segunda Guerra Mundial e no fim dela, mas nesse dia de comemorações pessoais, Joseph
Ratzinger mostrou seus verdadeiros sentimentos. Ele não falou sobre sua experiência pessoal – ele a
analisou. Em seu sermão, ele se lembrou de uma frase da pregação de Faulhaber que era da Bíblia, e que
agora esses padres jovens, como Joseph Ratzinger, não deveriam ser os servos do Senhor, mas sim seus
amigos. No sermão do dia 29 de junho, Bento XVI se perguntava como cientista o que é a amizade, para
depois explicar. Mas ele não disse nada sobre sua vida pessoal, sobre a época de contato com Faulhaber,
da culpa e dos sucessos da Igreja do período depois da guerra.

Talvez essa tenha sido a tábua de salvação de Joseph Ratzinger, sua vida e também o seu segredo. No
trono de Pedro, depois do místico de Karol Wojtyla, estava um homem que é um racionalista de coração.
Ele é alguém que gosta de pisar no chão firme, o chão dos termos claros e definidos. Mesmo no dia em
que lamentou profundamente a morte de Manuela Camagni, que pertencia à equipe de sua casa, ele não
escreveu sobre seus sentimentos, sobre a dor, a perda de uma mulher cheia de vida e de mente aberta. Ele
analisou os acontecimentos. Ele escreveu que no momento que ficou sabendo que essa mulher tão querida
tinha morrido em um acidente, ele ficou pensando sobre o verdadeiro significado do título de sua ordem,
a ordem Memores Domini.

Esse tipo de pensamento é o segredo que caracteriza esse homem. O mundo teve a oportunidade de
vislumbrar o interior do papa e de aprender com uma das últimas testemunhas da inumanidade
institucionalizada que ocorreu na Alemanha e de ver como tinha sido esse período. Então, meio mundo se
perguntou como Deus poderia deixar uma coisa dessas acontecer. Joseph Ratzinger nunca contou sobre
suas experiências pessoais, ele ocupa o trono de Pedro como o último de seu tipo.



Um reencontro

Orvieto, centro da Itália. Meados de julho de 2011. Alguns amigos me convidaram para uma reunião
preparatória para a Jornada Mundial da Juventude em Madri. Além da preparação oficial, também
existem encontros particulares dos veteranos. Isso tem a ver com o fato de que pessoas de cinquenta anos
não gostam de ir a esses encontros, muito menos quando completam sessenta anos. Normalmente, os
membros da Igreja Católica reagem muito bem quando alguém relembra os dias do papa João Paulo II.
Mas quando se trata de Jornadas Mundiais da Juventude, a história é diferente. Desde a década de 1990
sabe-se que os jovens conseguem parecer ao mesmo tempo fascinados, mas também cheios de pena dos
participantes, porque eles ficam horrorizados ao ficar diante de um homem ou mulher que são velhos. É
um pouco embaraçoso ter que admitir que a minha primeira Jornada Mundial da Juventude foi em 1989,
em Santiago de Compostela, e quase nenhum dos participantes que estavam preparando a Jornada
Mundial da Juventude em Madri tinha nascido naquela época. Mas também, eu admito que eu estou muito
velho e que agora prefiro os encontros com os veteranos. Eu me lembro com carinho da Jornada Mundial
da Juventude em 2000, em Roma; lembro de Paris com fascinação e principalmente de uma das Jornadas
Mundiais da Juventude mais difíceis, que se transformou numa vitória orgulhosa, Denver em 1993.

Nós nos encontramos em um hotel na Toscana e conversamos sobre os velhos tempos e o que o papa
poderia esperar de Madri. Peguei a estrada de volta para Roma e, mais uma vez, não consegui passar
direto por Orvieto. Essa cidade e a catedral me fascinam. Sempre que tenho algumas horas livres vou ver
essa incrível construção. Nunca entendi porque havia tão poucos bancos em uma Igreja. Eu me sentei um
pouco de lado e olhei ao meu redor. Um grupo de turistas americanos barulhentos andava pela Igreja. O
guia do grupo parecia perceber claramente o pouco interesse dos turistas pelos afrescos de Luca
Signorelli, alguns dos quais foram pintados pelo próprio Michelangelo, e mesmo o manto do altar de
Bolsena, que veio de uma das primeiras festas de Corpus Christi – nada parecia interessante. O guia do
grupo de turistas fez o melhor que ele podia nessa situação: – Querem saber de uma coisa? Eu odeio
igrejas. Não dá para beber nada e não tem nada para comprar. Vamos fazer compras no Valmontone
Shopping Paradise Todos vão aceitar os seus cartões. – Não contente, ele ainda acrescentou: – Ele até
aceitarão seus cartões americanos, porque eles gostam demais do seu dinheiro. – O grupo de turistas
americanos caiu na gargalhada. O movimento ruidoso dos americanos preencheu a igreja por algum
tempo. Os homens e mulheres ouviram o guia dizer que eles estavam indo direto para o ônibus. A
próxima etapa da viagem seria o shopping Paraíso da Toscana, a cidadela artificial das pontas de estoque
de Valmontone.

Ele me reconheceu imediatamente. Ele tinha um guarda-chuva em uma mão. Na outra, segurava no alto
uma bandeira dos Estados Unidos, para que os membros do grupo não se perdessem, como se a pequena
bandeira pudesse protegê-los dos italianos selvagens, como se eles fossem se transformar em vítimas
certas, se por acaso se perdessem do grupo de viagem. Ele estava muito envergonhado porque eu o vi
desse jeito. Ele abaixou a mão com a bandeira dos Estados Unidos e olhou para mim, atordoado.

– Peter! O que você está fazendo aqui?
– Veja – disse ele rindo. – Partida de Nova York, cruzeiro no Mediterrâneo, de Civitavecchia para

Roma, incluindo o Shopping Paradies, mas é muito melhor do que o desemprego no Brooklyn. – Nós nos
abraçamos.

– E ouvi dizer que você ainda escreve livros. Isso me assusta. Meu vizinho no Brooklyn é da Letônia e
às vezes vou beber com ele. Ele sabe no que eu trabalhava antes e me mostrou um livro seu em letão, e o
tutor brasileiro da minha filha agora fica falando sobre as bobagens que você disse sobre o papa, em
português. Você não pode fazer algo mais sensível?

– Eu tento, mas também temos uma crise de imprensa aqui.
– Pensei que tempos tranquilos fossem tempos melhores.



– Por que você não me avisou que estava na Itália? Você poderia ter ido jantar conosco.
– Com eles? – ele apontou para o grupo de bermudas e camisas havaianas que esperavam pelo guia. –

Eles são o meu trabalho, sabe. Não posso simplesmente sumir, à noite.
– E você não tem tempo nem para um café?
– Tenho sim – disse ele.
Ele reuniu os seus turistas. – Perfeito, então, mudança de programação. Este é o meu conselheiro de

investimentos – ele apontou para mim. – Eu preciso muito conversar com ele. Preciso de meia hora.
Vamos todos juntos para o café do outro lado da catedral. Lá também tem uísque, um bom uísque
americano. – O grupo riu, aliviado.

Atravessamos a Piazza Del Duomo e o grupo se espalhou pelo bar espaçoso. Eu me sentei a uma mesa
com Peter, no bar na praça. Ele parecia envelhecido, seus cabelos estavam completamente brancos. Mas
sua pele estava bronzeada e seu rosto parecia mais rejuvenescido.

– Pensei muito em você – confessei. – Nós nos afastamos.
Ele começou a rir. – E? É como você fala várias vezes em seus livros, ou nos programas de entrevista

ou nas suas apresentações: que sapatos grandes o papa Bento XVI teve que preencher, sapatos deixados
pelo genial Karol Wojtyla, o “papa do milênio” e o papa mais bem-sucedido da história, que conquistou
até os soviéticos. Quantas vezes você disse que fica com pena que Joseph Ratzinger tenha que ser
comparado com um gigante como Karol Wojtyla. Então, o que você valoriza e com que frequência?

– Não sei. Algumas dezenas de vezes, talvez algumas centenas, de qualquer jeito, muitas vezes.
– E você alguma vez sonhou que a bula de Karol Wojtyla dependeria desse Joseph Ratzinger? Que o

delicado e tímido Bento XVI abordou como um valente lutador da Igreja assuntos que Wojtyla não ousou
abordar? Expulsar pessoas, pôr um fim às orgias homossexuais nos seminários, ouvir as alegações das
vítimas cara a cara? Você achou que isso seria possível?

– Nunca – respondi. – De jeito nenhum. Vejo agora que nós dois erramos completamente, ao julgar
apressadamente Bento XVI.

– Assistir à beatificação pela televisão – isso deve ter feito bem para Wojtyla. A resistência contra a
beatificação deve ter sido muito grande.

– Você pode imaginar. Degollado e os Legionários de Cristo foram um problema gigantesco.
– O que você acha? O que Wojtyla sabia realmente? – ele me perguntou.
– Não sei. Consigo me lembrar daqueles últimos anos claramente. O papa João Paulo II sentado na

biblioteca e olhando ansiosamente para a porta, para ver quais visitantes viriam, e se perguntando se
teria forças para sobreviver à próxima audiência, à próxima hora. Ele tinha medo de continuar, mas
jamais se recusaria a falar com alguém que ficasse diante dele. Trouxeram todos os tipos de pessoas até
ele, metade de Polônia passou por lá.

– Eu sei, mas não foi apenas meia Polônia, vieram também muitos Legionários.
– Você acha que o Vaticano recebia dinheiro dos Legionários?
Ele riu. – Mas é óbvio que eles recebiam dinheiro. Os Legionários descontavam cheques

constantemente, mas não faziam nenhum congresso, não construíam nada, não compravam órgãos novos,
de algum lugar vem esse dinheiro todo, dos Legionários. Eles gastam o dinheiro luxuosamente, até um
cego veria isso. Do Vaticano ou de fora dele. Mas Wojtyla e dinheiro?

– Ah, você o conheceu – eu disse. – O dinheiro não tinha importância, para Karol Wojtyla. Se você
quisesse algo dele, então você poderia conseguir isso com uma estátua da Virgem Maria e não com um
cheque.

– Mas e todo mundo ao redor dele?
– Não sei – eu disse. – Receio que um ou outro possa ter sido financiado pelos Legionários, mas sim,

acho que isso é bem possível.
– Pensei muitas vezes sobre o México, em julho de 2002, e a canonização de Juan Diego. Naquela



época já existiam muitas pessoas que não conseguiam acreditar que o Vaticano não soubesse das
inúmeras alegações contra Degollado. Achei isso impressionante. O fundador de uma Ordem tão pura
como os Legionários ser um porco? Isso parecia ser coisa do denuncismo. Propaganda contra a Igreja.
Não acreditei nas acusações – Peter confessou.

– Eu também não acreditei.
– Posso imaginar que eles não tenham dito nada ao papa, para que a fonte do dinheiro dos Legionários

não secasse. João Paulo II não deve ter ficado sabendo que Degollado era um criminoso sexual que se
aproveitava dos seminaristas. Imagino que Wojtyla o teria demitido. Mas deve ter havido pessoas do
círculo mais próximo do papa que sabiam das acusações contra Degollado. Mas não foi somente
Degollado, havia muitos outros casos. Por que Wojtyla deixou toda essa sujeira se acumular? Sabemos
de tudo o que estava errado? – ponderou Peter.

– Wojtyla sempre se impôs diante das pessoas. Ele era o homem para a guerra fria. Ele cresceu em
uma época em que os padres eram atacados, presos e até assassinados. É por isso que Wojtyla sempre
colocou as pessoas em primeiro lugar. Ele era assim.

– Mas sabemos de tudo o que estava acontecendo. Você se lembra do cinema pornô?
Assenti com a cabeça. O teatro ficava a alguns passos do Vaticano, perto da passagem secreta dos

papas, o Passetto. O cinema era um conhecido ponto de encontro de padres homossexuais, até o Vaticano
comprar esse cinema e transformá-lo em uma segunda sala de imprensa.

– Sabemos que existia em Roma uma cena ativa para padres gays, onde eles se encontravam. Sabíamos
até quais pessoas frequentavam o local. Por que nunca tivemos coragem de escrever sobre isso? – ele
perguntou.

– Posso falar por mim: acho que eu era muito covarde. Também me dei conta do que estava
acontecendo. E até já tinha colocado o dedo na ferida várias vezes. Wojtyla foi realmente desafiado.
Você se lembra como ele forçou Navarro-Valls a explicar que os padres estupravam as freiras para
evitar contrair o vírus da Aids? Eles esperavam que as freiras vivessem em castidade. Navarro ficou
roxo, falando disso.

– Sim, eu lembro – ele disse.
– Você acredita em Deus? – de repente, ele me perguntou isso.
– Agora sim – respondi com firmeza. Quando cheguei a Roma não, mas agora acredito sim em Deus. O

que eu vivi nos últimos 24 anos em Roma não teria sido possíveis se Deus não existe, pelo menos eu
acho que não seria possível. Justamente o polonês Karol Wojtyla, de Kaff Wadowice, um simples filho
de soldado, conseguiu destruir o império comunista só com suas mãos, suas orações e sua fé. Depois
chegou o homem da Bavária, orgulhoso da Igreja e um estudioso e intelectual que, como se ele mesmo
tivesse profetizado, depois precisaria lidar com o trabalho mais sujo e degradante da Igreja – limpar a
sujeira de padres pedófilos que abusaram e estupraram crianças. Por mais que eu tente, não consigo
acreditar que tenha sido coincidência.

Ele se levantou. Os turistas do grupo estavam ficando bêbados no bar, e impacientes para fazer
compras.

– Você vai às vezes até o túmulo do Wojtyla? – ele me perguntou.
– Sim – respondi. – Bastante, até. Sempre que quero conversar.
– Diga para ele que eu jamais o esquecerei e diga que eu espero que ele não fosse tão perfeito como

ele parecia, e mais uma coisa.
– O que, qual coisa?
– Que ele tem que nos observar lá de cima, como daquela vez no ônibus.
– Vou dizer – prometi. – Você vai nos visitar, algum dia?
– Lógico! No mínimo, quando o próximo papa for eleito.



2 Sem esquecer que a Itália fascista de Mussolini era aliada da Alemanha, e o Vaticano reconheceu o fascismo, em troca de um
“empréstimo” de 750 milhões de liras. (N. E.)
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O discurso de renúncia do Papa Bento XVI
Íntegra do anúncio do pontífice, transmitido pela Rádio Vaticano

“Caríssimos Irmãos,
Convoquei-vos para este Consistório não só por causa das três canonizações, mas também para vos

comunicar uma decisão de grande importância para a vida da Igreja. Depois de ter examinado
repetidamente a minha consciência diante de Deus, cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à
idade avançada, já não são idôneas para exercer adequadamente o ministério petrino. Estou bem
consciente de que este ministério, pela sua essência espiritual, deve ser cumprido não só com as obras e
com as palavras, mas também, e igualmente, sofrendo e rezando.

Todavia, no mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância
para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o
vigor do corpo, assim como o do espírito; vigor esse que, nos últimos meses, foi diminuindo de tal modo
em mim que tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi
confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao
ministério de bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pela mão dos cardeais em 19
de abril de 2005, pelo que, a partir de 28 de fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, a sede de
São Pedro, ficará vacante e deverá ser convocado, por aqueles a quem tal compete, o conclave para a
eleição do novo sumo pontífice.

Caríssimos Irmãos, verdadeiramente de coração vos agradeço por todo o amor e a fadiga com que
carregastes comigo o peso do meu ministério, e peço perdão por todos os meus defeitos. Agora
confiemos a Santa Igreja à solicitude do seu Pastor Supremo, Nosso Senhor Jesus Cristo, e peçamos a
Maria, sua Mãe Santíssima, que assista, com a sua bondade materna, os padres Cardeais na eleição do
novo sumo pontífice. Pelo que me diz respeito, nomeadamente no futuro, quero servir de todo o coração,
com uma vida consagrada à oração, à Santa Igreja de Deus.”

Vaticano, 10 de Fevereiro de 2013.
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