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VATICANO

Uma revolução não ocorrerá no
Vaticano. O alerta é de um dos
principais vaticanistas, o ameri-
cano Thomas Reese, professor,
padre e editor de algumas das
revistas mais prestigiadas na co-
munidade católica.

Em entrevista ao Estado, o
especialista admite que a Igreja
Católica poderá optar por uma
nova imagem ao escolher o no-
vo papa. Mas ele insiste que is-
so não significará uma mudan-
ça radical na posição da Santa
Sé sobre alguns dos principais
temas que a Igreja é questiona-
da, como a participação de mu-
lheres e o combate à aids.

Reese foi o editor da revista

jesuíta America até 2005. Mas
sua atitude de publicar artigos
de diversas alas da Igreja irritou
a cúpula da Santa Sé. Ele foi
afastado e hoje dá aulas na Uni-
versidade Georgetown, nos Es-
tados Unidos, publicou uma sé-
rie de livros sobre a dimensão
política da Santa Sé e é conside-
rado dentro e fora do Vaticano
como uma das pessoas que
mais conhecem a instituição. A
seguir os principais trechos da
entrevista:

● Há pressões mesmo de dentro
da Igreja para que a renúncia do
papa seja aproveitada para refor-
mar o Vaticano. O senhor acredi-
ta que chegou o momento?
Não existem revoluções neste
Vaticano. Isso precisa ficar cla-
ro. Sempre foi assim e, agora,
não há sinais políticos de que is-
so poderia ocorrer. Pode haver
uma mudança de estilo. Mas di-
ficilmente veremos a chegada
de um papa que promova uma
revolução na doutrina que já foi
adotada pelo papa Bento XVI.

● Porque o senhor diz que não
existem sinais políticos?
Basta ver a composição da Cú-
ria e os cardeais que votarão no
próximo conclave. Mais da me-
tade deles foi nomeado pelo
próprio Bento XVI que, obvia-
mente, trouxe à cúpula da insti-
tuição pessoas que tinham a
mesma linha de pensamento de-
le, com uma ou outra variação.
Por isso acredito que, na próxi-
ma escolha, dificilmente tere-

mos uma surpresa. Os números
simplesmente impedem que is-
so seja uma realidade.

● Mas muito se fala na possibili-
dade de um papa que seja do
mundo em desenvolvimento. Is-
so não seria uma revolução?
Talvez na imagem e na forma
de passar a mensagem, mas não
no conteúdo. Basta ver a dife-
rença entre o papa João Paulo
II e Bento XVI. João Paulo era
carismático, viajava, emociona-
va as pessoas. Mas, no fundo, ti-
nha exatamente as mesmas po-
sições que Bento XVI. Com o
ele, nada mudou em termos de
doutrina em comparação ao

que foi o pontificado de João
Paulo. Por isso, o que acredito
que possa ocorrer agora seria
uma mudança na estratégia de
passar a mensagem. Para al-
guns isso pode ser revolucioná-
rios. Mas, dentro do Vaticano,
essa mudança de imagem só
ocorrerá com a garantiria que a
doutrina não será tocada.

● Quais seriam os principais de-
safios do próximo papa?
No fundo, a Igreja tem apenas
um desafio no que se refere a
ela mesmo: garantir que sua
mensagem volte a chegar à so-
ciedade. O mundo mudou, a so-
ciedade mudou e há uma cons-

tatação de que a Igreja vem per-
dendo fiéis. Essencialmente, o
próximo papa terá a missão de
restabelecer essa comunicação
que, em algumas partes do
mundo, foi perdida ou está en-
fraquecida.

● Como o senhor vê o papel do
Brasil num novo pontificado?
O Brasil é e será cada vez mais
relevante dentro da Igreja. Ho-
je, o Brasil é o maior país católi-
co do mundo, e isso a Igreja sa-
be o quanto vale nesse momen-
to de crise. Uma prova disso é
que, em um determinado mo-
mento, a cúpula da Santa Sé fi-
cou sem um brasileiro (com a
saída de d. Claudio Hummes). A si-
tuação criou uma certa vergo-
nha dentro da instituição e
Bento XVI foi obrigado a cha-
mar um brasileiro (d. João Aviz)
para assumir um cargo e colo-
car o Brasil dentro da cúpula
da Igreja.

● Mas isso significa que um brasi-
leiro tem chances de ser o próxi-
mo papa?
Se você me perguntar se o Bra-
sil merece uma posição mais
forte na Igreja, acredito que
sim. Não se pode excluir a possi-
bilidade de um papa latino-ame-
ricano. Mas insisto que isso não
seria uma revolução na doutri-
na, e sim na mensagem. / J.C. E
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Novo papa enfrentará crise com a China
Documentos sigilosos da Santa Sé obtidos pelo ‘Estado’ mostram que tensão entre Vaticano e Pequim atingiu pior nível em 30 anos

✽ Padre norte-americano, é
professor na Universidade
Georgetown e editou a influen-
te revista jesuíta America até
2005. Publicou uma série de
livros sobre a organização polí-
tica do Vaticano, assunto em
que é considerado um dos
principais especialistas.
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‘Sucessor não vai
promover revolução’

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Quando o próximo papa assu-
mir o trono de São Pedro, encon-
trará em sua mesa dezenas de
dossiês complicados. Mas, um
deles promete ser particular-
mente espinhoso: o que trata da
relação entre o Vaticano e a Chi-
na. Documentos sigilosos de di-
versas embaixadas europeias e
relatórios internos da diploma-
cia da Santa Sé obtidos pelo Esta-
do revelam os desafios e as prio-
ridades da Igreja com as várias
regiões do mundo.

Um dos maiores obstáculos,
segundo as informações que
constam nesses documentos, é a
relação entre duas entidades que
se consideram centros do mun-
do. Omaterial apontaque, duran-
te os últimos anos do pontifica-
do de Bento XVI, a relação entre
o Vaticano e Pequim atingiu seu
pior momento em 50 anos.

No centro do debate está a in-
sistência do governo de contro-
lar quem são os bispos chineses,
um ato que, para o Vaticano, dá a
dimensão da falta de liberdade
religiosa no país. No final do ano
passado, Pequim simplesmente
passou a ordenar bispos, sem a
autorização do Vaticano, além
de prender um dos religiosos
considerados “ilegítimos”.

Segundo os documentos, a
existência de duas Igrejas Católi-
cas na China é o motivo da ten-
são. Uma é a oficial do regime
comunista, conhecida como As-
sociação Católica Patriótica da
China; a outra, que é obrigada a
atuar de forma semiclandestina,
é a Igreja Católica reconhecida
pelo Vaticano.

Se essa era uma realidade his-
tórica, ela ganhou contornos de
crise nos últimos anos. Entre
1990 e 2006, um entendimento
entre o Vaticano e Pequim deter-
minava que bispos seriam no-
meados com a aprovação dos
dois lados. Mas, desde a chegada
de Bento XVI na Santa Sé, os chi-
neses optaram por simplesmen-
te ignorar o Vaticano. Pequim
nomeou seis bispos desde então
e deixou de reconhecer 15 nomes

apresentados pelo Vaticano.
Joseph Yue Fusheng foi um

dos casos. Ele foi nomeado bis-
po de Harbin em 2012, sem a
aprovação do Vaticano, em uma
cerimonia na qual bispos leais ao
Vaticano foram obrigados a par-
ticipar para tentar demonstrar
aos católicos a legitimidade do
ato. A Santa Sé o excomungou
um dia depois.

O conflito ficou claro quando,
também no ano passado, um bis-
po nomeado pelo governo comu-
nista em Xangai, Thaddeus Ma
Daqin, usou sua primeira missa

para anunciar que estava abando-
nando a Associação Patriótica.
Na missa seguinte, ele não apare-
ceu e teria sido levado a um semi-
nário nos arredores da cidade. O
governo afirmou ao Vaticano
que ele estava “repousando”.

Tentativas. Segundo os infor-
mes, Bento XVI tentou mediar a
crise para proteger os 12 mi-
lhões de católicos chineses.
Suas iniciativas, porém, apenas
aprofundaram a crise. Sete me-
ses depois de se tornar papa,
Bento XVI publicou uma carta
aos católicos chineses, garantin-
do que a Santa Sé atenderia às
suas necessidades. A mensa-
gem foi considerada por Pe-
quim uma ameaça.

O então papa enviou grupos
de diplomatas da Santa Sé em di-
versas ocasiões para negociar
um entendimento. Mas as condi-
ções apresentadas pelo Vatica-

no eram inaceitáveis para os chi-
neses: a garantia de liberdade re-
ligiosa e a manutenção das rela-
ções diplomáticas entre a Santa
Sé e Taiwan.

Em um documento de um go-
verno europeu relatando encon-
tros em 2007, o funcionário do
Vaticano encarregado das rela-
ções com Pequim, Giancarlo Ro-
ta-Graziosi, garantiu que as reu-
niões haviam sido um fracasso.
“Estou pessimista em relação às
chances de um acordo para nor-
malizar as relações”, indicou.
“Não vejo esperança”, disse o
próprio negociador.

Naquele mesmo momento, Pe-
quim teria plantado informa-
ções em jornais oficiais em que
indicava que um acordo estava
prestes a ser assinado. Mas, para
o Vaticano, aquilo era “publicida-
de para mostrar abertura às vés-
peras dos Jogos Olímpicos de Pe-
quim de 2008”.

Num outro documento, o pa-
dre de Sichuan, Luo Xuegang, re-
lata o controle que a Igreja pas-
sou a sofrer das autoridades. Ao
mesmo tempo em que o governo
propunha dar dinheiro para re-
novar igrejas leais à Pequim, veta-
va qualquer novo templo.

Prisões reveladas. O impasse
foi mantido em encontros reali-
zados em 2009 entre o Vaticano
e Pequim. Na época, a Santa Sé
aprofundou a crise, ao revelar a
governos estrangeiros que seus
bispos estavam sendo presos.
Um deles fora detido dias antes
da Páscoa para impedir que pre-
gasse diante de milhares de pes-
soas. O governo também passou
a cobrar 10% de impostos sobre
o custo de qualquer ato organiza-
do pela Igreja.

Documentos do mesmo ano
mostram que bispos leais ao pa-
pa resistiram à pressão do gover-

no e não foram às comemora-
ções dos 50 anos da Associação
Patriótica. O Vaticano passou a
acusar Pequim de fazer “lava-
gem cerebral” nos padres da enti-
dade e controlar homilias.

Diante da tensão, a estratégia
da Santa Sé é a de tentar manter
uma unidade entre as duas comu-
nidades católicas na China, aju-
dar a treinar os padres e, acima
de tudo, aguardar com paciência
a chegada de novas lideranças
em Pequim que possam rever o
relacionamento.

Os documentos mostram que
o Vaticano não tem ilusões de
que a crise será solucionada a
curto prazo. Coincidência ou
não, durante a despedida de Ben-
to XVI na Praça São Pedro, um
grupo carregando uma bandeira
da China insistia em estar pre-
sente para alertar ao próximo pa-
pa que a situação dos católicos
estava longe de ser resolvida.

Thomas Reese, vaticanista
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Conclave.
‘Desafio é
garantir que
mensagem
chegue à
sociedade’

● Realismo

A renovação poderá vir
apenas na imagem e na
forma de passar a
mensagem, mas não na
doutrina, afirma Reese

GAN JUNQIU
BISPO DE GUANGZHOU (CHINA),
DURANTE ENCONTRO COM
DIPLOMATAS FRANCESES, EM 2011
“Não devemos ser otimistas.”

País dividido. Militar toca em evento católico no vilarejo de Gaojiabao, em uma igreja da Associação Católica Patriótica da China, que não responde ao Vaticano
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




