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 Algumas coincidências atuais: no livro A Criadora de Sonhos, Marilurdes Nunes 

(Belo Horizonte : Fino Traço, 2017), o capítulo intitulado “Um dia, um Papa” (pp. 89/90, 

precedidas de página com ilustração sobre o assunto); no jornal O Estado de S. Paulo, “Um 

legado de traumas, cobrança e solidão”, com subtítulo: “Pai de Michael Jackson morre aos 89 

anos sem deixar boas memórias”; reencontro meu texto intitulado “A grandeza do Papa Bento 

XVI”, publicado pelo órgão informativo da Paróquia do Santíssimo Sacramento de São Paulo, 

no ano de sua renúncia e sucessão. 

 

 Despertando em madrugada recente, o atual Papa olha “para o crucifixo na parede e 

suplica: - Preciso de forças, Senhor! O Papa sabe que o dia vai ser pesado. Tanta coisa para 

resolver! Pressões de todas as partes do mundo. Esperam-se dele posições sobre tudo: a 

guerra na Síria, os ataque de Israel aos palestinos, a fome no Sudão, o terremoto no México, 

os padres pedófilos, o divórcio... quantos problemas!” (Marilurdes Nunes, ob. e loc. cit.) 

 

 Do meu texto citado, transcrevo apenas o trecho final: “Na segunda metade da sua 

nona década de vida, o laborioso e incansável Papa Bento XVI sente que todas as tarefas e 

responsabilidades do mais elevado e trabalhoso cargo da Igreja Católica devem passar a 

Cardeal menos idoso, menos exausto e com o mesmo entusiasmo com que ele foi eleito em 

2005, ainda na oitava década de vida.” Escrevi tal artigo por sugestão do Padre Aparecido 

Silva, vigário da mencionada paróquia, diante do desânimo manifestado por vários 

paroquianos, por causa da renúncia do Papa Bento XVI. 

 

 No Estadão citado, Julio Maria escreve: “As biografias de Michael Jackson podem 

discordar em pontos obscuros... mas dançam o mesmo passo quando abrem parágrafos para 

Joseph Jackson: antes de qualquer atributo profissional, ele era um monstro. Apenas uma das 

passagens da infância do pequeno Michael nos preparativos daquele raiar de 1964, ano em 

que faria 6 anos de idade, ainda no tempo dos Jackson Brothers, anterior ao Jackson 5: 

Michael entra em casa e não vê o pai escondido atrás da porta. É surrado por trás, cai e apanha 

mais, mesmo caído e sem saber o motivo. Ele pergunta ao pai o que o levou a ser atacado e 

apenas ouve: ‘Você ainda não fez nada, mas vai fazer’. Este era Joe Jackson.” 

 

 Voltando ao texto citado de Marilurdes Nunes, o Papa Francisco reza o Pai Nosso que 

inclui trechos da sua experiência de vida como Papa, até quando se refere às tentações: “A 

primeira delas, sem dúvida, é a de largar tudo e ir para um lugar sossegado, onde ninguém 

saiba quem eu sou... Mas como? O Senhor me deu uma missão, agora preciso de forças... Mas 

livrai-nos do mal... E quanto mal tenho visto nos últimos tempos... Nunca pensei que no 

mundo existisse tanta maldade! Jesus, abre o coração duro dos dirigentes, dos políticos, dos 

que decidem... Abre o coração dos que matam, dos que agridem, dos que maltratam... E, antes 

de falar o Amém, mais uma vez, Senhor, preciso pedir forças, coragem e seu apoio para levar 

esta missão adiante. O meu amém agora, Senhor, é um amém de um pobre ser humano que 

acredita na sua presença constante em todos os momento da vida.”  

 



 A propósito do grande Papa Bento XVI, limito-me a transcrever a última frase do meu 

artigo citado: “Na segunda metade da sua nona década de vida, o laborioso e incansável Papa 

Bento XVI sente que todas as tarefas e responsabilidades do mais elevado e trabalhoso cargo 

da Igreja Católica devem passar a Cardeal menos idoso, menos exausto e com o mesmo 

entusiasmo com que ele foi eleito em 2005, na oitava década de vida.” 

 

 E a acrescentar trecho mais recente do Google: “Quase cinco anos após sua renúncia 

como líder da Igreja Católica, o papa emérito Bento XVI escreveu uma carta publicada no 

jornal Corriere della Sera afirmando que está se preparando para sua última viagem, em 

referência à morte. "No lento enfraquecimento de minha força física, interiormente estou em 

peregrinação para a Casa (do Senhor)", escreveu Joseph Ratzinger ao jornal.  

  

O jornal informou ao papa que inúmeros leitores estão preocupados com seu estado de 

saúde. Bento XVI se declarou comovido com o fato de “tantos leitores se interessarem em 

saber sobre este último período de sua vida”. "É uma grande graça para mim estar cercado 

neste último trecho de caminho, às vezes um pouco fatigante, de um amor e uma bondade tais 

que não teria podido imaginar", escreveu o alemão.” 

 

 Comecei falando de disparidades desses oitenta anos, que só são menores no caso dos 

dois grandes Pontífices contemporâneos. 

 

  

  


