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Juntos com o Papa 

 

Agradeço o convite para falar neste gesto de solidariedade ao santo padre que 

estamos realizando hoje em Sorocaba e em todo o mundo. 

Quero começar fazendo uma reflexão sobre as razões pelas quais os ataques à 

Igreja Católica, Apostólica. Romana vêm ocorrendo nos últimos tempo com tanta 

veemência e virulência. Acredito que os dados que mostrarei a seguir possam nos 

dar alguma pista: 

O Anuário Estatístico da Igreja, que foi apresentado pelo Vaticano à imprensa no 

dia 27 de abril de 2010, revelou que a Igreja Católica Romana continua crescendo 

no mundo: 

Aumentaram todos os números relativos à nossa Igreja Católica Romana. Para 

terem um idéia do que estou falando, temos hoje: 

 1.166 milhões de católicos aumento de 11,6% entre 2000 a 2008. No 

continente africano os Católicos cresceram 33%; 

 409.166 sacerdotes em crescimento no mundo. O aumento de padres na 

África de 2000 a 2008 foi de 33,1% e na Ásia de 23,8%. A Igreja Católica 

tem ordenado uma média de 7.000 padres por ano nos últimos cinco anos; 

 5.002 bispos – aumento de 10,15% de 2000 a 2008; 

 37.000 diáconos, com espantoso crescimento de 33,7% de 2000 a 2008. 

Em 1985 eram apenas 12.541, um aumento de 195%; 

 117.024 Seminaristas estudantes de filosofia e teologia nos seminários 

diocesanos e religiosos. Um aumento de 7.000 seminaristas de 2000 a 

2008 e, pasmem um aumento de 169,17% desde 1985 quando tínhamos 

apenas 43.476 seminaristas no mundo;  

 54.641 Religiosos não-sacerdotes com aumento de 32% nas Américas e na 

Ásia de 2000 a 2008; 

 746 mil Religiosas - quase o dobro dos sacerdotes e 14 vezes mais o 

número de religiosos no mundo. Globalmente, as irmãs têm aumentado na  

África (21%) e Ásia (16%). 

 218.383 Paróquias; 

 91.694 escolas de ensino fundamental, com um total de 29 milhões e 800 

mil alunos matriculados; 

 41.210 escolas secundárias com 16 milhões, 779 mil alunos matriculados 

em escolas católicas no mundo; 
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Os dados são do “Vaticano Publishing House”, que publicou uma nova edição do 

Anuário da Igreja, que recolhe estatísticas sobre os principais aspectos relativos 

ao trabalho da Igreja Católica em vários países ao longo do período 2000-2008 e 

da Universidade de Georgetown nos Estados Unidos (ver 

http://cara.georgetown.edu/bulletin/). 

 

Vejam quantos movimentos católicos existem e florescem na Igreja de hoje. São 

dezenas de milhares de leigos diretamente envolvidos na prática da fé católica. Há 

dezenas de movimentos como o Comunhão e Libertação; Focolares; Movimento 

de Schönstatt; Neocatecumenais; Renovação Carismática Católica; Encontro de 

Casais com Cristo; Equipes de Nossa Senhora; Cursilhos de Cristandade e 

inúmeras associações como Congregações Marianas, Irmandades, Grupos de 

Oração, a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, etc. 

Nos Estados Unidos, graças à campanha Catholics come home, (Católicos, voltem 

para casa) fundada pelo americano Tom Peterson, mais de 200.000 mil pessoas 

entre ateus, ex-católicos e católicos não-praticantes, decidiram voltar ao seio da 

Igreja para viver e testemunhar a fé católica.  

Por meio de publicidade em diferentes canais de televisão nos Estados Unidos e 

da internet dezenas de milhares de pessoas puderam se encontrar com uma 

http://cara.georgetown.edu/bulletin/
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mensagem que convida a descobrir a essência do Catolicismo, seu alcance ao 

longo da história, como também com a felicidade que representa para milhões de 

crentes ao redor do mundo de viver a fé Católica.  

Tudo com base nos ensinamentos de João Paulo II na exortação apostólica pós 

sinodal Christi Fidelis Laici: "Quando nós combinamos o conhecimento e a 

experiência com os talentos que Deus nos deu em um mundo secular, com a fé e 

a oração e nos permitimos guiar pelo Espírito Santo, nascem frutos milagrosos". 

Não posso deixar de citar também a proliferação no mundo dos chamados 

Centros Culturais Católicos, ligados ao Conselho Pontifício de Cultura numa 

iniciativa do Papa João Paulo II e que tem em Sorocaba o Espaço São Bento, que 

tenho a honra de coordenar, sob a direção do Abade Dom Matthias Toletino Braga 

e orientação de Dom José Carlos Camorin Gatti, como um de seus exemplos: 

Inculturar o Evangelho e evangelizar a cultura, no alvorecer do III Milênio, de modo 

a superar a cisão entre fé e cultura, entre Evangelho e vida quotidiana, entre 

proclamação da Mensagem e indiferença ou o ateísmo prático de tantos homens e 

mulheres do nosso tempo, exigem, além dos ensinamentos do Magistério e dos 

Pastores, uma ação interna. Ação articulada territorialmente de modo a valorizar 

as tradições culturais locais como resposta às exigências e expectativas de uma 

determinada comunidade. Eis o motivo da importância desta “zona fronteiriça” que 

são os Centros Culturais Católicos.  

Os Centros Culturais Católicos são o fórum público, locais de encontro e reflexão, 

de estudo e de informação, de troca de idéias e de aprofundamento entre fé e 

cultura. Eles oferecem aos católicos, como a todas as pessoas interessadas em 

um encontro cultural, ocasiões de contato e trocas profícuas sobre o mundo e a 

história, a religião e a arte, a cultura e a ciência, a ajudam a discernir os valores. 

Os Centros Culturais Católicos já se contam às centenas em todo o mundo. 

Além desses números fantásticos, a Igreja Católica é, sem dúvida alguma, a mais 

sólida e estável instituição humana. 

Assim, a tal crise da Igreja Católica, parece estar circunscrita à Europa e essa 

crise já vinha sendo alertada pelos últimos santos padres, notadamente desde 

João XXIII e principalmente João Paulo II e agora de forma incisiva pelo Papa 

Bento XVI. 

Seria ingênuo pensar que nestes 2000 anos de papado não tivéssemos 

problemas. Foram muitos e a própria Igreja os reconhece em seus próprios 

escritos e documentos.  
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É bom lembrar que foi somente a partir de Gregório X, no início do século XIII que 

os papas começaram a ser eleitos secretamente por um colégio de cardeiais. 

São 2.000 anos de papado ininterrupto. 265 papas numa sucessão, repito 

ininterrupta, seguindo a linha sucessória de Pedro: 

"E eu te declaro: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as 

portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do Reino 

dos Céus: tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que 

desligardes na terra, será desligado nos céus" (Mt 16, 18-19). Em Mateus, a 

centralidade de Pedro não é apenas manifestada nesta citação.  

Depois da ressurreição, Jesus repete o mandato de Pedro (Jo, 21,15): 15. Tendo 

eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me 

mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe 

Jesus: Apascenta os meus cordeiros.   16. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho 

de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe 

Jesus: Apascenta os meus cordeiros. 17. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, 

filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira 

vez: Amas-me?, e respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. 

Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. 

Lucas cita um mandato de Jesus a Pedro, pois ele devia "fortaleça seus irmãos" 

(Lc, 22,31-32). 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos 

reclamou para vos peneirar como trigo; 32  Mas eu roguei por ti, para que a tua fé 

não falhe; e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. 

O verbo usado por Jesus, “peneirar” descreve o processo de provas pelo qual 

Jesus alertou a Pedro dos problemas viriam e que Satanás estaria atacando os 

apóstolos.  

Mas, antes de qualquer reação de Pedro, Jesus acrescentou: “mas eu roguei por 

ti, para que a tua fé não falhe”. 

Já tivemos crises na Igreja maiores e elas nossa Igreja sobreviveu e a todas 

sobreviverá.  

Quero apenas lembrá-los do Grande Cisma do Ocidente, a crise religiosa que 

ocorreu na Igreja Católica de 1378 a 1417. 

Gregório XI, sexto de uma sequência de papas de origem francesa sediados em 

Avinhão, tomou, em 1377 a iniciativa de regressar a Roma, onde morreu a 27 de 

Março de 1378. Na altura da eleição do seu sucessor, a população de Roma 

exigiu a escolha de um italiano e o regresso definitivo do papado à cidade. O 
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conclave de cardeais cedeu às ameaças de revolta e escolheu o Arcebispo de 

Bari que tomou o título de Urbano VI que era uma figura consensual e prometia a 

paz no seio da Igreja Católica. 

No entanto, o novo papa não respondeu às expectativas e depressa se mostrou 

instável, colérico e pouco dado a diplomacia. Os principais cardeais retiraram-se 

da capital no verão, supostamente para fugir ao calor, e começaram a conspirar 

sob a proteção da Rainha Joana I de Nápoles. Treze cardeais declararam nula a 

eleição de Urbano VI.  

A 20 de Setembro foi reunido novo conclave e elegeu-se Roberto de Geneva para 

substituir Urbano VI, com a corte pontificial em Avignon. Roberto tomou o nome de 

Clemente VII (ficou conhecido como Antipapa Clemente VII) e restabeleceu a sede 

da Igreja de novo em Avinhão.  

Não acredito haver crise maior na Igreja do que a existência de dois papas. E não 

acredito na menor possibilidade de um novo cisma em nossa Igreja.  

Falei disto, apenas para reafirmar que não devemos temer por nossa Igreja, pois 

“as forças do inferno não prevalecerão sobre ela”. 

E por que os ataques ao nosso santo padre Bento XVI: 

Pergunto aos senhores e às senhoras se a imagem que Bento XVI nos passa e ao 

mundo inteiro não é o de uma verdadeira pedra, uma rocha, firme e inabalável em 

sua fé. 

Certa vez, ouvi de alguém, não muito ligado à Igreja de que o Cardeal Ratzinger 

era irritantemente competente, teólogo inigualável e de uma firmeza e retidão 

indiscutíveis. 

Temos hoje no papado o maior teólogo da igreja e alguém de uma firmeza 

inigualável e de uma contagiante serenidade, fruto de uma fé inquebrantável. À 

época de sua de sua eleição e sagração todos já previam o que hoje vem sendo 

chamado de “depuração da nossa igreja”. 

Cito aqui o Arcebispado de Belém, a Vóz da Nazaré que publicou: 

Há alguns meses, assim que vieram a público as primeiras denúncias contra 

padres pedófilos, uma revista de circulação nacional construiu uma capa 

sensacionalista, usando uma fotografia do Papa Bento XVI de cabeça baixa, como 

se estivesse querendo esconder o rosto. A manchete - alusão direta ao primeiro 

chefe dos apóstolos - era uma pergunta: "o que diria São Pedro?". Quem viu 

apenas a capa, deve ter tido a impressão de que o Pontífice, envergonhado, 
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procurava ocultar-se da sociedade ou jogar os problemas para debaixo do tapete, 

fazendo de conta que não existiram. 

O tempo sequer precisou ser mais rápido que a razão para mostrar que Bento XVI 

estava - e está, como todos nós, que somos Igreja, estamos - profundamente 

envergonhados. Mas longe de colocar panos quentes sobre a ferida aberta no 

coração da mais antiga e respeitada instituição do ocidente - a Igreja Católica, 

Apostólica, Romana - o sucessor de Pedro fez o que o Santo-pescador - que não 

usava de meias palavras - teria dito e feito: levantou o rosto, encarou a situação 

de frente e, usando de uma coragem rara, exortou as vítimas dos maus padres e 

dos maus bispos a procurar a justiça dos homens. 

E como disse o Senador Italiano Marcelo Pera em carta ao Corriere della Sera: 

Esta guerra que a imprensa está travando “Não é propriamente contra a pessoa 

do Papa porque, neste terreno, tal guerra é impossível: Bento XVI tornou-se 

inexpugnável pela sua imagem, pela sua serenidade, pela sua limpidez, firmeza e 

doutrina; só aquele sorriso manso basta para desbaratar um exército de 

adversários”... 

“Hoje, como ontem, aquilo que se pretende é a destruição da religião. Ora, a 

Europa pagou esta fúria destrutiva ao preço da própria liberdade.  

É incrível que sobretudo a Alemanha, que bate continuamente no peito pela 

memória desse preço que infligiu a toda a Europa, se esqueça dele, hoje que é 

democrática, recusando-se a compreender que, destruído o cristianismo, é a 

própria democracia que se perde. No passado, a destruição da religião comportou 

a destruição da razão; hoje, não conduz ao triunfo da razão laica, mas a uma 

segunda barbárie.  

No plano ético, é a barbárie de quem mata um feto por ser prejudicial à «saúde 

psíquica» da mãe. De quem diz que um embrião é uma «bola de células», boa 

para fazer experiências. De quem mata um velho porque este já não tem família 

que cuide dele. De quem apressa o fim de um filho, porque este deixou de estar 

consciente e tem uma doença incurável. De quem pensa que progenitor «A» e 

progenitor «B» é o mesmo que «pai» e «mãe». De quem julga que a fé é como o 

cóccix, um órgão que deixou de participar na evolução, porque o homem deixou 

de precisar de cauda. E por aí fora. Ou então, e considerando agora o lado político 

da guerra do laicismo contra o cristianismo, a barbárie será a destruição da 

Europa. Porque, eliminado o cristianismo, restará o multiculturalismo, de acordo 

com o qual todos os grupos têm direito à sua cultura. O relativismo, que pensa que 

todas as culturas são igualmente boas. O pacifismo, que nega a existência do 

mal.” 
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Caros amigos aqui presentes: O Senhor é misericordioso para com aqueles que 

não acreditam não por obstinação, mas por fraqueza espiritual e inexperiência. 

Aqueles que procuram a verdade e lamentam sua falta de fé, recebem auxílio 

Divino para adquirir fé. Assim, por exemplo, Cristo teve piedade do pai 

desesperado do jovem possuído que clamou com lágrimas: "Eu creio Senhor, 

ajuda minha incredulidade" (Lc. 9: 24), e curou seu filho doente. Ele, da mesma 

forma teve compaixão do apóstolo Pedro que, tendo se assustado com a 

tempestade, começou a afundar. Dando Sua mão para Pedro, o Senhor 

gentilmente o censurou, dizendo: "Homem de pouca fé, porque duvidaste?" (Mt. 

14: 31). E o Senhor também não rejeitou Tomé que duvidava, e que queria ser 

convencido pessoalmente do milagre da Ressurreição.  

Tendo tido condescendência com Tomé, por Sua aparição, no entanto não o 

louvou por ter se tornado um crente na base de uma prova óbvia, mas disse para 

ele: "Porque Me viste, Tomé, creste; bem-aventurados os que não viram e creram" 

(Jo. 20: 29). Em outras palavras, fé baseada em experiência externa tem pouco 

valor; de fato, é não-fé, mas conhecimento comum. A verdadeira fé nasce de uma 

experiência interna; ela exige uma elevação espiritual, e, aí sim é digna de louvor. 

E é essa fé, essa ausência de dúvida, essa certeza do Cristo é que temos pedir a 

Deus que aumente em nós. 

Quando vejo católicos preocupados e quase desesperançados com as notícias 

recentes que os jornais têm estampado, penso se Cristo não nos diria “Homens de 

pouca fé. Por que duvidas” da santidade da Igreja que é feita de homens que eu 

mesmo conheci desde todos os tempos. Dos doze que escolhi, um me traiu. Se o 

demônio procurou me tentar, porque não haverá de tentar os homens?  

Só a fé salva e fé é ausência de medo é agir na certeza de que as forças do mal 

jamais prevalecerão contra a nossa Igreja, a Igreja de Pedro. 

E o que seria do mundo sem a Igreja para defender a vida, os excluídos e para 

reiteradamente repetir os valores permanentes da fé, esperança e da caridade.  

Um mundo sem religião, dominado pelo relativismo individual e individualista, pelo 

materialismo consumista seria a volta à barbárie. Vejam o que está acontecendo 

em alguns países como China, Índia, Coréia do Sul, onde o infanticídio de 

mulheres e o aborto provocado de fetos do sexo feminino vem sendo denunciado 

no que está sendo considerado o maior escândalo contra a humanidade dos 

últimos séculos – o gênerocídio.  
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Quem senão a Igreja Católica vem condenando o aborto de forma tão veemente. 

Quem vem defendendo o casamento e a família como célula mater da sociedade 

como a Igreja Católica.  

Que este nosso gesto de união ao Santo Padre, não seja sinônimo de nossa falta 

de fé na permanência eterna da Igreja. A nossa fé não pode sé só confiança no 

santo padre. A nossa fé tem que ser total ausência de medo. É certeza de que as 

“forças do inferno não prevalecerão contra nossa Igreja, a Igreja de Pedro, 

recebida diretamente do Deus Filho. 

Mas é importante que não nos esqueçamos de que Deus deu ao homem o livre 

arbítrio e sem o nosso consentimento, até por amor, ele nos respeitará e pouco 

poderá fazer. Deus age, mas quer o nosso consentimento.  

O maior exemplo disso está em Marcos, 6, 2-5 “Num sábado, pôs-se a ensinar na 

sinagoga. A multidão que o escutava comentava assombrada: De onde ele tira 

tudo isso? Que tipo de saber lhe foi dado para que realize tais milagres com suas 

mãos? Esse não é o carpinteiro, o filho de José e Maria, imão de Tiago e Joset, 

Judas e Simão? Suas irmãs não vivem entre nós? E sentiam isso como um 

obstáculo. 

Jesus lhes dizia: 

- Um profeta é desprezado só em sua pátria, entre seus parentes e em sua casa. 

E não podia fazer aí nenhum milagre, exceto uns poucos enfermos a quem impôs 

as mãos e curou. E estranhou a incredulidade deles.”  

Ao ler os comentários, feitos pelo grande exegeta espanhol Luís Alonso Schökel, 

apredemos que: Jesus  Não pode fazer milagres em sua própria terra porque lhes 

faltava a fé para receber e reconhecer o dom. (g.n.) 

Assim, que esta seja uma demonstração de nossa fé para que em união com o 

Santo Padre a depuração de nossa Igreja possa ser feita. Possamos receber o 

dom que será, para a Igreja e para o mundo, essa depuração. 

Que este gesto, não seja só para mostrar ao mundo a nossa solidariedade ao 

papa. Seja para que façamos nós mesmos uma reflexão aprofundada do que seja 

sermos Católicos, Apostólicos, Romanos e para que sejamos capazes de 

testemunhar essa Igreja no dia a dia fazendo que os não católicos digam: “Vede 

como são diferentes. Vede como são felizes. Vede com a fé que possuem.  
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Que este gesto não seja só para mostrar a Sorocaba e ao mundo a nossa 

obediência ao papa, mas nos faça compreender a grande riqueza da nossa igreja: 

a unidade na diversidade. 

A riqueza de nossa Igreja está na diversidade de movimentos, maneiras, formas 

de manifestar a nossa fé. Mas essa diversidade só será valor se for centrada na 

unidade. Unidade com Roma, unidade com o Papa. Por isso somos a Igreja 

Católica, Apostólica, Romana, pois nossa referência deve ser Roma, o Papa e não 

qualquer outra que seja, um fundador de nosso movimento, associação ou mesmo 

congregação religiosa. Sem essa união com o Bispo de Roma, com o Papa, nossa 

religião perde o nome e mais o ser.  

Termino com uma reflexão sobre a união: 

“Toda a vida (ainda das coisas que não têm vida) não é mais que uma união. 

Uma união de pedras é edifício: uma união de tábuas é navio: uma união de 

homens é exército. E sem essa união, tudo perde o nome e mais o ser. O 

edifício sem união é ruína: o navio sem união é naufrágio: o exército sem 

união é despojo. Até o homem (cuja vida consiste na união de alma e corpo) 

com união é homem, sem união é cadáver. 

  “... Por mais alta que esteja a cabeça, se não está unida é pés. Por mais 

ilustre que seja o ouro, se não está unido é barro. Nobreza e desunida, não 

pode ser, pois em sendo desunida, deixa de ser nobreza. É vileza. 

  “... Para derrubar um reino e muitos reinos onde há desunião, não são 

necessárias baterias; não são necessários canhões; não são necessários 

trabucos; não são necessárias balas, nem pólvora. Basta uma pedra: o lápis. 

“  Para derrubar um reino e muitos reinos onde falta a união não são 

necessários exércitos, não são necessárias campanhas, não são 

necessárias batalhas, não são necessários cavalos, não são necessários 

homens, nem um homem, nem um braço, nem uma mão.   

“ Nós temos muito boas mãos e o sabem muito bem os nossos 

competidores. Mas se não tivermos união, nem eles haverão mister mãos 

para nós, nem a nós nos hão de valer as nossas.” 

Estas sábias palavras finais, é claro, não são minhas. São do Padre Antonio Vieira 

– Sermão do Santíssimo Sacramento – pregado em Santa Engrácia, Portugal em 

1662. 
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Todos nós, Católicos deveríamos ao acordar, todos as manhãs, nos lembrar deste 

final: “ Nós temos muito boas mãos e o sabem muito bem os nossos 

competidores. Mas se não tivermos união, nem eles haverão mister mãos 

para nós, nem a nós nos hão de valer as nossas.” 

E quem serão os nossos verdadeiros competidores? 

Serão os ateus, os pagãos, os agnósticos, nossos irmãos separados? Será a 

imprensa? Ou serão nossa falta fé, esperança, e caridade, que enfraquece o 

nosso espírito e abre as portas para o mal?  

“ Nós temos muito boas mãos e o sabem muito bem os nossos 

competidores. Mas se não tivermos união, nem eles haverão mister mãos 

para nós, nem a nós nos hão de valer as nossas.” 

Senhor: Aqui estamos, a sua Igreja, e vos pedimos que aumente nossa fé, nossa 

esperança, nossa caridade e nos ajude a ter coragem para testemunhá-lo, unidos, 

sem temor, com alegria, sempre, como hoje, juntos com o Papa.  

Muito obrigado. 

Sorocaba, 16 de maio de 2010. 


