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O acontecimento mais impactante
na história da Igreja Católica desde os primórdios da Idade Moderna começou às 9 horas da manhã
de 11 de outubro de 1962, no Vaticano. Foi quando 2500 bispos de 86 países iniciaram uma marcha pela Praça de São Pedro em direção à basílica. Uma multidão assistia à movimentação em
silêncio. Participavam da procissão todos os escalões da hierarquia católica, desde os patriarcas
mais poderosos até bispos de dioceses mais humildes. O tempo estava ensolarado e fresco. Às
10 horas, quase todos os bispos já haviam se
acomodado nas arquibancadas erguidas na nave
central da igreja especialmente para aquele dia.
Chegara, finalmente, a vez de o último da fila
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Passados cinquenta anos. o Concílio
Vaticano II, marco na modernização da Igreja,
não alcançou sua principal missão: atrair os fiéis
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entrar, o papa João XXIII. O pontífice
vinha carregado em uma cadeira gestatória sobre os ombros de funcionários
do Vaticano. A um passo do portão da
igreja, ele quebrou o protocolo e pediu
para descer, em um gesto de humildade.
Em seguida entrou na basílica a pé. A
plateia se levantou e o aplaudiu durante
seu percurso até o altar. Entendeu-se
que o gesto representava o mais perfeito símbolo do evento que seria iniciado
ali. o Concílio Vaticano II. a assembleia religiosa que pretendia ser um
marco na modernização litúrgica e
doutrinal da Igreja.
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O evento terminou à 1 da tarde. A
cerimônia contemplara uma missa e
um discurso, em que o pontífice usou
mais de uma vez um termo até então
raramente empregado nas falas papais:
aggiornamento. A palavra, que. em italiano, significa atualização, definiu a linha seguida pelo Concílio Vaticano II.
A partir daquele momento, os bispos
tinham pela frente a tarefa de discutir o
rumo da Igreja para as próximas décadas. "Este não deverá ser um concílio
para combater erros, mas para pôr a
Igreja em dia (aggiornamento)". definiu o papa. Ou, ainda em suas palavras,
"varrer a poeira do Trono de Pedro".
Estar em dia para a Igreja era o mesmo que dizer "reaproximar-se do fiel".
Diz o teólogo Paulo Sérgio Lopes Gon-
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Outras determinações, porém, ao ser
efetivadas, deram espaço a aberrações,
como a desobrigação do uso da batina.
A vestimenta citadina, e não a religiosa,
pode até aproximar o padre de seu fiel,
como almejou a assembleia da década
de 60. mas permitiu que padres usassem
inexplicáveis roupas de grife. como se vê hoje. Algumas propostas do concílio,
no entanto, não avançaram. É o caso da colegialidade. "O papa deve manter
a unidade, mas compartilhar as decisões da Igreja
com cardeais e bispos", lêse no documento. Essa
abertura permitiu o fortalecimento de movimentos
católicos fortemente ligados aos bispos locais. É
nesse contexto que, a partir dos anos 70. especialmente na América Latina,
ganhou força a Teologia
da Libertação, que tentou
adotar o marxismo em ensinamentos cristãos, sob o
falso argumento da opção
preferencial pelos pobres.
Para frear essa tendência,
o papa voltou a centralizar
as decisões da Igreja.

mo de João XXIII, foi um padre apaixonado pela missão pastoral da Igreja.
Dizia que a estrutura de poder da Igreja era impessoal e nada democrática.
Em 1962. João XXIII foi eleito Homem
do Ano pela revista americana Time.
Morreu no ano seguinte, vítima de um
câncer no estômago.
O Concílio Vaticano II terminou
em 8 de dezembro de 1965. já sob o
papado de Paulo VI (1963-1978). Com
95% de votos favoráveis, os bispos
aprovaram dezesseis documentos relacionados aos mais diversos aspectos
da Igreja (veja o quadro nas págs. 110
e 111). Algumas questões do concílio
foram aplicadas a contento ao longo
dos anos pelos papas que vieram depois — Paulo VI. João Paulo II e Bento XVI — e representaram avanços
para a Igreja. É o caso do diálogo com
outras religiões.
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çalves, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e organizador do livro Concílio Vaticano 11, Análises e
Prospectivas: "Desde o fim da II Guerra Mundial, em 1945, acentuara-se a
perda de influência da Igreja na sociedade sobre questões morais e políticas".
Consequentemente, ela perdeu seguidores. "A postura inquisitorial exercida
pela Igreja tornara-se diametralmente
oposta à sociedade questionadora e cética que se formara no período pósguerra". avalia Afonso Soares, teólogo
da PUC-SP. Mas o tom do Concílio Vaticano II também estava fortemente ligado ao estilo do papa João XXIII. "Dificilmente outro pontífice teria conduzido um evento semelhante", diz dom
Demétrio Valentini, bispo de Jales, interior de São Paulo, que presenciou a
abertura da assembleia. Filho de lavradores, Angelo Roncalli. nome de batis-

A centralização nos pontificados de João Paulo II e
Bento XVI não impediu a
sangria de fiéis na última década. Pesquisa recente do IBGE mostra que
64,6% dos brasileiros são católicos. Nos
anos 2000 eram 73%. Há cinquenta
anos, 92%. A Igreja perde fiéis sobretudo para os pentecostais, muito mais
ágeis do que os católicos sob o ponto de
vista pastoral. Não há dúvida de que a
Igreja está em descompasso com a modernidade. Não se deve entender por
descompasso, contudo, a condenação de
situações que firam seus legítimos dogmas, como a aceitação do aborto e o casamento homossexual. Caso contrário,
deixa de ser a Igreja. No entanto, é necessária uma Igreja mais social, menos
punitiva e mais acolhedora. Alguns
apontam como solução a criação de um
novo concílio para rediscutir os limites
da aproximação da Igreja com seu fiel.
Outros, a verdadeira implantação das
propostas do Concílio Vaticano II.
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 42, p. 110-112, 17 out. 2012.

