
POLÍTICA NO VATICANO 

  Aguardei, ansioso, que a fumaça branca saísse pela 

chaminé, anunciando o novo Papa. Esperava fosse o cardeal  brasileiro 

que também concorria, então muito bem cotado nas previsões, mas o 

escolhido foi o argentino Bergoglio. Logo, porém, percebi a mão do 

Criador na escolha do novo pontífice, aquele que iria iniciar necessário 

processo de modernização da Igreja Católica. Recordo-me de 

jornalista que, em uma das primeiras entrevistas do novo Papa, ao 

lembrar  da velha rivalidade existente entre brasileiros e argentinos, 

principalmente no futebol, achou que iria embaraçar Francisco 

tocando nesse ponto. A pronta resposta surpreendeu-o: Sim, o Papa é 

argentino, mas Deus é brasileiro”. 

  Foi ainda no início do pontificado, exalçando a supremacia 

dos valores espirituais sobre os materiais, que ele comentou, em frase 

de profundo significado, nunca ter visto caminhão de mudança 

acompanhando cortejo fúnebre. E por aí seguiu, enfrentando aos 

poucos diversos problemas do mundo atual, aos quais vem dando 

tratamento inovador. Assim foi com a comunidade LGBT, com as 

diversas religiões não cristãs, inclusive o islamismo, e ainda 

recentemente com a possibilidade de ordenação de homens casados 

para servirem nas vastidões amazônicas. Mas também encarando de 

frente, com excepcional coragem, os problemas de assédio sexual na 

Igreja, hoje com frequência denunciados através da imprensa, pelos 

quais chegou a pedir publicamente perdão. Não é pouco. 

  Contudo, após a publicação do livro do jornalista francês 

Nicolas Senèze, intitulado Comment l’Amérique veut changer de Pape 

(Como a América quer mudar de Papa), verdadeira bomba, chegou-se 

a pensar até mesmo em um cisma na Igreja. Tudo começou quando o 

núncio apostólico (embaixador da Santa Sé) nos Estados Unidos pediu 

o afastamento de Francisco, alegando haver ele acobertado o arcebispo 

de Washington, Theodore McCarrick, acusado de abuso sexual de 

subordinados e menores. Não demorou s ser seguido por nada menos 

do que vinte e quatro prelados conservadores americanos, com apoio 

indireto até mesmo da Casa Branca, além de orçamento milionário. 

  O que, no entanto, acirrou ainda mais os ânimos foi o 

Sínodo da Amazônia, visto por eles como tentativa papal de abolição 

do celibato obrigatório. Na verdade, as ideias desses 

ultraconservadores vão muito além, pois são céticos quanto à 

espinhosa  questão climática, favoráveis à pena de morte e adeptos 

incondicionais da “teologia da prosperidade”, vetores de uma guerra 

cultural que defende a identidade branca e cristã, excludente do 



diálogo fraterno com o Islã. Muito ao contrário do Papa, que condena 

a “idolatria do dinheiro” e o “capitalismo predador”,. 

  Confesso que não imaginava pudessem clérigos cristãos de 

alto costado, sabedores de que a lei maior ensinada pelo Cristo é a do 

Amor, propugnarem por comportamentos que, ao menos 

indiretamente, não se coadunam com ela. Afinal, as outras raças, que 

não a branca, não são também obra do Criador? E os muçulmanos não 

são igualmente nossos irmãos? 

  Mas, confesso-lhes agora, o que mais me incomodou ao ler 

recente reportagem da revista francesa L’Obs (antiga Le Nouvel 

Observateur), de onde colhi dados para esta crônica, foi o nome do 

núncio apostólico nos Estados Unidos por mim citado: Carlo Maria 

Viganò. Seria distante parente meu, lá das bandas do Piemonte, de 

onde migrou meu avô paterno? De qualquer forma, fica registrado 

aqui veemente repúdio ao seu esdrúxulo pedido de afastamento do 

Papa Francisco. Por mim, ele fica como chefe da Igreja muitos anos 

mais a fim de implementar as medidas necessárias à modernização da 

Igreja. Até mesmo a ordenação de homens casados, não sendo mais o 

celibato obrigatório. Quase ia dizendo que sou também favorável à 

ordenação de mulheres, porém refluí  temendo ser excomungado... Que 

vocês acham? 
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