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Sexta, 15 de março de 2013 
Francisco, um bispo de Roma que vem da periferia 
"A eleição de um bispo de Roma vindo da periferia parece indicar, lembrando o título de uma peça de 
teatro do pensador católico existencialista Gabriel Marcel, que “Roma não está mais em Roma”. Ela 
deveria se abrir ao mundo inteiro, espalhada em diferentes realidades e com elas teria que se repensar", 
escreve Luiz Alberto Gómez de Souza, sociólogo, diretor do Programa de Estudos Avançados em 
Ciência e Religião da Universidade Candido Mendes. 
 
Eis o artigo. 
 
Um escritor inglês conservador, Hilaire Belloc, escreveu esta sentença terrivelmente reducionista e 
provinciana: “A Europa é a fé, e a fé é a Europa”! Porém não podemos esquecer que a Igreja primitiva 
nasceu no Oriente Médio e se desenvolveu na África do Norte (lembremos Santo Agostinho), mas 
depois, com a conversão dos povos eslavos e germanos que se derramaram sobre a Europa, cresceu 
muito na Idade Média nesse pequeno, mas logo dinâmico continente europeu. Isso quanto à Igreja 
Católica latina. A Igreja Ortodoxa seguiu implantada no oriente. E quando a Igreja Católica Romana 
veio há quinhentos anos à América, ou foi à África ou à Ásia, levou consigo um estilo europeu. O 
resto do mundo, “eram países de missão”. 
 
Mas agora vem a ruptura. Chegou, depois de tempos imemoriais, um bispo de Roma não europeu, 
como o apóstolo Pedro. Francisco declarou: “Vocês sabem que o dever de um conclave era dar um 
bispo a Roma. Parece que meus amigos cardeais foram quase até o fim do mundo para buscá-lo”. 
Claro, aí se esconde sutilmente um eurocentrismo. Fim do mundo em relação a quê? 
 
Aqui está um primeiro elemento positivo. Afinal, é na América Latina que se concentra a maioria dos 
católicos. É aqui que, de Medellín (1968) a Puebla (1979), em reuniões do episcopado da região, a 
Igreja, com exceções que indicarei adiante, viveu uma década que gosto de chamar gloriosa, em dia e 
mesmo às vezes à frente de seu tempo, num momento de ditaduras, denunciando as injustiças sociais, 
os crimes contra os direitos humanos, com o apoio às pequenas comunidades eclesiais de base e 
afirmando fortemente a centralidade da “opção preferencial pelos pobres”. Alguém falou, referindo-se 
à teologia da libertação, da volta das caravelas. Elas vieram, no século XVI da Europa, trazendo 
soldados e missionários. Agora elas voltavam da América Latina, com uma nova maneira de fazer 
teologia. E no caso atual, levando Francisco, que foi de Buenos Aires a Roma. 
 
Há aí um elemento importante. Francisco se apresentou, basicamente, como o bispo de Roma e é 
enquanto tal – como o primeiro entre os bispos católicos do mundo - que exerce o magistério 
universal. Correntemente é conhecido como papa, mas antes de tudo é bispo romano. 
 
O nome de Francisco é muito significativo. Representa uma ruptura e uma novidade nos nomes da 
sucessão dos bispos de Roma. E faz pensar imediatamente em Francisco de Assis, simples leigo e em 
seu revolucionário ideal de pobreza, ali na Úmbria ao norte de Roma, no lado oposto do então 
poderoso e nobre papa Inocêncio III. Bergoglio, escolhendo o nome, não estará querendo colocar o 
pobre no centro das atenções? Mas também, sendo jesuíta, o primeiro dessa congregação na história 



do papado (tínhamos sonhado antes com outro jesuíta, Martini), certamente lembrou-se também de um 
dos fundadores da Companhia de Jesus, Francisco Xavier, que levou a fé de sua Igreja à Índia, depois 
até o Japão e pretendeu também entrar na China, o enorme e isolado Império do Meio. Ele e outros 
jesuítas que o sucederam nessa missão, como o famoso Padre Matteo Ricci, quiseram repensar o estilo 
e a liturgia romana nessas novas realidades. O míope provincianismo europeu da cúria romana daquele 
tempo não o permitiu. Quem sabe se o novo papa, na tradição desses jesuítas, não trabalhará na 
dimensão de uma Igreja da diversidade, em tempos planetários e ao mesmo tempo pluralistas? 
 
Nos últimos anos, a cúria romana foi alvo de severas críticas, que envolveram os dois últimos 
secretários de estado (espécie de primeiros ministros), o salesiano Bertone e, antes dele, outro italiano, 
Angelo Sodano. Essa posição frente à cúria deve ter influenciado fortemente o conclave. A eleição de 
um bispo de Roma vindo da periferia parece indicar, lembrando o título de uma peça de teatro do 
pensador católico existencialista Gabriel Marcel, que “Roma não está mais em Roma”. Ela deveria se 
abrir ao mundo inteiro, espalhada em diferentes realidades e com elas teria que se repensar. 
 
Nesta perspectiva, uma primeira tarefa urgente é transformar o governo centralizado da Igreja Católica 
Romana. O relatório, recentemente preparado por três cardeais já idosos, pareceria indicar graves 
problemas no centro da Igreja, nos campos da sexualidade, da corrupção financeira e da luta pelo 
poder. Francisco vem de fora; entretanto, membro de cinco congregações romanas, já deve estar 
razoavelmente informado de alguns desses problemas. Como reagirá ao ler o documento que lhe será 
entregue lacrado? Tenho a impressão de que o coração do suave João Paulo I não resistiu e morreu aos 
33 dias, ao conhecer as graves crises que, naquele momento, acometiam a Igreja, como os escândalos 
da pedofilia que começavam a vir à tona, e entre outros, o grave caso da diocese de Boston. 
Possivelmente, algumas dessas crises ainda persistem hoje. 
 
Francisco conseguirá fazer as reformas inadiáveis? Um indicador desta possibilidade – ou 
impossibilidade - será a nomeação do próximo secretário de estado, seu auxiliar direto. Os problemas 
com o anterior, Bertone, poderão ter influído na renúncia de Bento XVI. E logo depois, para 
Francisco, virão as nomeações dos dicastérios romanos (ministérios em clave secular), com esperadas 
nomeações vindas dos vários continentes e, esperemos, com prefeitos renovadores a serviço das 
dioceses do mundo afora. Esse processo de universalização já começou em pontificados anteriores, 
mas poderia incrementar-se agora com novas exigências. 
 
Também há que prestar atenção à nomeação de novos cardeais. Bento XVI, nas escolhas dos últimos 
consistórios, fortaleceu a Europa e a cúria romana. Levantando hipóteses sobre o nome do papa, 
cheguei a pensar num possível Leão XIV: enganei-me agradavelmente com a surpresa do nome 
inédito. 
 
Entretanto, a aposta se baseava na experiência de Leão XIII que, no século XIX, depois de dois papas 
anteriores ultrareacionários, Gregório XVI e Pio IX, anunciou uma abertura, dirigiu-se mais adiante ao 
mundo operário e indicou, ao ser eleito, que estivessem atentos às nomeações dos próximos cardeais, 
para ver a diferença de seu estilo. Escolheu então o grande teólogo recentemente convertido do 
anglicanismo, John H. Newman, mal visto por setores tradicionais na Igreja Católica Romana na 
Inglaterra e inclusive pelo outro cardeal inglês, Manning, ultrapapista no concílio Vaticano I. 
Newman, que Bento XVI admirava e recentemente beatificou, foi um crítico da centralização que se 
fortaleceu depois do Vaticano I e escreveu um interessante tratado, dizendo que a doutrina tem que se 
desenvolver na história e, portanto, mudanças periódicas são necessárias. 
 



Francisco poderia estar numa direção em sentido contrário do Vaticano I, reforçando o Vaticano II e a 
ideia de colegialidade que esse concílio enfatizou, num processo de descentralização, de participação e 
de diálogo com as igrejas locais. 
 
Vários temas chamados incorretamente de dogmas (os dogmas são em número menor do que se 
pensa), fazem parte de medidas disciplinares e podem e mesmo devem mudar com os novos tempos. 
Aí estão o que eu chamo de questões congeladas, como o celibato obrigatório, as normas sobre a 
contracepção, o uso dos preservativos e a moral sexual em geral, assim como a participação das 
mulheres nos ministérios (serviços) da Igreja, nos vários níveis e, inclusive - o que enfrentará maiores 
dificuldades - a ordenação de mulheres. 
 
Bergoglio, como arcebispo de Buenos Aires, parecia bastante conservador em várias dessas áreas, 
ainda que tenha sido mais flexível no que se refere aos contraceptivos, para situações graves. Mas 
quem sabe, não poderia abrir um debate a respeito destes e de outros assuntos, para um discernimento 
– ideia tão cara aos jesuítas – de toda a Igreja nos próximos tempos? Vários desses temas são 
discutidos a boca pequena, mas há, nas estruturas eclesiásticas atuais, uma autocensura que os dois 
últimos pontificados reforçaram. Leigas e leigos no mundo eclesial, teólogos, religiosos, religiosas, 
clérigos e bispos, deveriam sentir-se à vontade para pensar livremente e em voz alta. 
 
Francisco apareceu na sacada da basílica vaticana apenas com a batina branca, sem a capa de arminho 
de papas anteriores. A vida simples e despojada dele poderia indicar uma mudança nas pompas e a 
superação de uma certa teatralidade no Vaticano. Vendo o conclave, eu me reportava, com certo 
desconforto, ao tempo do renascimento. Dizem que Bergoglio não tinha automóvel, andava de metrô, 
deixou o palácio episcopal e foi morar num apartamento, como nosso D. Hélder, que se mudou para a 
sacristia de uma pequena Igreja de Recife. Aliás, D. Hélder, sempre ousado e criativo, propôs a Paulo 
VI entregar o Vaticano à UNESCO e ir viver na periferia popular de Roma. Isso não aconteceu, 
evidentemente, mas Paulo VI aboliu certos aspectos de ostentação. 
 
Contudo, há uma mancha no passado de Bergoglio. Ele era provincial dos jesuítas durante os governos 
militares. Acusam-no, e à maioria dos bispos argentinos, de terem-se calado nos períodos ditatoriais, à 
diferença da igreja chilena e da nossa CNBB. Uns poucos bispos argentinos foram valentes e um 
deles, Enrique Angelelli, muito provavelmente foi assassinado. Um jornalista argentino, Horacio 
Verbitzky, denunciou Bergoglio por talvez ter entregado dois jesuítas à repressão, mas ao que tudo 
indica não há provas a respeito e o imputado negou enfaticamente. Em todo o caso, pesa o silêncio; e 
não posso deixar de pensar no outro silêncio de Pio XII durante a perseguição aos judeus, ainda que, 
como se sabe, em privado tenha acolhido alguns e ajudado muitos a fugirem. Também em privado 
parece ter havido ações positivas de Bergoglio. Mas só depois da queda dos militares, um pouco tarde, 
foi que o episcopado argentino fez autocrítica e condenou os anos de chumbo; já então estava ali 
Bergoglio, primeiro como bispo auxiliar e depois como arcebispo de Buenos Aires. Por isso, há hoje 
uma reação dividida na Argentina: uma maioria está feliz por ter um Papa de sua nacionalidade, mas 
outros recordam os tempos negros da pior ditadura do continente e a posição controvertida do 
provincial e futuro arcebispo de Buenos Aires. Bem diferente da situação de valentes jesuítas da 
América Central, onde o filósofo e teólogo jesuíta Ignacio Ellacuría e cinco companheiros foram 
mortos pelos militares. Salvou-se na ocasião, por estar no exterior, outro jesuíta, o notável teólogo Jon 
Sobrino, que fora assessor do bispo D. Oscar Romero também assassinado. 
 
Mas agora é tempo de ter esperança. Temos um papa da periferia, de uma América Latina que pesa 
quase nada na geopolítica do mundo e que agora chega ao centro da Igreja Católica Romana. Poderia 



ser uma surpresa, como o bom papa João XXIII, considerado conservador no seu passado de bispo, de 
quem não se esperava muito no começo e que transformou profundamente a Igreja, convocando o 
concílio Vaticano II e convidando para um “aggiornamento”. 
 
Para isso, o novo bispo de Roma precisaria abrir um diálogo com as igrejas locais e aceitar uma 
descentralização nas decisões, nas pastorais e nos ritos da liturgia. Deveria entrar em comunicação 
permanente com as comissões episcopais, como a nossa CNBB. O Vaticano teria que ser reduzido a 
uma administração e não funcionar como um poder paralelo. Haveria também que diminuir o poder 
dos núncios: alguns falam de abolir esse posto, ou deixá-lo apenas como uma embaixada junto aos 
governos. Os núncios são normalmente italianos, sem experiência pastoral, saídos em geral do Colégio 
Caprânico, que forma diplomatas, e se colocam muitas vezes como obstáculos para um contato direto 
do bispo de Roma com as igrejas locais. A participação dos bispos irmãos com experiência pastoral 
dessas igrejas locais, em comunhão com o irmão maior romano, deveria crescer. As comissões 
nacionais teriam de ter um protagonismo mais forte junto a Francisco, por exemplo, na nomeação de 
bispos de sua região, que elas conhecem melhor do que ninguém. 
 
Muitos são os temas que esperam o novo papa. O fardo e o peso da responsabilidade de Francisco 
parecem ser enormes. É a ocasião de esperar e, sobretudo rezar, e rezar forte. Um momento tocante, de 
enorme significado, foi quando Francisco, com sincera humildade, pediu à multidão na praça, e em 
certo sentido ao mundo inteiro que o seguia pela televisão, que orasse e lhe desse uma bênção e, em 
silêncio, se inclinou por uns segundos. Como João XXIII indicou ao convocar o concílio, esperemos 
que ele, homem aparentemente simples e comunicativo, traga sinais de “uma inesperada primavera”. 

'Será a primavera depois de um duro inverno''. Entrevista 
com Leonardo Boff  

Ele se encontrou pessoalmente com o cardeal Jorge Mario Bergoglio apenas uma vez nos 
anos 1970, durante um retiro espiritual. Mas o brasileiro Leonardo Boff, um dos fundadores 
da Teologia da Libertação, coloca muitas esperanças no novo papa. Ele vê nele o vento da 
"primavera", que desfaz o "frio inverno da Igreja". E a arrasta ao terceiro milênio. "Ele 
sempre esteve do lado dos pobres e dos oprimidos, como nós, teólogos da libertação". E isso 
lhe basta. Não se importa com a marca e não acredita na cumplicidade com a ditadura militar.  
 
A reportagem é de Eleonora Martini , publicada no jornal Il Manifesto, 15-03-2013. A 
tradução é de Moisés Sbardelotto. 
 
Eis a entrevista. 
 
Que homem é Jorge Maria Bergoglio e que papa será Francisco? 
 
Para mim, o importante agora não é o homem, mas sim a figura de um papa que escolheu se 
chamar Francisco, que não é apenas um nome, mas sim um projeto de Igreja. Uma Igreja 
pobre, popular, que chama todos os seres da natureza com as doces palavras de "irmão" e 
"irmã". Uma Igreja do Evangelho, distante do poder e próxima das pessoas. 
 
Em sua opinião, o cardeal Bergoglio tem as cartas certas para trazer essa renovação à 
Igreja? 
 



Francisco recebeu em São Damião esta mensagem: reconstruir a Igreja que está em ruínas. 
Hoje, estamos em um rigoroso inverno, e o próprio castelo que os dois últimos papas criaram 
está em ruínas. E agora um novo papa vem de fora dos muros de Roma, quase dos confins do 
mundo, como ele mesmo disse, externo àqueles círculos de poder. E eu acredito que, acima de 
tudo, ele trabalhará internamente à Cúria para resgatar a credibilidade da Igreja, manchada 
pelos imbróglios, pelos escândalos dos pedófilos e do banco vaticano... E depois fará uma 
abertura ao mundo moderno, porque tanto Bento XVI quanto João Paulo II interromperam o 
diálogo com a modernidade. 

É um erro renunciar a entender e a dialogar com a cultura moderna. Difamá-la e considerá-la 
como puro relativismo e secularismo, não reconhecer os seus valores, é uma blasfêmia contra 
o Espírito Santo. As pessoas buscam uma verdade mais rica e mais ampla do que aquela da 
qual a Igreja acredita ser a portadora exclusiva. Ao contrário, a sua postura é de poder. 
Enquanto o sentido evangélico do papado é unir os fiéis cristãos na fé, no curso da história, ao 
invés, criou-se uma monarquia absolutista que pensa nas coisas em uma perspectiva jurídica. 
Esse papa logo disse que quer presidir a Igreja na caridade. Esse é o sentido da mais antiga 
tradição da função de Pedro. Penso que esse papa é o novo rosto da Igreja, humilde e aberta, 
que pode trazer a experiência do "Grande Sul" , onde vivem 70% dos católicos. 
 
A experiência latino-americana, em particular? 
 
A nossa Igreja não é mais o espelho da Igreja europeia. É uma Igreja fonte, que desenvolveu 
um rosto e uma teologia próprias, uma pastoral com raízes nas culturas locais. Francisco trará 
essa vitalidade à Igreja universal, para acabar com o inverno rigoroso e entrar em uma 
perspectiva de primavera. Bergoglio oferece essa esperança, e a promessa de que o papado 
possa ser vivido de forma diferente. 
 
Nos anos 1970, o jesuíta Bergoglio, segundo alguns observadores argentinos, teve uma 
atitude controversa com relação à ditadura militar. É ainda mais compartilhada a 
opinião segundo a qual ele é avesso à Teologia da Libertação. Qual é a sua opinião? 
 
Recentemente, Pérez Esquivel desmentiu que Bergoglio fosse cúmplice da ditadura 
argentina, explicando que, ao invés, ele salvou muitos perseguidos pelo regime militar. O que 
é certo é que ele sempre tomou a posição dos pobres e dos oprimidos, também no seu estilo 
de vida: é uma pessoa simples que viaja de ônibus, que vive em um pequeno apartamento, 
cozinha sozinho... Vem do povo, e se vê isso também na sua ação pastoral. No YouTube, há 
um vídeo muito bonito de Bergoglio que fala da dívida que todos temos para com os pobres, 
porque a desigualdade é fruto de uma sociedade antiética e anti-humana. E a marca registrada 
da Teologia da Libertação é a opção pelos pobres e contra a pobreza. 
 
Mas mesmo assim ele é filósofo, teólogo, reitor universitário. Segundo alguns 
especialistas, pode-se dizer que ele é muito distante ao menos daquela teologia da 
libertação de marca marxista. 
 
Essa é a versão das ditaduras militares que sempre caluniaram a Teologia da Libertação. Que, 
depois, foi aceita por Ratzinger como uma forma de teologia [por exemplo, nomeando em 
2012, como prefeito da Congregação para os Religiosos, o arcebispo brasileiro João Braz de 
Aviz, e, como chefe da Doutrina da Fé, Gerhard Ludwig Müller, ambos muito abertos à 
Teologia da Libertação, n.d.r.]. Mas nunca tomamos Marx como padrinho da Teologia da 
Libertação. Eu mesmo não sou marxista. E nunca existiu uma Teologia da Libertação 



marxista. O movimento da Teologia da Libertação, além disso, nunca foi forte na Argentina, 
onde, ao invés, desenvolveu-se uma teologia própria, encarnada na cultura popular local. Não 
se pode dizer que Bergoglio fosse contra esse tipo de teologia. 
 
Como teólogo, porém, Bergoglio nunca reconheceu o valor do movimento da Teologia da 
Libertação, não é mesmo? 
 
Ele é jesuíta e, como tal, possui uma ótima formação intelectual. Depois, estudou na 
Alemanha, como eu. Por isso, é também muito aberto intelectualmente. Mas eu não me 
importo com o título "Teologia da Libertação". Ao contrário, me importa qual atitude se opta 
por ter diante dos pobres e dos oprimidos do mundo. Bergoglio está do nosso lado. A nossa 
Igreja latino-americana tem muitos mártires: Oscar Romero, Enrique Angelelli, muitos 
colegas meus que foram sequestrados e assassinados durante a ditadura. Eles não tinham uma 
ideologia na cabeça, mas sim um certo tipo de atitude com as favelas, com os bairros, com os 
pobres. E isso é importante. Que nome damos a tudo isso, não importa. 
 
Francisco de Assis enfrentou o advento da economia monetária na época em que, na 
Itália, nasciam as primeiras comunas, prospectando uma visão de mundo diferente. O 
senhor acredita que, do mesmo modo, o desafio do Papa Francisco também é o de 
repensar, na fase atual, a relação da Igreja com o sistema capitalista? 
 
Eu acho que, como dizia o historiador inglês Arnold Toynbee, no tempo de São Francisco, 
depois do caos do Império Romano que introduziu a moeda – estamos nos albores do 
sistema capitalista –, simultaneamente, apareceu a oposição. Francisco era uma pessoa 
antissistema. Justamente Ratzinger, em um artigo famoso, disse que São Francisco – que 
viveu no tempo do Papa Inocêncio III, que foi o imperador talvez mais rico de toda a história 
cristã – era o contraponto. Ele vivia uma resistência profética, sem fazer nenhuma crítica oral, 
mas percorrendo um caminho evangélico alternativo. Esse é o ensinamento de São Francisco, 
no plano do viver, o viver sem títulos sobre a terra e não em posições de poder. Francisco não 
era padre, era um leigo. E nós esquecemos isso. Com a figura de Francisco, esse papa assume 
todo um conjunto de valores: valoriza os leigos e os movimentos populares. Algo muito 
importante, porque o tema central do mundo agora não é a Igreja, mas sim o futuro da vida, o 
peso do ser humano. Ora, para mim, a pergunta é o que a Igreja Católica faz para ajudar a 
humanidade a sair dessa crise, que pode ser determinante. Francisco pode ser o papa do fim 
do mundo, porque construímos uma máquina de morte que pode destruir tudo. Para mim, a 
mensagem de São Francisco é a único que pode nos arrastar para o terceiro milênio: ou a 
tomamos, ou vamos rumo ao fim. 
 
Mas o poder temporal da Igreja, o sistema do Estado vaticano podem se libertar da 
sujeição ao capitalismo? 
 
Eu acho que é inútil pensar em uma reforma do sistema capitalista, que já deu tudo o que 
podia dar e chegou ao fim. É preciso ir rumo a outro paradigma, para um "bien vivir", como 
dizem os índios latino-americanos. É preciso superar a dimensão temporal, política, do 
Vaticano, uma monarquia absolutista do passado. É preciso renunciar às nunciaturas, utilizar 
os bancos éticos, descentralizar a Igreja. Por que o dicastério das missões não pode ficar na 
Ásia? Por que o dos direitos humanos e da justiça não pode vir para a América Latina? E por 
que o do diálogo intereclesiástico não vai para Genebra, juntamente com o Conselho 
Mundial de Igrejas? Essa descentralização já foi pensada no Concílio Vaticano II. Os 
últimos dois papas esvaziaram essa instância de funcionalidade da Igreja e foram rumo à 



centralização do governo. Na base social desse tipo de Igreja, há grupos fundamentalistas 
como o Opus Dei, Comunhão e Libertação, os Cruzados do Evangelho. 
 
Portanto, o fato de ter preferido Bergoglio com relação ao cardeal brasileiro Odilo 
Scherer, membro da Comissão Cardinalícia de Vigilância do IOR, é um sinal muito 
importante? 
 
Graças a Deus, Scherer – que era o candidato da Cúria Romana, um conservador com uma 
autoridade muito forte – não é o novo papa. 
 
No entanto, o cardeal Bergoglio ficou marcado na Argentina pela sua campanha contra 
as uniões homossexuais. 
 
Até agora, ninguém na Igreja podia se afastar dessa visão de mundo. Ele, no entanto, há 
alguns meses, permitiu que um casal homossexual adotasse uma criança. Isso significa que 
não é uma pessoa inflexível. Agora, pode abrir uma discussão ampla sobre o celibato, sobre a 
sexualidade, sobre a reintrodução dos padres casados. Porque a Igreja tem uma crise 
institucional tremenda, não pode ser uma ilha sozinha no meio do mar. 
 
Qual é o bem comum da Igreja Católica? 
 
É a tradição de Jesus, o amor incondicional. Unir os dois polos: o Pai nosso com o nosso pão. 
Isto é, abrir-se à transcendência e preocupar-se com quem têm fome e necessidade. Só assim 
pode-se dizer amém. 

Por ser jesuíta, papa Francisco pode dialogar com a 
ciência. Entrevista com Roberto Romano  

Professor de ética e filosofia na Unicamp e doutor em filosofia pela Escola de Altos Estudos 
em Ciências Sociais de Paris, Roberto Romano considera que Jorge Mario Bergoglio, o 
papa Francisco, tem credenciais de sobra para enfrentar os dilemas da igreja num mundo 
multicultural, globalizado, acossado pelos avanços da ciência, cada vez mais dessacralizado. 
 
Segundo Romano, a Companhia de Jesus, ordem fundada por Inácio de Loyola no século 
XVI, de onde provém o atual papa, é a que mais dialoga com os desafios da modernidade. 
"Eles estudam, estudam, estudam, debatem com pesquisadores laicos do mundo todo para 
saber como reafirmar da melhor forma os princípios da igreja". 

A reportagem e a entrevista é de Laura Capriglione e publicada pelo jornal Folha de S. 
Paulo,18-03-2013. 
 
O filósofo foi, durante 12 anos, frade dominicano. O Brasil vivia sob a ditadura militar, fase 
em que o Convento dos Dominicanos de São Paulo converteu-se em base de apoio da luta 
armada e de seu líder principal líder, Carlos Marighella (1911-69). 
 
O jovem Romano (o nome homenageia a igreja de Roma) chegou a amargar um período atrás 
das grades, no famoso presídio Tiradentes. É com esse histórico que Romano avalia as 
denúncias de que Francisco teria delatado dois padres jesuítas para a ditadura argentina. 



Segundo Romano, o pontífice está pagando pelos erros de toda a igreja naquele país, que 
colaborou ativamente com a repressão. 

Eis a entrevista. 
 
Qual a importância de, pela primeira vez, o papa ser um jesuíta? 
 
A Companhia de Jesus foi criada no século XVI como parte da Contrarreforma. As pessoas 
ligam a Contrarreforma apenas ao combate à Reforma Protestante. Mas, na verdade, tratou-se 
de uma estratégia definida em relação à Reforma e ao Renascimento. 
 
Os desafios que eram apresentados à igreja na época vinham de um mundo que já era em boa 
parte laico e que estava produzindo uma série de saberes que ultrapassavam o quadro da 
metafísica tomista [de são Tomás de Aquino (1225-74)], adotado oficialmente pela igreja. 
 
Os jesuítas foram produzidos como verdadeiros guerreiros em luta pela conquista da 
modernidade para a Igreja Católica e para combater o protestantismo. Eles prepararam-se com 
todas as armas da cultura que era sua adversária. 

E como essa cultura jesuíta pode ajudar nos dias de hoje o governo da igreja? 
 
Não se pode pertencer a essa ordem sem um trabalho intelectual. É uma ordem que cultiva a 
ciência e a técnica. O caso do papa Francisco ilustra bem esse fato: primeiro, ele se formou 
em química, então, sentindo essa adequação com a ordem jesuítica, foi ser um deles. Muitos 
são médicos, físicos, matemáticos, teólogos, filósofos. Dedicam-se a um diálogo com o 
mundo científico, tecnológico e político. 
 
Você tem há séculos jesuítas nos Estados Unidos, na Alemanha, em Israel, no Brasil etc. Eles 
detêm um saber antropológico e científico muito aprofundado e ramificado 
internacionalmente. São uma ordem com capacidade intelectual e disciplina imensas. 
"Perinde ac cadaver" ou obedecer como um cadáver. Fazem tudo para a maior glória da 
igreja. 
 
Quem é a "turma" do papa no Brasil? 
 
Hoje, no Brasil, os jesuítas têm centros de excelência, como a Unisinos, no Rio Grande do 
Sul. Os temas mais relevantes do debate ético e religioso mundial aparecem lá: 
homossexualidade, aborto, vida, eutanásia. 
 
Quem é a estrela jesuíta no Brasil? 
 
É muito difícil encontrar um jesuíta estrela. Eles são avessos a esse brilhareco tão comum no 
meio acadêmico. De vez em quando, aparece um. Curiosamente, não pelo que ele fazia ou 
dizia, mas porque a igreja colocou-se contra o que ele fazia. Foi o caso de Teilhard de 
Chardin  [1881-1995], jesuíta francês. A igreja proibiu-lhe que continuasse suas pesquisas 
sobre a evolução. Aí, contra a vontade dele, ele tornou-se famoso. 
 
A escolha de um jesuíta pode significar um arejamento da igreja? 
 
Vai depender da capacidade de resistência da Cúria Romana a esse tipo de posição. Houve um 



movimento de centralização terrível no período de Pio XII  (1939-58), que reprimiu o quanto 
pôde as divergências internas e legou um poder imenso à Cúria quando morreu.  

João XXIII  foi um grande papa justamente por ter enfrentado a Cúria e convocado o 
Concílio Vaticano II. Isso permitiu que o papa Paulo VI governasse em colegialidade. 

Com João Paulo II, a Cúria voltou ao centro, com repressão, perseguição etc. Foi um dos 
papados mais repressivos da história da igreja. Eleito Ratzinger, o papa Bento XVI, ele não 
conseguiu dominar a Cúria. Esse desafio o papa jesuíta terá de enfrentar. 
 
Como? 
 
A igreja tem movimentos de sístole e diástole. Há os conciliaristas, que defendem o Concílio 
e o colégio dos bispos como autônomos em relação ao papa, e há os que defendem o poder 
absolutista do papa. Conforme a crise, a igreja apela para a colegialidade ou para a 
hipercentralização do poder. O que Francisco pode fazer é, pouco a pouco, aumentar a 
colegialidade. 
 
Há alguma chance de o novo papa flexibilizar a imposição do celibato? 
 
Eu acho muito difícil, mas será uma das questões a ser debatida nessa possível colegialidade. 
O papa terá de estabelecer um diálogo com os bispos nacionais e colocar na pauta todos esses 
problemas, inclusive a questão do celibato. Mas não sei se Francisco, pela idade, terá forças 
suficientes para tanto. 
 
Como o senhor avalia a denúncia sobre a suposta colaboração do novo papa com a 
ditadura argentina? 
 
Se existe um problema gravíssimo é o fato de a igreja argentina ter colaborado ativamente 
com a repressão. Foi muito mais do que uma simples omissão. A Argentina presenciou uma 
unidade da igreja com o regime ditatorial que é espelho do que já havia acontecido na Europa 
- na Espanha franquista, na Itália fascista, na Alemanha nazista. Não é por acaso que, depois 
da ditadura, a igreja perdeu um número imenso de fiéis na Argentina. Aliás, quem mais 
colaborou com a repressão ditatorial na Argentina não foram os jesuítas. Foram os 
dominicanos, a mesma ordem que, no Brasil, abrigou Carlos Marighella, o inimigo número 
um do regime militar. 
 
Como é possível? 
 
Essas ordens têm várias tendências internas. No caso dos jesuítas, essas tendências são mais 
disciplinadas. No caso dos dominicanos, as tendências transbordam em público porque a 
ordem tem origens históricas e ideológicas muito diferentes. Quando os dominicanos 
quiseram trazer a ordem para o Brasil, dom Pedro II disse que jamais deixaria que 
inquisidores entrassem. Mas aí contaram-lhe que eram os dominicanos franceses, de tendência 
socialista, e ele permitiu. Eram dominicanos diferentes dos que foram para a Argentina, 
herdeiros do ramo espanhol, ligados à tradição inquisitorial e, mais tarde, ao franquismo. 
 
Para mim, o papa Francisco pode estar pagando pelos pecados da igreja argentina como um 
todo. Até porque acho muito esquisito que um superior jesuíta colaborasse ou mesmo 
abandonasse à morte ou para a tortura dois "soldados" da sua própria ordem. Não se esqueça 



de que a Companhia tem a organização de um Exército. É preciso investigar melhor. É contra 
o espírito de disciplina da ordem. 
 
Como o novo papa tende a se relacionar com a Renovação Carismática? 
 
Ele pode aproveitar muito. Essa sabedoria antropológica que o jesuíta tem traduz-se 
justamente pela capacidade que eles têm de usar todos os movimentos que possam levar a 
uma expansão da fé. É evidente que parece um pouco esquisito pensar em um padre 
intelectualizadíssimo como o jesuíta em um movimento como a Renovação Carismática. Mas 
é assim que eles atuam. Na China do século XVII, eles adotaram a língua, os costumes, os 
paramentos chineses, o culto aos ancestrais e fizeram de Confúcio a filosofia de base. Contra 
os jesuítas, estavam os dominicanos que queriam impor o latim e que a filosofia de Confúcio 
fosse declarada demoníaca. Ganharam os dominicanos, e a igreja perdeu a China. 

NIZAN GUANAES 
Francisco 
Marca, design, conduta, relações públicas, alinhamento interno: "habemus papam" 
Que coisa mágica é a vida. Estava eu chegando a Buenos Aires na semana passada para uma reunião 
de trabalho e jamais poderia imaginar que estivesse ali naquele dia para presenciar a mão do Espírito 
Santo e da história. 
Saí do Aeroparque, o belo aeroporto ribeirinho da capital argentina, e fui até o meu hotel trocar de 
roupa antes de minha reunião. Liguei a televisão e, para a minha surpresa, o papa já havia sido 
escolhido. 
Durante a próxima hora, eu e o mundo esperamos para ver que novo papa a fumaça branca nos traria. 
E eis que ele chegou. Surpreendente como a vida. Um argentino. E eu em Buenos Aires. 
Começava ali uma aula de comunicação para o mundo que resume e mostra de maneira instintiva tudo 
o que os teóricos enchem a paciência e perdem um tempo enorme para explicar: a comunicação de 360 
graus. 
O cardeal Jorge Mario Bergoglio mostrou sem PowerPoint nem lero-lero como uma palavra pode 
mudar tudo, como um nome pode ser capaz de transmitir para o mundo todo uma mensagem tão 
poderosa e precisa. 
A palavra é Francisco. 
Francisco é uma palavra rica de significados num mundo pobre de significado. 
Francisco quer dizer coma moderadamente num mundo obeso. Francisco quer dizer beba com alegria 
num mundo que enfia a cara no poste. Francisco quer dizer consumo responsável em sociedades de 
governos e consumidores endividados. Francisco quer dizer o uso responsável do irmão ar, do irmão 
mar, do irmão vento e de todas as riquezas debaixo do irmão Sol e da irmã Lua. 
Francisco é um freio de arrumação não só na Igreja Católica Apostólica Romana, mas na sociedade a 
quem ela deve guiar. Em 24 horas, Bergoglio pegou uma instituição que estava emparedada e a tirou 
da parede, transportou-a dos intramuros do Vaticano para o meio da rua, para o meio do rebanho. 
Comunicar é o papel da igreja. Para isso, foram escritos o Velho Testamento e o Novo Testamento, e 
Jesus não deixa dúvida quando disse aos apóstolos: "Ide e anunciai o Evangelho". 
Ide, ao contrário do que faz a gorda Cúria Romana, quer dizer ir, não quer dizer ficar em Roma. Quer 
dizer ir e anunciar. 
E anunciar hoje é muito mais do que o comercial de 30 segundos. Anunciar hoje é usar todas as 
ferramentas disponíveis, todos os pontos de contato com seu público. Papa Francisco sabe disso muito 
bem. 
Tanto sabe que muito antes de se apresentar ao mundo na sacada do Vaticano baixou um Steve Jobs 



nele, e, quando o monsenhor veio lhe oferecer uma veste toda rebuscada, Francisco Jobs retrucou: Se 
o senhor quiser, pode vesti-la, monsenhor, eu, não. O carnaval acabou. 
É digno de reparo que Francisco não fez pesquisas nem testes antes de criar tudo isso. Não precisava. 
Foi buscar sua mensagem no DNA da igreja. E está escrevendo certo por linhas tortas. 
Mesmo as coisas conservadoras que têm dito, coisas com as quais eu pessoalmente não concordo, são 
muito relevantes. A igreja não pode querer agradar a todo mundo. Ela tem que marcar territórios e 
significar coisas, e, ao fazê-lo, naturalmente exclui almas de seu rebanho. 
Marca, design, conduta, relações públicas, endomarketing, alinhamento interno: "habemus papa". 
Francisco se utilizou de todos os recursos do marketing para passar sua mensagem rapidamente, com 
alto impacto e precisão, para o público interno e para o público externo. 
Parece até que o 3G Capital assumiu o comando da igreja. Choque de gestão, orçamento base zero, 
alinhamento com a cultura perdida, volta às raízes, fé no trabalho, administração franciscana e 
disciplina de jesuíta de santo Inácio e professor Falconi. 
Paradoxalmente, Francisco hoje acredita numa gestão mais parecida com Lutero do que com a 
tradição romana. Mas a igreja só teve que se enfrentar com Lutero porque ao longo do tempo se 
esqueceu da palavra Francisco. 
 
NIZAN GUANAES, 
Publicitário e presidente do Grupo ABC, escreve às terças-feiras, a cada 14 dias, nesta coluna. 

ENTREVISTA COM LEONARDO BOFF 

“O que interessa não é Bergoglio e seu passado, mas Francisco e seu futuro” 
n42 300x225 “O que interessa não é Bergoglio e seu passado, mas Francisco e seu futuro” 
Qual o interesse em agitar o passado do papa Francisco e não discutir a grave crise da Igreja?, 
questionou Leonardo Boff.  
 
Rio de Janeiro, Brasil, 19/3/2013 – O teólogo brasileiro Leonardo Boff, expoente de correntes 
progressistas da Igreja Católica latino-americana, não acredita nas denúncias que descrevem o papa 
Francisco como colaborador da última ditadura argentina. 
Em entrevista à IPS, Boff admite que se trata de um “tema polêmico”, com versões contraditórias. 
Contudo, ele prefere confiar nas declarações de notórios defensores dos direitos humanos da 
Argentina, que negaram qualquer vínculo de Jorge Bergoglio, o novo papa, com o regime militar que 
governou a Argentina entre 1976-1983. 
Boff, figura fundamental da Teologia da Libertação, olha com esperança para adiante e confia em que 
Francisco honre sua condição de jesuíta e seja “enérgico e radical” contra a epidemia de pedofilia e a 
corrupção que infestam a condução católica atualmente. 
 
IPS: Como interpreta a “descentralização” que implica a eleição de um papa latino-americano? 
LEONARDO BOFF: A Igreja central, isto é, o Vaticano e as Igrejas europeias, se sentia humilhada e 
envergonhada pelos escândalos criados dentro de seus próprios muros. Assim, elegeram alguém de 
fora, com outro ânimo e outro estilo de conduzir a Igreja. No Terceiro Mundo vivem 60% dos 
católicos. Já era hora de se ouvir melhor estas igrejas. Já não são igrejas-espelho da Europa, mas 
igrejas-fonte, com seu rosto e suas formas de organização, geralmente em redes de comunidades. Para 
mim, mais do que um nome, Francisco é um projeto de Igreja pobre, próxima do povo, evangélica, 
amante e protetora da natureza hoje devastada. São Francisco é um arquétipo deste tipo de Igreja. Com 
o papa Francisco se inaugura uma Igreja do terceiro milênio: longe dos palácios e em meio aos povos 
e às suas culturas. 



 
IPS: A que atribui a preferência por Bergoglio diante do cardeal brasileiro dom Odilo Scherer? 
LB: Scherer era o candidato do Vaticano, onde trabalhou e fez muitos amigos. Porém, defendeu 
publicamente a cúria e o Banco do Vaticano, criticado por todos, inclusive muitos cardeais. Isto 
desatou uma discussão pública que o queimou. Além do mais, não teria sido bom para a atual situação 
da Igreja. É conservador e autoritário. Teria sido um Bento 17. 
 
IPS: Na Argentina, a eleição de Bergoglio foi criticada por sua suposta cumplicidade no sequestro de 
dois sacerdotes jesuítas durante a ditadura. 
LB: Sei que, em geral, a Igreja argentina não foi profética em denunciar o terrorismo de Estado. 
Apesar disto, houve bispos como (Enrique) Angelleli, que morreu de maneira terrível, (Jorge) Novak, 
(Jaime) De Nevares e Jerónimo Podestá, entre outros, que claramente foram críticos. Com referência a 
Bergoglio, prefiro acreditar em Adolfo Pérez Esquivel, prêmio Nobel da Paz, e na ex-integrante da 
Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas (Graciela Fernández Meijide), que 
qualificam essa acusação de calúnia. Não encontraram nem uma vez o nome de Bergoglio em 
documentos ou denúncias. Pelo contrário, salvou muitas pessoas escondendo-as no Colégio Máximo 
de San Miguel. Além disso, vai contra seu caráter já conhecido, de homem forte e também terno, 
pobre e que continuamente denuncia as injustiças sociais existentes na Argentina e a necessidade de 
justiça e não de filantropia. Por fim, o que interessa não é Bergoglio e seu passado, mas Francisco e 
seu futuro. 
 
IPS: Por que o senhor passou por alto neste tema em suas declarações iniciais? 
LB: É um assunto polêmico e se deve conhecê-lo bem. As versões são contraditórias. Não falo de 
coisas sobre as quais não tenho clareza. E me pergunto: qual é o interesse de alguns grupos em 
levantar esta questão e não discutir a grave crise da Igreja e seu sentido diante da crise da humanidade. 
Talvez, isto eu concebo, poderia ter sido mais profético, como foram no Brasil o bispo Hélder Câmara 
e o cardeal Paulo Evaristo Arns. Mas aqui o Estado é laico e separado da Igreja. Na Argentina, o 
catolicismo é a religião do Estado, o que dificultou, mas não impediu, que houvesse resistência e 
denúncias de uma parte da Igreja. 
 
IPS: Omissão não é pecado? 
LB: A questão não é responder se é, ou não, pecado. Isto é assunto de religião. A questão é política, e 
para mim é de que lado está a pessoa: do lado dos pobres, dos que sofrem desigualdades perversas? 
Ou do statu quo que quer o crescimento ilimitado e uma cultura de consumo? Em 1990, havia 4% de 
pobres na Argentina. Agora são 33% (segundo dados não oficiais). Bergoglio ficou do lado dessas 
vítimas e vive cobrando justiça social. Se não entendemos isto, estamos nos desviando do ponto 
central. 
 
IPS: O senhor atribuiu a escolha do nome de Francisco “à desmoralização” de uma “Igreja em ruínas” 
por vários escândalos. Como deveria se expressar na prática esse nome? 
LB: Ele dá sinais de outro tipo de papado, sem símbolos de poder nem privilégios. Um papa que paga 
suas contas no hotel, que vai em um simples automóvel rezar na basílica de Santa María Maior e visita 
escondido seu amigo, o cardeal Jorge Mejía, que ficou doente em Roma… São gestos que o povo 
entende. Estou certo de que, com referência aos pedófilos e aos crimes financeiros, será mais jesuíta 
do que franciscano, enérgico e radical, porque tal como está a Igreja, não dá para continuar. 
 
IPS: O novo papa acredita ver a “mão do diabo” em questões como a despenalização do aborto e do 
casamento homossexual na Argentina e se choca com o governo por isso. Devemos antecipar um papa 



mais ou igualmente conservador nestes temas doutrinários? 
LB: Estes temas estão proibidos pelo Vaticano. Ninguém pode se afastar da postura oficial. Espero 
que Francisco, como papa, habilite uma longa discussão de todos estes temas, porque são parte da vida 
real do povo e da nova cultura que está nascendo, especialmente a questão do celibato e da moral 
sexual. Isto não significa que a Igreja renuncie às suas posturas de fundo, mas que se discuta dentro do 
campo democrático, e terá que respeitar o que for democraticamente decidido. O bom da democracia é 
que impede imposições de cima para baixo e permite que sejam ouvidas opiniões diversas, ainda que 
não sejam vitoriosas. Envolverde/IPS 

La Iglesia ha encontrado un líder ¿Y el mundo político?  

Por: Juan Arias | 30 de marzo de 2013  

 
La Iglesia ha sido más rápida que el mundo político. Ambos estaban hasta ayer en 
profunda crisis de identidad. La Iglesia hundida en sus escándalos vaticanos y convertida en 
un “fósil”, en expresión dura del teólogo brasileño Leonardo Boff, con sus iglesias vendidas 
para convertirlas en salas de fiestas nocturnas y los confesionarios en muebles bar.  

Y el mundo político se encuentra perdido en una profunda crisis, no sólo económica sino 
también de valores, huérfano de liderazgo, en plena revuelta civilizatoria sin saber por donde 
tirar.  

Ambas instituciones, la religiosa y la laica, se arrastran sin horizontes para sus jóvenes 
generaciones, dando palos de ciego. En ese panorama, la Iglesia, con sus dos mil años de 
historia, sus santos y demonios, sus inquisiciones y sus mártires de la caridad, ha conseguido 
encontrar un líder mundial cuando empezaba a resbalar por el barranco de la desesperanza.  

Y lo ha hecho a través de un puñado de cardenales, la mayoría ancianos y conservadores, 
reunidos durante dos semanas en Roma, sin grandes alharacas y revestidos de misterios y 
secreto, pero que se dieron cuenta que el eje del mundo ha cambiado, ya no es Europa, sino 
que se ha trasladado a los países emergentes. 

La Iglesia acabó viéndolo y se fue a buscar el nuevo líder a las Américas. "Me buscaron 
muy lejos", subrayó significativamente el papa Francisco al aparecer en el balcón la 
tarde de su elección. 

 
El papa Francisco, que sigue llamándose sacerdote y obispo, no papa, se ha convertido, en 
menos de un mes al mando de la nave Iglesia, en el personaje más en vistas del planeta, como 
un día lo fueron un Gandhi o un Luther King . 

Con un puñado de gestos simbólicos, ha dado rienda suelta a una auténtica revolución 
religiosa y política que empieza a resonar más allá de la misma Iglesia.  

¿Y el mundo político qué está esperando?  



Una vez Stalin preguntó cuantos ejércitos tenía el papa de Roma.  
Hablaba de armas, pero la Iglesia es un ejército con otras armas en sus manos, que empezaban 
a oxidársele  

Es una institución, a pesar del peso de errores que arrastra, de las mejor organizadas 
del mundo, que cuenta con la friolera de mil doscientos millones de fieles, un ejército de más 
de un millón de sacerdotes y religiosos, con 114.736 instituciones asistenciales en el mundo; 
5.246 hospitales; 74.000 dispensarios y leproserías; 15,208 residencias de ancianos 
incurables; 1.046 universidades; 205.000 colegios; 70.000 asilos nido con 7 millones de 
alumnos; 687.282 centros sociales y 131 centros de personas con sida en 41 países. 

Una vez el líder comunista italiano Enrico Berlinguer, que no era creyente pero acompañaba 
los domingos a misa, a su mujer e hijos que si lo eran, a los que esperaba en la puerta de la 
Iglesia, solía decir: “Si nosotros los comunistas tuviésemos a un millón de mujeres y 
hombres, como las monjas y religiosos católicos, con voto de obediencia y dispuestos a 
cualquier sacrificio, haríamos una verdadera revolución social”.  

 
Y es esa revolución social la que el nuevo papa Francisco ha empezado a llevar a cabo en 
la Iglesia y que el mundo político parece incapaz de hacerla, sumergido en sus recetas de 
sacrificios y recortes a los más débiles, mientras se multiplica como una cizaña maligna, la 
corrupción de políticos y banqueros.  

Si al mundo de hoy le falta un gran líder, capaz de devolver esperanza y abrir nuevos 
horizontes a una sociedad desencantada y en ruinas, la Iglesia parece haberlo encontrado.  

Y no un líder místico, encerrado en sus rezos, con una visión arcaica y autoritaria de la fe, 
sino alguien que ha pedido a los soldados de ese ejército hoy bajo su mando, que dejen de ser 
“coleccionadores de antigüedades” y cultivadores de “teologías narcisistas” y se vayan a 
manchar sus pies con el barro “de las periferias del mundo”, donde se encuentran los más 
explotados por el poder.  

Un jesuita que posee “racionalidad y fe”, como afirman quienes le conocen de cerca, que 
además de teología ha estudiado psicología y literatura, y que al mismo tiempo ha escogido 
como símbolo papal un “ corazón franciscano”, puede llegar a ser más que un mero líder 
espiritual de una Iglesia.  

Sus antecedentes como arzobispo y cardenal de Buenos Aires y sus primeros gestos de 
desapego a las apariencias y símbolos del poder vaticano para poner su énfasis en una Iglesia 
que debe ser “pobre y para los pobres”, lo están ya convirtiendo también en una referencia 
política y social del mundo.  

 
 
Es justamente el mundo el que está entendiendo - de ahí la perplejidad y hasta miedo de 
ciertos políticos - que el papa Francisco, no es sólo un religioso que se contentará con lavar 
los píes a los pobres y visitar favelas. 

Los poderosos han empezado a entender que apostar por los desheredados de la Tierra, 
por la escoria del mundo, por los desahuciados, no sólo para consolarlos, sino también para 



elevarles social y culturalmente, para despertar en ellos la fuerza de su dignidad como 
personas, sus derechos y su espíritu crítico, equivale a una nueva revolución mundial. Y 
que su mentor puede acabar siendo más que un mero líder espiritual.  
 
El papa Francisco le dice al rabino judío argentino Skorka, en su libro Entre el cielo y la 
tierra que a él “le gusta la política”, concebida como "la fuerza responsable del bienestar de 
la gente". 

Le cuenta que cuando se encuentra con agnósticos y ateos “no les habla de Dios”, sino que 
les pregunta si están dispuestos a empeñarse en la lucha contra las injusticias perpetradas 
contra los más desamparados del sistema, ya que eso le basta. “Sólo les hablo de Dios si ellos 
me hablan”, comenta.  

A una madre que desesperada, se le quejaba, en Buenos Aires, de que su hijo joven había 
abandonado la fe, el entonces cardenal Bergoglio, le preguntó: “?Sigue su hijo siendo una 
buena persona que se interesa por los demás?” La mujer le dijo que sí. “Entonces quédese 
tranquila. Su hijo sigue creyendo en lo que debe creer”, la consoló.  

Un líder así, puede crear esperanza en unos y temores en otros, ya que  está pidiendo a una 
Iglesia anquilosada y en buena parte aburguesada, que salga de la retaguardia para ir a 
combatir a la primera línea del frente, puede acabar convirtiéndose en una referencia mundial 
de lo que el teólogo Boff llama “un liderazgo no autoritario, de valores universales en el que 
lo importante no es ya la institución Iglesia sino la humanidad y la civilización que hoy 
pueden ser destruidas”. 

 
Como un día surgieron líderes capaces de sacudir al mundo como Gandhi, Luther King  o 
Mandela, entre otros, es posible que a esa lista de líderes contra la violencia y contra las 
discriminaciones de los diferentes, haya que añadir pronto al papa Francisco.  

Eso si le dejan actuar en paz, sin blindarle en los palacios vaticanos, que por ahora ha 
descartado, impidiéndole de acercarse y de escuchar demasiado a la gente.  

En Brasil, para el viaje a Río del papa, el próximo julio, con motivo de la Jornada Mundial de 
la Juventud, las autoridades le han preparado un blindaje de 750 policías civiles y 
militares para proteger su vida, y que le acompañarán día y noche. 
 
No será fácil, sin embargo, blindar del todo a un papa que ha pedido a los sacerdotes del 
mundo entero que no tengan miedo de "perder la propia vida”,  si su empeño social y 
religioso se lo exigiera.  

Jesús fue crucificado con poco más de 30 años. Los primeros cristianos, apóstoles, obispos y 
papas acabaron todos mártires de su fe y de su desobediencia al poder que les pedía que se 
arrodillase ante él.  

El viernes santo pasado, el papa Francisco se echó en la Iglesia de bruces al suelo en 
adoración no a los poderes del mundo. Lo hizo en señal de fidelidad a aquel Jesús que 
predicaba que “quién defiende la propia vida la perderá” y que los "que se humillan serán 
ensalzados". 



Los cobardes, al final, son ya vivos muertos, como decía Gandhi. 

 

 

16/03/2013 

Ivone Gebara* 

Passadas as primeiras horas do impacto da eleição do Cardeal Bergoglio de Buenos Aires, das 
emoções primeiras de termos um papa latino-americano, com expressão amável e cordial a 
vida presente nos convida a refletir. 

Apesar de seu valor, os meios de comunicação têm também o poder de amortizar as mentes e 
de impedir que perguntas críticas aflorem ao pensamento das pessoas. Nesses dois últimos 
dias que precederam a eleição papal, muitas pessoas no Brasil e no mundo foram tomadas 
pelas transmissões em direto de Roma. Sem dúvida um acontecimento histórico desses não se 
repete todos os meses! Mas, que interesses tiveram as grandes empresas de telecomunicações 
em transmitir os inúmeros detalhes da escolha do novo Papa? A quem servem os milhões de 
dólares gastos nas transmissões ininterruptas até a chegada da fumaça branca? Do lado de 
quem se situam esses interesses? Que interesses tem o Vaticano em abrir as possibilidades 
para essas transmissões? Essas perguntas talvez inúteis para muitos, continuam a ser 
significativas para alguns grupos preocupados com o crescimento da consciência humanista 
de muitos/as de nós. 

São em grande parte as empresas de telecomunicações as responsáveis pela manutenção do 
segredo nas políticas eleitorais do Vaticano. O segredo, os juramentos e as penalidades por 
não respeitá-los são parte integrante do negócio. Criam impactos e fazem notícia. Não se trata 
de uma tradição secular sem conseqüências para a vida do mundo, mas de comportamentos 
que acabam viciando a busca de diálogo entre os grupos ou excluindo grupos de um 
necessário diálogo. Nenhuma crítica a esse sistema perverso que continua usando o Espírito 
Santo para a manutenção de posturas ultraconservadoras revestidas de ares de religiosidade e 
bondosa submissão é feito. Nenhum espaço para que vozes dissonantes possam se manifestar 
mesmo com o risco de serem apedrejadas é aberto na oficialidade das transmissões. Uma ou 
outra vez se percebe uma pequena ponta crítica se esboçando, mas logo é abafada pelo "status 
quo” imposto pela ideologia dominante. Do novo papa Francisco se contou que usava 
transportes públicos, estava próximo dos pobres, fazia sua comida e que a escolha desse nome 
o assemelhavam ao grande santo de Assis. Foi imediatamente apresentado como uma figura 
simples, cordial e simpática. Na imprensa católica nada se falou das suspeitas de muitos em 
relação a sua postura nos tempos da ditadura militar, de suas atuais posturas políticas, de suas 
posições contrárias ao matrimonio igualitário, ou mesmo contra o aborto legal. Nada se falou 
de suas conhecidas críticas em relação à teologia da libertação e de seu desinteresse pela 
teologia feminista. A figura bondosa e sem ostentação eleita pelos cardeais assistidos pelo 
Espírito Santo encobriu o homem real com suas inúmeras contradições. Hoje os jornais (Folha 
de São Paulo, O Estado de São Paulo) delinearam perfis diferentes do novo papa e temos uma 
percepção mais realista de sua biografia. Além disso, foi possível intuir que sua eleição é sem 
dúvida parte de uma geopolítica de interesses divididos e de equilíbrio de forças no mundo 
católico. Um artigo de Julio C. Gambina da Argenpress publicado via internet ontem (13 de 
março de 2013) assim como outras informações enviadas por grupos alternativos da 



Nicarágua, Venezuela, Brasil e, sobretudo da Argentina confirmaram minhas suspeitas. A 
cátedra de Pedro e o Estado do Vaticano devem mover suas pedras no xadrez mundial para 
favorecer as forças dos projetos políticos do norte e dos seus aliados do sul. O sul foi de certa 
maneira co-optado pelo norte. Um chefe político da Igreja, vindo do sul vai equilibrar as 
pedras do xadrez mundial, bastante movimentadas nos últimos anos pelos governos populares 
da América latina e pelas lutas de muitos movimentos entre eles os movimentos feministas do 
continente com reivindicações que atormentam o Vaticano. Se, é no sul que alguma coisa 
nova está acontecendo politicamente nada melhor do que um papa do sul, um latino-
americano para enfrentar esse novo momento político e conservar as tradições da família e da 
propriedade intactas. Sem dúvida uma afirmação desse tipo quebra o encanto do momento da 
eleição e a emoção de ver a multidão na Praça de São Pedro irrompendo em aplausos e gritos 
de alegria diante da figura do papa Francisco. Muitos dirão que essas críticas tiram a beleza de 
um acontecimento tão emocionante quanto a eleição de um papa. Talvez, mas creio que são 
críticas necessárias. 

A tão badalada preservação da evangelização como prioridade da Igreja parece ser a 
preservação de uma ordem hierárquica do mundo onde as elites governam e os povos 
aplaudem nas grandes praças públicas, se emocionam, rezam e cantam para que as bênçãos 
divinas caiam sobre as cabeças dos novos governantes político-religiosos. O mesmo 
catecismo com poucas variações continua a ser reproduzido. Não há reflexão, não se 
despertam as consciências, não se convida ao pensamento, mas a conservação de uma 
doutrina quase mágica. Por um lado é a sociedade do espetáculo que nos invade para que 
entremos na disciplina da ordem/desordem contemporânea com certa dose de romantismo e 
por outro a sociedade assistencialista identificada à evangelização. Sair às ruas para dar de 
comer aos pobres e rezar com os prisioneiros embora tenha algo de humanitário não resolve o 
problema da exclusão social presente nos muitos países do mundo. 

Escrever sobre a "geopolítica do segredo” em tempos de euforia mediática é como estragar a 
festa dos vendilhões do Templo felizes com suas barracas cheias de terços, escapulários, 
vidros de água benta e imagens grandes e pequenas de muitos santos. O problema é que se 
abrimos o segredo desmancha-se o charme da fumaça branca, se quebra o suspense de um 
conclave secreto que fecha ao povo católico o acesso às informações às quais temos direito, se 
desnudam os corpos purpurados com suas histórias tortuosas. 

Quebrar o segredo é quebrar a falsidade do sistema político-religioso que governa a Igreja 
Católica Romana. É tirar as máscaras que nos sustentam para afinal abrir nossos corações para 
a real interdependência e responsabilidade entre todos nós. Os jogos de poder são cheios de 
astúcias, ilusões e até de boa fé. Somos capazes de nos impressionar com um gesto público de 
carinho ou de simpatia sem nos perguntarmos sobre o que de fato constituiu a história dessa 
pessoa. Nem nos perguntamos sobre as ações de seu passado, de seu presente e suas 
perspectivas de futuro. É apenas o momento da aparição da figura simpática vestida de branco 
que nos impressiona. Somos capazes de nos emocionarmos frente a um carinhoso "bona 
cerra” papal (boa noite) e irmos para cama como crianças bem comportadas abençoadas pelo 
bondoso papai. Já não somos mais órfãos visto que a orfandade paterna numa sociedade 
patriarcal é insuportável mesmo por poucos dias. 

Nós somos cúmplices da manutenção desses poderes tenebrosos que nos encantam e nos 
oprimem ao mesmo tempo. Nós, sobretudo os que têm mais lucidez nos processos políticos e 
religiosos, somos responsáveis pela ilusão que esses poderes criam na vida de milhares de 
pessoas, sobretudo veiculadas pelos meios de comunicação religiosos. Somos capazes de nos 



enternecer de tal forma que nos esquecemos dos jogos do poder, das manipulações invisíveis, 
da arte teatral cultivada e tão importante nessas ocasiões. 

Não podemos fazer previsões sobre os rumos do futuro da governança da Igreja Católica 
Romana. Mas à primeira vista não parece que podemos esperar grandes mudanças nas 
estruturas e políticas atuais. As mudanças significativas virão se as comunidades cristãs 
católicas assumirem de fato a direção do presente do cristianismo, ou seja, se elas forem 
capazes de dizer a partir das necessidades de suas vidas como o Evangelho de Jesus poderá 
ser traduzido e vivido em nossas vidas hoje. 

A geopolítica do segredo tem interesses altíssimos a defender. É parte de um projeto mundial 
de poder aonde as forças da ordem se vêm ameaçadas pelas revoluções sociais e culturais em 
curso em nosso mundo. Manter o segredo é justificar que há forças superiores às forças 
históricas da vida e que estas são mais decisivas que os rumos que podemos dar à nossa luta 
coletiva por dignidade, pão, justiça e misericórdia em meio aos muitos reveses e tristezas que 
nos acometem em meio do caminho. 

Termino essa breve reflexão na esperança de que possamos não apagar a luz da liberdade que 
vive em nós e seguirmos bebendo das fontes de nossos sonhos de dignidade com lucidez sem 
nos impressionarmos com as surpresas que podem parecer grandes novidades. Afinal é apenas 
mais um papa que inscreve seu nome nessa instituição que apesar de sua história de altos e 
baixos mereceria ser transformada e repensada para os dias de hoje. 

Mudanças podem sempre acontecer e é preciso estar abertos aos pequenos sinais de esperança 
que irrompem por todos os lados mesmo das instituições as mais anacrônicas de nosso 
mundo.  

*Ivone Gebara é escritora, filósofa e teóloga. 

 

Chegou a hora de reunir um novo Concílio de Niceia  
 Neste momento da história cristã – iniciado pela sábia e corajosa renúncia do Papa Bento XVI –, 
precisamos de um “novo Niceia“, uma nova tentativa para unificar o povo de Deus com coragem e 
criatividade. 

A opinião é do teólogo norte-americano Mark Etling , professor da Escola de Estudos 
Profissionais da St. Louis University e também colaborador dos Missionários Oblatos de 
Maria Imaculada de Belleville, Illinois , EUA. O artigo foi publicado no sítio National 
Catholic Reporter, 31-03-2013. A tradução é de Moisés Sbardelotto. 

Eis o texto. 

Quando o imperador romano Constantino convocou o Concílio de Niceia, em 325 d.C., 
tanto a Igreja quanto o império estavam em um estado de incerteza e instabilidade. Um pouco 
mais de uma década antes, Constantino havia legalizado o cristianismo, porque ele 
reconheceu o crescente poder social e financeiro dos cristãos no seio do império. Mas a 
controvérsia, o tumulto e a violência assolavam algumas questões teológicas não resolvidas. 
A principal delas era a questão da relação de Deus Pai e o Filho. Como o cristianismo podia 



fazer a afirmação de que Deus é um e ao mesmo tempo afirmar a divindade do Filho? Nesse 
sentido, como o cristianismo podia afirmar que Jesus, um ser humano, também era o divino 
Filho de Deus? 

Os cerca de 300 bispos que se reuniram em Niceia seguiram um caminho criativo que abriu 
precedentes para resolver as questões diante deles. 

Primeiro, a perceptível necessidade de unidade entre as mais diversas comunidades cristãs do 
império levou a criar fórmulas de credo que excluíam o dissenso – e os dissidentes. Os bispos 
queriam criar a unidade na Igreja – e ajudar a mantê-la no império – estabelecendo claramente 
no credo quem estava “na” Igreja e quem estava “fora”. O Concílio optou por um caminho 
“ou-ou” para determinar quem podia chamar-se cristão de fato. A sua mensagem era clara: 
acredite desta forma, ou você está fora. 

Segundo, a ambiguidade de certas afirmações bíblicas sobre a relação entre o Pai e o Filho 
motivou os padres conciliares a incorporar criativamente termos e categorias filosóficos no 
credo. O mais conhecido deles é a palavra homoousious, “um em ser” ou “consubstancial”, 
que os bispos usavam para descrever a relação entre o Pai e o Filho. 

Terceiro, o próprio fato de os bispos se reunirem estabeleceu o Concílio geral como um 
modelo para resolver importantes questões doutrinais na Igreja romana. 

Agora, quase 17 séculos depois, estamos em outra encruzilhada. Os católicos estão 
profundamente divididos sobre questões de teologia, autoridade, interpretação bíblica, 
tradição e direito canônico. Os desenvolvimentos em arqueologia, exegese bíblica, pesquisa 
histórica, psicologia e outras disciplinas fazem-me pensar se o Credo Niceno continua sendo 
suficientemente elástico para incorporar as verdades do cristianismo da forma como elas – e 
os cristãos que o recitam – evoluíram. 

Neste momento da história cristã – iniciado pela sábia e corajosa renúncia do Papa Bento 
XVI –, precisamos de um “novo Niceia“, uma nova tentativa para unificar o povo de Deus 
com coragem e criatividade mediante o veículo de um Concílio geral. 

A principal diferença entre o novo Niceia e o primeiro, no entanto, é que, desta vez, a Igreja 
pode construir a unidade através de uma abordagem inclusiva “e-e”, em vez de uma postura 
exclusivista “ou-ou”. 

Minha lista de itens da pauta para o novo Niceia é excessivamente ambicioso. Mas a 
oportunidade que esta agenda apresenta para unificar e dinamizar a Igreja é igualmente 
enorme. Ela inclui: 

• Uma afirmação mais atualizada sobre Deus. Nossa compreensão nova e em rápida 
mudança do universo, nossa consciência cada vez mais profunda das crenças sobre Deus em 
outras tradições religiosas, as questões profundamente perturbadoras sobre a vontade e a 
capacidade de Deus de impedir tanto os males morais quanto naturais – tudo isso desafia a 
Igreja a se concentrar mais em Deus como mistério, desconhecido e incognoscível, e menos 
em Deus como o Ser Supremo eternamente imóvel, onisciente e todo-poderoso do 
neoplatonismo do século IV. 



• Uma compreensão mais ampla de Jesus. Os estudos bíblicos modernos têm revelado 
muito sobre a vida e o ministério de Jesus – como judeu, como rebelde social, como líder do 
movimento do reinado de Deus –, e isso deve ter o seu lugar ao lado das afirmações 
tradicionais sobre geração, consubstancialidade e encarnação. 

• Uma compreensão mais ampla da salvação. A ortodoxia nicena se focou na morte e na 
ressurreição de Jesus como os eventos soteriológicos definidores. Estava implícita nessa 
asserção a crença de que a humanidade precisava ser, e foi, salva do pecado mediante a cruz e 
a ressurreição. Mas estudos recentes têm nos mostrado que a salvação do pecado mediante a 
morte e a ressurreição não era o único paradigma soteriológico entre os primeiros cristãos. Da 
mesma forma, a filosofia existencialista contemporânea e a psicologia clínica levaram ao 
desenvolvimento de um modelo de integridade pessoal que se foca no autoconhecimento 
mediante terapia e introspecção como a chave para a saúde e o bem-estar mentais. Com base 
nesses avanços, deve-se incluir uma ampliação da nossa compreensão da salvação para incluir 
os ensinamentos de Jesus sobre a necessidade de superar a ignorância sobre si mesmo para 
expandir a nossa compreensão da salvação. 

• Uma compreensão mais ampla de revelação. A Igreja primitiva determinava que a 
revelação de Deus em Cristo chegou ao fim com a morte do último apóstolo. A fim de 
combater a ameaça dos gnósticos, a Igreja primitiva afirmava que os ensinamentos autênticos 
de Jesus foram recebidos e compreendidos apenas pelos apóstolos, e que essas verdades 
continuam a ser comunicados acuradamente e com autoridade apenas pelos seus sucessores, 
os bispos. Sem negar a sucessão apostólica, a Igreja deve afirmar que a vontade de Deus 
continua sendo revelada hoje a qualquer e a todos os que buscam sinceramente a Deus. 

• Uma compreensão mais ampla da autoridade e do ministério. Escritos cristãos 
primitivos recentemente descobertos, como o Evangelho de Maria, indicam que as mulheres 
tinham papéis de liderança proeminentes na Igreja primitiva – papéis que foram suprimidos ao 
longo do tempo. O novo Niceia poderia ter um outro olhar sobre como e por quem a 
autoridade é exercida na Igreja, e sobre quem pode ser ordenado para o ministério litúrgico na 
Igreja. 

• Um cânone expandido da Escritura. Sem alterar o cânone atual, a Igreja deveria 
empreender uma revisão cuidadosa daqueles textos considerados heréticos pela Igreja 
primitiva – por razões que podem ter feito sentido à época – e expandir o cânone das 
Escrituras cristãs para incluir escritos que são coerentes com os entendimentos renovados 
sobre Deus, Jesus, salvação, revelação e autoridade descritos acima. 

• Um novo credo. Dado todo o exposto, não seria o momento de a Igreja formular um 
novo Credo Niceno – um credo para o século XXI, que articule as crenças centrais do 
cristianismo da forma como as temos compreendido e afirmado desde que o Credo de Niceia 
foi concluído em 381? De fato, o novo Credo Niceno não seria absolutamente “novo” – ele 
incorporaria a compreensão mais profunda e mais completa dos mistérios cristãos que 17 
séculos de pesquisa, reflexão e experiência de vida, sob a orientação e a inspiração do Espírito 
Santo, nos deram. 

Um novo Concílio de Niceia é uma oportunidade de ouro para que a Igreja torne os seus 
principais ensinamentos mais relevantes e transformadores, tornando-os menos exclusivos e 
mais inclusivos. Este é o nosso momento – a nossa chance para construir uma mesa maior 
para o banquete do Senhor.      Quarta feira, 03 de abril de 2013 



 

Por que uma Igreja dos pobres é absurda?  

http://catolicidadetradit.blogspot.com.br/2013/03/por-que-uma-igreja-dos-pobres-e-absurda.html 

Rafael Gonçalves de Queiroz 
 

 

"É evidente que a fé da Igreja dos pobres é uma fé sem credo nem conteúdo.Significa simplesmente 

a presença reveladora de Deus nos atos libertadores"-Dom Boaventura Kloppenburg.Igreja 

Popular, p. 164. 

 

Recentemente a eleição do Cardeal Bergoglio ao Papado com o nome de Papa Francisco reacendeu a 

discussão sobre a "Igreja dos pobres".O Pontífice reiterou que quer uma "Igreja pobre para os 

pobres".Como católicos aderimos de todo coração e mente ao Papa como supremo mestre da 

cristandade.O Papa quando ensina em termos de fé e moral , nas condições devidas , é 

infalível.Porém nem sempre o é quando adota esta ou aquela linha de pastoral ou de ação , 

sobretudo quando ela se afasta dos princípios repetidos ininterruptamente pelo Magistério.O poder 

do Papa é tão divino que o que um Papa ligou outro não pode desligar.E em nome disso é que nos 

posicionamos contra esta noção de Igreja dos pobres , dada a sua insuficiência teológica e por 

representar um desvio em relação a Tradição Bimilenar da fé.Nada mais absurdo que uma Igreja dos 

pobres.Afirmar isso é dizer que a Igreja é um partido!! 

 

São Paulo Apostolo deixa claro que a Igreja de Cristo não é um partido :" Não há judeu nem grego; 

não há escravo nem livre; não há homem e mulher, porque todos sois um só em Cristo Jesus. (Gl 3, 

27-28)".Logo nem pobres nem ricos mas todos igualmente membros do Corpo de Cristo.Essa á base 

real da caridade e fraternidade cristã.Quem pretenda falar em nome de uma Igreja dos pobres fala 

em referência a uma parte do corpo e não de todo o corpo.Logo o divide. 

 

.Muitos diriam que falar de Igreja pobre e dos pobres é referência a São Francisco de Assis , mas é 

fato que em nenhum dos escritos franciscanos se encontram tais expressões ou categorias 

teológicas.Ainda que a pobreza franciscana tenha seu valor e sentido dentro da espiritualidade 

católica, Eric Voegelin já dizia que dentro do ideal de pobreza franciscana haviam elementos que 

podiam , perdendo o equílibrio , resultar em revolucão social : 

 

"Em qualquer caso, o ideal de pobreza,juntamente com outros conselhos evangélicos, estava 

destinado a ser o símbolo da revolução...São Francisco alargou o nosso mundo mas a sua tónica na 

nova dimensão negligenciou outras dimensões. Traz a irrupção de novas forças intramundanas; não 

traz asíntese; a espiritualização da natureza é um naturalismo.A fórmula da vida em conformidade 

com Cristo é conformidade com o sofrimento de Cristo, não comCristo-rei em sua glória.São 

Francisco criou o símbolo do Cristo intramundano que absorve a parcela pessoal do salvador que se 

conforma com os humildes e sofredores. Mas o Cristo dos pobres não é o Cristo da hierarquia 



sacerdotal e régia, nem a cabeça do corpo místico de Cristo e da humanidade. A evocação de São 

Francisco desestabiliza o compromisso com o mundo, característico do período imperial ocidental e a 

diferenciação dos homens e oestabelecimento das duas ordens como funções do corpo místico. O 

mundo rompe-se quando Cristo deixa de ser acabeça do corpo diferenciado da cristandade e se 

torna o símbolo de uma sua parte. "-Eric Voegelin , in estudos de ideias políticas. 

 

Uma das maiores patifarias atuais é que criaram o mito de um São Francisco de Assis como um 

espírito anarquista - hippie, amigo dos animais, precursor da Reforma protestante e das revoluções 

sociais. Um São Francisco critico da clericalização da Igreja , não muito a vontade com o poder do 

Papado , um filho de burgueses que adere a um ideal revolucionário.Tudo mentira , tudo farsa, 

patrocinada nesses últimos dias desde a eleição do Papa pelo instituto humanista Unisinos , por 

vaticanistas liberais , por bispos pró TL , enfim por toda a laia de demônios que hoje habitam a Igreja 

de Deus para espalhar nela a fumaça de satanás. 

 

Hoje ninguém consegue nada se não for "sensível aos problemas sociais".Servir ao social, ter 

sensibilidade social é o mandamento de nosso tempo.Aos poucos vão lançando no lixo os dez 

mandamentos da Lei de Deus para por em seu lugar a liberdade , a igualdade , a luta pelos pobres , o 

cotismo , o coletivismo , o estatismo , o internacionalismo , o globalismo...quem não entrar na dança 

vira um perigoso fora da lei, um não homem , um monstro , um fascista insensível ao clamor das 

massas.Inclusive o que "prova" se alguem ama a Deus para a mentalidade de hoje é o "amor aos 

pobres".Aquilo que Dietrich Boenhoffer , teólogo luterano ,que  havia defendido um "cristianismo 

ateu" onde o homem fosse o centro da ação cristã , já está aí.A essência do cristianismo está sendo 

atacada por esse pobrismo social.O cristianismo não veio para resolver os problemas da terra mas 

para levar o homem para o céu. 

 

 O politicamente correto invadiu tudo até ambinetes eclesiais católicos.Hoje católicos que vissem 

Jesus expulsar a chicotadas os vendilhões do templo ou maldizer os fariseus ficariam chocados.Tudo 

sempre é lindo , tudo é sempre rosa.Experimenta dizer que é cinza para ver ? Te massacram 

moralmente , te patrulham...ainda mais se você tiver fatos que comprovem que a cor é cinza.Assim 

fizeram com os profetas: eles anunciavam desgraças , mostravam o pecado do povo e a ira próxima 

de Deus, e por isso , o povo que não suportava ouvir verdades os matavam.Já os falsos profetas 

pintavam a situação de rosa e todos os bajulavam.Hoje os profetas da desgraça não tem mais lugar 

por que já não se acredita mais no pecado nem no juízo só no progresso ininterrupto da humanidade 

mesmo que os sinais digam o contrário. 

 

E os sinais presentes neste novo pontificado são assustadores.O nome Francisco para o Papa já vinha 

sendo defendido pela ala progressista antes do conclave.Vejam que ao defender o nome do Papa 

defendem também um programa : "Deponho esta férula de prata: como diz Marcos, não levem para 

a viagem nada mais do que um bastão. Deponho este chapéu anacrônico: mais do que um pastor, ele 

me mostra como um sátrapa oriental". Ele se desfolha como uma cebola: do anel de zafira, da cruz 



de ouro maciço, dos paramentos "luxuosos que deveriam render glória a Deus e se tornam ofensa 

para os pobres"http://www.ihu.unisinos.br/noticias/518273-a-hora-impossivel-de-um-papa-

francisco-i 

 

Ou seja o que estão defendendo é pura e simplesmente uma Igreja Socialista !!!! 

 

Sabemos da assistência divina ao Papa , mas sabemos também que sua santidade Francisco I pode 

dar um tom diferente daquele que teve o Pontificado de Bento XVI mais ocupado com a reforma 

liturgica e com a doutrina e também de abertura a tradição e a missa tradicional depois de décadas 

de imcompreensão.Bento XVI tinha claro a crise de fé e a necessidade de curar esta crise.Isso vai 

continuar ?  

 

Minha preocupação é com o que virá.Dias atrás no Entre Aspas da Globo News um padre jesuíta dava 

graças a Deus pelo fim da era Bento XVI e por um papa simpático ! 

 

Preocupa também o que vejo vir da ala mais progressista da Igreja. Hans Kung chegou a dizer o 

seguinte sobre o Papa Francisco: " é também um latino-americano de mente aberta.Francisco de 

Assis foi a alternativa ao programa da Igreja vista e vivida como poder. Foi a antítese do maior e mais 

importante papa de poder da Idade Média, Inocêncio III, que encarnava a Igreja do poder: Francisco 

viveu e testemunhou a Igreja das pessoas simples, dos pobres, dos modestos. Eu só espero que 

Francisco possa realmente realizar na Igreja e na relação entre a Igreja e o mundo tudo o que 

certamente ele se propõe a fazer... ele não é o candidato da Cúria candidato das vozes progressistas 

da Igreja, incluindo os progressistas entre os cardeais alemães." 

 

Espero que o Papa siga as diretrizes do ultimo pontificado sem ceder as exigências da ala liberal. 

 

Porém não é o que estamos assistindo nos primeiros atos desse pontificado: ocorre uma deposição 

dos símbolos litúrgicos que vinham sendo resgatados por Bento XVI. O fim dos símbolos é o 

abandono da realidade , é a negação implícita da ontologia e a afirmação do subjetivismo e 

humanismo.É a redução da missa católica ao gosto e sensibilidade do homem moderno. 

 

Para terminar fica a advertência de Dom Manuel Pestana: 

 

"Creio que já ultrapassamos os limites do tolerável. Não é apenas a fumaça de Satanás que entrou na 

Igreja, por alguma fenda oculta, como lamentava o Santo Padre Paulo VI: é, transpondo 

triunfalmente os portões, o diabo inteiro, presente nos mais altos postos, através de seus fiéis 

seguidores... TUDO ISSO claramente indica que o caminho que estamos seguindo não leva a 



Jerusalém nem muito menos a Roma: vai direto a Sodoma e Gomorra, que já não estão muito 

longe."-Dom Manoel Pestana , falecido Bispo de Anápolis.   

 

 

Rezemos pelo Papa para que siga não a si mesmo nem tampouco os liberais mas a Jesus Cristo e sua 

Igreja 

Conjuntura da Semana. Papa Francisco. Uma 
"primavera" na Igreja católica?  

A análise da Conjuntura da Semana é uma (re) leitura das Notícias do Dia publicadas 
diariamente no sítio do IHU. A análise é elaborada, em fina sintonia com o Instituto 
Humanitas Unisinos – IHU , pelos colegas do Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores 
– CEPAT, parceiro estratégico do IHU, com sede em Curitiba-PR, e por Cesar Sanson, 
professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, parceiro do IHU na 
elaboração das Notícias do Dia. 
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Conjuntura da Semana em frases 

Eis a análise. 

Papa Francisco: o nome como programa para o Pontificado. A escolha de Bergoglio 
retumbou como uma surpresa, confirmada nos gestos. Uma Igreja mais simples, próxima, 
peregrina e despojada. A utopia de uma Igreja pobre e dos pobres. Esta análise procura 
elucidar o significado dos gestos e discursos emitidos nas primeiras semanas de pontificado 
do Papa Francisco. Após os pontificados de João Paulo II e Bento XVI, há o prenúncio 
uma nova "primavera" na Igreja. A sequência do pontificado de Francisco ratificará essa 
esperança? Estará a Igreja preparada para essa primavera ou continuará a viver no "inverno" 
eclesial, como aconteceu no tempo de Francisco de Assis? São questões que vão emergindo. 
A presente análise é uma primeira aproximação. 

Novidade e impressões a respeito do novo papa 
 
A renúncia de Bento XVI, com todos os seus desdobramentos para a vida da Igreja , 
conforme conjuntura já publicada neste sítio, já havia surpreendido o mundo católico. Agora, 



a ainda recente eleição do cardeal Jorge Mario Bergoglio para a sua sucessão enche a todos 
de um misto de esperança, expectativas e muitas indagações a respeito dos novos rumos da 
Igreja . 
 
Como bem destacou o historiador Rodrigo Coppe Caldeira, “a Igreja demonstra que seus 
caminhos são insondáveis. A escolha de Bergoglio é certamente uma ruptura na tradicional 
escolha de papas europeus. Mostra que a instituição religiosa se atenta para os desafios 
globais, que se avolumam”. De fato, a Igreja católica possui um dinamismo que, de tempos 
em tempos, foge das análises presumíveis, dos olhares cristalizados. Novos cenários parecem 
se delinear. 
 
As credenciais de Bergoglio, independente do trabalho que desempenhará em seu ministério, 
já são em si uma novidade para a Igreja . Nascido em 17 de dezembro de 1936, filho de um 
funcionário da companhia de trens argentina, ingressou no seminário aos 21 anos, após se 
formar como técnico em química. Foi ordenado padre jesuíta em 1969, tornando-se superior 
provincial dos jesuítas, entre 1973 e 1979. Em 1998, foi nomeado arcebispo da Arquidiocese 
de Buenos Aires e, em fevereiro de 2001, foi feito cardeal por João Paulo II. É, portanto, 
além de primeiro jesuíta, o primeiro latino-americano a ser eleito papa na história da Igreja .  
 
De acordo com destaques apresentados na reportagem de Henri Tincq , para o sítio Slate.fr, 
Bergoglio é originário de um continente onde vive a metade da população católica do mundo, 
com países fortemente marcados pela influência da Igreja em suas instituições e abalizados 
por uma religião popular, emotiva e ativa, embora, atualmente, o “quase monopólio religioso” 
católico já se encontre “diante de uma grave hemorragia, sendo fortemente ameaçado pela 
explosão das Igrejas evangélicas e pentecostais”. Na Argentina, país do Papa, por exemplo, 
em 20 anos, quatro milhões de pessoas abandonaram a Igreja católica para ingressarem em 
outras denominações religiosas. 
 
Mesmo assim, o legado histórico da Igreja latino-americana para a Igreja universal é salutar. 
E, em certa medida, a escolha de Bergoglio, com todas as reticências que podem ser feitas, 
rememora uma longa caminhada de vitalidade eclesial deste continente. De Medellín (1968) a 
Puebla (1979), neste continente, segundo o sociólogo Luiz Alberto Gómez de Souza, a 
Igreja viveu uma década “gloriosa”, “afirmando fortemente a centralidade da ‘opção 
preferencial pelos pobres’”. 
 
Exceto as polêmicas que envolvem a atuação de Bergoglio nos tempos difíceis da ditadura 
militar argentina, quando ainda nem era bispo, Stéphanie Le Bars considera, em reportagem 
para o jornal Le Monde, que “a sobriedade com que (Bergoglio) viveu durante anos em 
Buenos Aires, próximo da população dos bairros mais pobres, tende a tornar crível a 
mensagem que ele continuou a enviar (...): o seu desejo de ver surgir uma ‘Igreja pobre para 
os pobres’, de promover uma Igreja e um mundo que prestem mais atenção ao destino ‘dos 
mais humildes’ e da ‘natureza’”. É neste âmbito que ecoam suas palavras, em 2007, junto aos 
bispos latino-americanos: “Vivemos na zona mais desigual do mundo, onde a redução da 
miséria foi menor”. “A distribuição injusta dos bens continua criando uma situação de pecado 
social que clama ao céu e limita as possibilidades de uma vida mais plena para muitos de 
nossos irmãos”. 
 
As expectativas de alguns grupos religiosos no Brasil, sobre o novo papa, foram reunidas num 
artigo pelo presidente do Centro de Estudos em História da Igreja na América Latina  
(CEHILA-Brasil ), Sérgio Ricardo Coutinho.       



 
Coutinho observa que, de um modo geral, os cardeais brasileiros que participaram do 
conclave veem o novo papa como portador da esperança “de uma Igreja ‘reformada’, mais 
simples, despojada, ao lado do povo, para ser capaz de uma ‘nova evangelização’ e se tornar 
crível”. 
 
Para comparar as diferentes expectativas dos outros grupos eclesiais, Coutinho utiliza a 
imagem das estações do ano. Se para os teólogos da libertação “o horizonte de expectativa é 
uma mescla da sensação de uma brisa de ‘primavera’ em meio ao ainda pesado vento de 
‘inverno’ presente”, para o grupo da Renovação Carismática Católica “nunca houve 
‘inverno’ na Igreja . Somente ‘primavera’ e ela continuará com a ajuda do Espírito Santo”. 
Numa posição oposta a dos teólogos da libertação, o grupo dos restauradores da identidade 
católica considera que “a ‘primavera’ trazida por Bento XVI (mais que João Paulo II) parece 
que se transformará em um ‘outono’ e temem o frio do ‘inverno’”. 
 
Por fim, é preciso lembrar também o destaque de Coutinho a respeito da posição menos 
prospectiva da teóloga feminista Ivone Gebara para o resultado deste conclave. No 
fragmento de um de seus artigos, destacado por Coutinho, a teóloga afirma que “um chefe 
político da Igreja , vindo do sul vai equilibrar as pedras do xadrez mundial, bastante 
movimentadas nos últimos anos pelos governos populares da América Latina e pelas lutas de 
muitos movimentos, entre eles os movimentos feministas do continente com reivindicações 
que atormentam o Vaticano”. 
 
Parece que Bergoglio não é daquele tipo de personalidade presumível, que se encaixa 
facilmente em estereótipos. Em reportagem publicada no jornal The Guardian, Margaret 
Hebblethwaite, que diz ter acompanhado o papável argentino nos últimos dez anos, ressaltou 
que já ouviu duas opiniões opostas sobre o novo papa. “Uns o veem como alguém humilde, 
outros como autoritário. Alguns como progressista e aberto, outros como conservador e 
severo”. Relembrando uma de suas conversas com Bergoglio, disse ter encontrando alguém 
que lhe pareceu “ser um homem que era não só apaixonadamente comprometido com o 
evangelho da pobreza, mas também inteligente e culto”. E arremata: “Eu acredito que ele não 
vai nos decepcionar e será um farol de pobreza e simplicidade franciscanas em um Vaticano 
que ainda opera como uma corte medieval”. 
 
Os primeiros gestos de um papa chamado Francisco 
 
Quando o novo papa surgiu na sacada da Basílica de São Pedro, logo o mundo católico se 
surpreendeu com a reação discreta e contida do agora papa Francisco. Ao pedir para que os 
fiéis rezassem por ele, mostrou humildade e sentido de comunidade com todos. O editorial do 
New Catholic Reporter frisou alguns dos novos gestos do Papa: “Evitou quaisquer outras 
pompas do cargo, salvo a sotaina branca e a cruz simples”, “andou numa minivan junto com 
seus irmãos cardeais, e não na limusine papal”, “apanhou suas malas no hotel onde tinha 
ficado antes do conclave e pagou sua própria conta”.  
 
O editorial também aponta que a escolha do nome Francisco teve a influência pessoal do 
“cardeal brasileiro Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo, franciscano e apoiador 
da teologia da libertação, ao se dar conta de que o cardeal Jorge Mario Bergoglio seria o 
novo papa, abraçou-o e disse: ‘Não se esqueça dos pobres’”. 
 
A escolha do nome Francisco comoveu aos que sonham com uma Igreja mais pobre e lutam 



por um mundo justo, fraterno e de relações harmônicas. Para o teólogo Leonardo Boff, 
certamente a “centralidade que Francisco de Assis conferiu aos pobres” inspirou a escolha de 
seu nome. “O Francisco de Roma, desde que o conhecemos, vive repetindo: o problema dos 
pobres não se resolve sem a participação dos pobres, não pela filantropia, mas pela justiça 
social. Esta diminui as desigualdades que castigam a América Latina e, em geral, o mundo 
inteiro”. 
 
Ainda em concomitância com o simbolismo da escolha deste nome, Boff relembra que a 
palavra cuidado apareceu mais de oito vezes na fala inaugural do novo papa. “Francisco de 
Assis, patrono da ecologia, será o paradigma de uma relação respeitosa e fraterna para com 
todos os seres, não em cima, mas ao pé da natureza”. Por fim, Boff acentua que “Francisco 
de Roma, à diferença de Bento XVI, expressão da razão intelectual, é um claro exemplo da 
inteligência cordial que ama o povo, abraça as pessoas, beija as crianças e olha amorosamente 
para as multidões”. 
 
Outro ponto forte do papa Francisco é a sua firmeza em se pronunciar como bispo de Roma, 
evidenciando a colegialidade eclesial. Este aspecto está inserido no que o historiador 
Massimo Faggioli considera o “fim das simbologias monárquicas e imperiais: o papa não é 
papa porque é monarca, mas porque é bispo de Roma. A reforma desejada pelo papa 
Francisco para a liturgia de início do pontificado transmite uma ideia de Igreja que remonta 
à Igreja chamada ao Concílio por João XXIII  e é uma ideia de Igreja fiel à grande tradição 
cristã, e não às ideologizações antimodernas dela”. 
 
Num outro artigo, Faggioli também explicita, no contexto das interpretações ambivalentes 
sobre o novo papa, que “Francisco não é o papa liberal que alguns ingenuamente esperam e 
não é o teólogo da libertação vingador da repressão de Boff, Gutiérrez e Sobrino. Mas 
certamente não é um ideólogo da restauração anticonciliar: do que vimos até agora, o 
patrimônio teológico, litúrgico, ecumênico e inter-religioso faz parte, e de modo pleno, dos 
primeiros atos e palavras do papa Bergoglio". 
 
Até o momento, na avaliação de Marco Politi , os primeiros gestos e palavras de Jorge 
Bergoglio foram incômodos e desconcertantes, o que já estaria irritando os prelados mais 
conservadores. “O ponto de força de Francisco (e de preocupação para aqueles que temem as 
suas reformas), além disso, é o fato de que ele absolutamente não exibe sobriedade. Ele é 
sóbrio e ponto final”. Como todos sabem, mais do que as palavras, exemplos são capazes de 
arrastar multidões. Quem sabe este seja só o início da primavera da Igreja para o século XXI. 

É inegável que o Papa Francisco seja mensageiro de uma boa notícia marcada pela 
simplicidade, pela proximidade e pela fidelidade à mensagem evangélica. As “surpresas” de 
Francisco aparecem em como aborda alguns temas em particular, como segue. 
 
Crítica ao relativismo resignificado 
 
Para os analistas – e outros – preocupados em traçar uma distinção excessivamente nítida 
entre Francisco e seu antecessor, Bento XVI, no sentido de evidenciar sua descontinuidade, o 
Papa Francisco já armou armadilhas. A primeira delas diz respeito ao tema do relativismo, 
presente e caro a Bento XVI, mas que Francisco retoma já no início de seu pontificado – na 
audiência com os diplomatas, na sexta-feira, 22 de março. As classificações, fáceis e rápidas, 
requerem cuidado. 
 



Há, na retomada deste tema, uma dupla surpresa. A primeira: ninguém esperava que ele fosse 
tocar, logo no início de seu pontificado, num assunto que foi causa de numerosas e calorosas 
polêmicas envolvendo seu antecessor. A segunda surpresa, a descoberta da resignificação 
realizada por Francisco, fato para o qual chamam a atenção vários analistas. 
 
Quem de modo mais explícito circunscreve este aspecto é Sérgio Ricardo Coutinho, 
presidente do Centro de Estudos em História da Igreja na América Latina (CEHILA-Brasil ). 
“Em Ratzinger, ‘ditadura do relativismo’ se centra na ausência de uma reta razão que conduz 
à Verdade. A Verdade é a doutrina católica, a doutrina correta, ortodoxa, que por vezes é 
acusada de fundamentalismo pelos adversários da Igreja. O termo é uma expressão mais 
sofisticada para heterodoxia (quando pensado para designar as correntes de pensamento 
internos à Igreja) e para o irracionalismo trazido pelos pensadores pós-estruturalistas e neo-
nietzschenianos (Derrida , Deleuze, Foucault...). O termo quer dar conta da fragmentação do 
pensamento nas sociedades (pós)modernas e que impede o homem de chegar à Verdade”, 
escreve. 
 
Bergoglio, por sua vez, de acordo com o cientista político e leigo católico italiano Christian 
Albini , faz uma leitura diferente do relativismo. Francisco o qualificou como "pobreza 
espiritual" (e se pode pensar que, no futuro, ele continuará empregando essa expressão), 
entendida como o ver a si mesmo e o próprio bem independentemente dos outros. “É uma 
leitura muito próxima do conceito de philautía (o amor exclusivo a si mesmo), próprio da 
tradição patrística, com a qual o Papa Francisco opera uma passagem do plano teórico ao 
espiritual”, avalia Albini . 
 
O Papa Francisco, segundo Coutinho, “fala de outro tipo de ‘verdade’: a busca pelo bem 
comum. O egoísmo, o individualismo que não vê o outro, sem solidariedade, sem 
fraternidade, sem a busca do bem de todos, da dignidade humana, é uma ‘ditadura’ que 
‘relativiza’ a ‘natureza comum a todos os seres humanos nesta terra’. Sua crítica estaria na 
linha de rejeitar o princípio básico do liberalismo político, qual seja, a autonomia privada 
como o grande bem a ser preservado, na medida em que os indivíduos são capazes de 
formular suas próprias concepções de vida digna independentemente do Estado. Desta forma, 
para o liberalismo político, caberia ao aparato burocrático do Estado garantir a realização dos 
interesses individuais dos cidadãos. Por isso, Francisco critica aquela prática de ‘reivindicar 
sempre e só os direitos próprios, sem se importar ao mesmo tempo com o bem dos outros’, 
comportamento típico dos cidadãos nos países mais ricos”. E conclui: “A meu ver, a 
expressão tem um teor de doutrina social e política, que também busca a ‘verdade’, mas pela 
prática da justiça e da paz”. 
 
Portanto, pode-se identificar nesse tema traços de continuidade, mas também de ruptura entre 
Bento XVI e Francisco. Este parece indicar que tem luz própria e que está disposto a 
imprimir novo estilo teórico, não sendo mero discípulo fiel da teologia ratzingeriana. 
 
A opção pelos pobres e a retomada do Concílio Vaticano II 
 
O tema dos pobres e da pobreza emerge quase como obsessão em Bergoglio-Francisco. Há 
inúmeras referências ao estilo de vida simples de Bergoglio. De como cultivou e praticou uma 
sensibilidade para com o sofrimento e a dor dos pobres. Também de como, pastoralmente, 
incentivou a inserção dos sacerdotes da Arquidiocese de Buenos Aires nos meios mais 
pobres. A este respeito, Jon Sobrino, figura destacada da Teologia da Libertação, disse em 
entrevista: “Acompanhou decididamente os processos eclesiais nas margens da Igreja 



católica, e os processos que ocorrem na margem da legalidade. Dois exemplos emblemáticos 
são o Vicariato de padres da favela, dos bairros marginais, e o seu apoio aos padres que 
perambulavam sem um ministério digno”. Entretanto, salienta, Bergoglio “não foi um 
Romero – célebre por sua defesa dos direitos humanos e assassinado no exercício de seu 
ministério pastoral. (...) Bergoglio não oferecia a imagem de dom Angelelli, bispo argentino 
assassinado pelos militares em 1976. Muito possivelmente sim, tocava em seu coração, mas 
não costumava aflorar em público a lembrança de Leonidas Proaño, dom Juan Gerardi, 
Sergio Méndez...”. 
 
Palavras suas, escritas em 2001, mostram o quanto a pobreza era uma virtude que levava perto 
do coração. Foram escritas no contexto do Sínodo dos Bispos, realizado naquele ano, falando 
sobre a vida espiritual dos bispos. Escreve Bergoglio, na ocasião Relator Geral Adjunto : 
“Homem de coração pobre, ele [o bispo] é imagem de Cristo pobre, imita Cristo pobre, sendo 
pobre com um discernimento profundo. A sua simplicidade e austeridade de vida lhe 
conferem uma completa liberdade em Deus. [...] trata-se de buscar aquele radicalismo 
evangélico pelo qual bem-aventurado é quem se faz pobre em vista do Reino, para se colocar 
no seguimento de Jesus-pobre, para viver na comunhão com os irmãos segundo o modelo da 
apostolica vivendi forma, testemunhada no livro dos Atos dos Apóstolos”. 
 
Há informações de que a partir desta intervenção, começou a se falar dele como um provável 
candidato a sucessor de Pedro. Nas primeiras semanas de seu pontificado, Francisco 
manifestou o profundo desejo de ter uma Igreja mais pobre e ao mesmo tempo voltada para os 
pobres. "Ah, como eu gostaria de uma Igreja pobre e para os pobres", disse no encontro que 
teve com milhares de jornalistas. E manifestou que a escolha do seu nome está estreitamente 
vinculada ao estilo de vida pobre e pacífico de Francisco de Assis. "Essa palavra entrou aqui: 
os pobres, os pobres. Logo pensei em Francisco de Assis. Depois eu pensei nas guerras, 
enquanto o escrutínio prosseguia até a contagem de todos os votos. E Francisco é o homem 
de paz. E assim veio o nome no meu coração: Francisco de Assis. O homem da pobreza, o 
homem da paz, um homem que ama e cuida da criação", conta aos jornalistas, justificando a 
escolha de seu nome. 
 
Nesta temática, há sinais de retomada e continuidade com o espírito do Concílio Vaticano II, 
do qual, como ressalta o cientista político italiano Christian Albini [o que seria também uma 
“novidade” deste pontífice em relação aos seus antecessores mais imediatos. Ressalte-se, no 
entanto, que Ratzinger participou não como bispo, mas como perito do cardeal Joseph 
Frings, de Colônia], Bergoglio não participou diretamente. Sabe-se que a opção pelos pobres 
esteve no coração de João XXIII  e de um grupo de bispos, mas que não conseguiu se 
transformar em espinha dorsal dos documentos conciliares. A opção pelos pobres receberá 
especial atenção no documento que resultou da Conferência dos Bispos da América Latina e 
Caribe de Medellín, em 1968, portanto, logo depois do término do Concílio Vaticano II. 
 
“O sonho de uma Igreja pobre e para os pobres o reconecta [Papa Francisco] ao sonho de 
uma ‘Igreja de todos e especialmente Igreja dos pobres’, que o Papa João XXIII proclamou 
na sua mensagem de rádio um mês antes do Concílio. Trata-se de um sonho, não de um 
projeto que o papa pode executar, porque não basta um papa para fazer a Igreja”, avalia 
Raniero La Valle, jornalista e ex-senador italiano. 
 
Já o brasileiro Antonio Cechin, irmão marista e militante social, identifica no jeito simples e 
pobre de viver de Bergoglio-Francisco, traços do Pacto das Catacumbas, assumido por um 
grupo de bispos ao final do Concílio Vaticano II. Os signatários do pacto se comprometiam a 



viver em pobreza, a renunciar a todos os símbolos ou privilégios do poder e a pôr os pobres 
no centro do seu ministério pastoral. Isso pode ser confirmado pelos diversos gestos de 
Francisco, já como pontífice [construtor de pontes, como gosta de ressaltar] 
 
O próprio Francisco já abordou de diversos modos o Concílio, como faz ver o historiador 
italiano Massimo Faggioli, professor de história do cristianismo da University of St. 
Thomas, nos EUA: “A exegese do nome Francisco no auspício de uma ‘Igreja pobre para os 
pobres’; a ênfase eclesiológica do seu próprio ministério como ‘bispo de Roma’, com todas as 
consequências institucionais e ecumênicas que essa ênfase comporta; a nobre simplicidade da 
missa de início de pontificado, sinal de uma aceitação plena e sem complexos da reforma 
litúrgica do Vaticano II; o discurso aos delegados, com uma citação por extenso do Concílio e 
do papa que o convocou”. 
 
São sinais que dão novo vigor e ânimo à opção pelos pobres e ao Concílio Vaticano II. 
 
Ao mesmo tempo em que o Papa Francisco se apresenta com estas credenciais, pode 
estranhar o fato de que nunca se tenha ouvido falar de que fizesse parte da Teologia da 
Libertação, que se desenvolveu ao longo dos últimos 40 anos na América Latina. Pelo 
contrário, há indícios de que a criticava duramente, acusando-a de europeia, demasiado 
teórica e intelectual. 
 
Para compreender essa questão, auxilia a análise feita pelo sociólogo franco-brasileiro 
Michäel Lowy, em artigo publicado no Le Monde. A Teologia da Libertação “nada mais é do 
que a expressão intelectual e espiritual de um vasto movimento social, nascido ao menos uma 
década antes, que se manifesta através de uma estreita rede de pastorais populares (da terra, 
operária, urbana, indígena, da mulher), de comunidades eclesiais de base, de grupos de bairro, 
de comissões de justiça e paz, de formações da Ação Católica, que assumiram de maneira 
ativa a opção preferencial pelos pobres. Não na forma tradicional da caridade, mas como 
solidariedade concreta com a luta dos pobres pela sua libertação”. 
 
Lowy caracteriza esse tipo de “cristianismo da libertação” como uma “religião comunitária de 
salvação” e de luta contra as ditaduras militares que se espalharam pela região. A Teologia da 
Libertação foi capaz de fazer uma crítica da própria religião cristã, apontando o quanto, ao 
longo da história, esteve mais do lado dos opressores do que dos oprimidos. 
 
Para Bergoglio, esta opção pelos pobres esteve atravessada por um viés mais político que 
espiritual. Além disso, Bergoglio esteve imerso em uma realidade sócio-política muito 
marcada pelo peronismo. É partidário de uma teologia popular, beirando o populismo, 
marcada pela inserção, sim, mas também pela valorização da devoção popular, das romarias... 
Tem menos a preocupação com as mudanças sócio-políticas. É oriundo, portanto, de um 
horizonte sociocultural diferente, embora vivam a mesma opção pelos pobres feita pela Igreja 
neste Continente. Caso esta análise estiver correta, Bergoglio está do “nosso lado”, isto é da 
Teologia da Libertação, sim, como admite Leonardo Boff, mas entre as duas opções há 
enormes diferenças, justamente para o que chama atenção Michël Lowy. 
 
Mas, como adverte, John L. Allen Jr., entre o desejo - sincero e profundo - de Francisco e as 
circunstâncias históricas da Igreja, em especial da hierarquia, há um hiato que precisa ser 
superado.  
 
A liturgia como campo de batalha 



 
É em torno do tema da liturgia, no entanto, que o clima já esquentou. O jeito sóbrio, 
espontâneo e mais centrado na ortopráxis de celebrar atraiu a atenção, a preocupação e a ira 
dos setores mais conservadores da Igreja sobre Francisco. 
 
O Papa Francisco surpreendeu positivamente por sua maneira simples de celebrar. Deixou 
para trás a pompa e costumes antigos tão característicos tanto de João Paulo II como de 
Bento XVI. Neles tudo era pomposo, fantástico, extravagante, oficial e ritmado 
impecavelmente pelas rubricas. Uma perfeição em termos de ortodoxia litúrgica. Chega 
Francisco e tudo muda, desde o primeiro instante, desde o primeiro gesto na sacada, quando 
vem vestido de branco e não de vermelho, a cor do sumo pontífice. Apresenta-se 
liturgicamente mais livre, espontâneo, sem se prender excessivamente às rubricas. As 
celebrações ganham em emotividade e leveza. Aproximam-se das intenções expressas na 
Constituição conciliar Sacrossanctum Concilium.  
 
“Fim do barroquismo, fim das nostalgias, fim das simbologias monárquicas e imperiais: o 
papa é papa não porque é monarca, mas porque é bispo de Roma. A forma desejada pelo 
Papa Francisco para a liturgia de início do pontificado transmite uma ideia de Igreja que 
remonta à Igreja chamada ao Concílio por João XXIII  e é uma ideia de Igreja fiel à grande 
tradição cristã, e não às ideologizações antimodernas dela”, analisa Massimo Faggioli. 
 
“A própria forma da celebração do início do Papa Francisco mostrou – prossegue Faggioli –, 
na solenidade de um rito de menos de duas horas, a ‘nobre simplicidade’ de que fala o 
documento do Vaticano II sobre a reforma da liturgia”. Simplicidade que deu muitas razões 
de otimismo para muitos católicos que procuram uma Igreja mais humilde. Enfim, uma 
guinada de 180 graus. E os grandes perdedores parecem ser os movimentos eclesiais mais 
conservadores, entre os quais já se acendeu, por conta desses gestos e “liberdades” em relação 
à liturgia, o sinal vermelho. 
 
Em alerta e sob intensa observação até então, o silêncio dessas alas mais conservadoras 
começou a se romper na Semana Santa. A missa do Lava-pés, na Quinta-feira Santa, foi o 
estopim. O motivo: o Papa Francisco lavou os pés de duas mulheres. “Escândalo” maior, 
porque uma delas era muçulmana! Convém observar que, na América Latina, o fato de haver 
mulheres na cerimônia do lava-pés constitui algo absolutamente comum (embora proibida 
pela rito romano), razão pela qual, certamente, o Papa Francisco incentivou essa participação 
na cerimônia realizada na prisão juvenil de Casal di Marmo. 
 
A ala mais raivosa, detecta nas atitudes de Francisco “uma mudança de 180 graus”, que 
conduz “à confusão litúrgica”. O liturgista Adolfo Ivorra, professor do Centro de Estudos 
Superiores Litúrgicos de León e fundador do sítio Lex Orandi , dedicado à interpretação da 
liturgia católica, se diz especialmente preocupado com o fato de que “o primeiro a não 
obedecer às rubricas seja o ‘patriarca’ de nosso rito, o romano”. Denunciando a participação 
das mulheres no lava-pés, Ivorra adverte que “o relativismo entra em nossas casas” e pede ao 
Papa Francisco que “siga fielmente as rubricas de seu próprio rito, o romano, e dê o exemplo 
aos demais sacerdotes e bispos de fidelidade às normas da Igreja”. 
 
A reação dos tradicionalistas litúrgicos espalha-se através de suas redes sociais. “Algo está 
muito errado quando os ventos da mudança podem soprar tão rapidamente por uma instituição 
imutável criada pelo próprio Deus”, diz, por exemplo, Patrick Archbold no Creative 
Minority Report , um sítio conservador. São ofensivas militantes e incisivas e que veem 



“caos litúrgico” e “problemas teológicos” em tudo o que Francisco faz. 
 
Ainda na ala conservadora, também incisivo, mas mais polido, está a postura do vaticanista 
italiano Sandro Magister, que questiona algumas contradições encontradas nos gestos de 
Francisco. Uma em especial: em respeito às crenças dos jornalistas e para não causar 
constrangimentos – “muitos de vocês não pertencem à Igreja católica, outros não são crentes”, 
disse –, evita dar a bênção. Entretanto, na cerimônia do lava-pés, não tem esse mesmo 
cuidado, admitindo muçulmanos na celebração da eucaristia. Destaque-se que, embora 
conservador, a sua postura não deve ser confundida com a dos conservadores “militantes”, 
mais integristas. 
 
Fora destes âmbito ideológico, as reações são bem diferentes. Para o liturgista José Manuel 
Bernal, as celebrações de Francisco “têm uma cor nova, rejuvenescida, mais quente, mais 
entranhável”. Na sua opinião, o Papa “foge dos comportamentos estereotipados e 
convencionais. Evidentemente, não é escravo das rubricas. Ele se sente acima das rubricas”. 
“Alguns pedem que o Papa seja exemplar. E está sendo – defende Bernal. Ele está marcando 
uma nova linha, tendo novas atitudes nas celebrações litúrgicas. Os liturgistas não devem ser 
escravos das rubricas; antes, devem aplicá-las com inteligência e com bom critério. Essa é a 
linha do Vaticano II, e assim se reflete no novo Missal”. 
 
“A eucaristia – assinala Bernal – não é apenas expressão de fraternidade; também é fonte, 
impulso, ponto de partida. A eucaristia cria comunhão, fraternidade. A eucaristia celebra a 
grande utopia do Reino, a grande reunião dos dispersos, o grande banquete escatológico da 
abundância. Essa é a meta, para ela caminhamos, por ela lutamos”. 
 
Até quando vai durar a “lua de mel” do Papa Francisco? 
 
Não há dúvida de que o Papa Francisco, com seu jeito simples e até meio envergonhado, 
tenha conquistado a simpatia de – quase – todos e se tornado popular. Suscitou enormes 
esperanças e expectativas de mudança na Igreja. Dará ele conta desses desejos? Enfrentará 
com coragem e determinação as grandes questões internas e externas que requerem uma 
resposta e uma atitude diferentes? Será esquivo? Como irá se comportar diante das 
resistências e objeções às suas decisões ou falta de decisões? 
 
Nos últimos dias já manifestou que irá manter a mesma postura adotada por seu antecessor, 
Bento XVI, em relação ao tratamento dado aos sacerdotes pedófilos. Em um comunicado 
divulgado pelo Vaticano no dia 05 de abril, pode-se ler: “O Santo Padre recomendou 
particularmente que a Congregação para a Doutrina da Fé, continuando na linha desejada 
por Bento XVI, aja com decisão no que se refere aos casos de abusos sexuais, promovendo 
acima de tudo as medidas proteção dos menores, a ajuda daqueles que no passado sofreram 
tais violências, os devidos procedimentos com relação aos culpados, o compromisso das 
Conferências Episcopais na formulação e implementação das diretrizes necessárias nesse 
campo tão importante para o testemunho da Igreja e a sua credibilidade". Já deu sinais que 
não pretende relaxar nesse ponto. 
 
A grande expectativa gira em torno de como vai encarar temas mais polêmicos internos à 
Igreja católica: como irá abordar a questão do celibato dos sacerdotes, do divórcio, da 
participação da mulher, entre outros. 
 
É possível que não se oponha a todos os temas com o mesmo grau de objeção. Em relação às 



mulheres, Francisco já se manifestou diversas vezes de maneira positiva à sua contribuição. 
Em uma audiência, diante de 50.000 pessoas, o Papa disse que as mulheres têm uma 
capacidade única de compartilhar a fé católica por causa da sua propensão a experimentar o 
amor e compartilhá-lo com os outros. "As mulheres tiveram e ainda têm um papel particular 
em abrir as portas ao Senhor, em segui-lo e em comunicar o seu Rosto, porque o olhar de fé 
sempre precisa do olhar simples e profundo do amor", disse o papa, para em seguida 
acrescentar: "Esta é a missão das mulheres, das mães, das mulheres: dar testemunho aos 
filhos, aos netos de que Jesus está vivo, é o vivente, está ressuscitado", afirmou. "A fé se 
professa com a boca e com o coração, com a palavra e com o amor". 
 
Na celebração do Lava-pés, na Quinta-feira Santa, Francisco lavou os pés de duas mulheres, 
sendo uma delas muçulmana. Mas, o discurso sobre o papel das mulheres na Igreja ficará 
neste nível mais genérico ou irá se traduzir em uma participação aumentada em toda a 
estrutura da Igreja, incluindo os ministérios?  
 
Aqui vale, a este respeito e aos demais pontos mais críticos, a síntese feita pelo filósofo 
italiano Massimo Cacciari: o Papa Francisco vai surpreender, mas “não cometerá traições 
doutrinais”. 
 
Em todo o caso, é cedo e temerário fazer uma análise mais conclusiva sobre o pontificado do 
Papa Francisco 

 


