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““NNOOSS ÚÚLLTTIIMMOOSS
OOIITTOO AANNOOSS,, NNÓÓSS
VVIIVVEEMMOOSS,, CCOOMM
FFÉÉ,, MMOOMMEENNTTOOSS
BBOONNIITTOOSS DDEE LLUUZZ
RRAADDIIAANNTTEE NNOO
CCAAMMIINNHHOO DDAA
IIGGRREEJJAA,, JJUUNNTTOO
CCOOMMMMOOMMEENNTTOOSS
EM QUE POUCAS
NNUUVVEENNSS NNOO CCÉÉUU
EENNGGRROOSSSSAARRAAMM””

PapaBentoXVI,
durante encontro
comos cardeais,
ontempelamanhã

CCONTA VACANTE NO TWITTTERR

A conta do papa Bento XVI nomicroblog Twitter estampava ontem a
inscrição “Sede Vacante” (“Trono Vazio”, em latim). O perfil @pontifex não
foi trocado e, provavelmente, ficará disponível para o próximo pontífice.
Nomomento em que se preparava para embarcar no helicóptero, rumo
a Castel Gandolfo, Joseph Ratzinger tuitou pela última vez. “Obrigado a
vocês pelo apoio e pelo amor. Que vocês sempre experimentem a alegria
que vem de colocar Cristo no centro de vossas vidas”, escreveu, por volta
das 17h (13h em Brasília). A mensagem teria sido ditada por Bento XVI e
postada por assessores. Na quarta-feira, depois da tradicional audiência
geral, ele também havia utilizado omicroblog para se expressar aos fiéis.
“Queria que cada um sentisse a alegria de ser cristão, de ser amado por
Deus, que entregou o Seu Filho por nós”, escreveu. Bento XVI entrou para
a história como o primeiro papa a utilizar as redes sociais para estreitar
os laços com os fiéis da Igreja Católica.

» RODRIGO CRAVEIRO

S
ai o papa Bento XVI, entra o pe-
regrino, obediente ao próximo
pontífice e recluso do mundo
até o fim de seus dias. Desde as

20h de ontem (16h em Brasília), a Igre-
ja Católica Apostólica Romana está
sem um líder. No horário previsto, os
sinos tocaram seis badaladas. Sob
aplausos e gritos, os dois oficiais da
Guarda Suíça deixaram suas lanças, fe-
charam os pesados portões da resi-
dência oficial de verão de Castel Gan-
dolfo, a sudoeste de Roma, e foram
substituídos por três policiais da Gen-
darmeria. Joseph Ratzinger, o cardeal
alemão que ascendeu ao Trono de São
Pedro após exercer o cargo de prefeito
da Congregação para a Doutrina da Fé,
renunciava efetivamente, depois de
quase oito anos de um pontificado tur-
bulento. A partir daquele instante, era
declarada, na Cidade do Vaticano, a
“Sede Vacante”. O cardeal camerlengo,
Tarcisio Bertone, assumia a função de
preparar o conclave, a eleição que es-
colherá o próximo papa. Os aposentos
do pontífice, no Palácio Apostólico, fo-
ram selados, à espera do sucessor de
Bento XVI. Hoje, Bertone enviará men-
sagens aos 115 cardeais, convocando-
os a estar no Vaticano na segunda-fei-
ra, para as primeiras reuniões prepara-
tórias. A data do conclave deverá ser
divulgada na próxima semana.

Mais cedo, no último contato com o
público, Bento XVI, de 85 anos, agra-
deceu o carinho dos turistas e da po-
pulação da comuna de Castel Gandol-
fo, onde viverá por dois meses. “Obri-
gado, obrigado de coração. Caros ami-
gos, estou feliz por estar com vocês.
(…) Obrigado por vossa amizade e por
vosso afeto”, declarou Bento XVI a cer-
ca de 7 mil fiéis reunidos diante da re-
sidência oficial de verão, às 17h31
(13h31 em Brasília). “Bento, eu te
amo!”, gritavam, muitos dos quais não
conseguiam conter as lágrimas. “Ago-
ra, sou apenas um peregrino que inicia
a última etapa de sua peregrinação
nesta terra. (…) Vamos adiante, pelo
bem da Igreja”, acrescentou, antes de
se retirar da sacada, enfeitada com o
brasão de seu pontificado. Ele usava
uma túnica e solidéu brancos e trazia
um enorme crucifixo junto ao peito.

A viagem de 25km até Castel Gan-
dolfo foi uma despedida cheia de sim-
bolismo. Vários cardeais, bispos, frei-
ras e funcionários da Santa Sé aguar-
davam Bento XVI no pátio de São Da-
másio, no Palácio Apostólico. Muitos
se ajoelharam diante dele e beijaram
sua mão. Ao entrar no carro que o le-
vou ao heliporto, Ratzinger foi aclama-
do com palmas. A aeronave decolou às
17h06 (13h06) da Cidade do Vaticano.
Durante o voo, de apenas 18 minutos,
o bispo de Roma pôde contemplar a
capital italiana. Estava acompanhado
do secretário particular, o arcebispo
alemão Georg Gänswein. O helicópte-
ro branco, adornado com um falcão
nas cores da Santa Sé, sobrevoou a Ba-
sílica de São Pedro e o Coliseu, dois
símbolos para o cristianismo. Dos pré-
dios, moradores acenavam e tremula-
vam bandeiras. Na Praça de São Pedro,
católicos acompanharam a saída de
seu pastor por meio de telões instala-
dos na Colunata de Bernini.

Especulação
Pela manhã, Bento XVI se reuniu

com 144 cardeais e foi saudado por cada
um deles. O Brasil esteve representado
por dom Geraldo Majella Agnelo, dom
João Braz de Aviz (ex-arcebispo de Bra-
sília), dom Odilo Scherer e dom Ray-
mundo Damasceno de Assis.“Entre vós,
entre o Colégio dos Cardeais, está tam-
bém o futuro papa, ao qual já hoje pro-
meto a minha reverência e obediência
incondicionais”, afirmou Ratzinger,
diante de parte dos eleitores de seu su-
cessor. “Nos últimos oito anos, nós vive-
mos, com fé, momentos bonitos de luz
radiante no caminho da Igreja, junto
com momentos em que poucas nuvens
no céu engrossaram. Nós tentamos ser-
vir a Cristo e à sua Igreja com profundo e
total amor, que é a alma de nosso minis-
tério”, acrescentou. Ao cumprimentar o
cardeal filipino Luis Antonio Tagle, Ben-
to XVI sussurrou-lhe algumas palavras e
foi recebido com um sorriso. O gesto le-
vantou especulações sobre a força da
candidatura de Tagle ao pontificado
(leia mais na página 16).

Para o monsenhor norte-americano
Charles Hilken, pós-doutor em história
das religiões e autor de São Pedro e oVa-
ticano: o legado dos papas, a promessa
de Bento XVI de reverência e de obe-
diência incondicionais ao próximo pa-
pa não causa surpresa. “Bento é um
teólogo, com uma profunda compreen-
são da primazia de Pedro. Ele assinala
que não existe a possibilidade de outro
papa à sombra”, afirmou ao Correio,
em entrevista por e-mail. O padre e teó-
logo italiano Ariel Levi di Gualdo expli-
ca que o ato de renúncia de papa é defi-
nitivo e o impede de influenciar o pró-
ximo pontificado. “O Sumo Pontífice
Bento XVI foi confiado à história, seu
reinado acabou e, em um certo sentido,
ele morreu enquanto pontífice romano.
É natural que o bispo de Roma, depois
de se aposentar, prometa obediência ao
sucessor”, disse.

De acordo com Di Gualdo, a metáfo-
ra das nuvens carregadas, adotada on-
tem por Bento XVI, remonta a vários
problemas da Cúria Romana. “Os abu-
sos sexuais foram fontes de grande so-
frimento para Bento XVI. Eles se soma-
ram a vários outros escândalos, como a
quase impossibilidade de se governar a
Cúria Romana”, comentou o italiano,
por e-mail. O também padre jesuíta
americano Thomas J. Reese, autor de O
Vaticano por dentro: a política e a orga-
nização da Igreja Católica, lembra que a
Igreja sempre foi afetada por crises.
“Além de divisões internas, como cis-
mas, reformas e guerras religiosas, ela
sofreu ameaças externas, como impera-
dores, reis, nazistas e comunistas. A
Igreja é uma instituição fundada por
Deus, mas dirigida por seres humanos,
santos e pecadores”, disse ao Correio.

Reese concorda com Hilken sobre a
linha de ação de Bento XVI, agora como
papa emérito. “Na Igreja, só há espaço
para um único líder. Ao prometer obe-
diência, Bento mostra que não preten-
de ser usado por ninguém para minar a
autoridade do novo pontífice”, afirmou.
Segundo ele, existe o risco de a mídia
sugerir controvérsias entre Ratzinger e
seu sucessor ou de amigos que o visita-
rem revelarem à imprensa que ele não
gostou de uma decisão do novo papa.
“Isso causaria grande divisão na Igreja”,
disse o jesuíta. A última renúncia de um
líder católico, por vontade própria, ti-
nha ocorrido em 1294, quando Celesti-
no V, um eremita, abandonou o trono,
em meio a intrigas e corrupção.

“Bento XVI sabe que sua idade e os
anos de serviço no Vaticano lhe
dão uma certa autoridade vitalícia
e competência para emitir
opiniões. Ele não deseja
comprometer as tomadas de
decisão de seu sucessor, mas
estará à disposição do novo
pontífice para conselhos”

»»Moonsseennhoorr Charrlleess Hiilkeenn,
pós-doutor em história das
religiões e autor de São Pedro e o
Vaticano: o legado dos papas

Euacho...

Telões foram instalados naColunata deBernini, noVaticanoEmRoma, a emoção da despedida tomou conta demuitos fiéis
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Oficial da Guarda Suíça fecha os portões da residência de Castel Gandolfo, decretando o fim do pontificado

Arquivo pessoal

““AAGGOORRAA,, SSOOUU
AAPPEENNAASS UUMM
PPEERREEGGRRIINNOO QQUUEE
IINNIICCIIAA AA ÚÚLLTTIIMMAA
EETTAAPPAA DDEE SSUUAA
PPEERREEGGRRIINNAAÇÇÃÃOO
NNEESSTTAA TTEERRRRAA””

BentoXVI, no
últimodiscurso,
emCastel
Gandolfo

Ariel
Evidenziato


