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é ser católico, ao menos nos Estados Unidos. Os 
resultados da pesquisa mostram uma grande dis
paridade entre a opinião majoritária dos entrevis
tados e as posições defendidas por todos os papas 
da história, em questões como homossexualismo 
ou aborto. Serve de resumo da pesquisa a resposta 
à pergunta: "Você acha que é possível discordar do 
papa em relação ao controle da natalidade, divórcio 
e aborto e continuar sendo um bom católico?". Para 
83% dos americanos ouvidos pelo jornal, a resposta 
é: "Sim". Isso revela que eles entendem ser opinião 
pessoal do papa aquilo que, na verdade, faz parte 
da doutrina católica. 

diferente do que sempre se fala quando muitos 
criticam o descompasso da Igreja com o mundo 
moderno: fim do celibato dos padres, mulheres no 
sacerdócio, adoção das tendências morais preva
lentes no mundo ocidental, especialmente quanto 
a sexo etc. Para Küng, que se intitula o "único teó
logo do Concílio Vaticano II em atividade (com 
Bento XVI)", o papa traiu a tentativa de moder
nizar radicalmente a Igreja, o concílio do início 
dos anos 1960. Noutro extremo do espectro da 
opinião sobre a Igreja está Bernard Fellay. O chefe 
da Sociedade São Pio X é o representante máximo 
dos autoproclamados tradicionalistas. O grupo foi 
excomungado na década de 1990, quando seu fun
dador, o bispo Marcel Lefebvre, um dos signatários 
de todos os documentos do Vaticano I I , nomeou 
quatro bispos sem autorização de Roma. Aceito 
de volta à Igreja por Bento XVI , o grupo iniciou 
uma série de negociações com o Vaticano, que não 
levaram a nenhum avanço considerável, até agora. 
Fellay acredita que Bento XVI falhou ao não aceitar 
as exigências de seu grupo, que equivalem basica
mente a revogar o Concílio Vaticano I I . 

Küng considera "uma das poucas ações ousadas 
de Bento X V I " a conversa que o papa teve com ele, 
Küng, em 2005. Fellay crê que a ação mais impor
tante do papa foi a autorização dada a todos os 
padres para celebrar a missa no rito anterior ao Va
ticano I I , reivindicação principal dos tradicionalis
tas. Reformistas e conservadores, sejam os radicais 
como Küng e Fellay, sejam todos os que ficam em 
qualquer outro ponto do espectro, tendem a con
siderar que eles próprios são o critério para definir 
o que a Igreja é. Ou deveria ser. 

Mas, afinal, o que é ser católico no início do sé
culo XXI? O mesmo New York Times que publicou 
Küng decidiu fazer uma pesquisa para saber o que 
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Em sua primeira viagem aos EUA, em 1979, o 
papa João Paulo II foi confrontado com uma pes
quisa que mostrava resultados semelhantes. Os ca
tólicos americanos que estava a caminho de visitar, 
diziam-lhe, não aceitavam a doutrina católica por 
inteiro. "A Igreja não é uma democracia", foi a res
posta do papa, ciente de seu papel de mestre dos 
fiéis. Se eles e o papa discordam quanto à doutrina 
e à moral, os fiéis é que estão errados. 

Radicais progressistas e conservadores, fiéis que 
não aceitam o que faz parte da doutrina da Igreja 
desde sempre, mas continuam se achando bons 
católicos, tudo isso pode parecer sinal claro de uma 

crise na Igreja. Mas a verdade é que o bate-boca na 
Igreja começou já entre Jesus e seus discípulos. Está 
nos Evangelhos. Quando anunciou que deveria ser 
entregue às autoridades e morto, Jesus foi repreen
dido por seu discípulo Pedro, na opinião de quem o 
Filho de Deus não deveria falar essas coisas. "Afaste-
se, satanás", respondeu Jesus ao homem que, mais 
tarde, poria como primeiro chefe de sua Igreja. 

O mesmo São Pedro discutiu em termos duros 
com São Paulo sobre a necessidade de os conver
tidos ao cristianismo vindos de fora do judaísmo 
observarem a lei judaica. "Quando Cefas (São Pe
dro) veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, 
porque ele se tinha tornado digno de censura", 
escreve São Paulo em sua carta aos Gálatas, um 
dos livros do Novo Testamento. As estátuas de São 
Pedro, tido pelos católicos como o primeiro papa, 
e de São Paulo, o homem que espalhou o cristia
nismo para o mundo conhecido de seu tempo, 
estão, hoje, lado a lado na Praça de São Pedro, em 
frente à Basílica. 

A história da Igreja é, em grande medida, a histó
ria do debate, frequentemente acalorado, por vezes 
violento, entre seguidores de Jesus sobre o que foi 
revelado e como se deve prestar o culto devido a 
Deus. Uma visão ingênua vê a longa série de con
denações a heresias como a história da hierarquia 
de uma Igreja desde sempre triunfante, impondo 
sua opinião sobre uma massa de fiéis oprimidos. 
Na verdade, o longo debate sobre as heresias dos 
primeiros séculos do cristianismo foi o processo 
pelo qual se estabeleceu a doutrina cristã e a hie
rarquia da Igreja. A Igreja como a conhecemos é a 
construção que resultou desses embates. 

É tentador imaginar a Igreja, uma instituição de 
2 mil anos, como uma coisa estática que, finalmente 
agora, diante da modernidade, apresenta sinais de 
crise. A Igreja, que nasceu como ramo rejeitado de 
uma religião e foi perseguida violentamente pelo 
Império Romano, sempre esteve em crise. 

Depois de 300 anos ameaçado pelo Império 
Romano, quando já havia se tornado a religião de 
um grande número de pessoas, o cristianismo foi 
declarado oficialmente a religião de Roma pelo im
perador Constantino. A partir daí, começou outro 
embate: a disputa sobre quem manda na Igreja, o 
chefe político ou o chefe da instituição. Por trás 
desse debate está a questão: a Igreja é uma parte 
do mundo, uma instituição como tantas outras, • 
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que deve servir ao bem-estar geral; ou a Igreja tem 
sua esfera própria? Ao longo da Idade Média toda, 
imperadores tentaram garantir que sua sobera
nia se estendesse sobre a Igreja. No século X I , sob 
Gregório V I I , estabeleceu-se o papado com muitas 
das características que ele tem até hoje. A principal 
delas é a autonomia da Igreja diante dos poderes 
políticos. Essa separação entre Igreja e Estado 
nunca foi tranquila, com bispos e reis tentando se 
beneficiar, ora da separação, ora da confusão entre 
as duas esferas. A tentativa de reverter a separa
ção entre Igreja e Estado foi um dos ingredientes 
principais da Reforma no século X V I . Martinho 
Lutero, num de seus primeiros escritos, convocou 
os príncipes alemães a tomar em suas mãos a defesa 
de sua Igreja reformada contra o papado. Zurique, 
em Zurique, e Calvino, em Genebra, foram che
fes políticos de uma espécie de república cristã da 
Reforma. Henrique V I I I separou a Igreja da Ingla
terra de Roma e reivindicou para si o comando da 
cristandade em seu território. 

As repetidas críticas à Igreja e o diagnóstico de 
que ela precisa se modificar são a versão moder
na da velha disputa entre império e papado sobre 
quem decide como se deve seguir Jesus Cristo. A 
democracia dominante em boa parte do mundo 
cristão hoje reivindica para si também a soberania 
sobre a Igreja. Um manifesto enviado por um grupo 
de religiosos latino-americanos aos cardeais antes 
do conclave é explícito. "O exercício da autoridade 
na nossa Igreja deveria seguir o padrão de abertura, 
responsabilidade e democracia encontrado na so
ciedade moderna", diz o documento, assinado, en
tre outros, pelo ex-bispo Pedro Casaldáliga e pelos 
teólogos Jon Sobrino, espanhol, e Leonardo Boff, 
brasileiro, duas estrelas da Teologia da Libertação 
(leia mais na página 96). 

Essa subordinação aos poderes do mundo causou 
até o principal rompimento dentro da Teologia da 
Libertação, um dia dominante no Brasil. Em recente 
entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o teólogo Clo-
dovis Boff, irmão de Leonardo, defendeu Bento XVI. 
"A maioria das críticas internas a ele partiu de seto
res da Igreja que se deixaram colonizar pelo espírito 
da modernidade hegemônica e que não admitem 
mais a centralidade de Deus na vida", disse Boff. 
Para ele, os autores dessas críticas "erigem a opinião 
pessoal como critério último de verdade e gostariam 
de decidir os artigos da fé na base do plebiscito. Tais 
críticas só expressam a penetração do secularismo 
moderno nos espaços institucionais da Igreja". 

Para Küng, assim como para quase todos os re
formistas, sem mudanças, a Igreja corre o "risco 
de encolher no rumo de uma seita cada vez mais 
irrelevante". Para o teólogo americano George 
Weigel, as mudanças na Igreja já ocorreram, mas 
elas não caminham na direção que os modernis

tas gostariam. Em seu mais recente livro, Catholic 
evangelism, Weigel, de 52 anos, diz que o período da 
história da Igreja iniciado com a Contrarreforma, 
no século XVI , encerrou-se. 

A Contrarreforma, como Weigel a enxerga, foi 
um período em que a Igreja viveu de modo de
fensivo não apenas contra a Reforma, mas con
tra o mundo moderno do secularismo crescente. 
"O desafio, hoje, é reconhecer o caráter distintivo 
da hostilidade cultural que nasceu de uma indi
ferença para com a religião bíblica e se transfor
mou, no século XIX, na afirmação de que o Deus 
da Bíblia é um inimigo da liberdade humana, da 
maturidade humana e do progresso nas ciências 
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naturais", escreve Weigel. Para ele, no início do 
século X X I , essa hostilidade visou "a marginali
zação do catolicismo e sua redução a um estilo de 
vida privado sem consequências públicas". Diante 
dessa situação, o catolicismo evangélico que Weigel 
enxerga como obra principal dos dois últimos pa
pas "convida os católicos a ir além da discussão 
esquerda/direita das décadas passadas, que eram 
em grande medida sobre poder eclesiástico, e a 
entrar numa discussão profunda sobre o coração 
missionário da Igreja". Para Weigel, o catolicismo 
evangélico que se vê nos milhões de jovens que 
se manifestam como católicos em praça pública 
nas Jornadas Mundiais da Juventude "é sobre o 

futuro". Ele aponta para uma Igreja que ganha no
vos espaços e se torna mais, não menos relevante. 

Esteja ou não se tornando irrelevante, como 
quer Küng, a Igreja não está encolhendo. Os nú
meros mostram que o catolicismo ainda é a reli
gião de 16% dos habitantes do planeta, segundo 
um levantamento feito em 2010 pelo Pew Research 
Center. Eram 17% em 1910. Os católicos são 50% 
dos cristãos do mundo hoje. Eram 48% em 1910. 
Os principais centros do catolicismo hoje, em nú
meros absolutos, são a América Latina, de onde 
vem o novo papa, e a África, não mais a Europa. 
Em grande medida, isso se deve ao crescimento 
maior da população nesses continentes do que na 
Europa, mas o crescimento na África e na Ásia vai 
além do aumento da população. Esses continentes 
representam o maior desafio para o próximo papa 
na continuação da Nova Evangelização, idealizada 
por João Paulo II e Bento X V I . 

O crescimento do catolicismo nesses dois conti
nentes, iniciado no século XIX, é, ele mesmo, fruto 
do embate da Igreja com os poderes do mundo. "Os 
missionários que se espalharam pelo mundo t i 
nham muito mais o sentimento da Igreja que o sen
timento da pátria. Sentiam-se filhos e filhas de uma 
Igreja perseguida e posta na defensiva pelo libera
lismo e pelas revoluções nacionais", diz Gianpaolo 
Romanato, professor de história contemporânea e 
de história da Igreja moderna e contemporânea da 
Universidade de Pádua, na Itália. "Isso acentuou o 
estranhamento deles em relação às ideias do sécu
lo XIX e reforçou sua identificação com o univer
salismo cristão." A Igreja estava na contramão da 
Europa dos Povos, como costumavam dizer com 
orgulho franceses, ingleses e alemães, diante dos 
avanços da tecnologia e da indústria das grandes 
potências industriais modernas. Os nacionalismos 
do século XIX desembocaram na Primeira e na 
Segunda Guerras Mundiais. O otimismo com o 
progresso sumiu. 

"Vós, filhinhos, sois de Deus", dizia São João em 
sua Primeira Epístola, dos primórdios do cristianis
mo. "Eles são do mundo; por isso falam segundo o 
mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. 
Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de 
Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito 
da verdade e o espírito do erro." No fundo, ser ca
tólico, no século XXI, significa a mesma coisa que 
sempre significou. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 773,  p. 90-95, 18 mar. 2013.




