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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o ministério do Papa Francisco sob um enfoque com poucos 

precedentes, até então: a espiritualidade inaciana. De início, narra a formação espiritual 

e intelectual de Jorge Mario Bergoglio, obtida a partir de sua própria família e 

desenvolvimento na Companhia de Jesus. Em sua trajetória, destacam-se as nuances e 

os reveses da convivência na congregação religiosa, sobretudo, no contexto latino-

americano, em decorrência da ditadura militar na Argentina, país de sua origem e 

crescimento pessoal e eclesial; assim como as tensões para a tomada de decisão, porém 

sempre baseada no discernimento espiritual e pastoral. A seguir, sinaliza para a 

influência do Concílio Ecumênico Vaticano II na reorientação da Igreja e na relação 

com a cultura contemporânea, repleta de desafios, os quais foram sentidos na longa 

crise da instituição milenar. Este, um aspecto considerado relevante na renúncia do Papa 

Bento XVI, também abordado na pesquisa, seguido do conclave que culminou na 

eleição do primeiro Papa jesuíta. As circunstâncias de sua escolha e os fatos 

desencadeados pelo novo Bispo de Roma, desde a opção por chamar-se “Francisco” às 

características próprias do seu ministério petrino, são levados em consideração, 

especialmente à luz da espiritualidade inaciana, quando se assinalam as referências aos 

tempos, lugares e pessoas. Contudo, trata-se de um trabalho que analisa a linguagem 

interior do Papa Francisco baseada na exterioridade de sua vida. 

 

Palavras-chave: Bergoglio; Espiritualidade; Discernimento; Francisco; Igreja; Papa. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work introduces Pope Francis ministry in a different light, an approach which has 

not been usually adopted, so far: Ignatian spirituality. From the start, it narrates Jorge 

Mario Bergoglio’s spiritual and intellectual backgrounds, which were firstly 

incorporated from his own family and further developed when he joined in the Society 

of Jesus. His trajectory as a clergyman highlights his struggles with his fellow brothers 

in his religious congregation, where he experienced both setbacks and advancements, 

especially, when we consider the Latin America historical context at the time, during 

which Argentina, where he was born and raised, was under a military dictatorship. 

Nevertheless, in spite of all the political tensions, his decisions always go in the 

direction of pastoral work and spiritual discernment. Following that, this work 

highlights the Second Vatican Council major influence over the Church new policies in 

our contemporary cultural scenario, a context full of challenges which were long felt in 

the successive Church crisis. This was an important aspect for Pope Benedict XVI 

resignation, which is also assessed in this work, a resignation that was followed by the 

conclave ending up in the election of the first Jesuit Pope.  The circumstances for his 

choice and the facts triggered by the new Bishop of Rome, beginning with his decision 

to be called “Francis” and advancing to the traits of his Petrine ministry, are taken into 

account, especially in the light of Ignatian spirituality, when references to time, places 

and people are underlined. Nevertheless, it is a work that introduces Pope Francis inner 

language in the context of his outspoken life. 

 

Keywords: Bergoglio; Spirituality; Discernment; Francis; Church; Pope.  
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Introdução 

 

 

 

 

 

A eleição do Cardeal Jorge Mario Bergoglio (1936–) em 13 de março de 2013, 

precedida pela surpreendente renúncia de Bento XVI, Joseph Ratzinger (1927–) em 11 

de fevereiro do mesmo ano, causou grande repercussão entre cristãos católicos, mas 

também no mundo. Esse fato trouxe as inevitáveis expectativas criadas em torno do seu 

futuro papado, especialmente pela situação da Igreja Católica e a sua crise, que tem 

entre outros problemas a baixa participação da comunidade de fiéis de forma mais 

convicta em sua profissão de fé. São várias as interpretações sobre a importância dessa 

escolha, assim como as opiniões pessoais, passadas e presentes, em relação ao papel da 

Igreja no que diz respeito à sua influência histórica para a humanidade, especialmente à 

sociedade moderna. Inicialmente, a impactante novidade na designação do Cardeal 

Bergoglio estava no fato de que, pela primeira vez, a instituição religiosa saía do 

eurocentrismo para a América Latina, haja vista a eleição de alguém buscado quase no 

“fim do mundo”, segundo as suas próprias palavras, na primeira aparição na sacada 

central da Basílica de São Pedro. 

O novo Bispo de Roma, após os cumprimentos iniciais ao povo reunido na Praça 

de São Pedro, presta uma homenagem ao seu predecessor, o Bispo Emérito Bento XVI, 

conforme a sua diferenciada referência. E, antes do momento da benção Urbi et Orbi, 

para a cidade e o mundo, já com a estola devidamente posta, o Papa Francisco faz um 

pedido àqueles milhares de pessoas: que rezassem por ele, em silêncio. (Cf. PIQUÉ, 

2014, p. 38). Tal pedido será frequente em suas palavras. Embora faça parte de uma 

solicitação habitual naqueles que são investidos de alguma responsabilidade na 

instituição religiosa ou mesmo na sociedade, suscita a curiosidade sobre a possível 
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indicação da dura batalha em seu exercício eclesial. (Cf. MIRANDA, 2017, p. 7). 

Contudo, desde o primeiro ano do seu Pontificado é recorrente a solicitação pública por 

oração, especificamente por ele; mas, também, extensiva a outras pessoas em particular 

ou grupos humanos no enfrentamento de dificuldades. Na matutina celebração 

eucarística em Santa Marta com um grupo de fiéis, Papa Francisco coloca em prática o 

que explica na sua Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (EG) – A alegria do 

Evangelho: o pregador precisa chegar perto da Palavra de Deus com o coração dócil e 

orante. A homilia tem uma relação estreita com a interioridade apostólica e espiritual do 

sacerdote; mesmo sendo o Bispo de Roma. (Cf. EG nº 135 a 144). 

A eclesiologia do Concílio Ecumênico Vaticano II entende a Igreja, antes de 

tudo, como a comunhão do Povo de Deus com Jesus Cristo, desde onde se constroem as 

diferentes funções. Anteriormente a isso, o mistério da instituição religiosa tinha uma 

dinâmica descendente, sendo que a figura do Papa gozava de total centralidade na 

constituição do corpo eclesial. A atitude do Papa Francisco de curvar-se perante o Povo 

de Deus e pedir que rezassem por ele, antes de proceder à primeira benção, expressa a 

condição fundante da Igreja: o conjunto do Povo de Deus, a quem o sucessor de Pedro 

serve como sinal da unidade e como pastor que cuida das ovelhas. (Cf. PASSOS; 

SOARES, 2013, p. 20). 

Já é consenso entre especialistas, em geral, que a eleição do Cardeal Bergoglio 

trouxe várias expectativas no conjunto da sociedade, desde os próprios fiéis às pessoas 

distantes do universo cristão católico. Sem dúvida alguma, trata-se de um tema de alta 

relevância, especialmente pela forma como o Bispo de Roma compreende a Igreja 

Universal, explicitando por meio dela, de forma despojada, humana e simples, o rosto 

acessível de Jesus Cristo. Particularmente, reconheço que a motivação para esta 

investigação tem a sua origem desde o momento do anúncio do nome escolhido como 

guia e inspiração para o Pontificado: Francisco; e a respectiva lembrança mística da fé, 

da qual a religiosidade cristã não prescinde. 

O objeto de estudo e pesquisa do presente trabalho refere-se ao Papa Francisco, 

que pode ser observado sob vários aspectos. Para o nosso trabalho, adota-se a 

espiritualidade inaciana, sobre a qual está baseada a formação religiosa de Bergoglio ao 

longo de sua trajetória na Companhia de Jesus, com forte aplicabilidade em seu 

exercício eclesial, com o destaque na pastoral do Bispo de Roma. A sua primeira 

formação, no interior de uma família italiana católica, também corrobora para a nossa 

perspectiva, na medida em que marca os primeiros passos na sua escolha fundamental. 
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Posteriormente, todo esse cenário será rememorado pelo Papa Francisco; portanto, algo 

presente na singularidade de sua trajetória pessoal e eclesial. Nesse sentido, para a 

explicitação concreta do objeto de estudo e pesquisa, utiliza-se a biografia e o construto 

humano e espiritual, teológico e pastoral, subsequente à opção pela vida religiosa 

consagrada, desde o convívio formativo na Companhia de Jesus à inserção gradativa nas 

diferentes funções no âmbito da Igreja, assim como o corpus documental produzido, 

especialmente, na condição de Papa Francisco, como, por exemplo, a Evangelii 

Gaudium; e a Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, 

Misericordiae Vultus (MV) – O rosto da misericórdia, entre outras referências 

igualmente relevantes. 

A problematização pertinente ao campo religioso no qual está inserido o sujeito 

do nosso trabalho decorre da compreensão dos aspectos da formação cultural, familiar e 

intelectual de Bergoglio, a partir dos elementos biográficos que compõem o seu 

universo axiológico e cognitivo. O entendimento dessa realidade, configurada em base 

religiosa, desde a esfera familiar, trouxe maior clareza na análise de sua atuação na 

Igreja, comumente observada sob a polaridade conservadora e progressista, sobretudo, 

após o Vaticano II. Não obstante a sua utilidade, ressalta-se que essa leitura não explica 

totalmente a dinâmica pastoral do Papa Francisco, cujo ponto central de nossa 

abordagem refere-se à especificidade de sua motivação, a saber: a espiritualidade que o 

auxilia na condução da instituição milenar, à frente da qual chega sob diversos desafios, 

decorrentes da crise que a perpassa há longa data. 

Tal compreensão suscita alguns questionamentos, entre os quais se destaca: Qual 

é a relação entre a espiritualidade inaciana e a pastoral do Papa Francisco? Haja vista o 

fato de ser jesuíta, cuja congregação religiosa foi fundada por Inácio de Loyola. Como 

questionamentos secundários, porém relevantes no conjunto do nosso trabalho, estão: A 

experiência de governo da Igreja Católica contém elementos semelhantes à da 

Companhia de Jesus? Qual é a mensagem principal transmitida pelo Bispo de Roma que 

tem chamado a atenção dos fiéis cristãos e da sociedade em geral, à luz da 

espiritualidade inaciana? 

Como hipótese para a nossa pesquisa assinalamos que a espiritualidade inaciana 

constitui a fonte de sustentação do sujeito eclesial – cujo protagonismo lhe é próprio 

desde a incipiente orientação religiosa – e de revitalização constante do compromisso 

missionário, pois é cultivada pelo Papa Francisco na tensão da caminhada enquanto 

líder religioso. Isso lhe proporciona o fortalecimento interior para o exercício do seu 
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ministério papal, cuja expressão dialoga com a sociedade contemporânea sem diluir-se 

nas demandas ideológicas da modernidade ou o discernimento às imposições 

decorrentes desse processo. 

Quanto à bibliografia, ressalta-se que há textos deveras numerosos sobre o Papa 

Francisco, que não cessam de ser publicados; mas, não há muita literatura sobre a nossa 

temática em específico. No entanto, destacamos alguns referenciais teóricos 

fundamentais ao desenvolvimento do nosso trabalho. Inicialmente, na construção 

biográfica de Bergoglio, através da leitura de textos do Pe. Luís Gonzalez-Quevedo 

Campo, sj, cuja interpretação está consoante ao fato de ser membro da mesma 

congregação religiosa e à amizade nascida e cultivada desde 1970; momento 

considerado privilegiado – Kairós, pelo Pe. Quevedo, que naquela ocasião ainda não era 

sacerdote. (Cf. QUEVEDO, 2013, p. 40). Na mesma linha de leitura, estão as 

jornalistas: Elisabetta Piqué, que segue de perto a “ascensão” de Bergoglio desde a sua 

nomeação como Cardeal, em 2001; e Evangelina Himitian, que desde 2006 trabalha na 

equipe de imprensa dos encontros ecumênicos, que já foram promovidos, entre outros, 

pelo Pe. Bergoglio. Sérgio Rubin e Francesca Ambrogetti, igualmente profissionais da 

área da comunicação, com a obra El Jesuíta, trouxeram o testemunho de vida de 

Bergoglio, cujas histórias e as suas respectivas interpretações demonstraram que a busca 

de Deus e da dimensão da espiritualidade sempre constituíram uma constante 

preocupação de sua vida. (Cf. RUBIN; AMBROGETTI, 2010, p. 9). 

A investigação jornalística está expressa também na leitura dos trabalhos de 

outros profissionais como Nello Scavo, que, inconformado com o silêncio de muitos 

anos das pessoas salvas no período da ditadura militar na Argentina, por Bergoglio, 

então, Superior Provincial na Companhia de Jesus, pôs-se a pesquisar arduamente 

acerca do assunto. Mark Shriver, premiado escritor e presidente da Save the Children 

Action Network, que ao assumir a tarefa de escrever um livro sobre o Papa Francisco, 

fez uma biografia de Bergoglio a partir da viagem à Argentina, onde lhe foi possível 

encontrar-se com as pessoas que conheceram o atual Bispo de Roma, na sua infância, 

em sua juventude como Sacerdote Jesuíta e, posteriormente, como Bispo; assim como 

visitar os lugares frequentados pelo biografado, sem perder de vista a descoberta do 

caminho para o seu desenvolvimento da origem familiar ao posto mais alto da Igreja 

Católica. 

Estudiosos e pesquisadores de outras áreas do conhecimento estão presentes no 

nosso trabalho na medida da necessidade de elucidação e a consequente análise crítica 
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do processo de constituição histórica, teológica e sociológica do contexto eclesial no 

qual está inserido Bergoglio. Portanto, os autores Ney de Souza e Paulo Sérgio Lopes 

Gonçalves têm contribuição teórica nas descrições pontuais na breve exposição da 

motivação histórica e teológica do Vaticano II. Professor João Décio Passos tem 

destacada referência na reflexão teológica sobre o sujeito cristão, também no contexto 

do Vaticano II. Lucio Gera, considerado um dos principais protagonistas intelectuais na 

reflexão e no esforço para que a Igreja na Argentina estivesse inserida no processo de 

renovação proposto pelo respectivo concílio, tem importante contribuição no nosso 

trabalho a partir dos estudos sobre a gênese e os fundamentos da Teologia Argentina do 

Povo, cujo teor tem estreita relação com o trabalho pastoral desenvolvido pelo Pe. 

Bergoglio, naquele país. 

Brenda Bolton, Etienne Gilson, Jacques Le Goff, Sandro Roberto da Costa e 

Aldir Crocoli têm as suas contribuições teóricas utilizadas na medida da formulação do 

cenário religioso medieval, cujas fontes históricas demonstraram a profunda mudança 

observada na insatisfatória prática eclesial marcada por graves desvios entre clérigos ao 

início de um processo de retorno à simplicidade apostólica; guardadas as devidas 

especificidades dos seus respectivos estudos. 

Antonio Spadaro, Carlos Novoa Matallana, Francisco Ivern, Luis Fernando 

Klein, Mario de França Miranda, Vitor Codina, entre outros jesuítas, e os seus inúmeros 

textos, têm importante contribuição ao presente trabalho haja vista a necessidade de 

compreensão da dinâmica espiritual e missionária da Companhia de Jesus e sua relação 

com o Papa Francisco, primeiro jesuíta a ser escolhido em uma sucessão papal; no caso, 

de Bento XVI. Sobre este, propriamente dito, destaca-se a obra “Bento XVI – O último 

testamento” – fruto de uma conversa com Peter Seewald, na qual constam, conforme 

anunciado no título, as palavras do Papa Emérito, sobre o que de fato ocorreu para a 

surpreendente renúncia. 

Obviamente, diante da vasta bibliografia consultada, há os textos produzidos 

pelo próprio Bergoglio, sobre os quais se destacam as cartas pessoais, os discursos, as 

homilias, as entrevistas concedidas, os pronunciamentos feitos, a Evangelii Gaudium e a 

Misericordiae Vultus. Uma obra rara figura nesse amplo cenário bibliográfico: trata-se 

da “Vida e Doutrina Espiritual” de Pe. Luiz Lallemant, sj. A leitura oculta sobre a 

referida obra é relevante para a justa compreensão sobre a relação entre a mística e a 

ascese na espiritualidade inaciana, sobre a qual o próprio Papa Francisco faz alusão. 

Outra relevante; porém, recente, diz respeito à de Pierre Emonet, sj, que descreve 



17 

 

categoricamente a trajetória de Inácio de Loyola desvelando os mitos e as verdades 

sobre tão complexo sujeito histórico. O perfil de Santo Inácio de Loyola – figura 

humana tão rica e personagem histórico relevante para o aprofundamento do objetivo 

principal do presente trabalho – obteve muitas construções, dentre as quais se destaca a 

obra de Pierre Emonet, cujo olhar e experiência de jesuíta dedicado ao estudo da 

história e da espiritualidade da Companhia de Jesus, fornecem significativa versão sobre 

o homem, Inácio de Loyola; que, como toda pessoa, também teve a sua parcela de 

obscuridade e clareza. 

A metodologia está baseada no levantamento bibliográfico e documental, em 

formato impresso ou eletrônico, à medida da crescente familiaridade temática e 

mediante o enfoque histórico-teológico, a partir do método indutivo: do fenômeno 

particular para o universal. Contudo, o texto está organizado em três partes, cada qual 

constituída de dois capítulos. A primeira consta de uma exposição sobre a origem 

familiar de Bergoglio e o seu percurso eclesial da Companhia de Jesus ao cardinalato, 

mediante a observação dos aspectos que já o diferenciam individualmente em 

momentos cruciais de sua trajetória, seja do ponto de vista familiar ou eclesial, como na 

escolha por ser jesuíta ou no emaranhado contexto ditatorial argentino; e é finalizada 

com a Teologia Argentina do Povo, sobre a qual se destaca a participação dos padres 

das favelas naquele período obscuro do país. 

A segunda faz uma breve retrospectiva do Pontificado do mais recente Papa 

Emérito, em meio ao contexto eclesial, cujo ápice está na renúncia voluntária de Bento 

XVI. Consequentemente, a realização do conclave para a sua substituição e a eleição do 

Cardeal Bergoglio são explorados com vista ao conhecimento dos principais fatores que 

possibilitaram a sua ascensão a Bispo de Roma. Por ser o primeiro Papa Jesuíta, a 

respectiva seção é finalizada com a abordagem da espiritualidade inaciana a fim de 

conhecê-la na sua origem e nos desdobramentos internos à Companhia de Jesus. A 

terceira e última parte trata da expressão visível da espiritualidade inaciana na práxis do 

Papa Francisco que brota do “frescor do Evangelho” e o conduz de forma alegre e 

humilde na sua missão enquanto Bispo de Roma. 
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Parte I – Del fin del mundo  

 

“Miserando atque eligendo.” 

“Sempre me causou impressão esta frase, a ponto de tomá-la para meu 

lema.” (Misericordiae Vultus, nº 8) 

 

“Quando sentires a tentação de te enredares na tua fragilidade, levanta os 

olhos para o Crucificado e diz-lhe: “Senhor, sou um miserável! Mas vós 

podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor”.” (Exortação 

Apostólica Gaudete Et Exsultate, nº 15).
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Capítulo I – Jorge Mario Bergoglio: da Igreja doméstica ao “sentir a Igreja” 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Jorge Mario Bergoglio: da Igreja doméstica ao “sentir a 

Igreja” 

 

 

 

 

 

O objetivo geral do presente capítulo consiste em descrever a trajetória de Jorge 

Mario Bergoglio, especialmente no aspecto eclesial, para o conhecimento da sua 

formação espiritual e intelectual, sem perder de vista o relacionamento familiar, 

sobretudo nos anos que antecederam a sua escolha fundamental pela vida religiosa 

consagrada, portanto, da infância à vocação. Como objetivo secundário, destacamos a 

necessidade de elucidar as práticas do nosso sujeito central nas diferentes funções 

ocupadas na Companhia de Jesus e, posteriormente, “fora” dela; no entanto, ainda no 

âmbito interno da Igreja Católica. Finalmente, objetivamos relacionar os fatos entre si 

para a incipiente compreensão de seu ministério mediante a espiritualidade inaciana, 

eixo central do nosso trabalho. 

 

1. Jorge Mario Bergoglio: Infância, Juventude e Vocação – de 1936 a 1972 

 

Jorge Mario Bergoglio, o primeiro filho de Mario José Francisco Bergoglio e 

Regina Maria Sivori Bergoglio, ambos com ascendência italiana, nasceu no dia 17 de 

dezembro de 1936, na cidade de Buenos Aires, Argentina. O casal teve mais dois filhos, 

Alberto Horácio e Oscar Adrian, e duas filhas, Marta Regina e Maria Elena. Dentre os 

cinco irmãos, somente o atual Papa Francisco, e Maria Elena, a caçula (nascida em 7 de 
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fevereiro de 1948), estão vivos; o Bispo de Roma com 81 anos de idade e “Nena”, como 

essa irmã é chamada pelo Papa Francisco, com 70 anos de idade. 

Mario José Francisco Bergoglio era filho de Giovanni Angelo Bergoglio e Rosa 

Margherita Vassalo, nascido logo após o casamento deles, em 1908. Devido ao 

trabalho, há prosperidade do casal, o que lhe permite ser inserido na classe média e 

subsidiar os estudos de Mario José Francisco Bergoglio, algo muito raro na época em se 

tratando de filho de camponeses, que em 1926, obtém o título de contador. (Cf. PIQUÉ, 

2014, p. 44). Até então, a família vivia no alto da colina Bricco Marmolato, na vila de 

Portacomaro na província italiana setentrional de Asti. (CRAUGHWELL, 2013, p. 77). 

Três anos mais tarde, em 1º de fevereiro de 1929, a família Bergoglio fez a experiência 

da emigração
1
 para a Argentina, onde três irmãos de Mario José Francisco Bergoglio já 

estavam desde 1922, tendo criado uma empresa de pavimento na cidade de Paraná, 

província de Entre Rios. (CF. PIQUÉ, 2014, p. 44). 

Em El Jesuita, o então Cardeal Bergoglio conta que ali construíram o palácio 

Bergoglio, de quatro andares; onde em cada qual vivia um irmão. Porém, após a crise de 

1932, a família perdeu tudo e teve que vender a construção. O presidente da empresa já 

havia falecido de câncer, outro irmão começou de novo e seguiu muito bem, o menor 

veio para o Brasil e seu avô fez um empréstimo de 2.000 pesos
2
 e comprou um 

armazém. O pai de Bergoglio, que era contador e que na empresa de pavimento 

trabalhava na administração, ajudava-lhe fazendo a distribuição da mercadoria com uma 

cesta, até que conseguiu um cargo
3
 em outra empresa. Começaram de novo com a 

mesma naturalidade com que haviam chegado. Segundo o então Cardeal Bergoglio, isso 

demonstra a força da família. (Cf. RUBIN; AMBROGETTI, 2010, p. 26-27). 

O convívio nessa típica família de imigrantes italianos teve a influência da avó, 

conforme relembra já, então, Bispo de Roma, na Vigília de Pentecostes, no dia 18 de 

maio de 2013, há pouco mais de dois meses no Pontificado: 

 

 

                                                             
1
 A família estava bem em Portacomaro, mas com o advento do fascismo na Itália, Mario José Francisco 

Bergoglio sentiu-se impelido a partir. De acordo com os registros do Instituto Nacional de Estatística 

Italiana, naquele ano Mario José Francisco Bergoglio foi um dos 174.802 italianos que procurou uma vida 

melhor em outro país. (CRAUGHWELL, 2013, p. 80). 
2
 A moeda de diferentes países, como na Argentina. (Cf. SEÑAS, 2010, p. 983). 

3
 Tornou-se funcionário de uma companhia ferroviária; e, então, encontrou uma esposa: em 12 de 

dezembro de 1935, Mario José Francisco Bergoglio casou-se com a imigrante italiana, Regina Maria 

Sivori. (CRAUGHWELL, 2013, p. 80). 
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Tive a graça de crescer numa família onde se vivia a fé de forma 

simples e concreta. Mas foi, sobretudo, a minha avó, mãe do meu pai, 

que marcou o meu caminho de fé. Era uma mulher que nos explicava, 

falava de Jesus, ensinava o Catecismo. Lembro-me sempre que, na 

Sexta-Feira Santa, ela nos levava à noite à procissão de velas; no final 

desta procissão, passava o “Cristo jacente”, e a avó fazia-nos – a nós 

crianças – ajoelhar e dizia-nos: “Olhai! Morreu, mas amanhã 

ressuscitará.” Recebi o primeiro anúncio cristão precisamente desta 

mulher, da minha avó. Tudo isto é muito belo. O primeiro anúncio em 

casa, com a família. Isto me faz pensar no carinho que põem tantas 

mães e tantas avós na transmissão da fé. São elas que transmitem a fé. 

O mesmo acontecia nos primeiros tempos, porque São Paulo diz a 

Timóteo: “Recordo a fé da tua mãe e da tua avó.” (cf. 2Tm 1,5). Oh, 

vós todas, mães e avós que estais aqui, pensai nisto. A transmissão da 

fé... É que Deus coloca ao nosso lado pessoas que nos ajudam no 

nosso caminho de fé. Não encontramos a fé no indefinido, não. Mas 

há sempre uma pessoa que prega, que nos diz quem é Jesus, nos 

transmite a fé, nos dá o primeiro anúncio. E assim foi a primeira 

experiência de fé que tive. 

 

O vínculo com a sua avó seria mantido até o final. Nos anos 1970, ia visitá-la na 

casa dos idosos da Ordem de São Camilo, onde ela se alojava. No dia de sua morte, 

segundo as freiras que o acompanhavam, Jorge Mario Bergoglio permaneceu ao lado 

dela o tempo todo. Quando ela faleceu, de fato, “prostrou-se no chão e disse: ‘Nesse 

momento minha avó enfrenta o momento mais importante de sua existência. Está sendo 

julgada por Deus. Este é o mistério da morte.’ Alguns minutos depois se levantou e 

saiu, sereno como sempre.” (HIMITIAN, 2013. p. 18). 

Quando criança, Bergoglio jogava cartas com seu pai às tardes de sábado 

enquanto a mãe ouvia rádio, pois não existia TV. Aos domingos, a família toda ia ao 

estádio de futebol para torcer pelo time do bairro, o San Lorenzo de Almargo, fundado 

por um padre salesiano. Aos doze anos de idade, teve um precoce namoro, interrompido 

pelos pais da menina, que tinha a mesma idade; hoje, a senhora portenha chamada 

Amalia Damonte. Teve uma juventude normal, gostava de praticar esporte, como 

futebol e basquete, e de dançar o tango e a milonga
4
. Trabalhava das 7h às 13h em um 

laboratório e estudava no Instituto Técnico-Industrial, especializado em Química, das 

14h às 20h. Diplomou-se como técnico químico. (Cf. QUEVEDO, 2013, p. 36-37). 

A vocação religiosa e sacerdotal teve origem no dia 21 de setembro, festa de São 

Mateus. Era o ano de 1953. Na mesma Vigília de Pentecostes, no primeiro ano de seu 

                                                             
4
 Composição musical que pode conter uma letra ou ser apenas instrumental. É marcada por um compasso 

de 2 por 4, mantendo certa familiaridade com o tango e incorporando elementos da habanera cubana, que 

a torna mais rápida. De ritmo vivaz, foi muito popular na Argentina e no Uruguai entre fins do século 

XIX e início do XX. (Cf. PIQUÉ, 2014, p. 280). 
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Pontificado, junto aos movimentos eclesiais, o Papa Francisco fez lembrança àquela 

data muito importante: 

 

Antes de ir para a festa, passei pela paróquia que habitualmente 

frequentava: encontrei um padre, que não conhecia, e senti 

necessidade de me confessar. Esta foi para mim uma experiência de 

encontro: achei que alguém me esperava. Eu não sei o que se passou, 

não me lembro; não sei sequer por que motivo estivesse lá aquele 

padre que eu não conhecia, não sei por que senti aquela vontade de me 

confessar, mas a verdade é que alguém estava à minha espera. 

Esperava-me há muito tempo.  

 

E prosseguiu de forma contínua a lembrança daquele momento divisor na sua 

trajetória, sobre o qual estará o seu pensamento nos anos seguintes, até a decisão pela 

mudança no estado de vida pessoal: 

 

Depois da confissão, senti que qualquer coisa tinha mudado; eu não 

era o mesmo. Tinha ouvido como que uma voz, uma chamada: fiquei 

convencido de que devia tornar-me sacerdote. Na fé, é importante esta 

experiência. Dizemos que devemos procurar Deus, ir ter com Ele para 

pedir perdão... Mas, quando chegamos, já Ele está à nossa espera, Ele 

chega primeiro. Em espanhol, temos uma palavra que explica bem 

isto: “O Senhor sempre nos primerea”, é o primeiro, está à nossa 

espera. E esta é uma graça mesmo grande: encontrar alguém que te 

espera. Tu vais pecador, e Ele está à tua espera para te perdoar. Esta é 

a experiência que os Profetas de Israel descreviam ao dizer que o 

Senhor é como a flor da amendoeira, a primeira flor da Primavera (cf. 

Jr 1,11-12). Antes da chegada das outras flores, aparece ela: é ela que 

espera. O Senhor espera por nós.  

 

Na continuação de sua lembrança a respeito do significativo encontro, pontuou 

sobre a fé e a forma do seu crescimento no ser humano, sem qualquer tipo de 

proselitismo; ou, já expressando algo que seria uma marca inseparável na sua trajetória 

eclesial: estar sempre na presença de Deus. 

 

E, quando O procuramos, deparamos com esta realidade: é Ele que 

está à nossa espera, para nos acolher, para nos dar o seu amor. E isto 

infunde no teu coração uma maravilha tal que nem acreditas, e assim 

vai crescendo a fé... no encontro com uma pessoa, no encontro com o 

Senhor. Alguém poderá dizer: “Não, eu prefiro estudar a fé nos 

livros.” É importante estudá-la, mas olhai que isso não basta. O mais 

importante é o encontro com Jesus, o encontro com Ele; é isto que te 

dá a fé, porque é precisamente Ele quem te la dá.  
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Inicialmente, ingressou no Seminário Arquidiocesano de Buenos Aires, 

localizado no bairro portenho de Villa Devoto. Tinha, então, 21 anos de idade, portanto, 

em 1957. Ao pai foi motivo de alegria, mas à mãe de sentimento de perda, o que a levou 

a demorar a aceitar a escolha do filho. O início da caminhada, porém, já lhe reservava 

outras circunstâncias desafiadoras. 

 

Quando eu era seminarista, fiquei deslumbrado por uma garota que 

conheci no casamento de um tio. Fiquei surpreso com sua beleza, sua 

luz intelectual... e, bem, andei confuso um bom tempo, pensava sem 

parar. Quando voltei ao seminário depois do casamento, não consegui 

rezar ao longo de uma semana inteira, porque, quando me dispunha a 

orar, a garota aparecia em minha cabeça. [...] Tive que repensar a 

opção. Tornei a escolher – ou a me deixar escolher – o caminho 

religioso. (BERGOGLIO; SKORKA, 2013, p. 49). 

 

Também não seria tal confusão que o levaria a deixar o Seminário 

Arquidiocesano, em Buenos Aires, na Villa Devoto, mas uma doença pulmonar, cujo 

diagnóstico era incerto. Após a internação no Hospital Sírio-Libanês, em Buenos Aires, 

fez um tratamento contra a infecção, com sondas, que lhe provocava fortes dores. (Cf. 

HIMITIAN, 2013, p. 33). O próprio Bergoglio descreve o consolo recebido nesse 

momento difícil, vindo de Irmã Dolores, freira que o visitava e o havia preparado para a 

primeira comunhão: “Com sua dor, você está imitando Jesus.” (RUBIN; 

AMBROGETTI, 2010, p. 40). A constatação de pneumonia grave fez com que Jorge 

Mario Bergoglio fosse submetido a uma cirurgia, na qual lhe foi retirada a parte 

superior do pulmão direito, que se não o condiciona gravemente, desde então, impõe-lhe 

limite. Em função disso, o jovem seminarista foi aconselhado, por Enrique Pozzoli, 

Padre Salesiano e orientador espiritual, a passar um tempo nas serras de Tandil
5
, na 

Província de Buenos Aires, na Villa Don Bosco, para recuperar os seus pulmões. A 

presença do orientador espiritual é considerada fundamental nesse momento, tanto que 

no prólogo de seu primeiro livro Meditaciones para religiosos, Bergoglio fez um 

reconhecimento a ele pela “forte incidência” que teve em sua vida e por seu “exemplo 

de serviço eclesiástico e consagração religiosa”. Nessa estada em Tandil, decidiu 

manter-se na vida religiosa, seguindo os passos de Santo Inácio de Loyola, fundador da 

Companhia de Jesus. (Cf. HIMITIAN, 2013, p. 34-35). Por que Bergoglio tornou-se 

jesuíta? A resposta está contida em suas palavras: 

                                                             
5
 Os aspirantes salesianos passavam suas férias nesse local, conforme relata o Padre Salesiano Roberto 

Musante. (Cf. HIMITIAN, 2013, p. 34). 
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Eu queria algo mais, mas não sabia o quê. Tinha entrado no seminário. 

Gostava dos dominicanos e tinha amigos dominicanos. Depois, 

porém, escolhi a Companhia, que conhecia bem, porque o seminário 

estava entregue aos jesuítas. Da Companhia impressionaram-me três 

coisas: o espírito missionário, a comunidade e a disciplina. Isto é 

curioso, porque eu sou um indisciplinado nato, nato, nato. Mas a sua 

disciplina, o modo de organizar o tempo impressionaram-me muito. 

(SPADARO, 2013, p. 9). 

 

2. Ingresso, Formação e Ascensão na Companhia de Jesus 

 

Em 11 de março de 1958, com 22 anos de idade, entrou na Companhia de Jesus, 

na qual realizou todas as fases da formação tradicional: os dois primeiros anos são 

dedicados à experiência espiritual, período chamado de Noviciado. Durante esse tempo, 

os interessados passam por diversas “provas” ou “experiências”. A experiência 

considerada fundamental é a realização dos Exercícios Espirituais (EE) completos por 

30 dias, em absoluto silêncio. (Cf. QUEVEDO, 2013, p. 38). O Noviciado foi realizado 

em Córdoba
6
. Depois de concluída essa etapa, fez um ano de Juniorado no Chile. 

Naquela época, era normal realizar o Juniorado em dois ou três anos, quando se 

dedicava ao estudo das humanidades, composto por Latim, Grego, Literatura, História 

da Arte e Oratória. Mas, como Bergoglio já era considerado na “vocação adulta”, por 

ser comum a entrada no Noviciado com 17 ou 18 anos de idade, ou por ter alguma base 

humanística, fez o Juniorado em tempo menor. Nota-se que antes da sua viagem para o 

Chile, Bergoglio escreve uma carta ao Superior Geral da Companhia de Jesus, Padre 

Pedro Arrupe
7
, na qual faz o pedido para ir ao Japão. No entanto, por causa de sua 

saúde, tem o pedido negado, fato que representaria um duro “golpe”. 

 

Eu queria ser missionário e escrevi para o geral, que era Padre Pedro 

Arrupe, pedindo para me mandar ao Japão ou algum outro lugar. Mas 

ele pensou bem e me falou, muito cuidadosamente: ‘O senhor teve 

uma doença do pulmão e isso não é muito bom para um trabalho tão 

forte’, e tive que ficar em Buenos Aires, relata o próprio Bergoglio, já 

sendo Papa, durante um encontro com alunos de escolas jesuítas. 

(PIQUÉ, 2014, p. 60). 

                                                             
6
 A República da Argentina é composta de 23 províncias e a cidade autônoma de Buenos Aires 

(oficialmente Ciudad de Buenos Aires ou Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Depois de Buenos Aires, 

Córdoba é a cidade mais extensa e populosa da Argentina; é a capital da província homônima. Está 

situada a 700 km de Buenos Aires. 
7
 No dia 22 de maio de 1965, a Congregação Geral 31ª elegeu o basco, Padre Pedro Arrupe, como o 27º 

sucessor de Santo Inácio de Loyola. Padre João Batista Janssens, antecessor do Padre Pedro Arrupe, havia 

governado a Companhia de Jesus por dezoito anos, de 15 de setembro de 1946 até a sua morte em 5 de 

outubro de 1964. (Cf. KLEIN, 2016, p. 33). 
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Concluídos o Noviciado e o Juniorado, Bergoglio iniciou a formação sacerdotal, 

sendo três anos de Filosofia, de 1961 a 1963, e quatro de Teologia, de 1967 a 1970, no 

Colégio Máximo San José na localidade de San Miguel, província de Buenos Aires. 

Nota-se um intervalo entre os anos de estudo em Filosofia e Teologia. Isso se deve ao 

fato de que para o jesuíta há uma parada na formação teórica para assumir um trabalho 

que exija o confronto de suas aptidões com a vida prática; naquela época essa etapa era 

chamada de “Magistério”, e era realizada em colégios ou outras obras educacionais. Fez 

dois anos de Magistério lecionando Literatura e Psicologia no Instituto da Imaculada 

Conceição, em Santa Fé, e um ano no Colégio de El Salvador, em Buenos Aires. Foi 

ordenado Sacerdote, no dia 13 de dezembro de 1969, no terceiro ano de Teologia, como 

era o costume naquela época. (Cf. QUEVEDO, 2013, p. 39). 

Em 1970, o jovem Pe. Bergoglio fez a Terceira Provação, em Alcalá de Henares, 

na Espanha. “Para todo jesuíta, a Terceira Provação é o momento de fazer a síntese da 

formação espiritual, intelectual e apostólica recebida ao longo de doze, quinze ou mais 

anos.” (QUEVEDO, 2013, p. 41). A Terceira Provação foi instituída na Companhia de 

Jesus por seu fundador, que “conhecia o risco de que os longos anos de estudo 

pudessem ter “esfriado o espírito”, dificultando o que a grande tradição religiosa 

considera o ideal: juntar virtude com letras”. (QUEVEDO, 2013, p. 42). Em 1971, fez o 

quarto voto como jesuíta: o de obediência ao Papa. João Paulo II recorrerá a esse voto, 

por ocasião da nomeação de Pe. Bergoglio como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de 

Buenos Aires
8
, pois “exigiu” dele que a aceitasse. (Cf. HIMITIAN, 2015, p. 30-31). 

Então, retornou à Argentina após a conclusão do ano da Terceira Provação. Nesse 

período, exerceu várias atividades: inicialmente, foi-lhe confiada a missão de Mestre de 

Noviços; depois, assumiu aulas de Teologia em San Miguel; e, de 1971 a 1973, exerceu 

a função de Consultor da Província Argentina. (Cf. QUEVEDO, 2013, p. 42). 

Na Companhia de Jesus, o governo difere do modelo capitular
9
. Há o Superior 

Geral, único cargo eletivo no governo jesuíta; este, por sua vez, nomeia os superiores 

provinciais, os quais nomeiam os superiores locais. No entanto, por determinação de 

Santo Inácio de Loyola, o Superior Geral deve ser auxiliado em sua missão por 

                                                             
8
 Ocorrida no dia 20 de maio de 1992. A exigência citada se deve ao fato de que Pe. Bergoglio justificava 

que estava impedido de ascender ao cargo eclesial, devido às normas constitucionais da Companhia de 

Jesus. (Cf. HIMITIAN, 2013, p. 30-31). 
9
 A primitiva experiência da forma de vida proposta por Francisco de Assis aos seus frades reclamava, 

espontaneamente, a realização do encontro fraterno, como exigência intrínseca. A reunião que concretiza 

esse encontro está na origem daquilo que mais tarde haveria de ser denominado de Capítulo. No modelo 

capitular, todos os cargos são eletivos, guardadas as devidas diferenças entre Capítulos Geral e Provincial. 

(Cf. Site 1).  
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assistentes e conselheiros. E os superiores provinciais por consultores da Província; daí 

a origem da função exercida por Pe. Bergoglio. Em 22 de abril de 1973, fez os últimos 

votos, a profissão permanente. Assim, incorporou-se definitivamente à Companhia de 

Jesus. Três meses depois, foi retirado da função de Mestre de Noviços e nomeado 

Superior Provincial na Província da Argentina, por determinação do Padre Pedro 

Arrupe, o Superior Geral naquele período. (Cf. QUEVEDO, 2013, p. 42-43). 

 

2.1. Pe. Pedro Arrupe: breve relato histórico 

 

Embora a biografia de Pedro Arrupe seja ampla, ressaltam-se aqui em linhas 

gerais os principais aspectos de sua trajetória, descritos a partir da obra do Pe. Pedro 

Miguel Lamet, sj. Mas, também do Centro de Espiritualidade Inaciana de Itaici, 

Indaiatuba, para os dados gerais. Pedro Arrupe, filho de Marcelino Arrupe, arquiteto, e 

de Dolores Gondra, que eram ambos católicos, nasceu no dia 14 de novembro de 1907, 

em Bilbao, país basco da Espanha. De 1914 a 1922, estudou no colégio dos Padres 

Escolápios. Um ano depois, aos 16 anos de idade, iniciou o curso de Medicina em 

Madrid, obtendo notas extraordinárias. Severo Ochoa, que ganharia o prêmio Nobel de 

Medicina, figura entre os seus colegas. (Cf. PERFIL, 2007, p. 70). 

Com a morte de seu pai, em 1926, Pedro Arrupe decidiu fazer uma viagem a 

Lourdes com as suas irmãs, e fica impressionado com as curas milagrosas presenciadas 

naquele Santuário Mariano, sobre o que expressa: “Senti Deus muito perto.” Através da 

Congregação Mariana de Santo Estanislao Kostka, Pedro Arrupe conheceu os Jesuítas; 

e, no dia 25 de janeiro de 1927, ingressou no Noviciado da Companhia de Jesus, em 

Loyola. Cinco anos depois, enquanto estudante de Filosofia, presenciou a expulsão dos 

jesuítas da Espanha. Ainda na Europa dos anos 1930, na condição de estudante de 

Teologia na Alemanha, Pedro Arrupe conheceu a ideologia nazista, sobre a qual 

declarou: “Para mim, foi um tremendo choque cultural.” (Cf. PERFIL, 2007, p. 70). 

No dia 30 de julho de 1936, foi ordenado sacerdote, na Bélgica. Em seguida, foi 

destinado a realizar estudos de moral médica, nos Estados Unidos da América. Nesse 

país, trabalha na Pastoral Carcerária, ocasião para o contato com a miséria humana. 

Dois anos depois, Pe. Pedro Arrupe já estaria em Yokohama, no Japão, país ao qual 

desejava ser enviado em missão, através de pedido feito ao Superior Geral da 

Companhia de Jesus, anos antes. Em 1940, atua na Paróquia de Yamaguchi, repleta de 

recordações de São Francisco Xavier; lá mergulha na cultura e na espiritualidade 
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japonesa, praticamente um processo de inculturação. Em 1941, o Japão entra na II 

Guerra Mundial, e Pe. Pedro Arrupe é preso acusado de espião. Então, permanece um 

mês na cadeia. (Cf. PERFIL, 2007, p. 70-71). Em 6 de agosto de 1945, na função de 

Mestre de Noviços, perto de Hiroshima, Pe. Pedro Arrupe é testemunha de uma das 

maiores atrocidades cometida naquele país: a explosão da bomba atômica. (Cf. PERFIL, 

2007, p. 71). E, sobre a qual, escreveria mais tarde: 

 

O barulho não era muito, mas veio com uma labareda que fazia 

lembrar magnésio a arder. Por momentos, alguma coisa, seguida por 

uma coluna vermelha de chamas, caiu velozmente e houve nova 

explosão, esta terrível, uns quinhentos e setenta metros acima da 

cidade. A violência desta explosão é indescritível. Línguas de fogo 

azuis e vermelhas saíram disparadas em todas as direções. Logo de 

seguida um barulho atroador e insuportáveis ondas de calor caíram 

sobre a cidade, arrasando-a. Tudo o que podia arder ardeu e os metais 

derreteram-se. Esta foi a tragédia inicial. No instante seguinte um 

gigantesco amontoado de nuvens rodopiou no céu. No centro da 

explosão apareceu uma bola medonha e gerou-se uma onda de gases 

que se deslocou à velocidade de oitocentos quilômetros por hora e 

varreu tudo num raio de seis quilômetros. Dez minutos depois uma 

espécie de chuva negra caiu na zona noroeste da cidade. (LAMET, 

2010, p. 196-197). 

 

O atendimento emergencial aos feridos, particularmente os jesuítas, que 

moravam numa residência no centro da cidade, foi o primeiro ímpeto sentido por ele. 

“Mas era impossível dar um passo porque o fogo fechava os caminhos.” Por isso, 

mudou de ideia, dirigindo-se à capela, que estava com uma das paredes posta aos 

pedaços em decorrência da explosão. “Em todo o lado havia morte e destruição... e nós 

aniquilados pela impotência.” Ao sair da capela, tomou imediatamente a decisão de 

transformar a casa em hospital, pois tinha estudado Medicina. Embora sem a 

experiência prática da profissão, aquela seria a circunstância de tornar-se médico e 

cirurgião. Entre outras medidas, enviou os rapazes da casa para obter o que fosse 

possível, de qualquer maneira, para suprir a despensa que estava vazia, a fim de que os 

primeiros feridos encontrassem alimento para a satisfação da fome. Os atingidos eram 

“fantasmas ambulantes com a pele a soltar-se, a flutuar em farrapos ou fundida com a 

roupa enegrecida”. Pe. Pedro Arrupe transformou rapidamente a biblioteca e o vestíbulo 

em enfermaria e o escritório do reitor em sala de operações. 

Algumas queimaduras eram decorrentes da luta por escapar dos escombros; 

outras, no entanto, formadas meia hora após a terrível explosão. Mas, até então, a 



28 

 

relação era desconhecida pelos feridos. A situação era desconcertante, como assinalado: 

“Hoje sabemos que eram queimaduras causadas por radiações infravermelhas, que 

atacam os tecidos e destroem não só a epiderme e a derme como o tecido muscular, 

provocando assim as supurações que tantos mortos fizeram e tanto nos desorientavam.” 

(Cf. LAMET, 2010, p. 199). Foram inúmeros os casos atendidos naquele período de 

sofrimento populacional. A recordação já faz parte de uma vivência perpétua fora da 

história, mas inserida na eternidade imóvel. Assim era descrito por Pe. Pedro Arrupe. 

(Cf. LAMET, 2010, p. 215). 

Finalmente, em 1965, foi eleito Superior Geral da Companhia de Jesus. De fato, 

mais do que a breve descrição de dados pontuais de sua biografia, está uma caminhada 

repleta de desafios: 

 

Expulso de Espanha durante a segunda república, como os restantes 

jesuítas, cidadão do mundo por vocação e formação, testemunha de 

excepção da bomba atômica, Arrupe passou por tudo, desde o regime 

nazi na Alemanha e a II Guerra Mundial até à experiência de ser 

acusado de espião e preso e à incompreensão de alguns dos próprios 

irmãos. Mas foi sobretudo enquanto superior-geral de uma das ordens 

mais influentes da Igreja Católica que viveu as convulsões que 

caracterizariam o século XX e as conhecidas tensões dos jesuítas com 

a Santa Sé. (LAMET, 2010, p. 23-24). 

 

É considerado uma das personalidades mais discutidas da Igreja Católica na 

atualidade. Há quem o considere uma “figura catastrófica” do pós-conciliar, ao lado de 

quem “o admira pelo espírito apostólico, pelo trato humano, pela liderança religiosa e 

pelo carisma profético e evangélico”. (Cf. LAMET, 2010, p. 24). Acometido de um 

acidente vascular cerebral, ao regressar de uma viagem ao Oriente, em 1981, Pe. Pedro 

Arrupe fora substituído por um delegado pontifício, Pe. Paolo Dezza, sj, nomeado sob a 

intervenção do Papa João Paulo II, mediante a dramática circunstância, sem objeção 

tanto da parte do próprio enfermo quanto dos demais jesuítas. Durante a Congregação 

Geral 33ª, Pe. Pedro Arrupe foi o primeiro Superior Geral a apresentar a carta de 

renúncia ao cargo. (Cf. PERFIL, 2010, p. 72). Impossibilitado de falar, o texto foi lido 

por um companheiro. Concluída a leitura, Pe. Pedro Arrupe “recebeu a mais veemente e 

prolongada ovação de todo um parlamento jesuítico de pé, jamais ouvida por outro 

superior”. (Cf. LAMET, 2010, p. 24). O conteúdo da carta talvez seja uma das 

significativas razões para a calorosa manifestação: 
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Agora mais do que nunca, sinto-me nas mãos de Deus. É o que desejei 

toda a minha vida, desde a juventude. E isso é o único que continuo a 

desejar agora. Mas, com uma diferença: hoje, toda a iniciativa é do 

Senhor. Saber-me e sentir-me totalmente em suas mãos é uma 

profunda experiência. (Cf. PERFIL, 2010, p. 72-73). 

 

Muitas pessoas que o conheceram sentiram-se honradas com a sua amizade. 

Gente anônima, chefes de governo, cardeais, jornalistas e empresários trocaram 

correspondência com Pe. Pedro Arrupe ou visitaram-no em seu leito de doente, devido 

ao acidente vascular cerebral e à semi-inconsciência, que o mantinham no pequeno 

quarto da casa generalícia, próxima do Vaticano, do qual “entregou a alma ao Criador 

no dia 5 de fevereiro de 1991”. (Cf. LAMET, 2010, p. 23-24). 

 

3. O Superior Provincial 

 

Pe. Bergoglio assumiu o cargo em 31 de julho de 1973, festa de Santo Inácio de 

Loyola. Era relativamente jovem, pois tinha 36 anos de idade. O mandato, que se 

estendeu até 8 de dezembro de 1979, esteve marcado por decisões importantes, seja na 

área administrativa ou no campo pastoral. Entre elas, houve a transferência da Cúria da 

Província da Argentina para San Miguel, no mesmo edifício das Faculdades de Filosofia 

e Teologia, na qual também fortaleceu a presença dos jesuítas. Fez algo semelhante ao 

apoiar a presença de jesuítas nas paróquias e capelas de Buenos Aires. Também 

intensificou o compromisso da Companhia de Jesus com os mais necessitados e formou 

um grupo de jesuítas dedicado ao trabalho paroquial em regiões carentes do interior da 

Argentina, dando valor à religiosidade popular. 

Por outro lado, o passado nessa função fez algumas marcas consideradas 

negativas entre os seus próprios irmãos jesuítas, haja vista os tempos turbulentos 

vividos no país e as diferenças de interpretação dada ao papel da Igreja Católica no 

Vaticano II
10

, especificamente em relação à América Latina. Segundo Jeffrey Klaiber, 

sacerdote jesuíta norte-americano, a Província da Argentina não estava sincronizada 

com o restante da Companhia de Jesus na América Latina, pois Pe. Bergoglio era 
                                                             
10

 O primeiro anúncio do Vaticano II foi realizado por João XXIII no dia 25 de janeiro de 1959. Com a 

Constituição Apostólica Humanae salutus de 25 de dezembro de 1961, fez a respectiva convocação 

oficial. (Cf. Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, 1997, p. 9-19). O cardeal Angelo Giuseppe 

Roncalli (1881-1963) foi eleito o sucessor de Pio XII (1939-1958) em 28 de outubro de 1958, no 

conclave iniciado três dias antes. Escolheu ser chamado João XXIII (1958-1963), embora tenha havido, 

no início do século XV, outro papa João com o mesmo número; mas, este não consta de algumas listas de 

papas, então, o Papa eleito em 1958 assumiu o nome de João XXIII. (Cf. FISCHER-WOLLPERT, 1985, 

p. 164). 
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acusado de “reforçar valores e estilos pré-vaticanos”. Pesa também o fato de vender 

imóveis da Companhia de Jesus que passava por graves problemas financeiros, naquele 

momento, e de transferir a condução da Universidad del Salvador a laicos, muitos deles 

da Guardia de Hierro, uma “facção de peronistas
11

 católicos de direita” próximos de Pe. 

Bergoglio, adversários dos montoneros
12

. (Cf. PIQUÉ, 2014, p. 63). 

Sobre a Universidad del Salvador, criada pelos jesuítas, já na condição de 

Cardeal, justifica que ao descobrir que um grupo a havia politizado, foi a uma reunião 

da Associação Civil e lhes pediu que se fossem, visto que a universidade já não 

pertencia à Companhia de Jesus e que ele próprio não tinha nenhuma autoridade além 

de ser um Sacerdote. Ele também afirma que, de qualquer modo, se responde a cada 

acusação, entra no jogo. O melhor nesse caso é manter o silêncio, conforme assinalado 

no texto bíblico sapiencial: “Senhor, que na zombaria, eu saiba manter o silêncio.” A 

frase, segundo afirmação pessoal, “deu-lhe muita paz e muita alegria”. (Cf. RUBIN; 

AMBROGETTI, 2010, p. 151). 

De fato, não há como ser indiferente aos infortúnios citados contra Pe. 

Bergoglio. Porém, já se registra que a maior acusação contra o Superior Provincial diz 

respeito ao período da ditadura civil-militar na Argentina (1976-1983), quando Orlando 

Yorio e Francisco Jalics, Padres Jesuítas, são sequestrados, em 23 de maio de 1976, 

mediante o seu suposto auxílio. (Cf. PIQUÉ, 2014, p. 63). A ideia, que segundo 

Elisabetta Piqué, é alimentada principalmente pelo jornalista Horacio Verbitsky, tem 

repercussão polêmica até o tempo presente, pois vez ou outra está na pauta do noticiário 

internacional, conforme percebido durante o conclave no primeiro semestre de 2013 e, 

até mesmo, anteriormente a este. 

Por ocasião da intensa debilidade física do Papa João Paulo II, intensificaram-se 

as especulações sobre os candidatos à sucessão papal e o nome do Cardeal Bergoglio 

figurava em quase todos os prognósticos dos jornais especializados. Nesses dias, 

voltava a agitar-se uma denúncia jornalística publicada uns poucos anos atrás, em 

Buenos Aires, sobre uma suposta atuação muito comprometedora do Cardeal durante a 

última ditadura na Argentina. Mais ainda: assegura-se que, às vésperas do conclave, que 

devia eleger o sucessor do Papa polonês, uma cópia de um artigo – de uma série do 

mesmo autor – com a acusação, foi enviada aos endereços de correio eletrônico dos 

                                                             
11

 Ligada ao Peronismo, denominação dada ao Movimento Nacional Justicialista, criado e liderado por 

Juan Domingo Perón, militar e estadista argentino, eleito presidente em 1946, 1951 e 1976. 
12

 Organização político-militar argentina e guerrilha urbana. Um de seus objetivos era a desestabilização 

da ditadura militar, autodenominada Revolución Argentina, com o retorno ao poder de J. D. Perón. 
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Cardeais eleitores, com o propósito de prejudicar as chances que se concediam ao 

candidato argentino. (Cf. RUBIN; AMBROGETTI, 2010, p. 145). 

Na denúncia, atribuía-se ao Cardeal Bergoglio parte da responsabilidade pelo 

sequestro dos Sacerdotes Jesuítas, Orlando Yorio e Francisco Jalics, que trabalhavam 

numa vila de emergência do bairro portenho de Flores, efetuado por membros da 

Marinha em maio de 1976, dois meses depois do golpe. De acordo com essa versão, o 

Superior Provincial da Companhia de Jesus na Argentina, pediu aos Padres Jesuítas que 

deixassem o seu trabalho pastoral no bairro e, como estes se negaram, Pe. Bergoglio 

comunicou aos militares que Orlando Yorio e Francisco Jalics já não estavam sob o 

amparo da Igreja Católica, liberando o caminho de quaisquer obstáculos para o 

sequestro, com o consequente perigo que isso implicava para as suas vidas. (Cf. 

RUBIN; AMBROGETTI, 2010, p. 145-146). 

O assunto esteve novamente em alta, por ocasião da eleição do Cardeal 

Bergoglio como sucessor do Papa Bento XVI. Muitos sites já estampavam acusações, 

conjecturas, suspeitas sobre o seu papel no período da ditadura militar na Argentina. O 

mesmo era notado em jornais, a exemplo do Il Manifesto que, no dia 14 de março de 

2013, dedicava uma página inteira com a foto do novo Bispo de Roma, sob o título 

“Não é Francisco” para, depois, explicar: “Na sua biografia, as luzes de uma escolha de 

pobreza e as sombras de um passado próximo da direita peronista.” (Cf. SCAVO, 2013, 

p. 123). No entanto, documentos e testemunhos excluem qualquer conluio dele com o 

regime militar. Uma lista expressiva de pessoas, salvas por Pe. Bergoglio, e provas 

materiais tornam evidente o contraste com o sensacionalismo midiático em torno do 

assunto. 

Os crimes cometidos na ESMA
13

 foram alvo de investigação e julgamento. 

Então, no âmbito do “Processo ESMA”, em 8 de novembro de 2010, já Cardeal, foi 

interrogado em sua residência, no Arcebispado de Buenos Aires, conforme as normas 

locais. A convocação estava marcada para às 11h30min. Foram três horas e cinquenta 

minutos de perguntas concisas, repetitivas, de instantes asfixiantes, para a conclusão do 

interrogatório muito esperado pelos que seguiam os processos à junta militar. (Cf. 

SCAVO, 2013, p. 129). Diante das perguntas feitas sobre o desaparecimento dos Padres 

citados, fez várias alusões ao esforço pessoal e conjunto na tentativa de resgatá-los bem 

                                                             
13

 É o acrônimo de Escola Superior de Mecánica de la Armada, a escola dos oficiais da Marinha militar 

argentina, em Buenos Aires. Durante o período da ditadura foi o centro de detenção e de tortura mais 

tristemente ativo de toda a Argentina. (SCAVO, 2013, p. 129). 
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e o quanto antes possível. Nesse sentido, estabeleceu contato com sacerdotes sobre os 

quais suspeitava que tivessem contato com as Forças Armadas; informou a todos os 

membros da Companhia de Jesus e ao arcebispado, sob a direção do Cardeal Juan 

Carlos Aramburu
14

, e também ao núncio na Argentina, Dom Pio Laghi, nessa sede 

desde 1976. 

Muito questionado sobre quem afirmava ser a Marinha a principal autoria da 

prisão dos Padres Orlando Yorio e Francisco Jalics e de muitos leigos, na mesma 

ocasião, fez o seguinte esclarecimento: “Dizia-se vox populi; os que tinham feito 

averiguações apontavam nessa direção.” (Cf. SCAVO, 2013. p. 140). “Não era uma 

pessoa, eram vozes em uníssono.” (Cf. SCAVO, 2013, p. 141). E ainda: “Estava certo, 

desculpe-me, quase certo de que era ele
15

, porque o diziam todos. Lembro-me de um 

sacerdote jesuíta que fez um trabalho muito bom para conseguir confirmar essa 

hipótese, era o Padre Fernando Storni.” Este, já falecido. (Cf. SCAVO, 2013, p. 142). 

O Cardeal Bergoglio nunca quis manifestar-se sobre tal acusação, à exceção do 

interrogatório referido anteriormente; nem, tampouco, referiu-se a outras imputações da 

mesma origem sobre supostos laços com membros da junta militar. Mas, frente à 

incumbência dos jornalistas Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti, fez jus à quebra de 

silêncio, explicando, novamente, a sua versão sobre os fatos e a atitude assumida “na 

noite escura que viveu a Argentina”. (Cf. RUBIN; AMBROGETTI, 2010, p. 146). 

Segundo a sua explicação, Orlando Yorio e Francisco Jalics estavam formando uma 

comunidade religiosa e entregaram o primeiro rascunho das Regras aos monsenhores 

Pironio
16

, Zazpe
17

 e Serra. Padre Pedro Arrupe disse que escolheram entre a 

                                                             
14

 Em 14 de junho de 1967, Papa Paulo VI o nomeou Auxiliar com direito à sucessão do Cardeal Antonio 

Caggiano, Arcebispo de Buenos Aires. Em 22 de abril de 1975 foi promovido a Arcebispo de Buenos 

Aires e primaz da Argentina, depois da aceitação papal da renúncia do Cardeal Antonio Caggiano. Em 24 

de maio de 1976, foi feito Cardeal. Em 11 de fevereiro de 1987, apresentou a sua renúncia ao 

Arcebispado de Buenos Aires por limite; mas, o Papa João Paulo II a aceitou somente três anos depois, 

em 11 de julho de 1990. (Cf. Site 2). 
15

 Referia-se a Emilio Eduardo Massera (1925-2010), militar argentino que seguiu a carreira na Marinha. 
16

 Dom Eduardo Francisco Pironio nasceu em 3 de dezembro de 1920, em Nueve de Julio, Argentina. Em 

5 de dezembro de 1943 foi ordenado Sacerdote. Em 1964, foi ordenado Bispo Auxiliar de La Plata; e, em 

1972, foi nomeado como Bispo de Mar del Plata. Entre 1968 e 1975 foi Secretário Geral e Presidente do 

CELAM. Desde a sua nomeação como Prefeito da Congregação para os Religiosos e Institutos Seculares, 

feita pelo Papa Paulo VI, Dom Eduardo Francisco Pironio passou a residir no Vaticano. Em 1976, foi 

ordenado Cardeal. Em 1984, foi nomeado como Presidente do Conselho Pontifício para os Laicos, pelo 

Papa João Paulo II. Dom Eduardo Francisco Pironio faleceu em 5 de fevereiro de 1998, no Vaticano. 
17

 Dom Vicente Faustino Zazpe nasceu em 15 de fevereiro de 1920, em Buenos Aires, Argentina. Era o 

único filho de Miguel Zazpe e Rosario Zarategui, família procedente de Navarra, Espanha. Foi ordenado 

sacerdote em 28 de novembro de 1948. Papa João XXIII nomeou-o como primeiro Bispo da recém-criada 

Diocese de Rafaela, em 12 de junho de 1961. A ordenação episcopal ocorreu no dia 3 de setembro de 

1961. Participou como Padre conciliar das quatro sessões do Vaticano II; e, foi um dos quarenta bispos 

que firmaram o Pacto das Catacumbas de Santa Domitila, embora o seu nome não conste na lista oficial. 
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comunidade em que viviam e a Companhia de Jesus, e ordenou que mudassem de 

comunidade. Como eles persistiram no projeto, e se separou o grupo, pediram a saída da 

Companhia de Jesus. Foi um longo processo interno, que durou um ano e pouco. 

Quando se aceitou a demissão de Orlando Yorio, não foi possível fazer o mesmo a 

Francisco Jalics, porque este já tinha a profissão permanente; então, somente o Sumo 

Pontífice tinha autoridade para responder à solicitação. A situação era preocupante, pois 

faltavam cinco dias para a queda do governo de Maria Estela Martinez Cartas de Perón 

(1931–), mais conhecida como Isabel Perón
18

, fato ocorrido em 24 de março de 1976. 

Antes da iminência dos rumores de um golpe, o Cardeal Bergoglio lembra-se de que 

ainda disse aos Sacerdotes para terem muito cuidado. Recorda-se também que lhes 

sugeriu vir morar na casa provincial da Companhia de Jesus, por considerar conveniente 

à segurança deles. Como permaneceram no bairro, ambos foram sequestrados durante 

um rastreamento militar. (Cf. RUBIN; AMBROGETTI, 2010, p. 148-149). 

Orlando Yorio e Francisco Jalics foram libertados, tempos depois; primeiro, 

porque não puderam acusá-los de nada; e, segundo, porque houve uma movimentação 

de membros eclesiais, portanto, também do então Superior Provincial. Devido a este 

fato, afirmou o Cardeal aos jornalistas, é que se deram dois encontros com o general 

Jorge Videla e outros dois com o almirante Emilio Massera. Não obstante, o Superior 

Provincial ainda era acusado, pelos Sacerdotes Jesuítas, de considerá-los subversivos, e 

de exercer contra eles uma atitude de perseguição, haja vista a sua condição de 

progressistas. Talvez, essa queixa seja decorrente do fato de que, na respectiva posição 

tinha o seguinte objetivo: 

 

Manter-se fiel aos primeiros princípios inacianos de formação e 

desejava que os jovens jesuítas lessem os documentos fundamentais 

da fé católica, enquanto reformadores como Padre Orlando Yorio 

queriam mudar parte do currículo para acrescentar sociologia, 

Teologia da Libertação e teólogos mais contemporâneos, incluindo 

alguns de tendência marxista. Para Bergoglio, a fé não era histórica, 

como os grandes textos e os princípios inacianos que permeavam o 

pensamento dele. (SHRIVER, 2017, p. 137). 

 

Houve também uma divisão em outro nível, pois Orlando Yorio e os outros 

acreditavam que a obrigação deles era libertar os pobres dos grilhões econômicos e 

                                                                                                                                                                                   
Em 3 de agosto de 1968 foi  nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Santa Fe de la Vera Cruz, com 

direito a sucessão, ocorrida após a morte do monsenhor Nicolás Fasolino, em 13 de agosto de 1969. 

Permaneceu neste cargo até a sua morte em 24 de janeiro de 1984. 
18

 Sucessora do presidente Juan Domingo Perón. 
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sociais. A mudança social, aceita por eles, era como complemento à fé, talvez até mais 

urgente. Segundo o ponto de vista deles, essa abordagem ainda significava viver o 

Evangelho no sentido teológico; mas, no sentido cultural, significava uma revolução em 

potencial e até a priorização da política em detrimento da fé, caso isso fosse necessário. 

Para o Superior Provincial, no entanto, a fé era primordial, levando-o a ser caracterizado 

como conservador, dogmático e inflexível. Este era o ponto de discordância em relação 

ao futuro da Companhia de Jesus, na Argentina. Tal conflito, presente em muitos outros 

países, será objeto de abordagem por ocasião da 32ª CG, convocada pelo então Superior 

Geral Pe. Pedro Arrupe. (Cf. SHRIVER, 2017, p. 137-138). 

Mas, diante da queixa dos respectivos Sacerdotes, o Cardeal Bergoglio, sobre o 

Superior Provincial que fora naquele período, não hesita na resposta, citando inclusive 

alguns exemplos concretos de frutífero relacionamento interpessoal e de reorientação 

eclesial promovida pelo Pe. Francisco Jalics: 

 

Não quero ceder aos que me querem colocar em um falatório. Acabo 

de expor, com toda sinceridade, qual era a minha visão sobre o 

desempenho desses sacerdotes e a atitude que assumi depois do 

sequestro. Jalics, quando vem a Buenos Aires, visita-me. Uma vez, 

inclusive, concelebramos a missa. Vem dar cursos com minha 

permissão. Em uma oportunidade, a Santa Sé ofereceu-lhe aceitar sua 

demissão, mas resolveu seguir dentro da Companhia de Jesus. Repito: 

Não os expulsei da congregação, nem queria que ficassem 

desprotegidos. (Cf. RUBIN; AMBROGETTI, 2010, p. 150). 

 

De fato, por ocasião do interrogatório do Ministério Público, respondeu o 

seguinte sobre os sacerdotes: “Bons religiosos, ambos muito inteligentes, bons 

professores. Jalics tinha um dom especial para a direção espiritual. Foi meu conselheiro 

espiritual por dois anos, e Yorio tinha uma refinada sensibilidade, misturada, porém, a 

uma inteligência superior à média.” (SCAVO, 2013, p. 157-158). Tudo mostrava a 

inocência do Superior Provincial diante das acusações a ele imputadas, sejam externas 

ou mesmo internas à sua posição religiosa. Então, onde estava o ponto a ser esclarecido 

diante da prisão dos respectivos sacerdotes? A resposta está relacionada aos curas 

villeros, ou seja, aos padres das favelas, cujo contexto era objeto de incompreensão em 

vários aspectos, o que gerava alguns abusos, por sua vez, desencadeadores das 

lamentáveis atrocidades observadas no período da ditadura militar na Argentina. 

Os padres das favelas, como esclarecia o Cardeal, durante o interrogatório a que 

estava submetido, eram “os sacerdotes que trabalhavam nos bairros pobres”. (SCAVO, 
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2013, p. 160). Tal prática já era comentada, porém, desde a época do golpe militar de 

Juan Carlos Onganía Carballo (1914-1995), ocorrido em 28 de junho de 1966, portanto, 

antes da queda do governo de Isabel Perón. O Cardeal lembrava ainda que a figura mais 

importante a que se faz referência, em se tratando desse grupo de sacerdotes, é o Padre 

Botán
19

. Ao ser questionado sobre a relação de tal prática com o Vaticano II, fez clara 

anuência, “embora a escolha dos pobres remonte aos primeiros séculos do 

cristianismo”. (SCAVO, 2013, p. 160). Não obstante, também fez a seguinte analogia: 

“Se eu lesse hoje, como homilia, alguns sermões dos primeiros Padres da Igreja, dos 

séculos II e III, sobre como devam ser tratados os pobres, os senhores diriam que a 

minha homilia seria maoista ou trotzkista.” (SCAVO, 2013, p. 160). Segundo o próprio 

Cardeal afirmava em sua resposta ao interrogatório, durante o Vaticano II houve a 

reformulação da definição de Igreja para Povo de Deus
20

, e nesse momento tal conceito 

ganha força; e, na 2ª Conferência Geral do Episcopado latino-americano, ocorrida em 

Medellín
21

, transforma-se na “forte identidade da América Latina”. (SCAVO, 2013, p. 

160). No entanto, o Cardeal Bergoglio reforçava as diferenças para todos os países da 

América Latina. 

 

Em alguns países houve envolvimento em mediações políticas. Por 

exemplo, uma leitura do Evangelho com uma hermenêutica marxista. 

Isso deu vida à teologia da Libertação. Em outros países 

aproximaram-se mais da piedade popular e se afastaram de todos os 

compromissos políticos, mas optando pela política com P maiúsculo, 

para a promoção dos pobres e assistência a eles. A Santa Sé deu dois 

pareceres, naquele momento, sobre a teologia da libertação, onde 

explicava bem as diferenças. Eram pareceres muito abertos, que 

encorajavam o trabalho com os pobres, mas dentro de uma 

hermenêutica cristã, não tomada de empréstimo a alguma visão 

política. (SCAVO, 2013, p. 161). 

 

Pe. Bergoglio tinha consciência dos anos turbulentos no país; e, dentro da 

Companhia de Jesus, a divisão entre os que proclamavam que deviam alinhar-se com a 

Teologia da Libertação e os que consideravam que era preciso preservar a missão 

educadora e apostólica da situação política imperante começava a marcá-la. De acordo 

com o seu ponto de vista, o uso da violência para o alcance de um mundo mais justo era 

incompatível com o Evangelho de Jesus Cristo, e não guardava relação com a sua 
                                                             
19

 Segundo SCAVO, Pe. Héctor Botán foi um dos fundadores do Movimento dos Sacerdotes do Terceiro 

Mundo. (2013, p. 160). 
20

 Lumen gentium (LG) – Constituição dogmática sobre a Igreja. Documento do Concílio Ecumênico 

Vaticano II. 
21

 Na Colômbia, no período de 24 de agosto a 6 de setembro de 1968. 
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preferência pelos pobres. O religioso marcava uma diferença entre a Doutrina Social da 

Igreja e a Teologia da Libertação. 

A Doutrina Social da Igreja, de fato, tem por objetivo ser um conjunto orgânico 

de orientações sobre as ações e os comportamentos compatíveis com a prática da justiça 

e da paz, no mundo contemporâneo, levando em consideração as diversas realidades no 

âmbito da economia, política, sociedade, do trabalho, entre outras e as suas relações 

entre as culturas e os povos. Trata-se de um documento destinado ao corpo eclesial da 

Igreja Católica: Bispos, Sacerdotes, religiosos/as, fiéis leigos/as, portanto, ad intra; mas, 

também, às demais pessoas interessadas e de outras religiões, portanto, ad extra, haja 

vista que a promoção da justiça e da paz diz respeito ao conjunto da sociedade. (Cf. 

Compêndio da Doutrina Social da Igreja, 2011, p. 17-24). Diante da responsabilidade 

com os Padres que trabalhavam nos bairros mais pobres, preocupava-se em evitar que a 

militância política promovida pelos Padres terceiro-mundistas desmembrasse a 

Companhia de Jesus. Mas, àquela altura, a Companhia de Jesus, na Argentina, estava 

dividida em bergoglianos e antibergoglianos. (Cf. HIMITIAN, 2013, p. 52). 

 

3.1. O Governo de Juan Carlos Onganía Carballo: breve retrospectiva histórica 

 

Desde o golpe militar, havia temor de certo clericalismo no governo de Onganía, 

que se apresentava como um caudilho militar católico e ascético. Temia-se também que 

a Igreja Católica estivesse sucumbida ao “onganismo”. A passagem de Onganía pelos 

Cursilhos de Cristandade e a união de muitos cursilhistas, que foram chamados a 

funções políticas, estavam entre os indícios ou fatores que corroboravam para tal 

suposição. De outra parte, o governo esperava apoio da instituição religiosa e certa 

forma de aliança ou coerência com o Estado. O que não se previa era a oposição radical 

de certos grupos eclesiásticos, que ele mesmo ia desencadear sem dúvida. (Cf. GERA, 

2015, p. 106 [p. 175]). 

Outros indícios mais sutis também se faziam percebíveis: aos olhos de muitos, 

havia uma identificação entre Exército – dono do poder atual – e Igreja Católica, pois 

ambas as instituições sustentam com firmeza certos valores como ordem, disciplina, 

verticalidade e obediência; valores que alguns Bispos e não Bispos esperavam ver 

realizar-se no país por mediação do governo militar e que este, por sua vez, deveria ser 

mantido no seio da instituição religiosa por causa de uma forte autoridade episcopal. 
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Também se presenciou a oportunidade de o integrismo
22

 instaurar um governo católico. 

Muitos constataram também a tentação que significou o golpe militar para alguns, na 

Igreja, que ainda não estavam decididos a renunciar a todo privilégio e, 

consequentemente, esperavam conseguir, por seu intermédio, subvenções econômicas, 

apoio ou prestígio para suas obras e instituições. Tais situações renovavam o problema 

de certa fusão entre a Igreja Católica e o Estado, na qual este fosse apoiado por aquela; e 

aquela tutelada e privilegiada por este. (Cf. GERA, 2015, p. 106). 

No entanto, as reações ocorreram no âmbito eclesial. Alguns Bispos esboçaram 

uma primeira resposta, em julho-agosto de 1966. Em diversas cartas
23

 pastorais 

coincidem em afirmar: 1. A autonomia mútua e a independência do Estado e da Igreja; 

e, como consequência, o que segue no próximo item. 2. Que a Igreja renuncia aos 

privilégios do poder civil e só pede liberdade para cumprir sua missão. 3. Que a Igreja, 

particularmente o Bispo, tenha a missão do serviço espiritual para santificar, ensinar e 

governar a instituição religiosa, mas não temporal. 4. No entanto, os cristãos podem e 

devem intervir como cidadãos na vida da comunidade política de acordo com sua 

competência e sob sua própria responsabilidade. Os argumentos aduzidos constituem 

uma tese típica do catolicismo liberal que – por si só – não satisfaz a uma eclesiologia 

teórica, na qual é necessário estabelecer, além da autonomia recíproca, um tipo de 

relação positiva entre a Igreja – mesmo hierárquica – e a ordem temporal. Tampouco 

responde às exigências e expectativas da situação argentina que começa a reclamar um 

juízo explícito da Igreja Católica sobre a orientação política, social e econômica na qual 

se estava introduzindo o país. (Cf. GERA, 2015, p. 107). 

A superação dessa posição de simples independência e desconsideração pela 

ordem temporal será reivindicada – a partir de agosto de 1966 – por um conjunto de 

fatos que manifestam uma posição de denúncia e de oposição ao governo. Leigos 

católicos e, acima de tudo, sacerdotes, se inclinam cada vez mais às teses 

revolucionárias. E com eles alguns setores eclesiais se lançam de fato na ação temporal, 

sociopolítica e de libertação nacional. (Cf. GERA, 2015, p. 107-108). 

Pe. Bergoglio estava inserido nesse turbulento contexto, embora preservado de 

uma ligação direta com todo o cenário conflituoso, pois se ocupava com questões muito 

específicas no âmbito da Companhia de Jesus. Somente na função de Superior 
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 Doutrina baseada na manutenção de uma tradição, especialmente religiosa, e em sua defesa, frente a 

qualquer tipo de mudança ou renovação. (Cf. SEÑAS, 2010, p. 715). 
23

 Entre elas, a de Dom Antonio Quarracino. (Cf. GERA, 2015, p. 175). Este terá um papel 

importantíssimo na trajetória eclesial do Pe. Bergoglio, assunto a ser tratado posteriormente. 
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Provincial na mesma região é que os fatos o interpelaram nos aspectos da vivência 

comunitária e histórica da fé, haja vista a necessidade de posicionar-se frente às 

circunstâncias específicas daquele período obscuro, marcado pela situação de injustiça 

ou de violência cuja responsabilidade, em grande parte, era atribuída ao governo em 

vigência. Quando Pe. Bergoglio completava um ano e quatro meses como Superior 

Provincial, Pe. Pedro Arrupe fez a convocação da Congregação Geral 32ª. 

 

3.2. A relação entre as Congregações Gerais e o Superior Provincial 

 

Outro fato que marcou sobremaneira a sua trajetória como Superior Provincial 

da Província dos Jesuítas na Argentina foi a participação na Congregação Geral (CG) 

32ª, de 1974 a 1975, que assinalou de forma decisiva a missão atual da Companhia de 

Jesus: “Diaconia da fé e promoção da justiça”
24

. (Cf. QUEVEDO, 2013, p. 49). 

Passados quarenta anos de sua promulgação, o Decreto nº 4 da CG 32ª continua vigente, 

ao mesmo tempo em que suscita reflexão constante, dadas as exigências da sociedade 

em transformação, mas também caracterizada por graves problemas sociais, comumente 

resultados de injustiças de ordem socioeconômica e sociopolítica. Nesse sentido, 

convém a descrição mesmo que breve da origem da CG, enquanto tal, e do contexto 

histórico da CG 32ª; e também da anterior, 31ª, para a compreensão da relação dos 

respectivos documentos com a Igreja universal e local, na qual está inserido o mandato 

de Superior Provincial. Leva-se também em consideração a tentativa de responder à 

dissonância entre a Província da Argentina e o restante da Companhia de Jesus na 

América Latina. 

 

4. Congregação Geral da Companhia de Jesus 

 

A Companhia de Jesus, com base nas suas Constituições, tem o compromisso de 

realizar a CG, por dois motivos principais: a eleição do Padre Geral ou Superior Geral, 

em caso de doença, morte ou renúncia do titular do cargo; e, para tratar de assuntos 

importantes para a vida e a missão apostólica da congregação religiosa. (Cf. IVERN, 

2016, p. 5). Inicialmente a CG 31ª, por ter sido realizada em duas sessões, sendo a 

primeira de 7 de maio a 15 de julho de 1965, o que coincidiu com a última fase do 

                                                             
24

 Expresso no Decreto nº 4. In: Decretos – CG 32ª. 
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Vaticano II, e a segunda de 8 de setembro a 17 de novembro de 1966; e, depois, a CG 

32ª, pelo seu Decreto nº 4, cuja interpretação do conteúdo trouxe divergências internas 

na Companhia de Jesus e repercussões sentidas ao longo de décadas. 

 

4.1. CG 31ª – de 1965 a 1966 – e o Concílio Ecumênico Vaticano II 

 

Por solicitação da Santa Sé, “todas as Congregações Religiosas deveriam 

convocar uma Congregação ou Capítulo Geral especial para refletir sobre como adequar 

a sua legislação, a sua vida e apostolado, tendo em conta as exigências e recomendações 

do Concílio”. (IVERN, 2016, p. 7). Nesse sentido, a segunda sessão da CG 31ª foi 

aceita como se fosse a Congregação especial. (Cf. IVERN, 2016, p. 7). 

Recém-chegados a Roma, os Padres representantes das oitenta e nove Províncias 

e Vice-Províncias da Companhia de Jesus e procedentes de todas as partes do mundo 

foram recepcionados pelo Papa Paulo VI
25

 (1963-1978), antes do início da CG 31ª. Em 

seu discurso, o Pontífice atentou para vários pontos, entre os quais, destaca-se “uma 

questão de grande importância”. Fez referência, naquela circunstância, “a um terrível 

perigo que ameaça a Humanidade inteira: o ateísmo”, que não se manifesta sempre da 

mesma forma, senão, sob diversas maneiras e modos distintos. (Cf. Discurso Papa Paulo 

VI, p. 14). A relevância atribuída ao problema obteve a seguinte análise: 

 

Mas, sem dúvida, a pior forma é a da impiedade militante, que não se 

limita a negar intelectual e praticamente a existência de Deus, senão 

que adquire caráter combativo e usa armas com o propósito de retirar 

das almas todo espírito religioso e todo sentimento de piedade. Existe 

também o ateísmo de quem sobre bases filosóficas afirma que não 

existe Deus ou não pode ser conhecido. Outros baseiam tudo no 

prazer, prescindindo de Deus. Outros rechaçam todo culto religioso, 

porque consideram supersticioso, inútil e custoso venerar a nosso 

Criador e servir-lhe submetidos a sua Lei. E assim vivem sem Cristo, 

privados da esperança, da promessa e sem Deus neste mundo. Este é o 

ateísmo que em nossos dias estende, umas vezes abertamente e outras 

encoberta, sob aparências de progresso na cultura, na economia e no 

social. (Cf. Discurso Papa Paulo VI, p. 14). 

 

Levando isso em consideração, torna-se consequente uma resposta na mesma 

intensidade da ocorrência do problema mencionado, explicitada pelo Papa Paulo VI: 

                                                             
25

 Após a morte do Papa João XXIII, reuniram-se 80 cardeais para o conclave, no qual foi eleito, em 21 

de junho de 1963, na 5ª votação, o Cardeal Giovanni Battista Montini (1897-1978), que se chamou Paulo 

VI (1963-1978), tendo falecido no dia 6 de agosto de 1978. (Cf. FISCHER-WOLLPERT, 1985, p. 167). 
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“Pedimos à Companhia de Jesus, que tem por característica ser baluarte da Igreja e da 

religião, que nestes tempos difíceis una suas forças para opor-se valentemente ao 

ateísmo, sob a bandeira e proteção de São Miguel, príncipe da milícia celestial.” (Cf. 

Discurso Papa Paulo VI, p. 14). Tratava-se de uma empreitada importante, cuja urgência 

requeria a atenção da Companhia de Jesus, expressa nas palavras mobilizadoras do Papa 

Paulo VI: “Trabalhem na investigação, recolham informação de todo gênero; 

publiquem-nas caso sejam convenientes; discutam entre si; formem especialistas na 

matéria; façam oração; sejam testemunhos de virtude e santidade.” (Cf. Discurso Papa 

Paulo VI, p. 15). Diante do pedido, em virtude do voto especial de obediência ao Sumo 

Pontífice, a Companhia de Jesus coloca o combate ao ateísmo como uma de suas tarefas 

prioritárias, após a análise das causas e motivações de tal descrença
26

. Era, de fato, uma 

missão a ser realizada. Segundo Klein, “a missão é mais totalizante, abrangente, 

integradora e mobilizadora do que as tarefas, dando-lhes sentido e direção, 

impregnando-as de uma mística, constituindo a sua identidade”. (2016, p. 35). A missão 

que se destaca na CG 31ª é a do “combate ao ateísmo”. (Cf. KLEIN, 2016, p. 36). 

Outro objetivo da CG 31ª, além de eleger o Superior Geral, era a revisão 

profunda da vida e da missão apostólica, levando em consideração as condições e as 

necessidades do mundo contemporâneo, sobretudo, pelo diálogo com o Vaticano II. O 

decreto Perfectae Caritatis
27

, sobre a adequada renovação da vida religiosa, assim o 

recomendava sem obscuridade. Nesse sentido, a CG 31ª conta com uma extensa 

produção de 52 decretos para a orientação geral da Companhia de Jesus, alguns deles 

sob a influência do respectivo concílio. Por exemplo, o Decreto nº 1, no qual se lê: 

 

Hoje em dia, a Companhia de Jesus, como a Igreja toda, dá-se conta 

da profunda mudança produzida na história humana. Os filhos 

mesmos da Companhia de Jesus participam na atual “transformação 

social e cultural”, dos novos modelos de vida que nascem da 

socialização, urbanização, industrialização e da intercomunicação 

sempre em auge entre os homens, não menos que os novos estilos de 

pensar e sentir, de contribuir com os valores da vida humana. Dá-se 

conta também de que se tem aguçado o sentimento de liberdade e a 

aspiração universal “a uma vida em plenitude e liberdade”; e que isso 

mudou a ordem mesmo da vida religiosa
28

. (Cf. Decretos – CG 31ª, p. 

25-26). 

 

                                                             
26

 Expresso no Decreto nº 3. In: Decretos – CG 31ª. 
27

 Documento do Concílio Ecumênico Vaticano II. 
28

 Cf. Gaudium Et Spes 4, 6, 7 e 9. In: Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. 
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Padre Pedro Arrupe também faz jus à reflexão, em seu discurso de abertura do 

encontro, no dia da festa de Nossa Senhora da Estrada, Mãe e Rainha da Companhia de 

Jesus, ao propor algumas questões decorrentes do momento histórico como: É verdade 

que a Companhia de Jesus tem perdido sua mobilidade? É verdade que a Companhia de 

Jesus tem perdido sua atualidade? É verdade que a Companhia de Jesus sofre hoje crises 

de obediência com todas suas consequências? É verdade que certo naturalismo que se 

estende mais e mais sobre o mundo contagiou também a nossas comunidades? Os 

questionamentos foram considerados necessários para melhorar o julgamento e a visão 

das transformações ocorridas; e, posteriormente, investigar como adequá-las às 

circunstâncias do específico momento. (Cf. Discurso Padre Pedro Arrupe. In: 

Documentos – CG 31ª, p. 18). 

O mundo e a Igreja Católica estavam inseridos nesta imagem; por sua vez, a 

solução dos problemas observados remeter-lhes-iam ao questionamento fundamental: 

Em tais condições históricas, qual é o trabalho da Companhia de Jesus? Ou, conforme 

ainda questionava o Superior Geral: Que teria feito hoje Santo Inácio? Quando 

comparados os tempos do momento descrito com aqueles vividos por Santo Inácio, 

Padre Pedro Arrupe observava que “o bem e o mal fizeram progressos no mundo”. Em 

sua opinião, o progresso realizado no mundo, na doutrina e na vida espiritual exigia do 

jesuíta um grau superior de espiritualidade. O nível da vida espiritual dos Sacerdotes e 

ainda dos leigos mostrava um notável crescimento, o que requeria da Companhia da 

Jesus maior nível espiritual e maior formação do que no século XVI. Por outro lado, o 

mal também fez grandes progressos, pois a guerra articulada contra a mesma nação de 

Deus era muito mais forte do que quando vivia Santo Inácio. Portanto, na conclusão do 

Superior Geral, era necessário que fossem mais inacianos do que o próprio Santo Inácio 

o fora em seu tempo, para preservarem a posição conquistada, levando às últimas 

consequências os princípios de seu fundador. (Cf. Discurso Padre Pedro Arrupe. In: 

Documentos – CG 31ª, p. 18). 

Destaca-se também o Decreto nº 21, intitulado “Seleção dos ministérios”, no 

qual a CG 31ª motivava os jesuítas a fixarem particular atenção em seis campos de 

apostolado mais urgentes, a saber: 1. os ambientes da cultura superior, especialmente, as 

ciências positivas, nas quais se promovem a investigação científica; 2. o mundo do 

trabalho e os círculos ou as sociedades profissionais, sobretudo os mais pobres; 3. a 

formação da juventude, sobretudo aquela de maior influência para a vida da Igreja e do 

mundo futuro; 4. as instituições internacionais que buscam promover a união no mundo; 
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5. alguns espaços geográficos que, pelo aumento demográfico, rápido crescimento 

social, econômico, político, pela fome e por outras misérias, e pela violência entre a 

concepção cristã da vida e as ideologias opostas, requerem uma intervenção apostólica 

mais intensa, sem delonga; e, 6. os neopagãos, que foram contagiados pelo ateísmo 

teórico e prático. (Cf. Decreto nº 21, p. 189-190). 

Alguns desses temas ainda estão na pauta hodiernamente, haja vista a 

dificuldade da implantação integral de todos os objetivos estabelecidos para a missão da 

Companhia de Jesus, desde a realização da CG 31ª, que já eram suficientemente 

desafiadores naquele período. No entanto, a CG 31ª “reconhecia que a graça, o carisma 

recebido para o desempenho das missões é, antes de tudo, a experiência dos Exercícios 

Espirituais”. (KLEIN, 2016, p. 37). A vivência dos Exercícios Espirituais promove a 

união apostólica entre os jesuítas, reforçada pelos votos de pobreza, castidade e 

obediência, levando-os a buscar a distinção no serviço divino e a colocarem-se ao 

serviço da Igreja pela mediação do Papa. (Cf. KLEIN, 2016, p. 37). 

O Vaticano II está relacionado aos contextos histórico e teológico que o 

precederam, culminando na surpreendente convocação feita pelo Papa João XXIII, 

seguida do encaminhamento dado por ele; e, posteriormente, o desfecho final, já no 

Pontificado do Papa Paulo VI. Há muitos trabalhos sobre o referido assunto, este ainda 

propício à investigação, sobretudo pela lenta “recepção” do magistério eclesial gestado 

no respectivo encontro. 

A quantidade de abordagens, de temas, de textos, de perspectivas de leitura, e 

mesmo de posições contrárias relacionadas ao Vaticano II, seja no contexto geral de sua 

gestação, seja ao longo dos últimos 50 anos de sua realização, trouxe à tona inúmeras 

reflexões teológicas sobre o seu corpus documental, com variações de cunho histórico, 

pastoral, sistemático ou outro, observados numa vasta bibliografia, dificilmente 

dominada somente por uma pessoa. Nesse sentido, a delimitação temática torna-se 

praticamente obrigatória, para garantir a visibilidade de determinada perspectiva de 

leitura, sem a intenção de renunciar a outras abordagens possíveis ou mesmo submetê-

las a um julgamento. (Cf. MIRANDA, 2013, p. 97). 

O Papa Emérito Bento XVI, um dos teólogos oficiais deste concílio, com 

participação integral, do primeiro ao último dia, em todos os quatro períodos, 

pertencente ao grupo dos progressistas; e grande apreciador dos teólogos Henri-Marie 

de Lubac (1896-1991) e Hans Urs Von Balthasar (1905-1988) (Cf. SEEWALD, 2017, 

p. 154-158), expressa também a sua leitura: 
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Naquela época, progressista não significava ainda romper com a fé, 

mas aprender a compreendê-la melhor e vivê-la da forma mais correta, 

a partir das origens. Naquele tempo eu ainda acreditava que todos 

queríamos isso. Da mesma forma pensavam famosos progressistas, 

como (Henri-Marie de) Lubac, (Jean) Daniélou e outros. A mudança 

de tom foi sentida já no segundo ano do Concílio e se configurou 

melhor nos anos seguintes. (SEEWALD, 2017, p. 159-160). 

 

Nota-se também uma mudança de posicionamento perante o Vaticano II, haja 

vista a sua anuência de que houve uma trágica ruptura intraeclesial, presente ainda hoje, 

mais especificamente sobre a “fé cristã” que estaria envolta “em uma névoa de 

incerteza, como quase não se viu antes na história”, segundo palavras do próprio Joseph 

Ratzinger, durante uma aula em Tübingen, em 1967. (Cf. SEEWALD, 2017, p. 172). 

Ao referir-se àquela circunstância especificamente, ele afirma que: “A vontade dos 

bispos era de renovar a fé e torná-la mais profunda.” No entanto, outras forças sempre 

atuaram com mais empenho e foram obtidas interpretações diferentes a muitas questões. 

(Cf. SEEWALD, 2017, p. 172). 

No que se refere à Igreja Católica, destacamos também os documentos dos 

Sínodos de 1971, sobre “A justiça no mundo”, e de 1974, sobre a “Evangelização no 

mundo contemporâneo”, relacionados às demandas decorrentes do Vaticano II, cujos 

documentos também foram citados no Decreto nº 4, da CG 32ª. Os dois últimos 

sínodos, que antecederam a CG 32ª, chamavam a atenção para a esperança do ser 

humano e para a convergência dos seus anseios; mostravam também o caminho 

concreto do testemunho pretendido na missão jesuíta na atualidade. (Cf. Decreto nº 

4/1971). Para dar o devido prosseguimento da renovação estimulada pelo Vaticano II, a 

Companhia de Jesus realizou a CG 32ª, através da qual foram elaborados 16 decretos, 

sendo os quatro primeiros concernentes à missão apostólica e os demais relacionados ao 

governo da Companhia de Jesus, ao modo de proceder dos religiosos, à formação dos 

seus quadros. (Cf. KLEIN, 2016, p. 37). Segundo SHRIVER, a CG 32ª foi convocada 

pelo Superior Geral Pe. Pedro Arrupe com o objetivo de chegar a um acordo quanto ao 

futuro direcionamento da Companhia de Jesus, face ao cisma interno decorrente do 

posicionamento dos seus membros, dentre os quais, o Superior Provincial Pe. Jorge 

Mario Bergoglio, da Província da Argentina, figurava como o agente divisor. (2017, p. 

138). Nesse sentido, comprova-se, outra vez, a divisão em bergoglianos e 

antibergoglianos; e, por acréscimo de nossa parte, também do ponto de vista geográfico, 
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dada a disparidade com as demais províncias da ordem jesuíta; e, teológico, devido à 

incompatibilidade hermenêutica. 

 

4.2. CG 32ª – de 1974 a 1975 – e o Concílio Ecumênico Vaticano II 

 

A CG 32ª, de 1º de dezembro de 1974 a 7 de março de 1975, com duração de 96 

dias e 83 sessões plenárias (14 em dezembro, 18 em janeiro, 40 em fevereiro e 11 em 

março), contou com a participação de 236 Padres congregados. (Cf. CG 32ª – Decretos, 

p. 7). Passados mais de 40 anos, a CG 32ª continua instigando a Companhia de Jesus, 

mediante a orientação proposta em seus decretos, especialmente o de nº 4. Voltamos a 

nossa atenção para o assunto, também por ocasião da CG 36ª ocorrida no período de 2 

de outubro a 12 de novembro de 2016, no contexto do Pontificado do Papa Francisco, 

que tem se pronunciado em repetidas ocasiões sobre a missão de religiosos no mundo 

contemporâneo. (Cf. IVERN, 2016, p. 5). E porque, repetindo o gesto de seus 

antecessores, fez um discurso aos jesuítas por ocasião da recente CG 36ª, cujas palavras 

iniciais foram as seguintes: 

 

Queridos irmãos e amigos no Senhor, ao rezar pensando o que lhes 

diria, recordei com particular emoção as palavras finais que nos 

dirigiu o Beato Papa Paulo VI ao final da nossa Congregação Geral 

32ª: Assim seja, assim seja, irmãos e filhos. Avante, in Nomine 

Domini29
. Caminhamos juntos, livres, obedientes, unidos no amor de 

Cristo, para a maior glória de Deus. Também São João Paulo II e 

Bento XVI nos animaram ‘a caminhar de uma maneira digna da 

vocação a que temos sido chamados (Ef 4,1)’ e a prosseguir pelo 

caminho da missão com plena fidelidade a vosso carisma originário, 

no contexto eclesial e social característico deste início de milênio. 

Como os disseram em várias ocasiões meus antecessores, a Igreja os 

necessita, conta com vocês e segue confiando em vós, de modo 

especial para chegar aos lugares físicos e espirituais que outros não 

chegam ou lhes parece difícil fazê-lo. (Cf. Discurso Papa Francisco, 

24 de outubro de 2016. In: CG 36ª). 

 

De fato, Papa Francisco torna clara a sua preocupação nesse sentido, conforme 

registrado em seus discursos e documentos e, de forma particular, por exemplo, em 

carta resposta ao Bispo Prelado de Itaituba
30

, Dom Wilmar Santin
31

, O. Carm., na qual 

                                                             
29

 Do latim: “Em nome do Senhor”. (Cf. FISCHER-WOLLPERT, 1985, p. 73-74). 
30

 A Prelazia de Itaituba consiste numa circunscrição eclesiástica da Igreja, no Brasil. Pertence à 

Província Eclesiástica de Belém do Pará e ao Conselho Episcopal Regional Norte II da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil. Foi erigida pela Bula Pontifícia, do Papa João Paulo II, De Peramplis 

quidem, em 6 de julho de 1988. 
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declara o seu conhecimento dos desafios enfrentados pelos Bispos da Amazônia, diante 

de tantas injustiças contra os mais indefesos e da preservação da floresta, 

sistematicamente vilipendiada pela ganância humana. De modo especial, traz em seu 

coração a situação dos povos indígenas brasileiros, consciente dos seus sofrimentos e da 

sua marginalização, tantas vezes ignorados, e sobre quem expressa a sua concordância 

de “que seja preciso reavivar no coração dos missionários o desejo de levar o Evangelho 

a estes povos, dando continuidade à ação daqueles religiosos generosos que há 400 anos 

começaram a proclamar o nome de Cristo nestas terras”. (Carta, 16 de julho de 2016). 

Papa Francisco enfatiza que “a Amazônia é realmente uma fronteira entre as periferias 

existenciais espalhadas pelo mundo”. (Carta, 16 de julho de 2016). 

Então, por que o Decreto nº 4, estabelecido na CG 32ª, lembrada recentemente 

pelo Papa Francisco, está na base de divergências internas na Companhia de Jesus, 

sobretudo nos anos seguintes à sua promulgação? A resposta está relacionada aos seus 

próprios antecedentes, haja vista uma série de eventos e fatos, tanto na Igreja em geral 

como na Companhia de Jesus, que contribuíram para a sua promulgação. (Cf. IVERN, 

2015, p. 38). 

Segundo o Pe. Pedro Arrupe, cujo trabalho estava centrado na preparação da CG 

32ª, por ele convocada a 8 de setembro de 1973, “a principal razão” para tal era “a 

necessidade de procurar, precisar e concretizar eficazmente o tipo de serviço” que a 

Companhia de Jesus deveria prestar à Igreja naquele “período de mudanças tão rápidas 

no mundo” e assim dar resposta ao desafio posto. Acrescentava, ainda, que o mundo 

sofria tais transformações que se impunha refletir e tomar decisões que estavam acima 

dos poderes do Superior Geral e fazia referência à existência de alguns desvios na 

congregação religiosa. (Cf. LAMET, 2010, p. 356). 

Mas a convocação foi precedida de uma longa preparação, uma das mais bem 

feitas da história da Companhia de Jesus. No ano de 1970, depois da reunião da 

Congregação dos Procuradores, que antecedia a CG, Pe. Pedro Arrupe constituiu uma 

comissão, formada por seis pessoas de várias proveniências, para a preparação dos 

assuntos a serem oportunamente abordados. Os trabalhos nesse sentido duraram quase 

três meses. Pe. Pedro Arrupe determinou ainda que as congregações provinciais 

estivessem concluídas antes de 1974, para que os postulados chegassem a tempo de ser 

estudados. Em que pese a polêmica gerada sobre a atuação do Superior Geral 

                                                                                                                                                                                   
31

 Nomeado 2º Bispo da Prelazia de Itaituba, pelo Papa Bento XVI, em 8 de dezembro de 2010. 
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internamente à Companhia de Jesus e as críticas decorrentes de sua última viagem à 

América Latina, com repercussão internacional, e os rumores de sua demissão também 

pela falta de apoio do Papa Paulo VI, veiculada de forma improcedente pelo diário 

romano Il Tempo, a relação com a Santa Sé foi esclarecida, da qual houve explícito 

reconhecimento ao trabalho dos jesuítas. (Cf. LAMET, 2010, p. 356-363). O que de fato 

esteve sob tensão dizia respeito à questão dos graus, sobre a qual Papa Paulo VI não se 

absteve, solicitando que não se tratasse do assunto, o que fora desconsiderado na CG 

32ª, levando-o à seguinte advertência: 

 

É triste que se tenha discutido o quarto voto e feito uma sondagem 

contra a expressa vontade do Santo Padre [em carta de 3 de dezembro 

de 1974], confirmada a pedido deles. Desta maneira os padres 

congregados viram-se privados [repete-se a inculpação feita pelo 

secretário de estado por carta a 23 de janeiro] de um elemento 

indispensável para exprimir o seu parecer objectivamente, em 

conformidade com os critérios da própria consciência. Assim se força 

a Santa Sé a uma troca de correspondência pouco agradável e não é 

claro que a verdade das coisas tenha sido restaurada no espírito de 

todos os padres congregados. (Cf. LAMET, 2010, p. 366). 

 

Na Companhia de Jesus, há três graus: Professos, Coadjutores Espirituais e 

Coadjutores Temporais. Os Professos são o núcleo da congregação religiosa; além dos 

votos de pobreza, castidade e obediência, fazem o “Quarto Voto” de obediência especial 

ao Romano Pontífice. Os Coadjutores Espirituais fazem somente os três votos e ajudam 

nos ministérios sacerdotais. Já os Coadjutores Temporais são os Irmãos, que fazem os 

três votos e ajudam nas tarefas temporais como administração, enfermagem, 

manutenção das casas, entre outras. Durante o Vaticano II pretendeu-se terminar com as 

divisões de “classes” na Vida Religiosa, permanecendo somente a divisão entre 

Sacerdotes e Não-Sacerdotes. Porém, na Companhia de Jesus, o “Quarto Voto” é uma 

condição essencial, desde a sua origem. No entanto, a divisão entre Padres de “quatro 

votos” e de “três votos” é considerada constrangedora, visto que estes se sentem 

inferiorizados. Daí, o desejo de suprimi-la, por meio da concessão dos quatro votos a 

todos os Padres, com exceção dos Irmãos. No entanto, os Jesuítas considerados 

tradicionais não aceitaram a proposta. Papa Paulo VI, que tinha um confessor jesuíta, 

solicitou aos membros que não alterassem a matéria. (Pe. Luís Gonzales-Quevedo 

Campo. E-mail enviado no dia 24 de maio de 2018). 

Os jesuítas deviam então obedecer à determinação e de maneira nenhuma tratar 

da questão dos graus. O segundo ponto discutido na CG 32ª foi a opção da Companhia 
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de Jesus pela justiça, assinalada posteriormente no Decreto nº 4, de forma pouco usual: 

“A Companhia de Jesus tem hoje por missão servir a fé, do que resultará 

obrigatoriamente a promoção da justiça” que, por sua vez, não seria letra morta para a 

congregação religiosa. Esta quis que fosse esclarecida a importância da fé, da qual 

derivava a grande opção pela justiça, o que estava conquistado depois de calorosas 

discussões e da redação de três textos. (Cf. LAMET, 2010, p. 369). Explicitava-se: 

 

Hoje como ontem não é suficiente, embora seja preciso, trabalhar pela 

promoção da justiça e pela libertação do homem só no plano social ou 

das estruturas. Devemos atacar as causas da injustiça, que provém do 

coração humano. Assim, é preciso trabalhar para que as atitudes e as 

tendências que geram injustiças e que alimentam estruturas de 

opressão mudem. (LAMET, 2010, p. 369). 

 

Segundo Jean-Yves Calvez, especialista no tema, assistente e íntimo colaborador 

do Pe. Pedro Arrupe, foi “a congregação que se comprometeu, em resposta aos muitos 

postulados chegados de todo mundo”. E acrescentava: “Acima de tudo é preciso repetir 

que a novidade do Decreto IV não está tanto nas afirmações relativas ao serviço da fé, 

mas quase exclusivamente nas afirmações relativas à promoção da justiça.” (Cf. 

LAMET, 2010, p. 369). 

No entanto, depois de o Papa Paulo VI ter recebido os decretos da CG 32ª, o 

Cardeal Jean Villot, secretário de estado, enviou outra carta ao Pe. Pedro Arrupe, na 

qual “afirmava que embora houvesse afirmações que merecem toda a consideração 

havia outras que causavam alguma perplexidade e cuja formulação podia dar azo a 

interpretações menos correctas”. Com isso, acrescentava cinco notas aos decretos; a 

mais longa referia-se ao Decreto nº 4, na qual declarava (Cf. LAMET, 2010, p. 369-

370): 

 

Na ordem das coisas temporais, a promoção humana e o progresso 

social não devem ser exaltados acima do razoável, o que prejudicaria 

o significado essencial que a Igreja dá à evangelização ou anúncio do 

Evangelho. (Cf. LAMET, 2010, p. 370). 

 

Mas, a CG 32ª esteve às voltas com outras questões igualmente relevantes: 

houve a publicação de “um brilhante decreto sobre a identidade do jesuíta, a fidelidade 

ao magistério da Igreja e ao sumo pontífice, a formação, a união das vontades, a pobreza 

e a modernização do governo interno”. O Pe. Pedro Arrupe fez duas alocuções 
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importantes: a primeira sobre a situação da Companhia de Jesus, focando os problemas 

dos desvios doutrinais de algumas revistas, da diminuição de vocações, da formação dos 

jovens jesuítas e das relações com a hierarquia; a segunda referia-se, durante a homilia 

de encerramento, celebrada na Basílica de São Pedro, ao estado mais consciente das 

limitações da congregação religiosa, das necessidades do mundo e da Igreja, “inflamada 

pelo desejo de unidade, a praticar melhor a obediência, mais sacerdotal, com uma visão 

mais real do apostolado” e, por último, mais disposta a ouvir a voz de Jesus Cristo. E a 

Ele obedecer, seja pela escuta de modo direto, seja pelo modo indireto, isto é, “através 

da família humana que sofre à espera da salvação e da libertação, que só podem ser 

encontradas em Cristo”. (Cf. LAMET, 2010, p. 370). 

As decisões tomadas em Roma, em 1975, iriam demonstrar a sua importância 

por meio dos acontecimentos e das opções que se seguiram posteriormente: o martírio 

de mais de noventa jesuítas assassinados em países no Terceiro Mundo, as atividades 

com refugiados, camponeses e marginalizados e a consequente defesa dos seus direitos, 

por exemplo. (Cf. LAMET, 2010, p. 374). 

O Decreto nº 4 fora bem recebido pela generalidade da Companhia de Jesus. 

Vários Centros de Investigação Social voltaram-se mais para ação, ajudando, por 

exemplo, populações de camponeses desfavorecidos; também se formaram pequenas 

comunidades nos meios mais pobres, como os subúrbios das grandes metrópoles. Mas, 

nos centros educativos e de espiritualidade, a sensibilidade à justiça penetrava de forma 

mais lenta. Em 1978, Pe. Pedro Arrrupe afirmava aos Procuradores, reunidos em Roma, 

que esta era uma das maiores mudanças que estavam então a acontecer na Companhia 

de Jesus. Em suas palavras expressava que “assistimos ao desaparecimento paulatino 

dos receios iniciais de alguns grupos”. Por outro lado, Pe. Pedro Arrupe apontava e 

interpretava possíveis desvios na congregação religiosa, “como um acento excessivo no 

marxismo, que pode enfraquecer a fé, ou em aspectos socioeconômicos ou em certo tipo 

de compromissos políticos desnecessários”. (Cf. LAMET, 2010, p. 417). 

Na última audiência concedida pelo Papa Paulo VI ao Pe. Pedro Arrupe, em 18 

de maio de 1978, o Superior Geral falaria especificamente dos preparativos para a 

Conferência do Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) que se realizaria em 

Puebla, no México. A atmosfera cordial estabelecida durante o encontro parece ter 

“dissipado as nuvens que ensombravam as relações” entre a Companhia de Jesus e a 

Santa Sé, desde 1966. (Cf. LAMET, 2010, p. 417). Mas Papa Paulo VI morreria pouco 
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depois, sendo sucedido pelo Papa João Paulo I
32

 que, tão logo eleito, já havia agendado 

uma audiência com a Assembleia dos Procuradores da Companhia de Jesus, para o dia 

30 de setembro, cancelada pela “assombrosa notícia da morte do papa do sorriso” na 

manhã do dia anterior, 29 de setembro de 1978. (Cf. LAMET, 2010, p. 418). 

Papa João Paulo I escreveu uma carta ao Pe. Pedro Arrupe, pouco tempo depois 

de sua eleição, agradecendo os bons votos da Companhia de Jesus; mas no discurso aos 

jesuítas, que Albino Luciani morreria sem proferir e viria a ser conhecido somente em 8 

de dezembro de 1978, havia algumas expressões contundentes a respeito da 

congregação religiosa, seguida de recomendações com tom de repreensões, como por 

exemplo: “Não permitais que os ensinamentos e as publicações dos jesuítas sejam fonte 

de confusão e de desorientação... Isto pressupõe, naturalmente, que nas instituições em 

que os jovens são formados se ensine uma doutrina sólida e segura.” (Cf. LAMET, 

2010, p. 418). 

 

4.3. Interpretação do Decreto nº 4 à luz do Concílio Ecumênico Vaticano II 

 

A disparidade interpretativa do Decreto nº 4 se fez sentida, particularmente na 

América Latina, cujos desvios e erros foram reconhecidos oficialmente vários anos 

depois da publicação do respectivo decreto, na CG 33ª, realizada no período de 2 de 

setembro a 25 de outubro de 1983, com a eleição do novo Superior Geral, Pe. Peter-

Hans Kolvenbach, em 13 de setembro de 1983; e na CG 34ª, realizada no período de 5 

de janeiro a 22 de março de 1995, e convocada pelo mesmo Superior Geral, com a 

finalidade de rever as Constituições da Companhia de Jesus, em conformidade com a 

determinação do Vaticano II. Um resumo dessa constatação pode ser observado nas 

seguintes palavras, consideradas severas: 

 

A CG 33ª falou de uma interpretação “truncada, unilateral e pouco 

equilibrada” do Decreto 4º (CG 33, D. 1., n. 32). A CG 34ª usou 

termos ainda mais severos: “Por vezes a promoção da justiça ficou 

separada da sua autêntica fonte. Dogmatismos e ideologias nos 

levaram, às vezes, a tratar-nos mais como adversários que como 

companheiros.” (CG 34, D. 3, n. 2). (IVERN, 2016, p. 10). 

 

                                                             
32

 Albino Luciani nasceu em Canale d’Agordo, na província de Belluno, no dia 17 de outubro de 1912, de 

origem pobre. Como sucessor de Paulo VI, foi eleito após breve conclave em 26 de agosto de 1978. 

Faleceu após 33 dias de Pontificado, em 26 de setembro de 1978. (Cf. FISCHER-WOLLPERT, 1985, p. 

170). 
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Segundo IVERN, os limites do Decreto nº 4 que proporcionaram interpretações 

unilaterais e, às vezes, claramente erradas do respectivo texto, foram os seguintes: 

 

De não ter elaborado suficientemente o sentido do termo “justiça”: 

isto é, de uma justiça inspirada na fé e que não se identifica 

simplesmente com a “justiça social” no âmbito puramente 

socioeconômico e sociopolítico; nem se identificava, sobretudo, com 

uma “justiça social” marcada naquela época, particularmente na 

América Latina, por ideologias socializantes, algumas delas de 

inspiração marxista. A justiça da qual falava o Decreto 4º não podia 

deixar de ser senão uma justiça, certamente com conotações 

socioeconômicas e sociopolíticas, porém que surgia da fé e tinha 

claras conotações socioculturais e, sobretudo, sociorreligiosas. (2016, 

p. 10). 

 

 O imediatismo na abordagem orientada para a ação da promoção da justiça, sem 

levar em consideração a complexidade de alguns problemas e as suas profundas raízes 

históricas, postura adotada por alguns membros da Companhia de Jesus, ampliava as 

dissonâncias internas em todo o corpo da congregação religiosa, mesmo diante da 

afirmação de que a promoção da justiça era de responsabilidade de todos, sem a 

restrição àquele setor específico do apostolado social. (Cf. IVERN, 2015, p. 41). Em El 

Jesuita, consta uma reflexão sobre o desafio da Igreja diante da realidade como, por 

exemplo, na denúncia de conjuntura de injustiça, sem entrar numa politização indevida, 

cujo conteúdo elucida, em certa medida, a situação emblemática, a partir da 

interpretação segundo o pedido do Vaticano II, com a possibilidade de ser uma 

conclusão coerente, sobre a qual pontua o então Cardeal Bergoglio, portanto, já 

decorrido expressivo tempo do período da promulgação do Decreto nº 4 na CG 32ª, pela 

Companhia de Jesus. 

 

A questão é não colocar-se na política partidária, senão na grande 

política que nasce dos mandamentos e do Evangelho. Denunciar 

abusos aos direitos humanos, situações de exploração ou exclusão, 

carências na educação ou na alimentação, não é fazer partidarismo. O 

Compêndio da Doutrina Social da Igreja está repleto de denúncias e 

não é partidária. Quando saímos a dizer coisas, alguns nos acusam de 

fazer política. Respondo-lhes: sim, fazemos política no sentido 

evangélico da palavra, mas não partidária. Outra coisa é um colocar-se 

a fazer política partidária e, neste sentido, pensemos em todos os casos 

que vimos em nosso grêmio. (Cf. RUBIN; AMBROGETTI, 2010, p. 

83). 
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 Nesse sentido, há coerência em sua postura, na posição de Papa Francisco, 

conforme observado pela publicação da Evangelii Gaudium, na qual faz várias 

referências ao Vaticano II, dentre as quais se destaca “a missão que se encarna nas 

limitações humanas”. À Igreja Católica torna-se necessário o crescimento na sua 

interpretação da Palavra de Deus revelada e na sua compreensão da verdade. (Cf. EG nº 

40). “As diversas linhas de pensamento filosófico, teológico e pastoral, se se deixam 

harmonizar pelo Espírito no respeito e no amor, podem fazer crescer a Igreja, enquanto 

ajudam a explicar melhor o tesouro riquíssimo da Palavra.” (EG nº 40). Ao mesmo 

tempo, chama a atenção para as enormes e rápidas mudanças culturais, que exigem 

constante atenção ao tentar exprimir as verdades de sempre numa linguagem que 

permita reconhecer sua permanente novidade. E, na sequência: “É que, no depósito da 

doutrina cristã, “uma coisa é a substância [...] e outra é a formulação que a reveste”.” 

(EG nº 41). 

 

Por vezes, mesmo ouvindo uma linguagem totalmente ortodoxa, 

aquilo que os fiéis recebem, devido à linguagem que eles mesmos 

utilizam e compreendem, é algo que não corresponde ao verdadeiro 

Evangelho de Jesus Cristo. Com a santa intenção de lhes comunicar a 

verdade sobre Deus e o ser humano, em algumas ocasiões damos-lhes 

um falso deus ou um ideal humano que não é verdadeiramente cristão. 

Desse modo, somos fiéis a uma formulação, mas não transmitimos a 

substância. Este é o risco mais grave. Lembremo-nos de que “a 

expressão da verdade pode ser multiforme. E a renovação das formas 

de expressão torna-se necessária para transmitir ao homem de hoje a 

mensagem evangélica no seu significado imutável”. (EG nº 41). 

  

Na breve leitura do respectivo documento, que será retomada posteriormente, 

ressalta-se que o Vaticano II tem como característica o diálogo da Igreja Católica com o 

mundo, ao mesmo tempo em que traz uma orientação sobre a missão da instituição 

religiosa em meio à sociedade contemporânea, no sentido de serviço, sem perder de 

vista a dimensão fundamental de sua existência eclesial e para a qual é chamada a dar 

testemunho apostólico, sob a constante abertura à ação do Espírito Santo. Ponto 

relevante ao nosso trabalho, haja vista a diversidade de leitura sobre a temática. 

 

5. Outras funções eclesiais do Pe. Jorge Mario Bergoglio – de 1979 a 2013 

 

Concluído o mandato de Superior Provincial da Província da Argentina, Pe. 

Bergoglio foi nomeado Reitor do Colégio Máximo de San Miguel, no período de 1979 a 



52 

 

1985; também exerceu a função de Professor de Teologia; e foi o primeiro Pároco da 

Paróquia do Patriarca San José. Entre as ações como Reitor, destacam-se o incentivo ao 

estudo de Literatura e História como preparação para os estudos filosóficos e teológicos, 

e a construção de uma nova biblioteca. Também favoreceu a instalação de um Centro de 

Formação Profissional, no Colégio Máximo de San Miguel, e de um Colégio de Ensino 

Secundário para adultos da região. (Cf. QUEVEDO, 2013, p. 49). Na única carta
33

 que 

Pe. Luís Gonzales-Quevedo Campo conserva do Pe. Bergoglio, este resumia as suas 

ocupações da seguinte forma: 

 

Meu trabalho aqui se multiplica. Em primeiro lugar, o reitorado do 

escolasticado (com 60 escolásticos e juniores coadjutores). Além 

disso, sou presidente das faculdades Eclesiásticas e civis. E tenho 

algumas cátedras. Como vês, nem tempo te deixam para passear. No 

entanto, confesso que gosto muito do trabalho. E me enche de alegria 

e satisfação ver o progresso espiritual dos jovens. (QUEVEDO, 2013, 

p. 49). 

 

Após o encerramento do mandato de Reitor do Colégio San Miguel, passou seis 

meses na Alemanha
34

 para a sua tese de doutorado em Teologia, sobre o teólogo 

italiano, naturalizado alemão, Romano Guardini (1885-1968), cujos escritos Pe. 

Bergoglio considerava muito úteis para a formação dos jovens. Na Alemanha, mais 

especificamente, na igreja de St. Peter em Perlach, Augsburgo, descobre e se apaixona 

por Nossa Senhora de Knotenlöserin, um quadro que mostra a Virgem Maria desatando 

um feixe de nós que lhe é apresentado por vários anjos. Trata-se hoje de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós, cuja devoção seria implantada com sucesso em Buenos Aires, por 

ocasião do seu retorno à Argentina. Inicialmente, por meio de santinhos; e, depois, 

promovendo a construção de um santuário, com a entronização de uma réplica na igreja 

de San José del Talar, no bairro de Agronomía. (Cf. PIQUÉ, 2014, p. 89). A tese não é 

concluída, sobre o que há duas versões: uma afirma que o retorno à Argentina foi 

imposto por seus superiores; outra, que a volta à Argentina foi pela própria vontade do 

Pe. Bergoglio, que considerava importante fazer alguma coisa a respeito da 

contrarreforma em andamento na Companhia de Jesus, com a qual ele não concordava. 

(Cf. PIQUÉ, 2014, p. 90). O Superior Geral no período era o Pe. Peter-Hans 

Kolvenback, eleito na CG 33ª, realizada no período de 2 de setembro a 25 de outubro de 

                                                             
33

 Datada de San Miguel, em 3 de janeiro de 1984. 
34

 A ida a este país ocorreu em março de 1986. (Cf. GASQUES, 2015, p. 59). 
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1983. A sua substituição ocorreu em 2008, com a eleição do Pe. Adolfo Nicolás, 

durante a CG 35ª, realizada no período de 7 de janeiro a 6 de março. 

Nos anos de 1986 a 1989, Pe. Bergoglio residia na comunidade da igreja de El 

Salvador, no centro de Buenos Aires; fazia parte da redação do Boletin de 

Espiritualidad da Província da Argentina; e ensinava Teologia Pastoral no Colégio 

Máximo de San Miguel. (Cf. QUEVEDO, 2013, p. 50). No dia 25 de junho de 1990, 

foi-lhe retirada a cadeira de Teologia Pastoral; sendo destinado a Córdoba, cuja estada 

começa no dia 16 de julho de 1990 e termina em 20 de maio de 1992. (Cf. PIQUÉ, 

2014, p. 91). Lá trabalhou como diretor espiritual e confessor na igreja da Companhia 

de Jesus. No entanto, depois de ter exercido cargos de maior responsabilidade, a 

transferência para Córdoba significou para ele certa marginalização na Província da 

Argentina. Por outro lado, a perda de influência e de poder, no âmbito interno da 

Companhia de Jesus, não impediram o êxito do Pe. Bergoglio naquela cidade 

considerada, por alguns, uma espécie de exílio. Em Córdoba, ganhou em contato direto 

com o povo; e, talvez, em prestígio até entre o clero diocesano e em admiração da parte 

dos jesuítas formados com ele, aos quais agora dava uma lição prática de obediência. 

(Cf. QUEVEDO, 2013, p. 50). 

Por ocasião da entrevista exclusiva ao Pe. Antonio Spadaro, ocorrida em 19 de 

agosto de 2013, portanto, na condição de Papa Francisco fez uma breve pausa de 

reflexão diante da pergunta sobre a possível serventia de sua experiência de governo na 

Companhia de Jesus para a assumida recentemente frente à Igreja. Naquele momento, 

houve a lembrança crítica sobre o fato de ser Superior Provincial: “O meu governo 

como jesuíta no início tinha muitos defeitos. Estávamos num tempo difícil para a 

Companhia: tinha desaparecido uma inteira geração de jesuítas. Tinha 36 anos: uma 

loucura.” Na sequência, nota-se a gravidade do contexto: “Era preciso enfrentar 

situações difíceis, e eu tomava as decisões de modo brusco e individualista.” Em função 

disso: “O meu modo autoritário e rápido de tomar decisões levou-me a ter sérios 

problemas e a ser acusado de ser ultraconservador. Vivi um tempo de grande crise 

interior quando estava em Córdoba.” (SPADARO, 2013, p. 15). 

 

5.1. O exílio interior 

 

A sucessão de Pe. Bergoglio ao cargo de Superior Provincial deu-se de modo 

tranquilo. Pe. Andrés Swinnen o substituiu; que, por sua vez, foi substituído pelo Pe. 
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Ernesto López Rosas, ao cargo de mestre de noviços. Os três formavam o grupo que, 

durante a década de 1960, girava em torno do guia espiritual da Província da Argentina, 

o Pe. Miguel Ángel Fiorino. Disso resulta a sincronia na transição, haja vista uma visão 

similar entre eles. Pe. Andrés Swinnen manteve as inovações de seu antecessor, a saber: 

a equipe de missionários itinerantes, a pastoral vocacional, a expansão dos retiros de 

discernimento; ao mesmo tempo em que arrecadava fundos para cobrir os gastos das 

dezenas de novas vocações observadas na Companhia de Jesus. (Cf. IVEREIGH, 2015, 

p. 237-238). 

Como reitor, Pe. Bergoglio era diretor das Faculdades de Teologia e Filosofia; 

portanto, a cargo da formação de uma centena de escolásticos jesuítas, número que se 

tinha duplicado quando concluiu o mandato no respectivo cargo, em 1986. Embora já 

tivesse a experiência de formador, era nesse momento, aos quarenta e três anos de 

idade, que ele pode concentrar-se no chamado que havia reconhecido, pela primeira vez, 

no Chile, vinte anos atrás. A instituição estava cheia de novos jesuítas – jovens que 

necessitavam formar-se – e Pe. Bergoglio tinha um modelo atraente de sacerdócio 

missionário e espiritualidade inaciana para ministrar junto a esse público. Supunha-se, 

então, a continuidade de suas prioridades na gestão do Pe. Andrés Swinnen, quais 

sejam: a fim de melhorar a formação, o Colégio Máximo conservava os melhores 

estudantes como professores na própria instituição de ensino, para que estes não se 

dirigissem a universidades estrangeiras como tinha ocorrido na década de 1960 e em 

princípios da seguinte. (Cf. IVEREIGH, 2015, p. 238). 

Os estudos reorganizados de Filosofia e Teologia formavam o núcleo do ciclo de 

estudos do Colégio Máximo. O currículo era nacional e popular, e os jovens recebiam 

“boas doses” de História e Literatura argentinas. Os filósofos e teólogos estavam 

impregnados da “Teologia do Povo”, com a ênfase posta na religiosidade popular 

dominante tanto no Colégio Máximo da época como nos seminários diocesanos do país. 

Mas, isso não era motivo para chamá-lo de provinciano. Em 1985, o Colégio Máximo 

sediou uma conferência internacional de quatro dias sobre a evangelização da cultura e 

a inculturação, e Pe. Bergoglio convidou Jean-Yves Calvez, o jesuíta francês expert em 

Karl Marx que tinha sido um dos quatro principais conselheiros de Pe. Pedro Arrupe, 

para que desse um curso anual no Colégio Máximo. A espiritualidade, no entanto, 

seguia sendo a chave: os Exercícios Espirituais e o discernimento inaciano compunham 

uma grande parte da vida estudantil, e os artigos (muitos deles do próprio Pe. 

Bergoglio) publicados no Boletim de Espiritualidade, editados por Pe. Miguel Ángel 
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Fiorino, seguiam moldando a reforma da Província da Argentina. (Cf. IVEREIGH, 

2015, p. 238-239). 

No entanto, o programa de formação do Pe. Bergoglio incorporava um elemento 

extra, radical, que pouco se encontrava na formação jesuítica da época, e que tinha 

tomado as primitivas missões que tanto o inspiravam. Consistia na opção pelos pobres, 

expressada no trabalho manual, nos cuidados pastorais diretos, e no profundo respeito 

pela cultura e os valores populares, particularmente pela religiosidade de peregrinações, 

santuários e devoções. Convidou-os a uma “inculturação” radical nas vidas do santo 

Povo fiel de Deus. Com os anos, esse formato chocou-se com a crescente oposição dos 

jesuítas superiores da Argentina, de outros países latino-americanos e, com o tempo, da 

Cúria jesuíta em Roma. Na Argentina, a hostilidade provinha de intelectuais da 

Companhia de Jesus que trabalhavam no Centro de Investigação e Ação Social (CIAS), 

que aproveitaram a mudança de Superior Geral em Roma, em 1983, para pressionar 

contra o reitor e os seus seguidores, argumentando que o modelo de formação de Pe. 

Bergoglio revelava-se antiquado e não estava em sintonia com os jesuítas latino-

americanos. Quando o Superior Geral, Pe. Peter-Hans Kolvenback, impôs o candidato 

do CIAS como Superior Provincial em 1986, a decisão suscitou a oposição dos jovens 

jesuítas, incomodados com o que consideravam um desmantelamento do apostolado do 

Pe. Bergoglio. Os jesuítas argentinos iniciaram um período tenso que terminou com a 

divisão da Província e levou o Pe. Jorge Mario Bergoglio ao exílio interior. (Cf. 

IVEREIGH, 2015, p. 239). 

O cerne das tensões ressoavam questionamentos sem uma resolução sobre a 

identidade e a missão dos jesuítas que tanto tinham preocupado aos três Papas da 

década de 1970. Pouco depois de ser eleito, em agosto de 1978, João Paulo I programou 

um discurso à Companhia de Jesus que, após a súbita morte cinco semanas depois, o 

impediu de pronunciá-lo. O seu sucessor, o Cardeal Karol Wojtyla, Papa João Paulo II
35

 

(1978-2005), em outubro do mesmo ano, explicitou ao Pe. Pedro Arrupe a reprimenda 

que seu predecessor tinha preparado, e afirmou estar de acordo com o feito. Pe. Pedro 

Arrupe, por sua vez, desencadeou todo o processo de reorientação interna da 

Companhia de Jesus. (Cf. IVEREIGH, 2015, p. 239-240). 

                                                             
35

 Em 16 de outubro de 1978, pela primeira vez depois de 456 anos, era eleito um Papa não italiano: o 

Arcebispo de Cracóvia, Cardeal Karol Jósef Wojtyla, chamado João Paulo II. O sucessor do Papa João 

Paulo I nasceu no dia 18 de maio de 1920, em Wadowice. Após a sua escolha como Sumo Pontífice 

adotou o lema “Totus tuus”, com um grande “M” em seu escudo, afirmando sua devoção mariana. (Cf. 

FISCHER-WOLLPERT, 1985, p. 170-171). 
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5.2. Córdoba à luz dos Exercícios Espirituais 

 

De junho de 1990 a maio de 1992, Pe. Bergoglio morou na Casa Maior da 

Companhia de Jesus, no coração da bela cidade colonial, ao pé das montanhas. Ali 

celebrava missa, atendia confissões, organizava retiros, lia livros e escrevia cartas – 

entre as quais, a que escreveu ao salesiano, Don Cayetano Bruno, com longas 

sequencias de lembranças – além de redigir as numerosas meditações que, em 1992, 

foram publicadas sob o título de Reflexiones en esperanza. O seu trabalho diário era de 

confessor. Passava muitas horas escutando o arrependimento e a vergonha de 

professores e estudantes universitários, assim como da gente dos bairros que recorriam 

ao centro da cidade porque os seus sacerdotes estavam demasiado ocupados celebrando 

missa aos domingos como para ouvi-la em confissão. Até esse momento, não tinha 

dedicado tanto tempo a ser canal de perdão e misericórdia. A experiência o suavizava, o 

mantinha próximo do povo fiel e lhe servia para pôr em perspectiva os seus próprios 

problemas. (Cf. IVEREIGH, 2015, p. 280-281). 

No entanto, esses foram anos difíceis, tempos de limpeza, segundo expressado 

anos mais tarde, “de grande crise interior”. Tinha entrado em um período de sofrimento 

intenso, voltando às raízes desnudas de seu ser. Santo Inácio de Loyola o chama 

“desolação” e o descreve como a tristeza do abandono, quando a presença de Deus é 

apenas palpável, quando a alma da gente acha-se “toda preguiçosa, tíbia, triste e mais ou 

menos separada de seu Criador e Senhor”, segundo expresso nos Exercícios Espirituais. 

Durante um tempo, Pe. Bergoglio sentia dificuldade para dormir e comia pouco. Era 

visto mais nervoso e frágil, e passava horas olhando pela janela. Por isso, tinha-se a 

impressão de que ele estivesse doente, conforme recorda o Pe. Carlos Carranza. 

Preocupado, o médico que se ocupava dos jesuítas lhe trouxe uma medalha da Virgem 

de Guadalupe da Basílica da Cidade do México. Quando lhe deu, recorda-se Selva 

Tissera, Pe. Bergoglio emocionou-se ao ponto de que se cobriram os olhos de lágrimas 

e a pendurou ao pescoço. (Cf. IVEREIGH, 2015, p. 281). 

A líderes, como Pe. Bergoglio, a desolação lhes ensina o que nos Exercícios 

Espirituais se descreve como “verdadeira noção e conhecimento” (EE nº 322), que por 

nós mesmos não podemos fazer nada, senão que “tudo é dom e graça de Nosso Senhor” 

(EE nº 322). A desolação nos visita, diz Santo Inácio de Loyola, porque deste modo 

“não faremos ninho em casa alheia, elevando nosso entendimento com alguma soberba 

ou vanglória, atribuindo a nós mesmos a devoção ou outros aspectos da consolação 
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espiritual”. (EE nº 322). Pe. Bergoglio conhecia essas regras de discernimento melhor 

do que ninguém, mas entender o propósito espiritual do que estava suportando não lhe 

servia em absoluto para livrar-se da dor que o provocava. Não podia fazer nada mais 

que olhar desde fora como se desmantelava a Província que tanto amava, como se 

dividia em facções, como a geração seguinte de seus líderes – a quem havia alimentado 

e guiado – dispersava-se em todas as direções. Foi uma experiência de impotência que, 

como nenhuma outra coisa experimentada até então, o aproximou dos mais pobres. 

Como eles, o que podia fazer era ter paciência, confiar no Senhor e aceitar os dias como 

vinham, deixando-se moldar, confiando que algum dia tudo aquilo daria seu fruto. (Cf. 

IVEREIGH, 2015, p. 281-282). 

Depois de seis meses em Córdoba, escreveu uma série de notas, posteriormente 

publicadas com o título de “Silêncio e Palavra”, pensadas para ajudar no “discernimento 

de uma comunidade religiosa que estava passando por circunstâncias difíceis”. A 

comunidade, sem dúvida alguma, era a Província dos Jesuítas na Argentina, e o que 

converte o discernimento em algo duplamente fascinante é que as forças espirituais, que 

segundo ele intervinham em sua crise, eram as mesmas que, anos depois, na condição 

de Papa Francisco, buscaria para combater as que afetavam a Igreja em seu conjunto. 

(Cf. IVEREIGH, 2015, p. 282). 

Pe. Bergoglio começava a reconhecer a impossibilidade de recorrer a soluções 

humanas para algumas crises, de modo que a “impotência visceral” impunha a “graça 

do silêncio”. Mencionava que Santo Inácio de Loyola identificava as tentações da 

ambição e a falta de pobreza como as principais causas de divisão no seio da 

Companhia de Jesus, a tentação de ser filtro dos planos de Deus através das próprias 

colocações e dos métodos predeterminados de cada um. Essas duas causas, por sua vez, 

acompanhavam atitudes de desconfiança e suspeita, que desembocavam no triunfalismo 

e na mundanidade espiritual. O triunfalismo, explicava no respectivo texto, é uma 

maneira de evitar a cruz através do apego ao “progresso (ou sua aparência), a 

tecnificação do espírito, a “coca-colização” da vida religiosa”. Junto a isso, dava-se a 

tentação identificada pelo teólogo Henri de Lubac como “mundanidade espiritual”, a 

mais pérfida de todas para os religiosos (mais desastrosa, em palavras de Henri de 

Lubac, “que a lepra infame que em certos momentos da história desfigurou tão 

cruelmente a Esposa bem-amada”). Mundanidade espiritual era colocar-se a si mesmo 

no centro. Era o que faziam os fariseus, conforme visto por Jesus Cristo, quando se 

glorificavam a si mesmos. (Cf. IVEREIGH, 2015, p. 282-283). 
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Na segunda parte dos seus escritos, Pe. Bergoglio passou a reagir ante uma 

tentação que apareceria sob a forma de anjo de luz: o espírito maligno que se 

apresentava sob a aparência de anjo. Somente Jesus Cristo pode obrigar um anjo mal a 

revelar-se, e imitar o lugar da luz de Deus; e seus meios para assim fazê-lo são os que 

ele mostrava: “Calar, orar, humilhar-se.” Fez uma reflexão apoiada na Terceira Semana 

dos Exercícios Espirituais, que contempla a Paixão de Jesus Cristo e, particularmente, 

“considerar como a divindade se esconde: poderia destruir a seus inimigos, e não o faz; 

e deixa padecer tão cruelmente sua sacratíssima humanidade”. (EE nº 196). (Cf. 

IVEREIGH, 2015, p. 283). 

Pe. Bergoglio considera que isso implica suportar o “ensinamento primordial” 

desencadeado contra aqueles que são compreendidos como débeis, quando a culpa e os 

defeitos a quem acusam descarregam-se sobre um bode expiatório; e que isso comporta 

carregar a Cruz, como Jesus Cristo, assumindo-a voluntariamente e reconhecendo 

nossos pecados, mas ao mesmo tempo evitando compadecer-se, o orgulho do 

vitimismo. A Cruz obrigaria finalmente o diabo a revelar-se a si mesmo, porque o diabo 

confunde amabilidade com debilidade. Segundo as suas palavras, em momentos de 

obscuridade e muita tribulação, quando as “bofetadas” e os “nós” não podem 

desenredar-se nem as coisas aclarar-se, então, você tem que calar; a mansidão do 

silêncio nos mostrará ainda mais fraquezas, e então será o mesmo demônio quem, 

encorajado, vem à luz, quem mostra suas reais intenções, já não disfarçado de anjo de 

luz, senão desmascarado. (Cf. IVEREIGH, 2015, p. 283). 

A seção final de “Silêncio e Palavra” era intitulada “Guerra de Deus”. Então, Pe. 

Bergoglio observava, frequentemente, as ocasiões em que Deus entrava em batalha com 

o inimigo da humanidade, e que considerava um erro implicar-se nela. Nessas ocasiões, 

era importante não interferir, nem dividir o mundo em bons e maus; mas, ao contrário, 

colocar-se “sob o manto da Santa Mãe de Deus”, e ali, “viver a santa tensão entre a 

memória da Cruz e a esperança da Ressurreição”. (Cf. IVEREIGH, 2015, p. 284). 

Ainda que a consciência de seu papel como servo sofredor não lhe poupasse dor, 

servia para abrir-lhe caminho entre a sua angústia, e, talvez, para fortalecê-lo antes de 

receber o golpe seguinte. Em agosto de 1991, o assistente do Pe. Victor Zorzín, Pe. 

Ignacio García Mata – muito crítico de Pe. Bergoglio – foi nomeado Superior 

Provincial. Este, por sua vez, nomeou como seu sócio o dirigente do CIAS, naquele 

momento, Juan Luis Moyano, recém-chegado do Peru; e que seria uma das fontes chave 

na campanha lançada por Horacio Verbitsky, para acusar o Pe. Bergoglio pelo caso dos 
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Padres Orlando Yorio e Francisco Jalics, proporcionando ao jornalista citações 

veementes. Segundo o jesuíta norte-americano Jeffrey Klaiber, nomear Juan Luis 

Moyano, para esse cargo, um homem que trabalhava para os pobres e que tinha sido 

expulso por militares, era um sinal claro de que o Superior Geral desejava mudanças na 

Província. No entanto, também era claro que Pe. Bergoglio tinha pouco futuro com os 

irmãos jesuítas. (Cf. IVEREIGH, 2015, p. 284). 

Em dezembro de 1991, Pe. Bergoglio dirigiu uma meditação sobre a Terceira 

Semana, seguindo Jesus Cristo desde a última ceia até a sua crucifixão e sepultura. Ao 

contemplar o corpo sem vida do Senhor, identificou a tentação de refugiar-se 

espiritualmente no que era ou poderia ter sido, ou exigir uma ressurreição imediata, ou 

negar-se de diferentes modos a aceitar que o cadáver era, realmente, um cadáver. (Cf. 

IVEREIGH, 2015, p. 284-285). Em suas palavras: 

 

E, no entanto, é cadáver e a divindade se esconde nele, e ressuscitará. 

Assim se entende que, ao longo da história, as verdadeiras reformas da 

Igreja, as que trazem vida a seus aspectos mortos, nascem das mesmas 

entranhas da Igreja e não de fora. A reforma de Deus se faz ali onde 

não há mais nada a esperar contra toda esperança. (Cf. IVEREIGH, 

2015, p. 285). 

 

5.3. O fruto da “desolação” 

 

Após 22 meses no considerado “exílio” em Córdoba, Pe. Bergoglio foi 

surpreendido pela mudança de rumo em sua caminhada eclesial. O Cardeal Antonio 

Quarracino
36

 era Arcebispo de Buenos Aires e, em 1992, impressionado por suas 

condições, indicou Pe. Bergoglio para ser seu Bispo Auxiliar. Tinha 55 anos de idade, 

era um perfeito out sider na Igreja, não um Sacerdote que vinha ascendendo na pirâmide 

eclesiástica, fazendo carreira. (Cf. RUBIN; AMBROGETTI, 2010, p. 17). Em 20 de 

maio de 1992, Papa João Paulo II designa Pe. Bergoglio como Bispo Titular da Auca e 

Auxiliar de Buenos Aires. (Cf. PIQUÉ, 2014, p. 94). Diante disso, um questionamento 

torna-se inevitável. Nas Constituições da Companhia de Jesus, todos os membros 

professos são orientados a “desterrar dela com grande diligência a ambição, mãe de 

todos os males em qualquer comunidade ou congregação, e fechar a porta a qualquer 

pretensão, direta ou indireta, de uma dignidade ou prelatura...” (nº 817). A promessa a 

                                                             
36

 Nascido em 1923, em Pollica, um povoado de Salerno, Itália. A imigração para a Argentina ocorreu 

quando era ainda criança. Foi presidente da Conferência Episcopal Argentina (CEA) e da Conferência 

Geral do Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM). (Cf. PIQUÉ, 2014, p. 93). 
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Deus Nosso Senhor deve ser feita também fora da instituição religiosa, pois são 

igualmente orientados a “nunca procurar prelatura ou dignidade alguma fora da 

Companhia, e de recusar a escolha da sua pessoa para semelhante cargo, quando deles 

depender, a não ser constrangidos pela obediência a quem pode mandar-lhes...”. (nº 

817). 

Portanto, a que se deve a aceitação do Pe. Bergoglio ao episcopado? Uma 

resposta possível está na continuidade da mesma orientação contida nas Constituições 

da Companhia de Jesus: “Reserva-se a liberdade de o recusar ou o tomar quando julgar 

ser da maior importância para o divino serviço.” (nº 818). Outra advém de suas próprias 

palavras, durante uma visita feita pelo Pe. Luiz Gonzales-Quevedo Campo, ao Bispo 

Bergoglio, em outubro de 1992, em Buenos Aires. Este “contou-lhe que, em outras 

ocasiões, já tinham tentado nomeá-lo bispo e ele não aceitara”. “Mas desta vez o pedido 

veio muito forte e não tive como recusá-lo.” (QUEVEDO, 2013, p. 54). A declaração 

foi feita quase em tom de desculpas, pois é sabido que os jesuítas prometem não aceitar 

o episcopado a não ser por obediência ao Papa. (Cf. QUEVEDO, 2013, p. 54). Após 

cinco anos da ordenação episcopal
37

, ocorrida no dia 27 de junho de 1992, foi nomeado 

Arcebispo Coadjutor de Buenos Aires
38

, portanto, em 1997. Com a deterioração da 

saúde do Cardeal Antonio Quarracino, seguida de sua morte, em 28 de fevereiro de 

1998, Pe. Bergoglio converteu-se no primeiro jesuíta à frente da cúria portenha. 

A formação obtida, até então, e a experiência no cargo de Superior Provincial da 

Companhia de Jesus, na Argentina, são considerados importantes para o exercício de 

suas funções posteriores, entre outras características igualmente significativas. Por hora, 

destaca-se o que leva em consideração em sua reflexão sobre a liderança religiosa. 

“Afirmo que a liderança de uma congregação não pode se comparar à de uma ONG.” 

(BERGOGLIO; SKORKA, 2013, p. 42). Nesse sentido, a palavra santidade tem 

conotação relevante: 

 

 

 

                                                             
37

 Sob as mãos do Cardeal Antônio Quarracino, do Núncio Apostólico Dom Ubaldo Calabresi e do Bispo 

de Mercedes-Luján, Dom Emilio Ogñénovich, (Cf. GASQUES, 2015, p. 59). 
38

 Consta na biografia oficial que Jorge Mario Bergoglio foi promovido Arcebispo Coadjutor de Buenos 

Aires, em 3 de junho de 1997, com direito de sucessão; e tornado Arcebispo em 28 de fevereiro de 1998, 

após o falecimento do Arcebispo de Buenos Aires e Cardeal Primaz da Argentina, Monsenhor Antônio 

Quarracino. (Cf. Site 3). 
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A palavra santidade é como um trampolim para o transcendente. Em 

uma ONG não cabe a palavra santidade. Deve haver, sim, um 

comportamento social adequado, honestidade, uma ideia de como será 

levada adiante sua missão, uma política interna. Pode funcionar 

perfeitamente dentro de seu laicalismo. Mas, na religião, a santidade é 

inevitável em seu líder. (BERGOGLIO; SKORKA, 2013, p. 42). 

 

Do ponto de vista da experiência de governo, sobretudo na Companhia de Jesus, 

considerava que continha muitos defeitos. Diante das situações difíceis enfrentadas 

como Superior Provincial, “tomava as decisões de modo brusco e individualista”, o que 

lhe trouxe sérios problemas e o fato de ser acusado de ultraconservador. Contudo, o 

tempo fez-lhe aprender muitas coisas. Entre elas, a de que “o Senhor permitiu esta 

pedagogia de governo”, mesmo através dos seus defeitos e pecados. (Cf. SPADARO, 

2013, p. 15). E, como Arcebispo de Buenos Aires, “fazia a cada quinze dias uma 

reunião com os seis bispos auxiliares e várias vezes por ano com o Conselho Presbiteral. 

Colocavam-se perguntas e abria-se espaço para a discussão”. (SPADARO, 2013, p. 15-

16). 

Três anos depois, no consistório do dia 21 de fevereiro de 2001, Papa João Paulo 

II o fez Cardeal, com o título da igreja de São Roberto Belarmino. Nessa condição, Pe. 

Bergoglio “conservou seus hábitos austeros e afáveis” como, por exemplo, ao pedir que 

“adaptassem a roupa de seu predecessor” ao invés de encomendar roupa nova para as 

cerimônias cardinalícias; e, ao pedir que “entregassem o valor da passagem aérea aos 

pobres” àqueles que pretendiam viajar ao Vaticano, para homenageá-lo pela sua posse 

como Cardeal. (Cf. QUEVEDO, 2013, p. 56). Entre as lembranças de Bergoglio, nessa 

função, destaca-se que “saia visitar bairros marginalizados de Buenos Aires para 

evangelizar e ajudar aos mais necessitados”. (Cf. CASAS, 2017, p. 95). Em suas 

recordações, o sacerdote jesuíta e professor titular da Faculdade de Filosofia da 

Pontifícia Universidade Javeriana, Bogotá, também afirma que: 

 

Bergoglio, a quem tinha conhecido em Buenos Aires quando assisti 

em 2001 a uma reunião de Faculdades de Filosofia de universidades 

católicas, era modesto, doutrinalmente conservador, autêntico e – de 

novo, e acima de tudo – pastor. Em minha opinião, nunca pertenceu a 

esse movimento tão notório que desde finais dos anos sessenta era 

conhecido como teologia da libertação. (Cf. CASAS, 2017, p. 95). 

 

Pe. Bergoglio tinha conhecimento do cotidiano da população de hábito simples e 

cultivava amizade pessoal com padeiros, vendedores, jornalistas e costureiras. Era 



62 

 

muito próximo de freiras e padres simples que se tinham mudado para as favelas da 

grande Buenos Aires. “Ele formava parte dessa peculiar forma de ver o mundo da 

sabedoria popular, fortemente influenciada pelo peronismo e pelos enfoques teológicos 

e filosóficos conduzidos intelectualmente por Juan Carlos Scannone”, outro 

contemporâneo seu, igualmente descendente de imigrantes italianos. (Cf. CASAS, 

2017, p. 95). 

Em outubro de 2001, o Cardeal Bergoglio foi nomeado relator geral adjunto na 

X Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
39

, dedicada ao ministério 

episcopal, devido ao seguinte fato: o principal relator, Cardeal Edward Egan, Arcebispo 

de Nova York, teve de regressar a sua cidade em decorrência dos desdobramentos do 

atentado ocorrido no dia 11 de setembro, há um mês, a fim de participar da homenagem 

às vítimas. O texto apresentado pelo Cardeal Bergoglio chamou a atenção. Nele, o 

relator, “apresentou o bispo como homem de oração, homem de coração pobre, imagem 

de Cristo pobre”. (QUEVEDO, 2013, p. 57). É consenso entre os observadores que esse 

foi o ponto de partida de sua projeção internacional, pois seu desempenho causou uma 

excelente impressão. (Cf. RUBIN; AMBROGETTI, 2010, p. 16). 

No conclave de 2005, ocorrido após o falecimento do Papa João Paulo II, foi o 

segundo mais votado, depois do Cardeal Joseph Ratzinger, até então, Prefeito da 

Congregação para a Doutrina da Fé. Segundo informação extraoficial, a despeito do 

rigoroso segredo com que se realizam os conclaves, o Cardeal Bergoglio, percebendo o 

aumento no número de votos obtidos, até o momento do terceiro escrutínio, solicitou 

aos que o apoiavam que não votassem mais nele em favor do Cardeal Joseph Ratzinger, 

a fim de facilitar o encerramento da eleição; pois, na primeira votação, o Cardeal Joseph 

Ratzinger obteve 47 votos e o Cardeal Bergoglio 10 votos; na segunda votação, foram 

65 votos contra 35 votos e na terceira votação foram 72 votos contra 40 votos, 

respectivamente. De fato, a conclusão deu-se no quarto escrutínio, com 84 votos para o 

Cardeal Joseph Ratzinger e 26 votos para o Cardeal Bergoglio. (Cf. QUEVEDO, 2013, 

p. 22). 

Em 2006, foi convidado pelo grupo mais aberto do episcopado espanhol para 

orientar o retiro dos seus Bispos, em Madri. Seguindo o costume de evitar o luxo, o 

Cardeal hospedou-se em uma residência universitária. E, demonstrando amizade e 

novamente simplicidade, aceitou o convite do irmão do Pe. Luiz Gonzalez-Quevedo 
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 De 30 de setembro a 27 de outubro, sob o título: “O Bispo: Servidor do Evangelho  de Jesus Cristo para 

a esperança do mundo.”  
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Campo, Calixto, que mora em Madri, para jantar em sua casa. (Cf. QUEVEDO, 2013, 

p. 58). Em 2007, durante a 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do 

Caribe
40

, obteve ampla maioria dos votos para ser o presidente da comissão de redação 

do documento final. Outro reconhecimento obtido pelo Cardeal ocorreu no dia em que 

presidiu a missa, pois sua homilia suscitou um caloroso aplauso, fato exclusivo, pois 

nenhum outro fora aplaudido, na mesma circunstância, ao longo das três semanas de 

duração do respectivo encontro. (Cf. RUBÍN; AMBROGETTI, 2010, p. 16). Pe. Mário 

de França Miranda, sj, que participou da 5ª Conferência Geral do Episcopado da 

América Latina e do Caribe, na condição de perito, fez a seguinte apreciação sobre o 

Cardeal Bergoglio: “Sempre se mostrou afável e simples no trato com todos, embora 

firme quando se fazia necessário. Além disso, mostrou muita tranquilidade e paciência 

com outras autoridades que indevidamente procuravam controlar os trabalhos da 

Comissão de Redação.” (QUEVEDO, 2013, p. 59). 

No bojo desse cenário, marcado por fortes desafios pessoais ou pelas 

dificuldades eclesiais, do discernimento vocacional à caminhada na Companhia de 

Jesus; e, também, em diferentes funções no âmbito da Igreja Católica, destaca-se a 

pergunta: Em que medida já se observa a espiritualidade inaciana no trabalho eclesial de 

Bergoglio; ou, mais propriamente, no ministério do Papa Francisco? Levando em 

consideração o que fora exposto, ressaltamos que há alguns elementos da espiritualidade 

inaciana presentes de forma contínua em sua práxis, desde a nomeação como Bispo 

Titular da Auca e Auxiliar de Buenos Aires ocorrida em 20 de maio de 1992; portanto, 

há mais de 20 anos, antes de sua eleição como Bispo de Roma, ocorrida no conclave do 

dia 13 de março de 2013. Uma das três atitudes básicas do “Princípio e Fundamento”
41

, 

o servir, na forma como está desenvolvida pelo “Exercício do Reino”, que tem vínculo 

com a missão, está relacionada também com a CG 32ª, pelo discernimento do que seja a 

missão: “serviço da fé e promoção da justiça”. Já se observa, do nosso ponto de vista, a 

gestação e a solidificação de uma pastoral profundamente versada nos Exercícios 

Espirituais de Santo Inácio de Loyola, indicando a ausência de qualquer ruptura entre o 

Padre e o Bispo Bergoglio; e, posteriormente, entre este e o Papa Francisco. 
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 Realizada em Aparecida, estado de São Paulo, Brasil, no período de 13 a 31 de maio de 2007. 
41 ESCRITOS de Santo Inácio De Loyola, 2000, p. 49. 
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6. Conclusão 

 

Pe. Bergoglio construiu um percurso sacerdotal delineado pela espiritualidade 

inaciana, base de sua formação religiosa. Em que pese ter nascido e crescido em 

ambiente familiar cristão católico, no qual a fé era experienciada “de forma simples e 

concreta”, fez-se dócil à ação misericordiosa de Deus em sua vida desde o momento 

fundamental da opção livre e voluntária pelo sacerdócio. O que fora sentido na 

experiência pessoal tornou-se o sentido da misericórdia desenvolvido ao longo de anos 

no confessionário, levando em conta os 23 anos nessa função, de 1969 a 1992; e, 

posteriormente, como Bispo e Arcebispo, no período compreendido entre 1992 e 2001 – 

quando houve a nomeação para Cardeal – embora ainda no Arcebispado de Buenos 

Aires, até meados de março de 2013. Portanto, 20 anos acrescidos no múnus 

especificamente de “pastor de ovelhas” do rebanho do Senhor. 

A experiência da misericórdia está ligada à gratidão sentida pela reconstrução da 

caminhada enquanto peregrino na terra; portanto, “contagiado” em sua afetividade, 

inteligência e qualidade humana, torna-se impelido a dar uma resposta generosa e 

radical ao chamado de Jesus Cristo, rosto humano de Deus, a quem o Filho unigênito 

chama de Pai; e de quem recebe o primeiro chamado pelo compromisso em favor da 

vida e das pessoas, sobretudo as excluídas, marginalizadas e pobres. No Exercício do 

Reino – EE nº 91 ao nº 100 – é possível o reconhecimento dessa intuição original. O 

horizonte do chamado simplesmente desperta o desejo na pessoa de ser semelhante a 

Jesus Cristo, a quem nunca se viu ser “governante” de outrem; senão, aliviando 

sofrimentos, curando feridas, destravando medos, regenerando vidas, transmitindo 

confiança e fé em Deus. Como seguidor de Jesus Cristo, Pe. Bergoglio aproxima-se da 

realidade, sem medo, pois está igualmente movido por uma radical misericórdia. 

A escolha por tornar-se jesuíta nas suas primeiras justificativas ao dizer que 

“queria algo mais, mas não sabia o quê” lembra o magis, segundo Santo Inácio de 

Loyola: o propulsor da caminhada. Como todo ser humano, Bergoglio também 

necessitava de uma causa última pela qual viver, mediante uma entrega radical. Falava 

implicitamente de uma força que o arrastava para algo maior que ele mesmo, na busca 

do mais: “desejando e escolhendo somente aquilo que mais nos conduz ao fim para o 

qual somos criados”. (EE nº 23). De acordo com Santo Inácio de Loyola, o “magis” é a 

resposta do ser humano ao Deus “trabalhador e providente”, sem reserva pessoal; mas, 

como expressão da disponibilidade permanente que põe a pessoa em movimento para 



65 

 

desenvolver ao máximo os seus dons pessoais a serviço de Deus. A dinâmica do “mais” 

não é uma dinâmica quantitativa, mas qualitativa. Consiste no desejo de quem 

experimentou de verdade a radicalidade do amor de Deus por si próprio enquanto ser 

humano; desejo de ir ao máximo das possibilidades que sugere o coração. A aspiração 

ao “mais” é também um convite para evitar o conformismo com qualquer coisa no 

serviço a Deus e aos outros; mas, ao contrário, “a aprofundar e a buscar sempre aquilo 

que, para além da rotina e da superficialidade, é mais urgente, mais necessário, mais 

evangélico”. Trata-se de um inconformismo consigo mesmo, no permanente 

compromisso de assumir novos desafios, de desinstalação de qualquer agenda 

clandestina mediante o discernimento na missão e nas opções concretas. 

Em comunhão com a espiritualidade inaciana, Pe. Bergoglio persiste com 

fidelidade no seguimento das orientações internas à Companhia de Jesus, 

especificamente naquele contexto problemático dos anos em que esteve como Superior 

Provincial da Província da Argentina. Nesse sentido, era de fato coerente com a 

substância inaciana para a qual prevalecia o distanciamento de qualquer ideologia 

político-partidária em detrimento do Evangelho de Jesus Cristo, a fonte original e 

norteadora da espiritualidade inaciana, vínculo de unidade da respectiva congregação 

religiosa. A sua ação sacerdotal expressava a linha do governo espiritual da Companhia 

de Jesus, sem que houvesse desconexão com a Igreja Universal, marcada pelas 

divergências internas; sobretudo, com o Vaticano II, cujas variações na hermenêutica 

eram percebidas na divisão entre conservadores e progressistas; respectivamente, “pré” 

e “pós” o referido evento histórico. 

O serviço ao Corpo Apostólico, como é definida a Companhia de Jesus desde 

Inácio de Loyola, marcava a articulação do Pe. Bergoglio junto aos grupos e às pessoas 

sob a sua condução sacerdotal. E mesmo posteriormente quando houve a sua nomeação 

episcopal e, depois ainda, a cardinalícia; pois era um homem de ações claras, hábitos 

simples – como andar pelas ruas ou tomar ônibus – e percorrer as paróquias e conversar 

com os sacerdotes na tentativa de entender a situação posta circunstancialmente. Assim 

atestam muitos que tiveram convívio com o Pe. Bergoglio, em Buenos Aires. 

A transferência para Córdoba custou-lhe um período de “crise interior”, da qual 

fez outro “exílio” consigo mesmo, visto que é nesse contexto de profunda desarmonia 

que a Pedagogia dos Exercícios Espirituais traz à tona a sua atualidade e a respectiva 

força transformadora. Como Pedagogia da Interioridade, esta reacende o movimento de 

busca da harmonia. Sem uma profunda vida interior não se pode ir muito longe diante 
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da experiência de Deus e do chamado feito por Ele à radicalidade no seguimento de 

Jesus Cristo, seja na ação apostólica, na oração ou na vida eclesial. Uma comunidade, 

mesmo uma sociedade, não vive somente do funcionamento de suas instituições, de 

seus bens culturais ou de suas tradições; e o mesmo pode ser aferido na particularidade 

do ser humano. Faz-se necessário o contato consigo mesmo, para a redescoberta da 

gratuidade e da generosidade. Os Exercícios Espirituais têm a função de indicar o 

caminho através do qual é feita a descida ao profundo do ser: o coração; o lugar da 

transcendência, onde realmente ocorre a transformação. Dessa oração autêntica será 

possível a expansão consciente das melhores possibilidades ou dos recursos interiores 

que estimularão a solidariedade expressa no compromisso ativo pela construção do 

Reino de Deus, fato observado nas palavras e no ministério de Pe. Bergoglio, na vida 

“oculta” em Córdoba e posteriormente a este “exílio”, cujos frutos serão sentidos 

também no futuro exercício como Bispo de Roma. 
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Capítulo II – Teología del Pueblo 
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Teología del Pueblo 

 

 

 

 

 

O contexto no qual estava inserido o Superior Provincial, Pe. Bergoglio, cuja 

atuação custou-lhe os reveses eclesiais decorrentes da situação política instaurada no 

país, tem relação com a discussão sobre a presença dos padres das favelas – ainda que 

esta fosse historicamente anterior à sua eleição na nova função no âmbito da Companhia 

de Jesus – pois, esse processo faz parte da chamada Teologia do Povo, que será tratada 

com o intuito de explicitar ainda mais o significado dessa experiência objetiva naquele 

país e as implicações específicas sobre o clérigo. 

 

1. Breve relato histórico 

 

O Vaticano II obteve diferentes ações na direção de ser aplicado no âmbito da 

Igreja Universal. Nesse sentido, Lucio Gera
42

, falecido em 7 de agosto de 2012, figura 

como um dos principais intelectuais considerado protagonista no processo de renovação 

eclesial, a partir daquele evento histórico. A gênese e os núcleos inspiradores da 

“Teologia do Povo” resultam incompreensíveis sem o contexto secular e eclesial 

argentino da segunda metade do século XX. (Cf. GERA, 2015, p. 10). Muitos foram os 
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 Sacerdote da Arquidiocese de Buenos Aires, Doutor em Teologia pela Universidade de Bonn, 

Alemanha, Professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Argentina (1957–1997) e 

Decano em três períodos entre 1966 e 1985. Foi membro da Equipe de Reflexão Teológico-Pastoral do 

CELAM, da Comissão Teológica Internacional e do Conselho Pontifício para os Laicos. Perito nas 

Conferências Gerais do Episcopado Latino-americano em Medellín e Puebla. (GERA, 2015, Capa). 
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“escritos testigo
43

” que – por sua tipicidade e caráter explicador do contexto local do 

Cone Sul da América Latina – ajudam a compreender a gênese e a proposta da Teologia 

do Povo, dentre os quais nove foram selecionados para o respectivo estudo. (Cf. GERA, 

2015, p. 11). 

Imediatamente ao encerramento desse concílio, houve a Assembleia Plenária dos 

Bispos Argentinos, em maio de 1966, com o propósito de abordar sua responsabilidade 

perante a transcendência histórica do significativo evento. A Declaração Pastoral do 

Episcopado Argentino “A Igreja no período pós-conciliar”, em sua terceira parte, fez 

clara anuência quanto à realização do Vaticano II na Argentina, mencionando três ações 

para a aplicação das suas normas: 1. Assimilar as suas ideias e interiorizar o seu 

espírito. 2. Consolidar a forma comunitária da Igreja e as suas estruturas colegiadas. 3. 

Fomentar uma maior abertura ao mundo por parte do clero e laicato e acrescentar a 

reflexão e o diálogo. Como parte deste vasto programa e para estabelecer uma 

verdadeira pastoral de conjunto, reconhecia-se a necessidade de “estudar a fundo a 

realidade argentina” e para isto se estabelecia, junto a outras iniciativas, “uma Comissão 

de Pastoral, que integrarão bispos, sacerdotes, religiosos e leigos, cuja incumbência será 

orientar este trabalho e estudar a possibilidade de criação de um Instituto de Pastoral”. 

Assim, estava formada a Coepal – Comissão Episcopal para a Pastoral, na perspectiva 

da Gaudium et spes – Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje
44

, 

esperando um horizonte de aggiornamento no contexto argentino. (Cf. GERA, 2015, p. 

15 [p. 46]). 

Na primeira Mesa Diretora se encontravam os Bispos Manuel Marengo, Vicente 

Zaspe e Enrique Angelleli; a equipe de teólogos, sociólogos e pastoralistas mais 

destacada e estável foi integrada por Lucio Gera, J. O’Farrell, G. Farrell, A. Sily, F. 

Boasso, R. Tello e G. Rodríguez-Melgarejo, que se reuniam mensalmente, ao longo de 

uma jornada completa. Sobre a liderança teológica que desempenhou Gera na equipe de 

peritos, os testemunhos coincidem em apontar a singularidade de sua figura. Este foi 

caracterizado por seu pensamento de integração e catolicidade encarnada, como o 

pensador de maior voo especulativo do conjunto e quem mais se dedicou a mostrar a 

continuidade das reflexões coepalianas com a tradição teológica e pastoral da Igreja, 
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 Expressão assinalada conforme o original que designa, segundo o nosso entendimento, os escritos de 

Lucio Gera, pessoa presente nos respectivos atos. Portanto, alguém imbuído da autoridade de testemunha 

ocular. 
44

 Documento do Concílio Ecumênico Vaticano II. 
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representando a esta corrente nos grandes acontecimentos de discernimento episcopal 

do continente e do país. (Cf. GERA, 2015, p. 15-16). 

A primeira tarefa que os peritos receberam da parte dos Bispos foi a elaboração 

de um plano de pastoral, para o qual assumiram desde o início a decisão de não fazer 

um plano propriamente dito, senão de criar uma corrente de diálogo, uma recepção de 

opiniões e uma consolidação dos coletivos que logo deveriam projetar e aplicar. Um 

segundo elemento que privilegiaram relaciona-se com o intento de conjugar a reflexão 

sobre a Igreja como mistério e como realidade empírico-sociológica. E como terceira 

acentuação encontrava-se a consideração de cada um dos membros do Povo de Deus. 

Em fins de 1967, a Mesa Diretora da Comissão Episcopal publicava a Introdução ao 

Plano, que oferecia as principais orientações: 

 

Não é um Plano acabado. É um intento de começar uma ação de 

conjunto; mais bem, as bases para elaborar depois um Plano de 

Pastoral (...). Será necessário que, desde o primeiro momento, 

participem dessa ação todos os membros do Povo de Deus, todos os 

organismos que o integram e que todas as funções eclesiais a 

canalizem. (Cf. GERA, 2015, p. 16 [p. 46]). 

 

No entanto, ainda em 1967, como eco do presbiterado nacional a Populorum 

progressio
45

 de Paulo VI e à publicação e difusão do Manifesto dos Bispos do Terceiro 

Mundo
46

, os Sacerdotes argentinos decidiram formar o Movimento de Sacerdotes para o 

Terceiro Mundo – MSTM, que foi a expressão mais acabada da corrente de protesto 

social – na Igreja argentina daqueles anos – pois, mais que um “movimento” 

organizado, foi uma coincidência e uma consciência comum, um modo de aglutinar e 

comunicar um mesmo sentir e determinados elementos comuns de análises e posição 

frente à realidade social do país. As relações entre a Coepal e o MSTM foram estreitas 

no nível de pensamento, se bem que neste existiam diversas tendências ideológicas e 

eclesiológicas a nível nacional que levariam a uma ruptura interna em 1973. As funções 

de cada grupo eram diferenciadas: a comissão tinha a tarefa específica de pensar a 

pastoral eclesial, enquanto que o movimento manifestava uma particular orientação à 

ação – encontros, declarações e outros gestos proféticos. Por isso, não deve surpreender 

                                                             
45

 Encíclica do Papa Paulo VI, publicada em 26 de março de 1967, dedicada à cooperação entre os povos 

e ao problema dos países em desenvolvimento. (Cf. FISCHER-WOLLPERT, 1985, p. 168). 
46

 Dezessete Bispos de países subdesenvolvidos tornaram público um Manifesto, desde o Terceiro 

Mundo, em 15 de agosto de 1967, com o objetivo de encorajar as pessoas, as etnias e os povos vítimas da 

exploração na luta pela justiça. 
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que os peritos tivessem bastante ascendência sobre o movimento. (Cf. GERA, 2015, p. 

18). 

Um momento de particular solidariedade de Gera com o MSTM se deu em 

circunstâncias institucionais críticas durante agosto de 1970, quando o teólogo passou 

adiante de uma advertência pública feita pelo Episcopado ao MSTM. A mediação se 

retratou numa reflexão escrita, cuja finalidade foi apresentar as razões que motivaram a 

atitude pastoral dos Sacerdotes e oferecer uma interpretação alternativa das expressões 

que haviam sido criticadas: 

 

O Movimento de Sacerdotes para o Terceiro Mundo implica a 

solidariedade de um grupo sobre a base de uma posição comum. Esta 

posição comum está globalmente dada pela coincidência em apoiar o 

processo histórico de libertação do ser humano, sobretudo o argentino 

e latino-americano (...). O Movimento de Sacerdotes para o Terceiro 

Mundo optou por apoiar o processo revolucionário. Não identificou, 

pelo menos até agora, revolução e violência. Ao apoiar a revolução 

não incitou à violência. (Cf. GERA, 2015, p. 19). 

 

Com o retorno da democracia na Argentina, em 1983, formulou-se a questão de 

se retornar ou não ao MSTM; Gera foi da opinião que era melhor dar liberdade às novas 

gerações. A trajetória dos Sacerdotes para o Terceiro Mundo não foi reeditada como tal, 

mas teve diversos modos de continuidade e recriação: um deles é o persistente 

compromisso pastoral dos “padres das favelas”. Nesse sentido, ressalta-se que nos 

últimos anos, a Equipe de Sacerdotes para as Vilas de Emergência de Buenos Aires foi 

respaldada por Bergoglio, enquanto Arcebispo de Buenos Aires, com a criação do 

Vicariato para as Vilas de Buenos Aires, em 2009. Ao ser eleito como Papa, um dos 

Padres das vilas da diocese reconheceu a si mesmo e a seus companheiros como filhos 

da Teologia do Povo e sustentou – em alusão à pastoral impulsionada pelo então 

Arcebispo nas vilas – que na Argentina as duas referências teológicas que os formaram 

foram Lucio Gera e Rafael Tello. Neste testemunho convergem, de forma 

paradigmática, uma pastoral popular que hoje se expressa no serviço aos pobres das 

periferias urbanas e a Teologia do Povo como seu fundamento. (Cf. GERA, 2015, p. 

20). 

 Em 1968, dá-se a 2ª Conferência Geral do Episcopado latino-americano, em 

Medellín, cujas orientações foram objeto de estudo, na Assembleia de abril de 1969, 

para a sua respectiva adaptação. Nessa última reunião, fora elaborado o Documento de 

São Miguel da Conferencia Episcopal Argentina. Para a preparação do referido 
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documento, os Bispos solicitaram a colaboração dos peritos da Coepal, sobretudo em 

ordem ao Capítulo VI sobre “Pastoral Popular”. Numa visão de conjunto, são três os 

temas destacados: justiça, evangelização e renovação das estruturas. Estes terão um 

papel importante nas décadas seguintes, não somente por sua convergência, mas 

também por suas tensões. A contribuição da equipe de peritos concentrou-se no 

respectivo capítulo, dando lugar a uma visão teológica inédita sobre a pastoral argentina 

em sua aproximação ao povo; possivelmente devido a sua originalidade e a sua 

pretendida abertura à realidade político-cultural do país o que, no momento de sua 

formação, não conseguiu permear a mentalidade institucional e pastoral desta Igreja 

local. (Cf. GERA, 2015, p. 69). 

 O Capítulo VI não trata do conceito teológico de Povo de Deus e tampouco de 

povo com profundidade teológica. Essa tarefa de explicitação teve lugar em outros 

textos posteriores. Como documento episcopal, o escrito não tem precisão teológica e 

somente oferece as perspectivas gerais da pastoral popular. O valor significativo deste 

texto pode-se resumir nos seguintes aspectos: 1. Fala de povo, de todos os batizados, 

formulando, assim, uma ampliação do sujeito eclesial e uma guinada na pastoral. 2. Para 

explicar a relação da Igreja-Povo de Deus, com este povo, o faz desde a clave da 

encarnação. 3. O povo em sua realidade histórica se reconhece como “lugar teológico”, 

desde o qual tem de ser lidos os sinais dos tempos para orientar a pastoral. 4. Este 

capítulo pode considerar-se como uma recepção original e criativa do Vaticano II e da 

2ª Conferência Episcopal de Medellín por parte da Igreja argentina. (Cf. GERA, 2015, 

p. 70). 

 Em 1970, foi escrito, originalmente para a revista Víspera de Montevideo, o 

artigo “Apontamentos para uma interpretação da Igreja argentina”, sendo um intento de 

“hipótese explicativa” – segundo consta em sua introdução – sobre a realidade argentina 

que ajude o discernimento da tarefa pastoral que se apresenta para a Igreja do país. 

Embora com um caminho particular; e, entre outras alusões, os “Apontamentos...” 

convidavam ao diálogo, à semelhança do que era a função da Coepal; ao mesmo tempo 

em que descreviam como se formulava o projeto de um Plano Nacional de Pastoral. (Cf. 

GERA, 2015, p. 79). No entanto, a notícia do artigo provocou muita polêmica; pois, 

segundo Palacios Videla, formula-se, a nível político, pela primeira vez, em forma 

orgânica, realista, objetiva e intelectualmente honesta, uma descrição voraz e um juízo 

sincero e valente sobre a realidade da Igreja argentina. (...) Gera, ao recordar esse 

momento, comenta a Pablo Martín: 
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O artigo causa incômodo, a raiz do artigo. O Episcopado rompe 

comigo e também parte do clero. Já antes houve momentos de conflito 

por minha simpatia com o MSTM, mas então se fez definitiva a 

ruptura; foi definitiva. Fico em relação com alguns bispos, com os que 

trabalham no âmbito da Coepal, como Angelleli, Marengo. (CF. 

GERA, 2015, p. 80). 

 

Os “Apontamentos...” foram conhecidos e lidos, mas não em profundidade, à 

exceção de alguns âmbitos intelectuais afins com a sua visão. Não estavam dadas as 

condições para um diálogo aberto, crítico e sereno. (...) Entre os aspectos mais valiosos 

deste escrito controvertido, estão os seguintes: 1. Postula uma “hipótese explicativa” da 

realidade eclesial argentina no imediato tempo posterior à celebração do Vaticano II e à 

2ª Conferência do Episcopado Latino-americano realizada em Medellín. 2. Apresenta 

diversas considerações sobre a situação da Igreja argentina em conexão com diversos 

documentos episcopais argentinos, sobretudo os que emanam das Assembleias de maio 

de 1966 e abril de 1969. 3. Formula o desafio, a exigência de uma “unidade pastoral” – 

não dogmática nem moral – da Igreja deste país, numa época dominada pelas 

contradições e a busca de um rumo comum no horizonte de uma pastoral de conjunto.  

(Cf. GERA, 2015, p. 81). 

Em 1973 ocorre o fim da Coepal, atribuída a mudanças na condução episcopal; 

mas, as reuniões da equipe de peritos seguiram por uns anos. Contudo, na geral, porém 

fidedigna, conclusão sobre a Teologia do Povo, é possível afirmar que Gera 

compreendeu que a dissociação entre teologia e espiritualidade é tão nociva como a que 

se dá entre teologia e pastoral; sua contribuição à Teologia do Povo e à Igreja argentina 

e latino-americana de seu tempo quis mostrar caminhos de totalidade, arraigando-se 

sempre mais no mistério da encarnação. Sua teologia nos ensina que a espiritualidade 

não sobra ao profetismo e que a entrega à busca da verdade não pode prescindir do 

contato pastoral. A unidade entre teologia, espiritualidade e pastoral segue sendo uma 

tarefa para pensar e praticar, completando em cada um de nós o que falta à reforma. (Cf. 

GERA, 2015, p. 44). 

Em 1974, ocorreu o Sínodo
47

 dos Bispos sobre a “Evangelização no mundo 

contemporâneo”, que introduz uma nova chave de reflexão. Começa-se a pensar mais o 

                                                             
47

 O Sínodo dos Bispos é a assembleia dos Bispos que, escolhidos das diversas nações do mundo, 

reúnem-se em determinados tempos, para promover a estreita união entre o Romano Pontífice e os 

Bispos, para auxiliar com seu conselho ao Romano Pontífice, na preservação e crescimento da fé e dos 

costumes, na observância e consolidação da disciplina eclesiástica, e ainda para examinar questões que se 

referem à ação da Igreja no mundo. (Código de Direito Canônico, nº 342.) Foi promulgado através de um 
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tema da dependência e se inicia um contraponto com alguns aspectos da teologia da 

libertação. Como expoente da segunda geração da Teologia Argentina do Povo, Juan 

Carlos Scannone caracterizou as semelhanças e diferenças entre a teologia da libertação 

e a Teologia do Povo, sem opô-las. Ainda no ano de 1974, Gera publica o texto: A 

Igreja frente a situação de dependência; contido na obra compartilhada entre este e A. 

Büntig e O. Catena, sob o título “Teologia pastoral e dependência” (Buenos Aires, 

1974). Nessa reflexão, reaparecem os conceitos fundamentais da Teologia Argentina do 

Povo – povo, cultura, história, sinais dos tempos – mas agora sem uma relação tão 

explícita à realidade argentina como foi o caso do seu artigo na revista Vísperas de 

1970. (Cf. GERA, 2015, p. 183). 

O respectivo artigo faz uma “autocrítica” em relação à situação histórico-cultural 

latino-americana e o lugar da instituição de fé e as suas responsabilidades nos processos 

de libertação; a proposta está situada no “horizonte de dependência” no qual estava 

inserida a América Latina, conforme indicado no título, e faz um aprofundamento do 

momento teológico especulativo. O marco da reflexão está dado pela 2ª Conferência 

Episcopal e a tarefa de “libertação” que a Igreja tem que enfrentar diante da situação 

histórica, passados cinco anos do encontro em Medellín. No texto “A Igreja frente a 

situação de dependência”, Gera se posiciona como teólogo do povo em diálogo com a 

teologia da libertação. Sua perspectiva é aguçada nas críticas e reconciliadora nas 

soluções que sugere; o que defende, sem concessões, tem a ver com o valor da cultura 

popular e seu componente religioso. Em sua reflexão incide, certamente, a orientação da 

pastoral popular alicerçada com a Coepal e os primeiros contrapontos com as posições 

teológicas do momento; a mediação da cultura no diálogo entre evangelização e 

libertação se faz sentir marcando um enfoque próprio na escola argentina de teologia. 

(Cf. GERA, 2015, p. 183-184). 

Segundo Gera, “o que chamamos, com uma palavra que tem profunda 

ressonância em nosso interior, a “realidade” ou a “realidade atual”, exerce tal pressão 

sobre a consciência cristã e as instituições da Igreja, que conseguiu colocá-las em crise”. 

Estas palavras servem de orientação geral para a leitura dos problemas descritos em sua 

reflexão teológico-pastoral. (Cf. GERA, 2015, p. 185 [263]). Para o autor, “essa 

realidade não é outra coisa que a situação histórica da dependência dos nossos povos 

latino-americanos, diante da qual optam pela alternativa de sua libertação”. Estes 

                                                                                                                                                                                   
motu próprio Apostolica Sollicitudo pelo Papa Paulo VI, no início da quarta Sessão do Vaticano II, em 15 

de setembro de 1965. (Cf. DICIONÁRIO Concílio Ecumênico Vaticano II, 2015, p. 909). 
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também chamam a Igreja a tomar parte de uma alternativa que inquieta a seus membros. 

Outra constatação de Lúcio Gera é que “a Igreja não gera a crise a partir do seu próprio 

seio, mas a recebe do tema histórico, diante do qual está colocada”. (Cf. GERA, 2015, 

p. 185). 

Do ponto de vista psicológico, afirma o teólogo, “a crise consiste em um estado 

de dúvida e incerteza”. “Coloca a consciência diante da alternativa: ou seguir instalada 

na habitual interpretação da realidade e atitude frente a ela ou romper esse costume para 

dar passo a outra interpretação e situar-se em uma atitude diferente”. Essa “divisão da 

consciência” que se torna perplexa, sem saber, em um primeiro momento, para onde ir, 

produz-se pelo fato de que esta “cae en la cuenta”, inesperadamente, de que a realidade 

é distinta de como se a via. A realidade “cambiante” torna-se ameaça à consciência. 

Desse modo, faz-se necessário “escolher entre fechar os olhos para conservar a paz ou 

abri-los e assim ingressar no caminho do autoconhecimento, da autocrítica e da 

consequente inquietude”. (Cf. GERA, 2015, p. 185). O que se coloca em questão, 

segundo o autor, é a forma do entendimento de dependência, desde uma “consciência 

antagônica” de povo, que restitua a este como sujeito ativo no processo de libertação. 

(Cf. GERA, 2015, p. 263, nota nº 12). 

A Igreja latino-americana, desde a 2ª Conferência Geral do Episcopado, em 

Medellín, tratou de assumir a própria crise que, segundo Gera, era presente na 

consciência cristã daquelas gerações. Entretanto, houve o receio de alguns no sentido de 

que ao deixar-se questionar pela realidade que se transforma, a Igreja chegasse a mudar 

de tal modo que viesse a perder a própria identidade. De fato, declarava o teólogo, havia 

motivos para a preocupação; mas, ainda assim, considerava necessário o tratamento da 

realidade com sinceridade e, a partir dela e em relação com ela, encaminhar duas ações: 

fazer um exame e revisão; e chegar a uma decisão ou renová-la. Sob ambos os aspectos, 

era a Igreja questionada pela realidade e assim lhe impactava a crise. (Cf. GERA, 2015, 

p. 186). 

A revisão seria orientada ao passado e ao presente, mediante a perspectiva 

histórico-cultural; e a partir dessa fase, caminhar para uma decisão, após os anos 

subsequentes àquela respectiva conferência. Um dos níveis da revisão estava na 

seguinte pergunta: “Qual tem sido o estilo cristão dos povos latino-americanos?” Esta 

porção do Povo de Deus. À luz da reflexão sobre a “situação da dependência”, seria o 

mesmo que as seguintes questões: “Como tem vivido a fé em relação ao seu próprio 

processo, alternado pela dominação e vontade de emancipação?”; “Como a experiência 
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da dependência e o anseio de libertação tem condicionado a consciência que estes povos 

têm e tiveram de sua fé?”; “Como a consciência que se tem formado de sua fé lhes tem 

permitido encarar o seu dilema entre opressão e libertação?”. (Cf. GERA, 2015, p. 186-

187). 

Em outro nível da revisão, caberia o questionamento sobre o modo como a 

Igreja, uma instituição de fé, e os seus responsáveis oficiais – a autoridade pontifícia, o 

episcopado e o presbiterado, os religiosos e outros colaboradores – interagem no 

processo de libertação da América Latina. Gera assinala, entretanto, que responder a 

este amplo quadro não seria a função imediata na presente discussão, haja vista a 

profundidade dos conteúdos, o que já requeriam ao menos “a erudição de um 

historiador, a fineza de um intérprete da cultura e ademais uma peculiar capacidade para 

discernir a história desde um horizonte teológico”. Tratava-se somente de estabelecer a 

consideração e acrescentar uma breve observação sobre o sentido e a finalidade de 

semelhante revisão histórica. (Cf. GERA, 2015, p. 187). 

A reflexão também advertia para o risco de realizá-la desde uma ou outra atitude 

oposta, assumida a priori. Uma delas, falsamente apologética e triunfalista, conduziria à 

tentativa de demonstrar, ainda à custa de forçar alguns fatos, de ser reticente em outros, 

ou de rebuscar justificações e interpretações, que a Igreja, ao largo da sua história, foi e 

é sem exceções um fator de libertação dos referidos povos. A outra atitude, hipercrítica 

e derrotista, levaria a selecionar aqueles traços e episódios que concluíram em 

apresentar a imagem unilateral de uma Igreja somente ávida de privilégios, identificada 

com a pretensão papal de domínio ou com os poderes imperiais e capitalistas. A 

ambiguidade, no entanto, mostra-se em sentidos opostos e por estes oferece uma 

imagem completa das coisas. Por certo, conclui o teólogo, a história não é tão simples 

como a simplificação que se faz quando da autoexaltação, mediante uma Igreja gloriosa 

e sem mancha ou da autoagressão através da denúncia de uma Igreja nada mais que 

manchada. (Cf. GERA, 2015, p. 187-188). 

Gera justifica a atenção voltada ao respectivo fato, baseado na compreensão de 

que uma revisão da história cristã e eclesial, como primeiro passo para assumir a crise 

de consciência da instituição religiosa, não teria outra finalidade ou algum sentido senão 

encontrar as raízes e o desenvolvimento do passado, aquelas linhas de força que ajudam 

a explicar o presente, com vista a prever, mediante a consciência do presente, como há 

de ser a linha de conduta no futuro, em meio a esses povos que planejam com renovada 

intensidade a sua libertação. No entanto, ver-se-ia de modo diferente o papel da Igreja 
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no presente e até no futuro, desde um exame que terminasse em vã glorificação ou em 

total agressão. (Cf. GERA, 2015, p. 188). Uma revisão da história eclesial na América 

Latina seria frutífera, segundo o teólogo, desde uma atitude em que a fidelidade à Igreja 

real – em sua realidade empírica e não somente em sua identidade mística – pudesse ser 

reconciliada com um espírito profético. Talvez, semelhante atitude, pontua Gera, 

permitiria reinterpretar a história passada da Igreja, discernir e resgatar mais claramente 

a autêntica linha de tradição evangélica e pastoral que, ao ser recriada no presente, 

fortaleceria os povos latino-americanos no caminho por estes empreendido até a sua 

autodeterminação. (Cf. GERA, 2015, p. 189). 

A decisão entre dependência e libertação, na qual se encontrava a América 

Latina, segundo a perspectiva de Gera, impactava inevitavelmente a consciência da 

Igreja, a consciência de sua missão e, por conseguinte, a consciência que tinha de o que 

é ser cristão. A penetração da crise até os níveis da missão e do ser da Igreja colocavam 

em evidência a profundidade que aquela alcançava. Contudo, Gera explicava que ser 

cristão, no contexto vivido na América Latina, significava “viver desde uma atitude de 

fé, esperança e caridade, que são o núcleo da vida cristã”. Desse modo, ser cristão, 

naquele período, consistia “em viver desde a fé o processo da dependência à libertação 

dos povos” desse continente. (Cf. GERA, 2015, p. 189-190). 

Como parte da discussão, cabe assinalar que a sua visão não está isenta de 

críticas, entre as quais, em primeiro lugar, as de Juan Luis Segundo
48

. (Cf. GERA, 2015, 

p. 184). Obviamente, não se trata de entrar no mérito da última discussão; então, o que 

se destaca na base de pensamento de Gera sobre a teologia latino-americana diz respeito 

à sua constatação de que há linhas-força presentes nesse movimento que lhe dão 

crescimento: 

 

Uma dessas linhas tendeu – no pós-Medellín – a ir adaptando cada vez 

mais conscientemente as categorias ou o método marxista de análise e 

transformação da realidade, dentro do discurso teológico. Outra dessas 

linhas se dirigiu mais bem à apropriação, pela teologia, da cultura e 

religiosidade populares latino-americanas. Entre os teólogos da 

pastoral popular se encontra, sobretudo, Lucio Gera. (CF. GERA, 

2015, p. 25). 

  

                                                             
48

 Nascido em 31 de março de 1925, em Montevidéu, Uruguai. Em 1941 ingressou na Companhia de 

Jesus; foi Padre católico Jesuíta e teólogo uruguaio, considerado o maior expoente da Teologia da 

Libertação na América Latina. Faleceu em 17 de janeiro de 1996, na mesma localidade de sua origem. 
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 E, seguindo o posicionamento adotado na apresentação da obra utilizada como 

base referencial, no decorrer da presente seção, este trabalho também corrobora com a 

ideia de que há diferenças entre ambas as linhas. No entanto, entre as opções possíveis, 

faz-se necessário reconhecer uma pluralidade de correntes teológicas na América 

Latina, sob a designação de “teologias latino-americanas”, incluindo a teologia da 

libertação e a Teologia do Povo, junto a outras que foram surgindo posteriormente 

como a teologia feminista e a teologia indígena, para designar algumas; por sua vez, 

cada uma destas correntes admite uma diversidade de teologias da libertação “no 

plural”, distinguindo correntes – como sugere Juan Carlos Scannone – e, desse modo, 

entendendo a Teologia do Povo como vertente particular dentro do movimento 

teológico que nasce em torno a Medellín. Então, opta-se pela questão em aberto, haja 

vista a falta de consenso em nossa região; talvez, em parte, pela crítica que a Teologia 

do Povo recebeu da teologia da libertação ou pelo debate suscitado entre a Sagrada 

Congregação para a Doutrina da Fé e algumas vertentes da teologia da libertação. (Cf. 

GERA, 2015, p. 27). 

O respectivo cenário tem importância diferenciada na medida em que há a 

necessidade de explicitação da participação do Pe. Bergoglio que, em julho de 1973, 

assume como Superior Provincial na Província da Argentina. Eram anos difíceis, 

marcados por violência política, guerrilha e terrorismo, na América Latina. Segundo 

divulgação jornalística, a Companhia de Jesus também passava por uma transformação 

interna. De uma ordem dedicada ao estudo, ao ensino e às elites, passa à atuação 

também nas vanguardas da Igreja Católica, promovendo a teologia da libertação no 

continente. 

 

2. Motivação histórica e teológica do Concílio Ecumênico Vaticano II 

 

Em linhas gerais, o evento em discussão estava situado em determinado tempo e 

espaço, que são partes integrantes dele; e dão mais elementos para a compreensão 

contextual, tendo em vista a maior precisão epistemológica possível. Embora haja 

conjuntura própria ao Vaticano II, o contexto histórico, de forma particular, precisa ser 

levado em consideração para o entendimento de seu papel eclesial e das respectivas 

consequências para as sociedades temporais, seja no âmbito interno ou externo à Igreja. 

“Ao analisar-se um concílio sem levar em consideração o contexto histórico, faz-se 

somente uma interpretação jurídica.” (Cf. SOUZA; GONÇALVES, 2013, p. 23). 
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As movimentações culturais no período tiveram, direta ou indiretamente, 

influência para a convocação papal de tão significativo evento. Levando em 

consideração o cuidado de evitar a repetição da análise jurídica, simplesmente dita, ou 

do produto final, após o encerramento conciliar, como se este estivesse confinado 

somente a tais possibilidades de leitura, destaca-se que o Vaticano II gerou 

significativas mudanças em várias áreas, como a teológica, e as suas consequências no 

âmbito eclesial, assim como na relação com a sociedade em geral. Novamente, destaca-

se o diálogo com a modernidade como uma necessidade imprescindível naquele 

período, pois a situação mundial e a própria ecclesia estavam ciosas de transformações. 

(Cf. SOUZA; GONÇALVES, 2013, p. 6). 

Ângelo Giuseppe Roncalli, Papa João XXIII, como bom observador e ouvinte do 

tempo em questão, fez a convocação do respectivo concílio no momento exato, algo 

indiscutível entre membros eclesiais e especialistas em geral, a despeito de algumas 

manifestações contrárias quanto à sua realização. Esperava-se uma renovação completa 

em Roma e na Igreja, em nível mundial, com vista ao reencontro. Segundo a análise 

histórico-teológica do contexto
49

 do Vaticano II, há um conjunto de elementos que estão 

na base desse evento, seja em sua realização seja em sua recepção: “a necessidade do 

diálogo teológico com a modernidade, mediante a reta articulação entre fé e razão, a 

relação entre fé e história, a abertura a uma nova perspectiva de relação entre filosofia e 

teologia, a retomada da categoria práxis em teologia visando à efetividade da 

compaixão, da justiça e da esperança”. (Cf. SOUZA; GONÇALVES, 2013, p. 150). 

As diversas compreensões do Vaticano II são frutos da diversidade das 

perspectivas, por sua vez, fundamentadas em determinados critérios hermenêuticos. O 

ainda presente “conflito de interpretações” tem como base tais critérios. Destaca-se um 

deles, sem a pretensão de esgotamento do debate ainda em curso: o caráter pastoral. A 

sua finalidade não era a de refutar erros doutrinais ou de decretar verdades de fé, mas de 

levar a sério a sociedade como a receptora de sua mensagem, portanto, levando em 

consideração o contexto cultural e histórico, característica confirmada pelo estilo de 

seus textos, mais próximos da linguagem bíblica e patrística. Nesse sentido, pastoral não 

está em oposição a dogmático, “mas afirma a sempre nova atualidade da verdade do 

dogma e a apresenta viva para uma geração”. O termo pastoral está intimamente 
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 A referência bibliográfica utilizada para essa breve abordagem contém uma extensa fonte de dados 

sobre o assunto, assim como a exposição das correntes filosóficas e demais fatos históricos e teológicos 

até o Vaticano II. 
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relacionado a outro, mais conhecido como aggiornamento, comumente traduzido por 

atualização. (Cf. MIRANDA, 2013, p. 100-101). 

A pastoralidade e a atualização características do Vaticano II implicam que a 

Igreja tenha conhecimento do seu público através do diálogo como instrumento desse 

conhecimento. Numa sociedade caracterizada pela multiculturalidade, a pastoralidade e 

o diálogo irão possibilitar uma pluralidade ou diversidade de recepções do respectivo 

evento eclesial, conforme os contextos socioculturais vigentes em determinado lugar. 

Esse é um ponto importante da hermenêutica conciliar. (Cf. MIRANDA, 2013, p. 101). 

O conflito de interpretações também se estendeu às dificuldades encontradas para a 

concretização das propostas conciliares. Houve menção a algumas situações como: 

“inverno da Igreja”, volta à Igreja pré-conciliar, esperanças frustradas, embora, de 

acordo com o autor, ninguém possa negar as mudanças conciliares efetuadas em vários 

setores da Igreja, como a vida litúrgica, a importância suprema da Palavra de Deus, a 

abertura ecumênica, o diálogo inter-religioso e certo resgate do laicato na vida da Igreja. 

Entretanto, tal fato não impede o reconhecimento generalizado de que houve sérias 

limitações por parte das autoridades eclesiásticas para a efetivação de algumas metas do 

Vaticano II. (Cf. MIRANDA, 2013, p. 103). 

 

3. Sobre o sujeito cristão 

 

O sujeito cristão, diante da modernidade, encontra vários desafios para o diálogo 

contemporâneo com a instituição religiosa, mesmo perante as novas orientações 

conciliares. Nesse sentido, o diálogo com a hermenêutica teológica explorada para a 

presente seção fez com que tal problemática estivesse também sob outro viés, pois a 

própria continuidade histórica do cristianismo, sob o ponto de vista de sua viabilidade 

cultural e de sua preservação, pela própria Igreja, também encontra na modernidade um 

de seus maiores desafios. Segundo tal perspectiva, já não se trata de dar continuidade ao 

legado construído a partir de Jesus Cristo, apoiado pela força da primeira e da segunda 

geração de discípulos; mas, em decorrência da era moderna, de recuperar a herança 

cristã esquecida nos meandros da instituição religiosa, pois estruturada de modo estável 

em suas regras e papéis. 

Não obstante, “a própria estrutura tradicional com seus especialistas, os teólogos 

oficiais e os administradores da burocracia” (PASSOS, 2014, p. 110) atuaram contra a 

força capaz de renovação da Igreja, a saber: a mensagem salvífica do Evangelho de 
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Jesus Cristo, por sua vez, pretendida pelo Papa João XXIII, o porta-voz daquela que 

deveria fazê-lo como condição primeira de sua existência. Segundo Passos, o sujeito 

cristão estava localizado fora do corpo oficial da Igreja, definida como hierarquia. 

Através do laicato, houve novo posicionamento da instituição religiosa diante do mundo 

tanto do ponto de vista hermenêutico como prático; além de promover a sua 

autocompreensão como Povo de Deus e servidora da humanidade. (2014, p. 115). No 

entanto, o autor constata uma crescente hegemonia de uma leitura conservadora sobre o 

Vaticano II, pois a respectiva leitura parte da continuidade, antes da renovação, o que 

prejudica o desenvolvimento autônomo, consciente e responsável do sujeito cristão, 

fazendo-o recuar aos movimentos e associações que denotam posições de dependência e 

subserviência à hierarquia eclesial. (Cf. PASSOS, 2014, p. 116-117). 

Para a correspondência com a proposta conciliar, torna-se necessária a 

compreensão de alguns pontos destacados pelo autor, cujo conteúdo será exposto em 

linhas gerais, sem perder de vista a devida coerência com a linha adotada em sua obra. 

Inicialmente, no âmbito da relação construtiva entre a modernidade e a instituição 

religiosa, há a questão da emergência do sujeito cristão – sujeito entendido como base 

de estruturação da sociedade – e, cristão, devido à raiz ocidental, sobre a qual é possível 

encontrar o ancestral religioso do sujeito moderno secularizado, embora o autor 

esclareça que a subjetividade religiosa não seja um dado exclusivo da tradição judaico-

cristã. (Cf. PASSOS, 2014, p. 119-122). Então, no que se refere ao sujeito cristão, 

circunscrito ou não à comunidade de fiéis, tendo em vista a modernidade, trata-se de sua 

inserção na nova ordem instaurada, seja em nome do protagonismo histórico ou da fé. 

(Cf. PASSOS, 2014, p. 132). 

Segundo o autor, a modernidade lança os fundamentos para o resgate do 

protagonismo do laicato, como sujeito ativo em detrimento do passivo, tardiamente 

observado pela Igreja; porém, assinalado de forma pertinente no Vaticano II, que ao 

refazer a eclesiologia em seus fundamentos, redesenha socialmente a própria instituição 

eclesial. Nessa direção, está configurado o segundo ponto. No primeiro caso, os 

fundamentos estão relacionados ao fato de que o mundo moderno coloca o 

indivíduo/sujeito no centro da sociedade, ao mesmo tempo em que recusa qualquer 

exclusividade de direitos e de deveres para distintos segmentos ou para indivíduos 

isolados; no caso da Igreja, os fundamentos estão ligados à organização de um conjunto 

de fiéis distintos em suas funções, mediante a nova definição assumida pela instituição 
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religiosa como um conjunto em si mesma e não mais em termos de funções 

hierárquicas. (Cf. PASSOS, 2014, p. 141). 

Embora fuja ao escopo da presente discussão, ressalta-se que ainda há 

disparidade nesse processo de realização histórica, haja vista a inegável distância entre o 

ideal e a prática da sociedade moderna sobre a questão da igualdade social. A crítica diz 

respeito à situação do sujeito cristão nesse cenário pouco ou nada favorável nos 

aspectos constitutivos da sociedade moderna, portanto, cultural, econômico, político, 

social, tecnológico, entre outros igualmente desafiadores pela força de suas influências 

na configuração do sujeito moderno que busca o espaço considerado cada vez mais 

exíguo ou, até mesmo, perdido diante da chamada crise da modernidade, resultado da 

priorização da racionalidade tanto no segmento econômico como técnico, em 

detrimento da práxis do sujeito moderno. Embora, o projeto original da modernidade 

visasse a sua plena participação, enquanto membro central na construção da nova 

racionalidade. (Cf. PASSOS, 2014, p. 166). 

Diante da crise do sujeito moderno, devido ao fortalecimento do indivíduo 

autocentrado, que dispensa quase por completo o compromisso com as demandas 

sociais emergentes – e, focado no bem-estar pessoal através do consumo exacerbado, 

cujo fruto pontua cada vez mais a desigualdade no aspecto econômico, alvo principal da 

sociedade moderna, embora o individualismo esteja presente em outras esferas 

institucionais como na escolar, na familiar, e também na religiosa – torna-se possível, 

segundo Passos, estabelecer paralelos com que o tem ocorrido na Igreja, após o 

Vaticano II, e sua acolhida do sujeito moderno na eclesiologia do Povo de Deus e no 

laicato. Para o autor, há um visível desgaste do sujeito eclesial leigo dentro e fora da 

instituição religiosa, marcado por processos religiosos individualizantes, comunidades 

fechadas em suas identidades e pela centralidade clerical nas práticas eclesiais, ainda 

que inserido na condição de sujeito moderno, como valor e como práxis cristã. (Cf. 

PASSOS, 2014, p. 167-168). 

Nessa perspectiva, a modernidade, embora nascida dentro da tradição judaico-

cristã, adquiriu as suas formas definitivas fora do espaço e da mentalidade próprios do 

Cristianismo e numa relação dialética com as igrejas que se entendiam portadoras de 

uma verdade cada vez mais distantes das verdades modernas, dentre as quais a Igreja 

figura como a mais resistente no aspecto político e ideológico aos valores e práticas da 

sociedade moderna. No entanto, a antiga diferença natural entre os indivíduos, baseada 

na concepção hierárquica fundante da sociedade e da política; e, no caso da sociedade 
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eclesial, de uma diferença ontológica entre clérigos e leigos, foi paulatinamente sendo 

desfeita no curso da história humana. Por isso, houve a incorporação de valores da 

modernidade como positivos e, até mesmo, com sentido teológico, a exemplo do Papa 

João XXIII em sua Encíclica Pacem in Terris
50

, associando mudanças modernas aos 

Sinais dos Tempos. (Cf. PASSOS, 2014, p. 168). Assim, a relação entre sujeito cristão e 

sujeito moderno configura-se no seguinte sentido: leigo é o sujeito cristão que por sua 

própria índole exerce sua missão no mundo e na Igreja. Essa definição positiva é que o 

caracteriza em sua natureza e missão, a saber: como centro da ação salvífica oferecida 

por Deus e pela instituição religiosa sob a força do sacramento e como pessoa inserida 

na realidade em seus vários aspectos constitutivos. (Cf. PASSOS, 2014, p. 169-170). 

 

4. A pessoa humana na perspectiva conciliar 

  

 “O cristão professa na sua fé a convicção de que tudo o que existe, o céu e a 

terra, toda a realidade material e espiritual, constitui criação de um só e único Deus.” 

(RAHNER, 1989, p. 219). “Aprouve a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si 

mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade (Cf. Ef 1,9), mediante o qual os 

homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se 

tornam participantes de sua natureza divina (Cf. Ef 2,18; 2Pd 1,4). (Documentos do 

Concílio Ecumênico Vaticano II – Constituição Dogmática Dei Verbum (DV), nº 2). A 

revelação do Deus invisível se dá através da História de Salvação da humanidade, na 

qual os Patriarcas e os Profetas prepararam o caminho para a plena revelação de Deus, 

que não é uma ideia abstrata, mas uma pessoa: Jesus Cristo, constituído mediador e 

plenitude da revelação. (Cf. DV nº 2). 

Isso demonstra quão relevante espaço tem a pessoa humana, desde o 

aprofundado entendimento construído sobre a Dei Verbum que, segundo Soares, 

constitui-se em importante documento conciliar, haja vista “o lentíssimo deslocamento 

conceitual que se vai processando no tema da autoria divina e do papel humano nesse 

intercâmbio de mensagens”. (2015, p. 36). Em que pese a pertinente descrição sobre as 

transformações históricas e teológicas ocorridas ao longo da formulação da Dei Verbum, 

esta é considerada inovadora ao afirmar que “a revelação divina nos chega por 

intermédio de homens que são ‘verdadeiros autores’”. (Cf. DV nº 11), sem que Deus 
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 Carta Encíclica Pacem in Terris do Sumo Pontífice Papa João XXIII, de 11 de abril de 1963. 
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tenha deixado de ser “o” autor. (Cf. DV nº 12). Segundo Soares, na perspectiva do 

“Vaticano II, é possível compreender a “revelação” divina não como acesso intelectual 

a algo que, de outra maneira, seria impossível ou difícil saber, mas como atuação 

educativa que oferece ao ser humano a oportunidade de ser de outra maneira e viver em 

um nível mais humano”. (2015, p. 47, grifo do autor). 

O Vaticano II, conforme Codina, “propiciou uma volta às fontes, às origens da 

verdadeira Tradição, a Cristo”. Por isso, houve um retorno à Palavra de Deus, sobretudo 

na Dei Verbum. Seguindo as pistas do movimento bíblico, o autor afirma que esse 

concílio “devolve à Palavra o lugar central na vida cristã”, conforme expressa o 

documento, em referência a São Jerônimo: “Desconhecimento das Escrituras é 

desconhecimento de Cristo”. (Cf. DV nº 25). Levando em consideração o período 

anterior ao Vaticano II, a Teologia considerava a Revelação como um conjunto de 

verdades que Deus havia comunicado à humanidade. No período pós-conciliar, a 

Revelação passa a ser entendida como “a comunicação viva de Deus na história por 

meio de Jesus e do Espírito”. A vida do Espírito comunicada na pessoa de Jesus. (Cf. 

CODINA, 2013, p. 17). 

A Sagrada Tradição, que se origina dos apóstolos, “progride na Igreja sob a 

assistência do Espírito Santo”. Assim, cresce o conhecimento tanto das coisas como das 

palavras que constituem parte da Tradição, através da contemplação, do estudo dos 

crentes, que dela fazem a meditação no coração, da experiência espiritual e da pregação. 

(Cf. DV nº 8). Segundo o Papa João XXIII, o Vaticano II estava sob o horizonte do 

sopro do Espírito Santo. Houve o entendimento da renovação e de aggiornamento como 

um verdadeiro Pentecostes. O Espírito Santo “é a chave silenciosa e oculta”, mas 

presente, de iluminação dos documentos conciliares, pois o Vaticano II fez o 

reconhecimento de sua atuação no mundo, no Antigo Testamento, nos profetas, em 

Jesus Cristo. (Cf. CODINA, 2013, p. 18). 

Na homilia de encerramento do Vaticano II, em 7 de dezembro de 2018, Papa 

Paulo VI exprimiu um pensamento que julgava ser um convite à humildade e à elevação 

do ânimo para os maiores ideais, sem a pretensão de fazer uma síntese de tão importante 

matéria que fora o respectivo concílio. Fez uma reflexão sobre a importância religiosa 

do Vaticano II que, segundo a sua perspectiva, correspondia em entender o significado 

das relações com Deus, que declaram a razão da existência da Igreja, a sua fé, a sua 

esperança, o seu amor, o que ela é, o que ela faz. (Cf. Documentos do Concílio 

Ecumênico Vaticano II – Conclusão Solene, p. 664). 
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Para a devida apreciação desse concílio, explicava o Papa Paulo VI, é necessária 

uma recordação do tempo em que se levou a cabo este acontecimento: tempo em que as 

pessoas estavam voltadas mais para a conquista da terra do que para o Reino de Deus; 

tempo em que o esquecimento de Deus era habitual, como se o progresso científico o 

aconselhasse; tempo em que o ato fundamental da pessoa humana, com mais 

consciência de si e da sua liberdade, tendia à exigência de uma liberdade total, portanto, 

livre de todas as leis que transcendem a ordem natural das coisas; tempo em que os 

princípios do laicismo apareciam como a consequência legítima do pensamento 

moderno e segundo os quais a sociedade humana deveria ser ordenada; tempo de 

sobreposição da razão humana contra toda a esperança; tempo, enfim, no qual as 

religiões étnicas estavam sujeitas a perturbações e transformações jamais 

experimentadas. (Cf. Conclusão Solene, p. 665). 

Há quem diga também, reconhecia o Papa Paulo VI, que o Vaticano II esteve 

voltado para a Igreja, a sua natureza, a sua estrutura, a sua vocação ecumênica, a sua 

atividade apostólica e missionária. De fato, a Igreja fez um esforço por pensar sobre si 

mesma, a fim de ampliar o conhecimento próprio e consequentemente se definir melhor, 

assim como melhor dispor os seus sentimentos e os seus preceitos. No entanto, “esta 

introspecção não foi o único fim que teve em vista, não foi uma ostentação de pura 

cultura terrena”. Segundo o Papa Paulo VI, a Igreja ao estar em si mesma, fez uma 

entrada no íntimo da sua consciência não para se comprazer em eruditas análises sobre a 

psicologia religiosa ou a história das suas experiências, ou para reafirmar os seus 

direitos ou formular as suas leis, de forma intencional; mas, fez isso para “encontrar em 

si a palavra de Cristo, viva e operante no Espírito Santo, e para sondar mais 

profundamente o mistério”. Este entendido como o desígnio e a presença de Deus fora e 

dentro de si, a fim de reavivar em si a chama da fé que, ainda em conformidade com as 

palavras do Papa Paulo VI, “é o segredo da sua segurança e da sua sabedoria”. (Cf. 

Conclusão Solene, p. 666). Os documentos conciliares, principalmente os que dizem 

respeito à Revelação, entre outros, permitem ver, de acordo com o Papa Paulo VI, “esta 

primordial intenção religiosa” e demonstram a límpida, jovial e rica vertente espiritual 

que “o vivo contato com Deus vivente faz irromper no seio da Igreja”, sob “as áridas 

glebas da nossa terra”. (Cf. Conclusão Solene, p. 666-667). 

Entretanto, fez questão em assinalar que, ao investigar o vigor religioso do 

Vaticano II, este se interessou em “perscrutar o mundo deste nosso tempo”. (Cf. 

Conclusão Solene, p. 667). Um desafio observado desde então, haja vista a constante 
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necessidade de conversão e renovação da instituição religiosa, sujeita às dificuldades e 

aos perigos inerentes a qualquer instituição histórica. (Cf. MIRANDA, 2013, p. 30). O 

Vaticano II, segundo o Papa Paulo VI, esteve próximo da sociedade humana na medida 

em que houve a preocupação concreta em conhecê-la com profundidade em todos os 

aspectos de sua realidade, em rápida e contínua mudança. No entanto, constatava que 

esse posicionamento custou à Igreja e aos seus participantes a suspeita de que, durante 

esse concílio, tivesse dominado, “mais do que era justo e com demasiada indulgência”, 

“a doutrina do relativismo que se encontra no mundo externo”, naquilo que passa 

fugazmente, nas novas modas, nas necessidades contingentes, entre outras, com prejuízo 

da orientação religiosa, própria desse tipo de encontro. Mas, longe de atribuir-lhe, 

conforme suas palavras, esta “atitude perniciosa”, Papa Paulo VI observou que “a 

religião” do Vaticano II foi, antes de mais, “a caridade”. Devido à sua declarada 

intenção, dizia o Sumo Pontífice, a esse concílio não pode ser imputada a 

irreligiosidade, a infidelidade ao Evangelho, haja vista a lembrança do ensinamento de 

Jesus Cristo em Jo 13,35: “Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos se 

tiverdes amor uns pelos outros.” (Conclusão Solene, p. 667). 

Segundo Miranda, a realização efetiva do Reino de Deus, da caridade inerente à 

fé cristã, entre outras virtudes, ainda está em processo. Por razões de cunho histórico, há 

grande quantidade de católicos somente de Batismo ou mesmo um catolicismo mais 

cultural do que religioso. De fato, para muitas pessoas o catolicismo limita-se à 

recepção de alguns sacramentos, sem que haja uma real incidência da fé em sua vida 

cotidiana; sem, contudo, a possibilidade de se fazer um juízo moral sobre tal vida. O 

que se põe em destaque é o fato de que a falta de testemunho constitui mais obstáculo 

do que sinal do Reino de Deus, privando a Igreja de credibilidade diante da opinião 

pública. Entretanto, pergunta o autor: “Quem se encontra totalmente livre dessa 

incoerência entre fé e vida?” (Cf. MIRANDA, 2013, p. 14). 

A fé cristã, afirma Miranda, não é uma fuga da realidade; ao contrário, é um 

mergulho na realidade, iluminado pelo Evangelho de Jesus Cristo, para transformá-la 

em nova criação. Em que pese a necessidade de ulteriores esclarecimentos dessa 

declaração, aos que nela estão inseridos diretamente se faz notável a necessidade de 

transparecer os valores do Reino de Deus na estrutura eclesial e no seu modo de 

proceder. (Cf. MIRANDA, 2013, p. 125). Os componentes religiosos ou morais que não 

incidem no bem do próximo não têm significado para o mundo hodierno. (Cf. 

MIRANDA, 2013, p. 126). Nesse sentido, todas as pessoas são chamadas a prestar um 
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auxílio à missão eclesial, porque o bem do próximo representa o bem da pessoa 

humana. 

 

5. Conclusão 

 

A breve retrospectiva histórica da Teologia Argentina do Povo trouxe à luz 

alguns aspectos pontuais da sua configuração naquele país, entre o Vaticano II e a III 

Conferência do Episcopado Latino-Americano, realizada em Puebla de los Angeles, 

México, no período de 27 de janeiro a 13 de fevereiro de 1979. Gera, em vista do 

protagonismo eclesial exercido no respectivo contexto, fez uma profunda relação do 

conjunto de problemas surgidos a partir da interrogação sobre a função da Igreja nos 

processos desencadeados pelas situações antagônicas do país, por sua vez, geradas na 

esteira da política interna. De outro lado, a preocupação da instituição religiosa local por 

uma renovação teológica e pastoral, desde o período anterior ao Vaticano II, que 

estabelecesse termo à dissociação observada entre tais perspectivas, também 

impulsionava alguma medida a respeito. Por fim, a necessidade de uma resposta ao 

Vaticano II, em meios aos consensos e contradições, até a recepção original, e tanto 

quanto possível, pois esta ainda carece de maior visibilidade, sobretudo na sociedade 

contemporânea. O processo histórico da América Latina, sob a influência da latente 

realidade social, proporcionava os elementos para a discussão em torno das linhas de 

ações, comumente observadas entre a evangelização e a libertação, mediante uma 

perspectiva pastoral. O braço “desarmado” nesse sentido foi Lucio Gera, haja vista a sua 

posição contrária à violência. 

O Vaticano II, considerado o marco de nova perspectiva na história da Igreja 

Católica, com suas múltiplas narrativas, proporcionou o conhecimento gradativo da 

própria realidade eclesial, sem perder de vista o diálogo com a sociedade 

contemporânea. Os documentos conciliares são, portanto, fruto desse longo processo 

real, no qual a relação com as grandes mudanças características dessa nova era estava 

sob a sua respectiva consideração. Em que pese o processo histórico para a gestação do 

Vaticano II, poder-se-ia afirmar a surpresa de seu anúncio e a aglutinação, grosso modo, 

na tentativa de trazer à consciência da sociedade civil e da Igreja no século XX a 

ilusória conquista do progresso, entendido como bem-estar material. (Cf. SOUZA; 

GONÇALVES, 2013, p. 111). 
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A verdadeira noção de progresso, segundo os autores, “consiste na soma dos 

progressos espirituais da coletividade, levando à construção da dignidade da pessoa”. 

Pois o progresso na vertente estritamente materialista “não conseguiu tornar melhor a 

humanidade: sua alma ficou ainda mais vazia” focando toda a confiança e esperança na 

ciência, na tecnologia, no desenvolvimento econômico. Diante desse quadro, a Igreja 

Católica “não só afirmou a necessidade absoluta dos valores sobrenaturais para a vida 

da humanidade, mas o seu próprio modo de estar dentro dos acontecimentos evidenciou 

a presença do fundamento sobrenatural da vida”. Contudo, os autores afirmam que 

embora aparentemente ligada de maneira muito terrena aos acontecimentos políticos e 

sociais, a instituição religiosa desenvolveu-se seguindo uma trajetória profundamente 

espiritual. Não obstante, esse dado se faz notar com clareza tanto da análise dos eventos 

que dominaram os séculos XIX e XX quanto das características dos pontificados a partir 

do Vaticano II. (Cf. SOUZA; GONÇALVES, 2013, p. 111). “Em meio a um profundo 

dinamismo histórico, o magistério eclesiástico explicitou suas afirmações doutrinárias 

em três âmbitos: o epistemológico, articulando fé e razão, o bíblico e dogmático, e o 

social.” (Cf. SOUZA; GONÇALVES, 2013, p. 113). 

A massa enorme de temas, de textos, de abordagens, de perspectivas de leitura, e 

mesmo de avaliações opostas já desfaz, segundo Miranda, qualquer ilusão de uma clara, 

objetiva e contundente compreensão a respeito de qualquer matéria que se coloque em 

estudo. Ao longo dos últimos cinquenta anos, houve um fluxo ininterrupto de reflexões 

teológicas sobre suas Constituições e Decretos, sejam elas de cunho mais histórico, 

mais sistemático ou mais pastoral. A vasta bibliografia gerada nesse período está fora da 

interpretação exclusiva de quem quer que seja a pessoa. (Cf. MIRANDA, 2013, p. 97). 

Nesse sentido, corrobora-se com a necessária adoção de uma determinada perspectiva 

de leitura, cuja justificativa esteja em função da melhor compreensão da temática em 

discussão. Assim, essa delimitação contribuiu para a nossa demonstração de que o ato 

de fé e a recepção da revelação de Deus precisam ser captados como tal pelo cristão. Ou 

seja, inseridos no espaço, no tempo, na cultura, no contexto vital, na linguagem 

disponível. Não se abdica da ação do Espírito Santo, mas se leva em consideração 

também o contexto sociocultural, linguístico e existencial da pessoa que crê. Isso 

permite o desenvolvimento da inteligência do patrimônio revelado, sempre na direção 

da mesma verdade, em conformidade com a Dei Verbum. (Cf. MIRANDA, 2013, p. 

105-106). 
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Segundo Passos, o sujeito cristão, inserido na Igreja entendida como Povo de 

Deus e como comunhão de diversidades e funções, mediante a hermenêutica conciliar, 

passa a ser acolhido com mais conaturalidade em sua práxis. A nova moldura 

eclesiológica redesenha a estrutura social da Igreja: antes, definida a partir das funções 

hierárquicas; depois, a partir do conjunto de fiéis. Preserva-se, entretanto, a distinção 

entre clero e leigo, “na sequência da teologia do poder sagrado, segundo a qual tal 

distinção fora instituída originariamente por Jesus Cristo, de quem descenderia toda a 

hierarquia eclesial”. (Cf. 2014, p. 141).  A nova concepção estabelece “a igualdade de 

todos os fiéis incorporados a Jesus Cristo e participantes de sua missão profética, 

sacerdotal e real”. Iguais em dignidade pela pertença ao mesmo corpo, os fiéis formam a 

Igreja como sujeito coletivo e individual, na medida em que todos são chamados à 

comunhão, respeitando os dons pessoais. Com efeito, “o corpo é um, formado de muitos 

membros”. (Cf. 1Co 12,12)  E cada qual com a sua função. Assim, todos têm uma 

missão na Igreja, que decorre de sua condição de membro desta. Tal condição é dom e 

não concessão para alguns; em sendo assim, exige uma resposta de cada pessoa e da 

comunidade de fiéis para a edificação do conjunto eclesial. (Cf. 1Co 12-13). (Cf. 

PASSOS, 2014, p. 142). 
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Parte II – Obispo de Roma 

 

“¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!” 

(El día que lo eligieron, 13 de marzo de 2013.) 

 

“Para a Igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica que 

cultural, sociológica, política ou filosófica. Deus “manifesta a sua 

misericórdia antes de mais” a eles. Esta preferência divina tem 

consequências na vida de fé de todos os cristãos, chamados a possuir “os 

mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus”.” (Fl 2,5). (Exortação 

Apostólica Evangelii Gaudium, nº 198).
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Capítulo III – De Bento XVI à eleição do primeiro Papa Jesuíta 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

De Bento XVI à eleição do primeiro Papa Jesuíta 

 

 

 

 

 

A passagem de Cardeal Jorge Mario Bergoglio a Bispo de Roma estava fora de 

seu pensamento: “Não, fiquem tranquilos. Para mim, o Papa é escolhido pelo Espírito 

Santo.” (HIMITIAN, 2013, p. 173). Contudo, a docilidade às moções do Espírito Santo, 

segundo a configuração da espiritualidade inaciana, será sentida a partir da sua própria 

resposta ao resultado do futuro conclave. Portanto, este capítulo tem como objetivo 

central explicitar as razões fundamentais da renúncia do Papa Bento XVI, diante da 

vasta quantidade de perguntas e suposições surgidas naquele momento, em 

concomitância à descrição do contexto eclesial, no respectivo período, considerado um 

aspecto importante para a sua decisão; e, também, os fatos da escolha do Cardeal Jorge 

Mario Bergoglio, como o novo Bispo de Roma, e primeiro Papa jesuíta. 

Papa Bento XVI fez com que o anúncio de sua renúncia ao ministério de Bispo 

de Roma, sucessor de São Pedro, em 11 de fevereiro de 2013, festa de Nossa Senhora 

de Lourdes, movimentasse o noticiário mundial, inclusive o brasileiro, que em pleno 

carnaval, deslocou a direção das câmeras para a cobertura das razões que o levaram a 

essa decisão, mas também de sua repercussão junto à sociedade. Leigos, populares, 

chefes de Estado, especialistas de diversas áreas e membros integrantes da hierarquia da 

Igreja manifestaram a sua opinião sobre o assunto. 

Os meios de comunicação, sobretudo as redes de televisões, dobraram-se à 

inusitada ocorrência, enviando repórteres para a cobertura jornalística do fato histórico, 

cujo relato era objeto de análise por parte da vasta gama de profissionais convocados 
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para o acompanhamento do processo desencadeado pela decisão de Bento XVI; que “é 

considerada quase inédita, pois o último precedente conhecido remonta há mais de sete 

séculos com a renúncia voluntária do Papa Celestino V
51

”. (GASQUES, 2015, p. 16). 

De um modo ou de outro, o fato é que Bento XVI demonstrou, por meio de sua escolha, 

fundamentada após ter examinado perante Deus reiteradamente a própria consciência e 

baseada na realidade de suas debilidades físicas e queda do vigor espiritual (Cf. 

Declaração de Renúncia), igualmente importante para o desempenho de suas funções, o 

desapego ao cargo ou mesmo a pessoas, e a humildade no reconhecimento de suas 

limitações. Diante da renúncia de seu antecessor, o próprio Papa Francisco fez a 

seguinte declaração: “O Papa Bento teve um ato de santidade, de grandeza, de 

humildade. É um homem de Deus.” (SPADARO, 2013, p. 19).  

 

1. Aspectos Gerais do Pontificado do Papa Bento XVI 

 

Joseph Aloisius Ratzinger, nascido em 1927 na Alemanha, foi Papa da Igreja 

Católica, com o nome de Bento XVI, entre 19 de abril de 2005 e 28 de fevereiro de 

2013. Entre outras funções exercidas no âmbito da instituição religiosa, cita-se a 

participação como Especialista no Vaticano II e a de Prefeito da Congregação para a 

Doutrina da Fé do Vaticano, até a sua eleição papal, ocorrida no conclave realizado de 

18 a 19 de abril de 2015, em decorrência do falecimento do Papa João Paulo II, no dia 2 

de abril de 2005; e cujo início no ministério petrino deu-se em 16 de outubro de 1978. A 

assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que estava 

prevista próxima àquele período, em Itaici, Indaiatuba, fora cancelada, “em cima da 

hora, em razão do falecimento do Sumo Pontífice”. (QUEVEDO, 2013, p. 21). 

Considerado prolífico autor (Cf. SEEWALD, 2017, capa), o Papa Bento XVI publicou 
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 Pietro del Morrone vivia como eremita, tendo fundado uma comunidade de eremitas que, 

posteriormente, foi incorporada à Ordem dos Beneditinos. A sua nomeação como Papa ocorreu na eleição 

de 5 de julho de 1294, quando adotou o nome de Celestino V. No entanto, somente em 29 de agosto, após 

um período de reflexão pessoal até sentir-se preparado para a função, foi investido em Áquila. Era um 

homem piedoso, porém inexperiente para o governo da Igreja Católica, fato que o levaria à dependência 

do rei Carlos II de Anjou. Este o impediu de fixar residência em Roma, como era o desejo dos Cardeais; 

mas, ao invés disso, em Nápoles. Não se sentindo preparado para assumir a liderança da Igreja, Celestino 

V abdicou em 13 de dezembro de 1294, em acordo com os seus Cardeais. No entanto, manteve-se refém 

do futuro eleito, o Cardeal Bento Gaetani (1230-1303), sob o nome de Bonifácio VIII (1294-1303), até a 

sua morte em 19 de maio de 1296. A prisão devia-se ao temor de um cisma decorrente das discussões 

sobre a regularidade da renúncia. Clemente V (1305-1314) canonizou-o em 1313. (Cf. FISCHER-

WOLLPERT, 1985, p. 103-105). 
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vários livros, sendo três sobre Jesus de Nazaré e três encíclicas
52

: Deus caritas est, Spe 

salvi e Caritas in veritate. 

Ao recordar os objetivos do seu Pontificado, afirmou que pretendia “dar 

prioridade ao tema de Deus e da fé”. Segundo suas palavras, isso “era importante, acima 

de tudo, levar as Sagradas Escrituras ao primeiro plano”. Como “homem que veio da 

teologia” e que sabia do seu “ponto forte”, considerava positivamente, o anúncio da fé. 

“Por isso, queria, antes de mais nada, ensinar a partir da plenitude da Sagrada Escritura 

e da Tradição.”  (Cf. SEEWALD, 2017, p. 226). Questionado sobre o fato de o sucessor 

de Pedro ser um professor, como era o seu caso, Papa Bento XVI pontuou que na 

história da Igreja, “sempre existiram papas eruditos”, a partir de Leão Magno e 

Gregório Magno, depois Inocêncio III e assim por diante. Entretanto, reconheceu que 

um Papa “não precisa ter obrigatoriamente uma formação intelectual”. Nesse sentido, 

pontuou sobre o perigo de se “enxergar a vida de modo muito teórico”. Mas, de acordo 

com a sua opinião, aos poucos ocorre o aprendizado com as pessoas o que amplia os 

horizontes. (Cf. SEEWALD, 2017, p. 226-227). 

Mas, o fato não passou despercebido, haja vista a afirmação do ex-núncio, Karl 

Josef Rauber: “Joseph Ratzinger é um estudioso irrepreensível, mas seu interesse 

genuíno é apenas pela pesquisa e pela escrita.” Este, sem dramatização, respondeu que 

um Padre “não pode ser apenas professor”, pois estará faltando algo. “A missão 

sacerdotal inclui também o empenho pastoral, a liturgia, os diálogos com o povo.” O 

que pode ter ocorrido, segundo a sua avaliação, é ter “pensado e escrito demais”; mas 

não ter feito apenas isso. (Cf. SEEWALD, 2017, p. 228). Em linhas gerais, há vários 

esclarecimentos, obviamente de cunho pessoal, feitos pelo Papa Bento XVI sobre o 

período em que esteve na Cátedra de São Pedro, relacionados às viagens e aos encontros 

próprios de sua função e a falhas e problemas observados no exercício institucional. 

Mas, o contexto eclesial soa como o mais grave fator em sua renúncia. 

 

2. Contexto Geral da Igreja Católica 

 

Já faz tempo que a Igreja Católica é alvo de crítica decorrente de vários 

problemas que têm como consequência a mais visível crise da instituição religiosa. 

Muitos deles têm característica histórica; outros foram agravados nos Pontificados de 
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 25 de dezembro de 2005; 30 de novembro de 2007; 29 de junho de 2009, respectivamente aos títulos. 
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João Paulo II e Bento XVI. Assim afirmam alguns estudiosos do assunto, como Hans 

Küng. Segundo o autor, há décadas que a instituição religiosa passa por uma grande 

crise, uma crise de direção. Mas, com a revelação dos numerosos casos de abusos 

sexuais no seio do próprio clero, os quais foram encobertos pelo Vaticano e por Bispos, 

é que essa crise tornou-se sistêmica e visível para o mundo, exigindo uma resposta de 

fundo teológico. (Cf. KÜNG, 2012, p. 12). 

Segundo outros estudiosos, a renúncia do Papa Bento XVI pôs a nu vínculos 

implícitos com uma crise eclesiástica mais ampla e profunda, a ponto de impossibilita-

lo de dar continuidade ao seu Pontificado. A magnitude do gesto não seria suficiente 

para a supressão da gravidade da causa de sua motivação, mesmo que o Papa Bento 

XVI tivesse conhecimento dos julgamentos internos e externos à Igreja. Assim, o 

conclave para a escolha do novo Bispo de Roma foi objeto de uma constatação que se 

tornara sempre mais óbvia: os Cardeais estavam diante da obrigação de dar uma 

resposta para a Igreja em crise moral e política, cuja espiral chegara ao núcleo 

hierárquico do poder, a Cúria Romana. (Cf. PASSOS; SOARES, 2013, p. 19). 

De fato, não tardaria para que o Papa Francisco
53

 expusesse à luz da lembrança 

do Vaticano II – o qual declara que “na edificação do corpo de Cristo há diversidade de 

membros e de funções” e que “único é o Espírito que, para bem da Igreja distribui os 

seus vários dons conforme as suas riquezas e a necessidade de cada ministério”, 

segundo 1Cor 12, 1-11 (Cf. LG nº 7) – a necessidade de a Cúria Romana ser pensada 

também como um “corpo” que procura, séria e diariamente, ser mais vivo, mais 

saudável, mais harmonioso e mais unido em si mesmo e com Cristo. Na realidade, 

afirmava o Papa Francisco, a Cúria Romana “é um corpo complexo, formado por 

muitos Dicastérios, Conselhos, Departamentos, Tribunais, Comissões e por numerosos 

elementos que não têm todos a mesma tarefa”; no entanto, “estão coordenados em 

ordem a um funcionamento eficaz, edificante, disciplinado e exemplar, não obstante as 

diferenças culturais, linguísticas e nacionais dos seus membros”. Esse corpo dinâmico – 

assim como a Igreja – precisa “manter uma relação vital, pessoal, autêntica e sólida com 

Cristo” sem o qual, um membro da Cúria Romana “tornar-se-á um burocrata (um 

formalista, um funcionalista, um mero funcionário): um ramo que pouco a pouco seca e 

morre e é lançado fora”. 
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 Nas tradicionais saudações de Boas Festas, no final do Tempo do Advento, mais especificamente no 

dia 22 de dezembro de 2014. 
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Papa Francisco assinalava de antemão o alimento vital a cada membro da Cúria 

Romana: “a oração diária, a participação assídua nos sacramentos, especialmente na 

Eucaristia e na Reconciliação, o contato diário com a Palavra de Deus e a 

espiritualidade trazida em caridade vivida”. Portanto, pessoalmente incluído, como 

demonstração do vigoroso empenho dispensado em prol do tratamento das doenças 

curiais, descritas posteriormente na mesma ocasião. 

O aspecto da crise, propriamente dito, já era declarado pelo Papa João XXIII, em 

sua Constituição Apostólica, com a qual é convocado o Vaticano II: “A Igreja assiste, 

hoje, a uma crise que aflige gravemente a sociedade humana. Enquanto a humanidade 

está para entrar num tempo novo, obrigações de gravidade e amplitude imensas pesam 

sobre a Igreja, como nas épocas trágicas da sua história.” Não obstante, declarava ainda 

que o mundo moderno precisava entrar em contato com as energias vivificadoras e 

perenes do Evangelho de Jesus Cristo, pois aquele “se exalta em suas conquistas no 

campo da técnica e da ciência, mas carrega também as consequências de uma ordem 

temporal que alguns quiseram reorganizar prescindindo de Deus”. Em decorrência 

disso, “a sociedade moderna caracteriza-se por um progresso material ao qual não 

corresponde igual progresso no campo moral”. (Documentos do Concílio Ecumênico 

Vaticano II, p. 9-10). 

Passados mais de cinquenta anos do início do respectivo concílio, sobre o 

aspecto da crise na instituição religiosa, segundo o Papa Bento XVI, em discurso aos 

católicos comprometidos na Igreja e na sociedade, em Friburgo, no dia 25 de setembro 

de 2011, ocorre que: “A verdadeira crise da Igreja no mundo ocidental é uma crise de 

fé. Se não chegarmos a uma verdadeira renovação da fé, qualquer reforma estrutural 

permanecerá ineficaz.” (NETO, 2013, p. 9). A mudança antropológica proposta por 

Bento XVI, a partir da renovação da fé não significa a exclusão da necessidade de 

renovação institucional. Para ele, tal renovação consiste na articulação entre a tradição e 

as demandas sociais atuais. “A igreja não encontrará uma resposta adequada a essas 

demandas orientando-se apenas por elas, sem o referencial da tradição, mas a tradição 

também deixará de ser uma força viva se não estiver em diálogo com as demandas 

atuais.” (NETO, 2013, p. 9). O argumento encontra reforço na Evangelii Gaudium, do 

Papa Francisco: “Não convém ignorar a enorme importância que tem uma cultura 

marcada pela fé, porque, não obstante os seus limites, essa cultura evangelizadora tem, 

contra os ataques do secularismo atual, muito mais recursos do que a mera soma dos 

crentes.” (EG nº 68). 
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No entanto, as rápidas e sucessivas transformações socioculturais são desafios 

para a vivência da fé “nessa sociedade hodierna com suas luzes e suas sombras”. A 

pessoa cristã procura pautar a sua conduta pela mensagem evangélica, sem subtrair-se 

da condição de membro daquele respectivo contexto. O mesmo se diz em relação à 

Igreja, desafiada pela sociedade contemporânea. (Cf. MIRANDA, 2014, p. 17). Esta, 

em linhas gerais, caracterizada pela hegemonia do fator econômico e da racionalidade 

funcional, pelo pluralismo de mentalidades e modos de vida, pela oferta ilimitada de 

bens de consumo com o nefasto individualismo dela decorrente. Segundo o autor, a 

ausência de um tecido cultural unitário determinado pela visão cristã da realidade, assim 

como se observava no passado, enfraquece a plausibilidade da fé cristã. (Cf. 

MIRANDA, 2013, p. 172). 

A “saída”, do ponto de vista papal, está marcada pela “necessidade imperiosa de 

evangelizar as culturas para inculturar o Evangelho”. Em sendo assim, “nos países de 

tradição católica, tratar-se-á de acompanhar, cuidar e fortalecer a riqueza que já existe”, 

ao passo que, em “países de outras tradições religiosas ou profundamente secularizadas, 

há que procurar novos processos de evangelização da cultura, ainda que suponham 

projetos a longo prazo”. (EG nº 69). A fé cristã, em suas diferentes expressões, “não se 

negocia”, embora haja a constatação dessa “tentação” ao longo da história do Povo de 

Deus. Ou seja, “a tentação de ser um pouco ‘como fazem todos’, a tentação de não ser 

tão rígidos”. Isso decorre do fato de que o testemunho da fé implica coragem e 

integralidade. (Cf. BERGOGLIO, 2015, p. 69). 

 

3. Do silêncio à renúncia 

 

O Papa Bento XVI fez algo considerado inédito na história da Igreja Católica, 

haja vista o fato de ser a primeira renúncia de um Sumo Pontífice ao cargo, em pleno 

exercício da função, de forma voluntária. Contudo, fez jus à dificuldade na tomada de 

decisão, pois não se trata de algo simples: “É uma decisão à qual não se chega com 

facilidade e sobre a qual sempre é necessário refletir.” No entanto, “a evidência de fazê-

lo na época era tão grande que não houve nenhum conflito interior doloroso naquele 

momento”. Exceto aquele relacionado à “consciência da responsabilidade e da 

gravidade dessa escolha, que exige um discernimento contínuo e escrupuloso, também 

diante de Deus e de si mesmo”. Ainda que isso não o tenha deixado “em frangalhos”. 
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(SEEWALD, 2017, p. 41). O impacto era notável em toda a sociedade, especialmente, 

no âmbito interno da instituição religiosa. 

A decisão já estava clara desde as férias de verão, em meados de 2012, por volta 

do mês de agosto, embora tornada pública, somente alguns meses depois. A viagem 

apostólica ao México e à República de Cuba
54

 havia exigido demais de si próprio. Os 

motivos expostos pelo Sumo Pontífice referiam-se estritamente à sua saúde em geral, 

“pois não estava muito bem” e ao diagnóstico médico: “O senhor não pode mais 

atravessar o Atlântico.” Preocupado com os compromissos assumidos diante da Jornada 

Mundial da Juventude, prevista para o ano de 2014, no Rio de Janeiro; mas, antecipada 

em um ano, devido à Copa do Mundo, fez a opção pela renúncia a tempo para a 

preparação do sucessor ao encontro no Brasil. (Cf. SEEWALD, 2017, p. 42). 

O silêncio a respeito da decisão, quebrado naquela manhã de 11 de fevereiro de 

2013, fez-se possível porque “com o bom Deus se fala em abundância”. Portanto, sem 

necessidade de diálogo com qualquer pessoa. Porém, até pouco antes da renúncia, 

quatro pessoas já estavam cientes, entre elas o seu irmão. Segundo o Papa Bento XVI, 

isso era necessário para que pudesse manter a autoridade e, consequentemente, o valor 

de sua missão, sem prejuízo do cumprimento do mandato até a data prevista e do 

serviço até a sua conclusão. Mediante a certeza íntima de que precisava fazer isso, 

então, sem o receio de ser dissuadido da decisão, sobre a qual já estava suficientemente 

convencido, escreveu a declaração de renúncia; no máximo duas semanas antes. (Cf. 

SEEWALD, 2017, p. 43). 

A escolha pelo texto em latim, segundo a sua justificativa, estava ligada à 

importância do fato, além de ser uma língua que “domina bem”; assim, “conseguiria 

escrever de forma decente”, de acordo com as suas próprias palavras. Em italiano, 

haveria o risco de deixar passar algum erro. (Cf. SEEWALD, 2017, p. 43). Quanto ao 

dia “11 de fevereiro”, Papa Bento XVI explicava que o dia de Nossa Senhora de 

Lourdes e a festa de Santa Bernadete de Lourdes era o mesmo do seu aniversário 

natalício. Então, há ligações nesse sentido “interior”. (Cf. SEEWALD, 2017, p. 44). Por 

fim, a saída motivada pelo “declínio de suas forças” obteve a seguinte justificativa: “o 

sucessor de Pedro não é ligado apenas a uma função, mas se enraíza no próprio ser”. Em 

sendo assim, “a função não é o único critério”. O Papa, pontua, “tem que realizar coisas 

concretas”, ter sob controle determinadas situações e assim por diante. Então, quando 

                                                             
54

 Ocorrida no período de 23 a 29 de março de 2012. 
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“não existe mais capacidade para tanto” é imperativo “que se libere a Cathedra”, ao 

menos segundo o seu ponto de vista. (Cf. SEEWALD, 2017, p. 46). 

 

4. Da Sé Vacante ao Habemus Papam: A eleição do Cardeal Jorge Mario Bergoglio 

 

A partir da Sé Vacante, o clima eclesial era outro: de uma parte observava-se 

desolação devido à gravidade da situação, especialmente, no âmbito interno da Igreja; 

por outra a movimentação midiática, ora apoiada em grupo especializado, ora no palpite 

desvinculado de qualquer reflexão mediante os parâmetros institucionais exigidos pela 

renúncia do Papa Bento XVI. O nome do Cardeal Bergoglio estava longe de ser o 

primeiro da lista na “onda” de apostas notadas sobre o próximo Bispo de Roma, desde o 

momento em que os Cardeais eleitores encerraram-se na Capela Sistina, com a missão 

de escolher o 266º sucessor de Pedro. O mesmo era observado entre os vaticanistas. No 

entanto, durante o encontro, ocorrido na sede da cúria portenha, com um grupo de 

religiosos do Movimento Apostólico de Schoenstatt, uma comunidade alemã que tem 

sua sede em Florencio Varela, nos arredores da capital argentina, o Cardeal Bergoglio 

mostrou-se bastante solícito em responder as perguntas que lhe foram dirigidas, entre 

elas, a que se referia sobre qual deveria ser o perfil do novo Pontífice. Três dias antes de 

sair em viagem a Roma para o respectivo conclave, a sua resposta foi a seguinte: 

 

Primeiro, tem que ser um homem de oração, um homem 

profundamente vinculado a Deus. Segundo, tem que ser uma pessoa 

que creia profundamente que o dono da Igreja é Jesus Cristo e não ele, 

e que Jesus Cristo é o Senhor da história. Terceiro, um bom Bispo. 

Deve ser um homem que sabe cuidar, acolher, terno com as pessoas, 

que sabe criar comunhão. E, quarto, tem que ser capaz de limpar a 

cúria romana, disse o Cardeal, segundo palavras de Padre Ángel 

Strada que compareceu ao encontro. (Cf. HIMITIAN, 2013, p. 174). 

 

Segundo o Padre Ángel Strada “sem saber, estava fazendo uma descrição de sua 

pessoa”. (Cf. HIMITIAN, 2013, p. 174). Mas, até então, tudo era incerto. Embora fosse 

previsível a expectativa em torno do futuro Bispo de Roma, àquela altura o 

sensacionalismo estava exacerbado, haja vista a atuação midiática, imbuída do espírito 

mundano que busca determinar o sucesso a partir daqueles que são mais qualificados e 

têm condições para exercer algum alto cargo, como se a Igreja fosse uma grande 

empresa e estivesse à procura de um gerente ou executivo de alto nível. De acordo com 

essa lógica, o conclave seria uma espécie de avaliação de qualidades operacionais dos 



98 

 

Cardeais. E, verificadas as suas qualificações, estariam aptos ao cargo. No entanto, a 

função do Papa não é um cargo que o eleito exerce: é um ministério iluminado pelo 

Espírito Santo em comunhão com todos os Bispos da Igreja Católica. A sua missão é 

cuidar do Corpo de Cristo e não zelar por uma empresa lucrativa na qual serão feitos 

negócios. Ser o Bispo de Roma é o primeiro princípio eclesiológico do ministério de 

Pedro; depois, lhe são delegadas as demais funções em conjunto com os demais 

dicastérios e as instâncias de governo dentro do Vaticano. (Cf. GASQUES, 2015, p. 22). 

A semelhança de entendimento pode ser constatada na pontuação de Mário de 

França Miranda: “Não podemos reduzir a missão a um projeto empresarial ou a uma 

organização humanitária.” (2017, p. 77). Em que pese a importância “da valorização da 

experiência pessoal como a referência mais confiável na atual inflação de discursos que 

se relativizam e mutuamente se destroem” e baseado na Evangelii Gaudium, o autor 

corrobora com a ideia de que a mística da fé é o coração da reforma eclesial do Papa 

Francisco, com ênfase no fato de que isso provém da própria fé cristã. (Cf. MIRANDA, 

2017, p. 75). Tal referência deve-se ao fato de que para alguns, a escolha do Cardeal 

Bergoglio, como o novo Bispo de Roma, estava vinculada à necessidade improrrogável 

de reforma eclesial. 

Vários nomes circularam entre os possíveis sucessores à Cátedra de Pedro. 

Citamos alguns, de acordo com as regiões geográficas. Assim, entre os latino-

americanos, falava-se em Dom Odilo Pedro Scherer, brasileiro, 63 anos, Arcebispo de 

São Paulo, a maior arquidiocese da América Latina; Dom Cláudio Hummes, brasileiro, 

78 anos, Arcebispo Emérito de São Paulo; Dom João Braz de Aviz, brasileiro, 65 anos, 

ex Arcebispo de Brasília; Dom Jorge Mario Bergoglio, argentino de origem italiana, 

Arcebispo de Buenos Aires; Dom Leonardo Sandri, argentino, 69 anos, Prefeito da 

Congregação para as Igrejas Orientais. Entre os europeus estavam Dom Angelo Scola, 

italiano, 72 anos, Arcebispo de Milão; Dom Péter Erdó, húngaro, 60 anos, Arcebispo de 

Budapeste; Dom Christoph Schönborn, austríaco, 68 anos. Com relação aos norte-

americanos, três figuravam na lista: Dom Marc Ouellet, canadense, 67 anos, ex-

Arcebispo de Quebec, uma das Dioceses mais laicas de seu país; Dom Timothy Dolan, 

americano, 63 anos, Arcebispo de Nova York; Dom Sean O’Malley, americano, 68 

anos, Arcebispo de Boston. E um na África: Dom Peter Turkson, ganês, 64 anos, 

Presidente do Pontifício Conselho para a Justiça e a Paz. (Cf. GASQUES, 2015, p. 22-

24; PIQUÉ, 2014, p. 12-13). 
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Cada nome citado era acompanhado das respectivas apreciações críticas perante 

o exercício eclesial; cuja omissão, sem prejuízo ao presente trabalho, deve-se ao fato de 

serem formuladas no bojo do período antecedente à realização do conclave e de forma 

bastante resumida, com enfoque segundo a perspectiva momentânea. Portanto, 

constituída pela forte especulação, na qual os milhares de páginas escritas e as centenas 

de horas de rádio e televisão passaram a ser, de repente, os ilustres porta-vozes em 

assuntos do Vaticano (Cf. GASQUES, 2015, p. 24). Contudo, destaca-se que o Cardeal 

Jorge Mario Bergoglio, pessoalmente dito ou em relação à opinião pública, estava 

distante de ser considerado o eleito pelos Cardeais durante a repentina escolha. Os 

argumentos para tal não lhe faltavam: a idade avançada, quase prestes a sair de cena; e, 

já estava aposentado, haja vista a renúncia como Arcebispo de Buenos Aires, após 

completar os 75 anos. Por outro lado, até um possível atraso na sucessão em Buenos 

Aires já estava previsto por si mesmo, em decorrência da prioridade pela realização do 

conclave. (Cf. PIQUÉ, 2014, p. 11). 

Juntamente com essa lista, que pode ser ainda maior, outras instâncias midiáticas 

aventuraram-se em dar opiniões a respeito do futuro conclave. Como exemplo, uma 

associação americana de vítimas de abusos sexuais por Padres pedófilos publicou uma 

lista chamada “negra” de doze possíveis candidatos “papáveis” exortando a Igreja a 

levar a sério a proteção de crianças, a ajuda às vítimas e as denúncias de corrupção. 

Eram eles: Leonardo Sandri da Argentina; George Pell da Austrália; Marc Ouellet do 

Canadá; Timothy Dolan – Nova Iorque, Sean O’Malley – Boston e Donald Wuerl – 

Washington, todos, portanto, dos Estados Unidos da América; Peter Turkson de Gana; 

Oscar Rodríguez Maradiaga de Honduras; Tarcisio Bertone e Angelo Scola da Itália; 

Norberto Rivera Carrera do México e Dominik Duka da República Tcheca. (Cf. 

GASQUES, 2015, p. 24). Conforme observado, alguns desses nomes figuravam entre os 

candidatos à sucessão do Papa Bento XVI. 

Naqueles dias intensos e cheios de expectativa que precederam o conclave, a 

imprensa questionava os Cardeais com perguntas voltadas sobre qual deveria ser o perfil 

do Papa no tempo presente. Destaca-se, agora, a resposta do Arcebispo de Viena, 

Cardeal Christoph Schönborn, frade dominicano e antigo aluno de Ratzinger, segundo o 

qual, embora se falasse muito dos problemas do governo da Cúria Romana, a instituição 

religiosa não precisava tanto de um administrador, mas de um líder espiritual de uma 

comunidade de fé, “um homem de fé e do Evangelho, um homem credível.” (Cf. 

QUEVEDO, 2013, p. 61-62). 
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No período pré-conclave – em que os Cardeais descrevem a situação da Igreja e 

estabelecem um perfil do Pontífice que se requer para o momento, através das 

congregações gerais – atribuíram ao Cardeal Bergoglio uma participação destacada no 

primeiro dia do encontro. “Isso não significava que fosse um dos candidatos mais fortes, 

mas que era considerado um Kingmaker, uma voz autorizada, um marcador de 

tendências.” (Cf. HIMITIAN, 2013, p. 188). Assim descreve a autora, com base em 

leitura jornalística internacional: quando todos os Cardeais aguardavam em silêncio, o 

Cardeal Bergoglio, com voz serena, pausada e coloquial, dirigiu-lhes uma mensagem 

que obrigou muitos a repensar o nome de seu candidato. (Cf. HIMITIAN, 2013, p. 188). 

O conclave propriamente dito tem um ritual inalterado há mais de oito séculos, 

com algumas modificações introduzidas pelos últimos Papas. A reunião, mediante 

rigoroso sigilo, é iniciada logo após a morte ou renúncia do Papa – de 15 a 20 dias de 

intervalo. Isso se deve à distância que, na Idade Média, era julgada necessária. Após a 

convocação do colégio cardinalício e estando todos os membros votantes presentes, dá-

se o início do conclave, no qual permanecem incomunicáveis com o exterior até que se 

tenha escolhido um Papa. O momento inicial é marcado pela confraternização, pelo 

diálogo e encontro, e também pela oração. Essa etapa termina com a missa Pro 

Eligendo Romano Pontifice, com a presença de todos os Cardeais na Basílica de São 

Pedro, na mesma manhã em que se começa o conclave. Depois, os membros do colégio 

cardinalício dirigem-se à Capela Sistina, onde são realizadas as votações. (Cf. 

GASQUES, 2015, p. 25-27). 

No âmbito do colégio cardinalício, há o que se denomina de congregação. No 

capítulo II da primeira parte da Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis 

constam as normas das congregações de Cardeais preliminares à eleição do Sumo 

Pontífice (Motu Proprio com o qual o Papa Bento XVI retoma a norma tradicional 

sobre a maioria necessária na eleição do Sumo Pontífice, 11 de junho de 2007). No 

período da Sé Vacante há duas espécies de congregações dos Cardeais: uma geral – 

reunião de todo o colégio; e a outra particular – presidida pelo Cardeal camerlengo e 

constituída por três Cardeais (um de cada ordem do colégio cardinalício), sorteados a 

cada três dias. Essa congregação é responsável somente pelas questões funcionais 

diárias. As congregações gerais que antecedem o início da eleição, chamadas 

“preparatórias”, iniciaram-se no dia 4 de março de 2013, e foram diárias até o dia 11 de 

março de 2013. Usando da faculdade concedida por Motu Proprio pelo Papa Bento 

XVI, no dia 8 de março de 2013, foi deliberado unanimemente pelos Cardeais eleitores 
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a antecipação do conclave – derrogando a regra geral de 15 a 20 dias, após o início da 

Sé Vacante – ficando marcado para o dia 12 de março de 2013 o início do conclave para 

a escolha do novo Sumo Pontífice da Igreja Católica. (Cf. GASQUES, 2015, p. 27); 

alcançando o seu fim um dia depois. 

 

5. A escolha por “Francisco” de Assis 

 

Francisco di Pietro di Bernardone nasceu em 1181 ou 1182, em Assis. O anseio 

por conhecê-lo já esteve presente no passado e pode-se dizer que a curiosidade acerca 

de sua pessoa e história continua viva; talvez com mais intensidade em decorrência da 

associação de seu nome ao sucessor do Papa Bento XVI, Papa Francisco. A escolha do 

respectivo nome – dada a partir da interlocução com o Cardeal Dom Frei Cláudio 

Hummes (1934 –), ofm, Prefeito Emérito da Congregação para o Clero, a quem o eleito 

chamou de “grande amigo” – foi motivo de amplo questionamento, ao que o Papa 

Francisco respondeu: “Quando os votos atingiram dois terços, surgiu o habitual aplauso, 

porque foi eleito o papa. Ele (Dom Cláudio) me abraçou, me beijou e me disse: ‘Não se 

esqueça dos pobres’.” Então, “aquela palavra ficou na cabeça: os pobres, os pobres. 

Logo depois, associando com os pobres, pensei em Francisco de Assis”. 

(DOMINGUES, 2013, p. 14). 

O diálogo, embora constatado, terá sido o “único” motivo da escolha instantânea 

do então Cardeal Bergoglio? Para a melhor elucidação da pergunta proposta, recorda-se 

que este é conhecido, na Argentina, como grande defensor dos pobres e pelo apoio aos 

programas sociais. (Cf. ABREU, 2013, p. 19). Ao lado dessa realidade, está a de 

homem com comportamento humilde, assim como o seu trabalho pastoral junto às 

favelas que visitava e o costume de usar transporte público: metrô e ônibus, ao invés de 

automóvel com motorista; e, ainda, cozinhar a própria comida no local onde morava, na 

sede do arcebispado. 

Outros fatos de sua trajetória podem certamente incrementar a justificativa para 

a pergunta feita; mas, o ponto é que a escolha por chamar-se Francisco, como guia e 

inspiração para o Pontificado (Cf. Laudato Sì, nº 10), faz uma diferença relevante, dada 

a mensagem que o “Pobre de Assis” plantou em seu próprio contexto histórico e cuja 

repercussão – mediante o cuidado de não entrar em anacronismo – ainda causa impacto 

nos dias atuais, a quase duas décadas do terceiro milênio. 
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6. Quem foi Francisco de Assis? 

 

Para traçar ainda que minimamente a história de Francisco de Assis é preciso 

levar em conta o fato de que, mesmo diante dos inúmeros escritos dele próprio, os 

textos tratam de alguns de seus comportamentos e menos de si, portanto, não se pode 

“esperar de sua obra nenhuma informação precisa de sua vida”. (Cf. LE GOFF, 2001, p. 

45). No entanto, essa constatação adquire um grau de dificuldade menor diante do 

sistemático estudo das Fontes Franciscanas por parte de um significativo número de 

pesquisadores. Levando em consideração o anseio de muitos na busca do “verdadeiro” 

Francisco de Assis, dentre as excelentes biografias a seu respeito, opta-se, no presente 

trabalho, pelo Testamento, o mais “autobiográfico” de seus escritos. (Cf. LE GOFF, 

2001, p. 45). Segundo Crocoli (2015) “o Testamento é o texto de Francisco mais 

conhecido pelos frades das primeiras gerações, quer pelo grande número de manuscritos 

que o reportam quanto pelas discussões que gerou no interior da Ordem.” (p. 13). 

Sobre o contexto geral do Testamento, as informações históricas atestam o 

consenso de que tenha surgido nos últimos meses da vida do Santo e que tenha sido 

ditado, embora haja dúvida sobre a língua em que foi escrito. Dois representantes 

insignes dos Espirituais, no início do século XIV – Freis Hubertino de Casale e Ângelo 

Clareno entendem que há uma relação estreita entre a Regra
55

 e o Testamento: “ambos 

escritos por revelação de Deus”. Nesse sentido, “o Testamento deveria estar 

indissoluvelmente vinculado à Regra, porque somente de sua unidade, os frades 

poderiam conhecer a verdadeira e única intenção de Francisco”. (Cf. CROCOLI, 2015, 

p. 15). 

Não há dúvida, segundo o autor, que o Testamento está ligado ao “desejo de 

Francisco ao despedir-se dos irmãos, deixando sua vontade como herança e recordação 

preciosas”. Trata-se, de acordo com o autor, de seu “ambiente de origem”. O 

Testamento é fruto de “uma longa meditação e de elaboração, desde o breve e 

improvisado texto de maio, em Sena”, de 1226. Houve a partir de então, conforme esse 

ponto de vista, “um sério trabalho de maduração e desenvolvimento” até o atual 

Testamento, concluído provavelmente no palácio episcopal, em setembro, antes de 

                                                             
55

 Em 1210, Francisco havia ido a Roma, com seus doze primeiros discípulos, e obteve do Papa Inocêncio 

III a aprovação verbal para a primeira Regra dos Frades Menores, que foi perdida. Em 1221, Francisco 

redigiu uma nova regra, que não é aprovada nem pela Ordem nem pela Cúria Pontifícia (Regula non 

bullata). Em 1223, Francisco redige uma nova regra, aprovada pelo Papa Honório III (Regra bullata). (Cf. 

LE GOFF, 2001, p. 16-18). 
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transferir-se para a Porciúncula, onde se dá o seu falecimento. O texto, desejado por 

Francisco, passou por elaboração e modificação devido “às tensões e discussões com os 

frades”, cuja dedução é construída com base na norma sobre a construção de casas e 

também na natureza deste escrito (Cf. CROCOLI, 2015, p. 15-16): 

 

Cuidem os irmãos para não receber de modo algum igrejas, pequenas 

habitações pobrezinhas e tudo que for construído para eles, se não 

estiver como convém à santa pobreza que prometemos na regra, 

hospedando-se nelas sempre como forasteiros e peregrinos (Cf. 1Pd 

2,11). (Testamento nº 24). 
 

E não digam os irmãos: Esta é outra regra; porque esta é uma 

recordação, uma admoestação, uma exortação e o meu testamento que 

eu, Frei Francisco pequenino, faço para vós, meus irmãos benditos, 

para que observemos mais catolicamente a regra que prometemos ao 

Senhor. (Testamento nº 34). 

 

Nesse sentido, é um texto importante para o próprio Francisco e colocado em 

discussão por um grupo de frades, mesmo durante a sua elaboração. Para o autor, o 

Testamento é também “o ponto de convergência de uma caminhada que, se não iniciou 

em 1209 com o propositum vitae
56

”, teve o início em 1216, por ocasião de exigência 

surgida no Concílio de Latrão IV. (Cf. CROCOLI, 2015, p. 16). Em 1215, o Papa 

Inocêncio III reuniu um Concílio em São João de Latrão, o quarto a realizar-se nessa 

Igreja. Esse encontro decidiu por uma nova cruzada e estabeleceu as bases para uma 

reforma da Igreja. Esse tímido aggiornamento dava a impressão de ir ao sentido dos 

desejos de São Francisco e o Papa tinha adotado por emblema da reforma o tau
57

. (Cf. 

LE GOFF, 2001, p. 80). Nesse período, criou-se uma tendência no sentido de 

estabelecer ligações precisas entre o respectivo Concílio e São Francisco; houve o 

desejo de que este o tenha assistido e lá tivesse encontrado São Domingos, mas nada o 

prova. (Cf. LE GOFF, 2001, p. 81). 

Entretanto, “Inocêncio III, Francisco e Domingos, dentro um mesmo espírito 

mas com estilos diferentes, buscam trazer soluções para o mesmo problema: num 

mundo em mutação, abrir para os horizontes novos caminhos no sentido da salvação”. 

Levando em consideração essa situação comum, concluiu-se mais tarde ter havido 

                                                             
56

 Em 1209, Francisco tinha vinte e seis ou vinte e sete anos de idade; e, de convertido, torna-se 

missionário. É o ano de nascimento de “São Francisco” e dos “franciscanos”. (Cf. LE GOFF, 2001, p. 

69). 
57

 Letra grega correspondente ao nosso T. (Nota do tradutor). O símbolo era marcado na fronte dos justos 

e caro a São Francisco, que com ele assinava as suas cartas e o pintava nos muros de seus eremitérios. 

(Cf. LE GOFF, 2001, p. 80-81). 
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encontros materiais a fim de ocultar as divergências que separavam a cúria romana dos 

dois santos; e, se não dos dois santos, pelo menos de seus filhos espirituais entre si. 

Segundo o autor, o Concílio continha uma evidente ameaça a Francisco, Domingos e 

aos seus companheiros, haja vista o Cânon 13 que proibiu formalmente a fundação de 

novas ordens e o Cânon 10 que previa a atividade dos frades em conjunto com os bispos 

auxiliares. Esta “não apenas para assegurar a pregação, mas para ouvir confissões, 

distribuir as penitências e para todas as outras coisas referentes à salvação das almas”. 

(Cf. LE GOFF, 2001, p. 81). 

Para o autor, o papel de ajudantes estreitamente subordinados à hierarquia 

contrariava as intenções de Domingos e de Francisco; e ambos procuravam 

desvencilhar-se das ameaças de maneira diferente. Nesse sentido, em 1216, Domingos, 

adotando a regra de Santo Agostinho para seus pregadores organizados em confrarias de 

cônegos regulares, conseguiu fundar sua ordem sob a ficção da simples continuação de 

uma tradição existente. (Cf. LE GOFF, 2001, p. 81). Para Tugwell, no entanto, “é válido 

pensar que Domingos e seus irmãos quisessem mostrar, tão claramente quanto possível, 

que eram verdadeiramente religiosos”. O que também recomendava o Papa Inocêncio 

III. Ressalta ainda Tugweel que “a decisão estratégica de 1206
58

 tornara-se em 

convicção espiritual profunda para Domingos”. (Cf. TUGWEEL, 1996, p. 24-25). Este, 

segundo o autor, “nunca duvidara do valor peculiar à vida religiosa tradicional”. 

Portanto, afirma o seguinte: “sejam quaisquer as motivações estratégicas que atuaram na 

adoção do costumário de 1216, Domingos permaneceu firme até a morte quanto à 

fidelidade de seus irmãos com relação à observância regular”. (Cf. TUGWEEL, 1996, p. 

25). 

Francisco, segundo Le Goff, “age mais discretamente”. Estava “preocupado em 

não transformar seus companheiros em uma ordem verdadeira para dar-lhes mais 

maleabilidade”, assim como “construir mais facilmente”, o que concretizaria “a 

coexistência entre leigos e clérigos, a ponte entre a Igreja e os leigos”. Francisco, para o 

                                                             
58

 Segundo o autor, não há certeza de que Domingos havia concebido o desejo pessoal de ser missionário 

entre os pagãos. De toda forma, os seus passos caminhavam nessa direção. (p. 8). Obediente ao seu Bispo, 

Diego, que lhe tinha grande estima (p. 6), Domingos foi o único companheiro a acompanhá-lo na missão 

papal: Inocêncio III pretendia a conversão dos hereges pela pregação e pela entrega à justiça dos que se 

obstinassem. (p. 9). Para Diego, o êxito dessa empreitada viria através do adequado ajuste ao “modelo 

apostólico”, viajando a pé e mendigando o pão de porta em porta. Domingos, por sua vez, jamais vacilou. 

Embora tenha sido atraído à vida apostólica, por circunstâncias acidentais, sabia que estas pudessem 

ensinar-lhe algo, assim como exigir dele um modo de atuar. A visão de Diego amadureceu na mente de 

Domingos até fazer da relação entre pregação e pobreza radical um compromisso inquebrantável. (p. 10-

11). 
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autor, faz uso da “aprovação verbal
59

 de Inocêncio III para considerar que as decisões 

do Concílio não atingem seus irmãos já reconhecidos”. (Cf. LE GOFF, 2001, p. 81). 

Nesse consentimento verbal, o Papa “impôs aos frades que obedecessem a Francisco, e 

a Francisco que prometesse obediência aos papas. Sem lhes conferir as ordens maiores, 

mandou tonsurar todos eles, que eram leigos” e conferiu o diaconato a Francisco. 

Finalmente, autorizou-os a pregar, ou seja, dirigir exortações morais ao povo. (Cf. LE 

GOFF, 2001, p. 74). 

Por esse ano, segundo Crocoli, houve o desencadeamento de “um amplo 

processo de transformação interna da Fraternidade como consequência direta do 

crescimento numérico e das novas situações em que se encontravam os frades”. As 

novas exigências precisavam de uma resposta. Posteriormente, em 1219-1220, um texto 

normativo que contivesse a intuição original de Francisco já não podia ser protelado. O 

trabalho de sua institucionalização jurídica teve seu desfecho no Testamento, depois de 

ter passado pelas duas versões da Regra, atualmente conhecidas. (Cf. CROCOLI, 2015, 

p. 16). O Testamento, segundo Le Goff, “é um texto capital”. Em sua avaliação, 

Francisco “quis fazer dele um complemento da Regra e dar-lhe do mesmo modo força 

de lei na Ordem”. Nesse texto, segundo declara o autor, Francisco transparece “uma 

tristeza dilacerante na qual se sente que perpassa mesmo como que um toque de 

desespero”. 

 

Lembra aí sua veneração pelas igrejas, sua fé nos sacerdotes, incluídos 

aí os teólogos, também evoca o papel decisivo dos leprosos em sua 

conversão, a inspiração que recebeu só de Deus para definir seu ideal, 

a obrigação do trabalho manual, a necessidade de não demorar-se 

“senão como estrangeiro e peregrino” nas pobres igrejas e conventos, 

a proibição absoluta de pedir privilégios à cúria romana, o dever 

estrito de seguir a Regra e o Testamento sem nada a esses textos 

acrescentar nem cortar, sem neles incluir nenhum comentário. (Cf. LE 

GOFF, 2001, p. 97-98). 

  

O Testamento é finalizado com a benção fraterna, lembrando também os três 

princípios essenciais: o amor entre todos os irmãos da Ordem, o respeito de “nossa 

                                                             
59

 Na condição de historiador, Le Goff expõe alguns problemas na viagem de Francisco a Roma, para o 

diálogo com Inocêncio III. Então, põe em dúvida a intenção do frade quanto à aprovação de uma “regra” 

e consequentemente a fundação de uma “ordem”, haja vista o levantamento feito junto ao escrito de 

Tomás de Celano, que o autor julga ser “vago”. (Cf. LE GOFF, 2001, p. 71). O fato é que Inocêncio III 

aprovou o texto que Francisco lhe submetia; mas, o fez de forma verbal, sem nada por escrito. (Cf. LE 

GOFF, 2001, p. 74). 
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senhora a Santa Pobreza”, a obediência à “Santa Madre Igreja”. (Cf. LE GOFF, 2001, p. 

98). 

 

7. Conclusão  

 

Papa Bento XVI fez história com a sua renúncia, em grande parte, motivada pelo 

desgaste físico, incrementado pela corrupção na instituição religiosa e por uma série de 

outros escândalos. A saída pôs fim ao isolamento eclesial decorrente da tentativa 

frustrada de resolução de tantos problemas internos. A participação do Cardeal 

Bergoglio no conclave ocorrido após a renúncia do Papa Bento XVI foi tão importante 

para a sua respectiva eleição como futuro Bispo de Roma quanto a sua trajetória no 

âmbito interno da Igreja, em diferentes funções. Mas, isso tem relação, sem dúvida 

alguma, com a sua habilidade na condução dos processos de crise observados nas 

relações eclesiais, baseado na pedagogia inaciana de Governo da Companhia de Jesus, 

de modo geral, sem discrepâncias ao longo do caminho trilhado até então. 

O pedido de oração, à luz dos EE de Santo Inácio de Loyola, significa que esta 

prática, indiscutivelmente pessoal, é necessária para o esvaziamento de si próprio, na 

medida em que torna o espaço interior livre para o preenchimento de Deus. De outra 

forma e segundo Mário de França Miranda, “a frequência e a sinceridade dos repetidos 

pedidos por parte do Papa Francisco revelavam que ele enfrentava uma dura batalha 

pela reforma da Igreja”. Os combatentes eram não só opositores de dentro da instituição 

eclesial, mas também pessoas e entidades da atual sociedade que se sentiam ameaçadas 

pelo conteúdo dos seus pronunciamentos em favor do diálogo, da justiça, da 

misericórdia e da paz. De fato, de acordo com o autor, a volta ao Evangelho de Jesus 

Cristo, razão para tanto desconforto pessoal ou coletivo, significa “mais do que somente 

práticas e mentalidades recebidas do passado”. Segundo o seu ponto de vista, a Palavra 

de Deus e a própria fé, dom oferecido por Ele, precisam ser acolhidas de forma 

consciente e na liberdade. “E a opção de fé numa sociedade pluralista e secularizada já 

não é tão simples como no passado.” (Cf. MIRANDA, 2017, p. 7-8). 

Levando em consideração a escolha por “Francisco”, destaca-se que, ao lado de 

todas as características descritas sobre uma das personagens mais impressionantes de 

seu tempo e, ainda hoje, da história medieval (Cf. LE GOFF, 2001, p. 9), tem profunda 

relação também com a caridade. Os franciscanos tiveram um importante papel na 

aplicação concreta das obras de misericórdia, com interesse mais particularmente pelos 
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pobres e pelos doentes. Um caso mais específico é o cuidado com os leprosos. (Cf. LE 

GOFF, 2001, p. 218). Papa Francisco, por sua vez, afirma que é necessária “a 

capacidade de curar as feridas e de aquecer o coração dos fiéis, proximidade”. (Cf. 

SPADARO, 2013, p. 19). À Igreja é necessário “tomar a seu cargo as pessoas, 

acompanhando-as como o bom samaritano que lava, limpa, levanta o próximo”. Eis o 

“Evangelho puro”. O Povo de Deus, pontua o Papa Francisco, “quer pastores e não 

funcionários ou clérigos de Estado”. Nesse sentido, a Igreja precisa “sair de si mesma e 

ir ao encontro de quem não a frequenta, de quem a abandonou ou lhe é indiferente”. (Cf. 

SPADARO, 2013, p. 20). 

A característica, porém, guarda semelhança com o trabalho cultural do jesuíta. 

Papa Francisco explica isso a partir de um exemplo baseado em sua experiência pessoal. 

“Quando se fala de problemas sociais, uma coisa é reunir-se para estudar o problema da 

droga em um bairro de lata, e outra coisa é ir lá, morar e compreender o problema a 

partir de dentro e estudá-lo.” Isso se refere à inserção. Segundo a afirmação papal, uma 

palavra “perigosa”, pois está levando em consideração “alguns religiosos” que 

“tomaram-na como uma moda, e aconteceram desastres por falta de discernimento”. 

Mas, considera-a “verdadeiramente importante”. (Cf. SPADARO, 2013, p. 34). Essa 

situação explicita a fronteira, ou seja, “a necessidade de o homem da cultura estar 

inserido no contexto em que opera e sobre o qual reflete”. (Cf. SPADARO, 2013, p. 

33). Papa Francisco recordou, então, que o problema no pulmão o fez ir a um lugar de 

fronteira, a um hospital. Lá, o médico prescreveu penicilina e estrectomicina em certas 

doses; mas, a enfermeira que estava de serviço triplicou as doses, porque dialogava com 

a fronteira diariamente, obtendo conhecimento dela. Então, Papa Francisco fez o 

seguinte esclarecimento: “Domesticar a fronteira significa limitar-se a falar de uma 

posição distante, fechar-se nos laboratórios.” Nada contra a sua utilidade; mas, ao 

jesuíta “a reflexão deve sempre partir da experiência”. (Cf. SPADARO, 2013, p. 34). 
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Capítulo IV – A Espiritualidade de Santo Inácio de Loyola 
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A Espiritualidade de Santo Inácio de Loyola 

 

 

 

 

 

O objetivo do presente capítulo consiste em descrever o processo de conversão 

do fundador da Companhia de Jesus, para a compreensão da forma de governo espiritual 

dessa congregação religiosa e a posterior relação com a que se observa no ministério do 

Papa Francisco, primeiro jesuíta na condução da Igreja. A conversão espiritual de Inácio 

de Loyola foi narrada por ele próprio ao Pe. Luís Gonçalves da Câmara
60

, entre os anos 

de 1553 e 1555, sendo a sua última obra. A narrativa era uma resposta ao pedido feito 

por muitos companheiros que lhe eram mais próximos, dos quais o Pe. Jerônimo 

Nadal
61

 fazia-se porta-voz. O texto está sob dois títulos: Autobiografia de Inácio de 

Loyola, com tradução e notas de Pe. Armando Cardoso, sj; e o Relato do Peregrino 

(RP), que inicialmente foi transmitido com o título de Ata do Padre Inácio (Acta Patris 

Ignatti). O segundo é uma nova edição do título anterior, devido ao fato de que Inácio 

não fez a autobiografia, mas ditou a sua história pessoal a outro companheiro. Embora 

semelhantes, utilizamos a nova edição em nosso trabalho, levando em consideração 

notas contidas na Autobiografia de Inácio de Loyola. 

                                                             
60

 P. Luís Gonçalves da Câmara, português de Lisboa, nascido cerca de 1519, falecido em 1575, entrou na 

Companhia em 1545. Chegou a Roma a 23 de maio de 1553, e aí recebeu o cargo de ministro da casa e 

permaneceu até 23 de outubro de 1555, em que partiu para Portugal... (CARDOSO, 1974, p. 5). 
61

 O P. Jerônimo Nadal, espanhol, natural de Majorca, foi um dos Padres mais íntimos de S. Inácio. 

Conhecera-o como estudante em Paris. Inácio quis atraí-lo ao grupo dos companheiros, mas ele não se 

rendeu. Só depois de sacerdote e grande lente de teologia, veio a Roma, fez os Exercícios e deixou-se 

vencer pela graça, entrando para a Companhia em 1545. Foi homem da confiança do fundador, que o 

encarregou de promulgar as Constituições pelas casas da Ordem nos vários países da Europa. 

(CARDOSO, 1974, p. 9).  
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1. A espiritualidade na Idade Média 

 

A título de demarcação do contexto histórico para a compreensão mais fidedigna 

do cenário religioso do século XVI – sendo a primeira metade marcada por fatos 

significativos na trajetória de Inácio de Loyola e, consequentemente, da Companhia de 

Jesus – há algumas características consideradas relevantes que serão explicitadas na 

presente seção, a partir da obra de Brenda Bolton, cujo trabalho constata que houve uma 

crise da cristandade no século XII semelhante à observada no século XVI, cada qual, 

porém, com um desfecho diferente. No século XII, era “um desejo de retorno à 

simplicidade da vida apostólica do Novo Testamento e uma insatisfação relativamente à 

prática religiosa tradicional”. (BOLTON, 1986, p. 9). No século XVI, houve tanto a 

ruptura de igrejas quanto o surgimento de seitas antagônicas. De outro modo, o século 

XII foi marcado pela variedade de ordens religiosas subordinadas ao Papa Inocêncio 

III
62

 (1198–1216). Entre elas: Agostinianos, Cistercienses, Dominicanos, Franciscanos, 

como exemplos, além de outras. Somente os Cátaros e alguns dos Valdenses estavam 

excluídos. Embora haja o entendimento de que uma autoridade centralizada seja parte 

da política do Papa Inocêncio III, a autora defende a ideia “de que a subordinação das 

energias dos homens leigos – e das mulheres – ao fim último da Igreja Universal 

constitui uma façanha nova e considerável que reformulou a civilização da Europa 

medieval”. (BOLTON, 1985, p. 9). 

A história medieval, no tocante ao século XII, tem algumas características 

comumente associadas aos séculos XV e XVI. Tais características indicavam o 

ressurgimento de ideias observadas nos períodos clássicos e patrísticos, cuja pungência 

por “renovação e renascimento justificam a designação de ‘Renascimento do século 

XII’”. (Cf. Bolton, 1983, p. 13). Para além da crescente tomada de consciência da 

História, alguns historiadores identificaram uma importância crescente atribuída ao 

indivíduo, no século XII. Outros ressaltam as comunidades e os grupos formados nesse 

período e a importância que os objetivos e os valores dos seus membros tiveram para a 

ampliação da consciência de grupo e das respectivas diferenças de um para outro, ou de 

uma comunidade para outra. Segundo Bolton (1983, p. 13): “A inspiração comum 

                                                             
62

 Lotário, conde de Segni, nascido em 1160, é considerado um dos mais eminentes Papas da história da 

Igreja Católica. Tornou-se Cardeal-Diácono em 1190; e Papa com apenas 38 anos de idade, em 8 de 

janeiro de 1198. No final de seu Pontificado ocorreu o décimo segundo concílio ecumênico de 1215, 

também chamado de “IV Concílio Lateranense”. Papa Inocêncio III morreu em 16 de julho de 1216. (CF. 

FISCHER-WOLLPERT, 1985, p. 91-93). 
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subjacente a esta variedade de indivíduos, comunidades e grupos diferentes entrosava na 

renovação espiritual e religiosa que se verificou naquela época.” 

Alguns historiadores da espiritualidade medieval destacam a influência desse 

impulso espiritual na mudança de concepção das pessoas sobre o significado e a 

finalidade da vida cristã, ao ponto de a considerarem tão expressiva e profunda quanto a 

mudança ocorrida no século XVI. Diante disso, o século XII adquire ainda mais 

características próprias, incluídas, por sua vez, numa reforma medieval mais vasta que, 

segundo os limites cronológicos propostos pela autora, está entre 1050 a 1226, sendo 

este último ano coincidente com a morte de Francisco de Assis. À semelhança do século 

XVI, no século XII também havia a necessidade da Igreja Católica em realizar algumas 

adaptações segundo a época; de fato, a instituição eclesial caminhava com esse dilema 

desde os tempos do Evangelho. No entanto, os respectivos séculos foram marcados com 

mais profundidade nesse aspecto a partir de atividades dos vários setores existentes com 

destaque para os leigos evangélicos, igualmente autorizados a ler e a fazer pregações 

das Escrituras. Outra possibilidade bastante atrativa era a obrigação pela vivência cristã 

no mundo, através do serviço a Deus, e do amor e serviço ao próximo pela caridade. Em 

que pese os desdobramentos de cada um desses dois caminhos, houve em ambos os 

séculos o mesmo fervor na defesa e propagação da fé, quando as pessoas eram 

chamadas para tal. (Cf. BOLTON, 1983, p. 14-15). 

No século XII, a vida religiosa esteve em profunda transformação devido à 

retomada da consciência espiritual dos vários segmentos sociais nele observados. No 

entanto, os acontecimentos do século XVI com o respectivo desfecho final obtiveram a 

interpretação de “Reforma” tradicionalmente conhecida: 

 

[...] o movimento religioso conduzido principalmente por Martinho 

Lutero, relacionado com o ressurgimento da doutrina bíblica do acesso 

pela fé à redenção, e que ocorreu numa vasta área da cristandade 

ocidental no século XVI. (BOLTON, 1983, p. 15). 

 

No que diz respeito ao século XII, a preocupação estava mais no aspecto 

pessoal, por uma vida pautada no Evangelho de Jesus Cristo, sem negligenciar a 

preocupação com a questão doutrinária. 

 

As características do século XII em termos de “reforma” ou 

reformatio podem explicar-se melhor através das duas descrições de 

reforma formuladas por Giles Constable: a primeira, com os olhos 
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postos no passado e retornando a um ideal original – o tempo de 

Cristo e os apóstolos; a segunda com os olhos postos no futuro, numa 

existência reformada – o reino de Deus. Estes dois pontos de vista são 

típicos do fermento religioso do século XII. (BOLTON, 1983, p. 15). 

 

Costa, entretanto, pondera que a vida religiosa obteve tantas e tão fecundas 

expressões que se torna difícil a elaboração de sua história de modo abrangente, 

sobretudo da origem até o século X. (Cf. COSTA, nov. 2013, p. 2). Mas, ressalta que o 

movimento de Cluny, nesse mesmo século, e os cistercienses – com a significativa 

participação de Bernardo de Claraval – irão beneficiar-se da reforma realizada na Regra 

de São Bento, promovida por Bento de Anaine
63

, para restaurar a disciplina em suas 

fundações. Para seguir o “Ora et Labora” beneditino em toda a sua extensão, e 

fortalecer a formação na ortodoxia, Bento de Anaine introduziu o estudo das diversas 

ciências em seus mosteiros, para ocupar o tempo vago dos monges. O desenvolvimento 

convincente do monaquismo, sob o apoio do filho de Carlos Magno, Ludovico, o 

Piedoso, fez com que Bento de Anaine fosse nomeado uma espécie de Abade Geral do 

Império, com o fim de empreender uma reforma geral nos mosteiros dos estados 

imperiais. (Cf. COSTA, nov. 2013, p. 23). 

A reforma, estudada junto com abades de todos os mosteiros da França, tinha o 

objetivo de restaurar o antigo espírito monástico em toda a sua pureza. Para uniformizar 

a vida conventual, Bento de Anaine escreveu o livro “A concordância das regras”, uma 

análise do espírito e do sentido das regras beneditinas. No Concílio de Aix-la Chapelle, 

em 817, a Regra de São Bento era confirmada como a única Regra do Ocidente. De 

outro lado, constata o historiador, o surgimento da reforma eremítica dos Cartuchos 

(São Bruno de Toul) e dos Cônegos Regulares Premonstratenses (São Norberto de 

Xantem) irão preparar o caminho para o advento das Ordens Mendicantes, 

principalmente os dominicanos e os franciscanos. (Cf. COSTA, nov. 2013, p. 23). 

Na Europa Central, sobretudo na França, na Itália e na Alemanha, houve o que 

se considera um reflorescimento religioso, na linha de uma reforma. Três agremiações 
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 Nascido em fins dos anos 700, batizado com o nome godo de Witiza, Bento de Anaine foi direcionado 

pela família para a vida militar. O chamado à vida ascética, no entanto, o levou a ingressar no Mosteiro de 

São Sena, em Paris. O rigor e a seriedade com que buscava a vivência da regra tornaram-no motivo de 

escárnio dos colegas; mas, aos poucos, a hostilidade cedeu lugar à admiração, a ponto de ser escolhido 

como abade, pelos monges. Quando soube disso, Bento fugiu às pressas e passou a viver perto do rio 

Anaine. A santidade de sua vida começou a atrair seguidores, tornando o espaço exíguo. Foi necessária a 

construção de um mosteiro que, posteriormente, também ficaria pequeno. Carlos Magno, edificado com o 

exemplo de Witiza, construiu outro maior, dedicado à Santíssima Santidade. Nesse período, Witiza trocou 

o nome para Bento, em homenagem ao grande patriarca da vida monástica no Ocidente, e adotou a sua 

regra para o seu mosteiro. (Cf. COSTA, nov. 2013, p. 23). 
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religiosas são a forma de sua expressão: Cistercienses, Premonstratenses e Cartuchos. 

Elas são provenientes de três vertentes do monaquismo: a vertente beneditina, passando 

pela reforma de Cluny; a vertente dos Cônegos, originada junto a Santo Agostinho; e a 

vertente eremítica, proveniente da primeira experiência monacal, e Europa, presente 

sobretudo na Itália. (Cf. COSTA, jan. 2013, p. 35). Em que pese a dimensão do 

movimento e alguma modificação do tecido social, ater-nos-emos às especificidades 

mais relevantes de cada agremiação para a compreensão de sua influência na 

constituição das Ordens Mendicantes, de modo ressaltado, a franciscana. 

De antemão, convém uma explanação sobre Cluny. Esse nome refere-se 

inicialmente a uma gleba de terra doada pelo duque de Aquitânia e conde de Alvernia, 

Guilherme, a Bernon, abade de Gigny e Beaune – já conhecido pelo seu rigor monástico 

– no ano de 909. Em 910, Bernon veio de Gigny para a nova fundação com mais doze 

companheiros. Cluny torna-se, assim, o modelo de observância religiosa e se coloca às 

origens de um profundo movimento reformador. Segundo o autor, o sucesso obtido por 

essa abadia, bem como a sua consequente influência na Igreja e na sociedade, estão sob 

os seguintes fatores: isenção; escolha dos abades; e espírito de observância da Regra de 

São Bento. Isenção no sentido de autonomia em relação ao senhor feudal, portanto, o 

distanciamento dos poderes temporais, neles incluído o bispo local. No entanto, o 

doador estabeleceu uma cláusula que colocava a abadia sob a “proteção de São Pedro e 

São Paulo”, portanto, da Santa Sé, e estabeleceu que a eleição seria livre, ou seja, sem a 

ingerência de algum senhor externo à abadia, seja leigo, seja clérigo. (Cf. COSTA, jan. 

2013, p. 23). 

A escolha dos abades permitiu que essa recaísse sobre uma série de abades 

sábios, santos e de longa vida, dentre os quais se destacam: Odo (927-942), Maiolo 

(948-994), Odilon (994-1049), Hugo (1049-1109). A volta à Regra de São Bento foi 

incentivada, sob a base da reforma de Bento de Anaine. Tal espírito de “retorno às 

fontes” foi mediado por alguns aspectos de caráter disciplinar, como por exemplo: o 

silêncio rigoroso e o prolongamento da oração coral. Segundo o autor, foi esse último 

aspecto, o “opus Dei”, a liturgia, que notabilizou Cluny e todas as abadias filiadas. O 

estudo, a reflexão e a instrução a partir dos textos sagrados não foram desprezados, mas 

a relevância estava na liturgia. Esta tinha ainda muita sensibilidade para a celebração 

dos santos, e dos falecidos; tanto que a festa dos fiéis falecidos, Dia das Almas, 2 de 

novembro, foi estabelecida em Cluny. A continuidade da vida monástica foi possível 

ainda pelo fato de o abade poder designar o seu próprio sucessor e pela formação de 
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uma congregação de mosteiros. A difusão da experiência de Cluny obteve expressão de 

forma específica e organizativa com a “Congregação Cluniasense”. (Cf. COSTA, jan. 

2013, p. 23). 

O exemplo de vida devota e da disciplina severa surtiu efeitos benéficos sobre o 

clero secular, sacerdotes, bispos e leigos, reavivando-os e estimulando-os. A reforma 

monástica cluniacense, segundo o autor, transformou-se na Reforma Gregoriana da 

Igreja, entre os séculos XI e XII. Urbano II
64

 (1088-1099) era das fileiras de Cluny. 

Gregório VII
65

 (1073-1085) foi criado na França e partiu como monge para Cluny. Os 

cluniacenses, estritamente unidos ao Papa, combateram contra a simonia, contra o 

casamento do clero e outros abusos eclesiásticos. No entanto, a expansão em número, 

riqueza e crescimento, da congregação de Cluny fizeram-na assumir um programa 

político-eclesiástico; portanto, diferente de sua finalidade puramente monástica e 

natureza eclesiástica interna. Depois da metade do século XII, verificaram-se os sinais 

de decadência, seja pela infiltração do espírito mundano, seja por problemas 

administrativos devido à grandiosidade da congregação. Assim, Cluny abriu espaço às 

novas Ordens dos Cistercienses e Premonstratenses. (Cf. COSTA, jan. 2013, p. 24). 

A origem da primeira delas data de 1098, quando cerca de vinte monges, sob a 

liderança de Roberto de Molesme – fundador e abade desse mosteiro na Diocese de 

Langres – descontentes com os rumos da vida no próprio mosteiro de origem, em razão 

de enriquecimento e ligação com a lógica feudal, saem para uma nova fundação, 

estabelecendo-se ao sul de Dijon, num lugar ermo chamado Citeaux. O legado 

pontifício, entretanto, fez com que Roberto logo retornasse a Molesme. Os seus 

discípulos, especificamente Alberigo (1099-1109) e Estevão Harding (1109-1133), é 

que levarão adiante o novo ideal. A partir de Citeaux fundam, inclusive, as primeiras 

abadias filiais: La forté, Pontigny, Clairvaux e Morimond. Mas, é a partir de 1112 que a 

iniciativa conheceu o impacto de desenvolvimento. Era o ano em que Bernardo de Dijon 

e mais trinta amigos e parentes entravam na Abadia de Citeaux. Em 1115, ele é 

designado abade de Clairvaux. Em seguida, devido às suas atividade e importância, terá 

o nome vinculado a esse lugar: Bernardo de Clairvaux; em Português, Bernardo de 

Claraval. (Cf. COSTA, jan. 2013, p. 36).  
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 Odo, cardeal-bispo de Óstia. Antes de sua eleição fora monge e prior de Cluny. (Cf. FISCHER-

WOLLPERT, 1985, p. 79). 
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 Hildebrando nasceu pelo ano 1020. Foi conselheiro de muitos Papas e teve muitas iniciativas 

relacionadas com a reforma da Igreja. (Cf. FISCHER-WOLLPERT, 1985, p. 75). 
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Bernardo de Clairvaux (1091-1153), segundo Gilson, foi um “grande homem de 

ação e extraordinário condutor de homens” no qual “se encarna o gênio religioso de sua 

época inteira”. Acrescenta ainda o autor que o religioso é também “um dos fundadores 

da mística medieval”. (Cf. GILSON, 1995, p. 362). Nesse sentido, há semelhança com a 

perspectiva histórica de Bolton, pois “com a procura crescente de um caminho para 

alcançar a vita apostolica; um dos mais importantes dirigentes espirituais da época”, 

Bernardo de Clairvaux, fez críticas à base beneditina e situação contemporânea em 

Cluny. (Cf. BOLTON, 1983, p. 43). De acordo com Gilson, “ele não nega a utilidade 

que podem ocasionalmente apresentar os conhecimentos dialéticos e filosóficos”; 

tampouco “deixar-se-á levar a vituperar no abstrato contra os filósofos e os dialéticos, 

mas sustenta que o conhecimento das ciências profanas é de valor ínfimo perto do das 

ciências sacras”. (Cf. GILSON, 1995, p. 362-363). São Bernardo, mesmo com algumas 

concessões de princípio ao estudo da filosofia, explicita seu verdadeiro pensamento 

quando declara: “Minha filosofia é conhecer Jesus, e Jesus crucificado.” Quanto ao seu 

posicionamento sobre os dialéticos, inquietavam-no as tendências gerais e a indulgência 

excessiva para com o raciocínio em matéria de teologia, explicitados no embate com 

Abelardo e Gilberto de la Porrée. Em que pese a sua atitude de suspeita em relação às 

tentativas contemporâneas que preparam o advento das grandes filosofias escolásticas, 

Bernardo de Clairvaux “elabora profundamente sua doutrina do amor místico e torna-se, 

por isso mesmo, o iniciador de um movimento que vai se desenvolver no curso dos 

séculos seguintes”. (Cf. GILSON, 1995, p. 363). 

Para Bernardo de Clairvaux, “o caminho que conduz à verdade é Cristo e o 

grande ensinamento de Cristo é a humildade”. Em seu entendimento, “uma coisa é o 

trabalho, outra o fruto do trabalho”. Assim, “o trabalho que se impõe” na busca do 

conhecimento é o da humilhação. “A humildade pode ser definida como a virtude pela 

qual o homem, conhecendo-se exatamente tal como é, se rebaixa a seus próprios olhos.” 

Essa virtude está para as pessoas “que dispõem em seus corações dos degraus” e “da 

escada para se elevar progressivamente até Deus”. Levando em consideração o 

ensinamento de São Bento, o número de degraus
66

 é doze. No entanto, São Bento os 

apresenta muito mais para a subida do que para a contagem numérica. Ao alcançar o 

ápice da humildade, alcança-se também o primeiro degrau da verdade: o 

reconhecimento da própria miséria. Desse primeiro degrau se dá o alcance para o 
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 A regra beneditina estabelece doze graus de humildade, pelos quais se chega à perfeição. 
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segundo: a caridade. Porque reconhecendo a própria miséria, há como compadecer-se 

da miséria alheia. (Cf. GILSON, 1995, p. 363). Contudo, o terceiro passo torna-se mais 

acessível, pois a igual piedade com a própria miséria e a do próximo conduz ao 

arrependimento pelas faltas e máculas pessoais, as quais serão objetos de desagrado, ao 

mesmo tempo em que impulsiona à justiça, permitindo a purificação do coração, a fim 

de torná-lo capaz de contemplar as coisas celestes. (Cf. GILSON, 1995, p. 363-364). 

Sobre os doze degraus da humildade, estão os três da verdade. A elevação ao 

primeiro se dá pelo esforço da humildade, ao segundo pelo sentimento de compaixão, e 

ao terceiro pelo fervor da contemplação. (Cf. GILSON, 1995, p. 364). Segundo Gilson, 

a influência profunda exercida por Bernardo de Clairvaux decorre de causas múltiplas: 

“o prestígio de sua santidade, a eloquência de seu estilo e a autoridade de reformador 

religioso”. (Cf. GILSON, 1995, p. 365). Segundo Costa, o papel de Bernardo de 

Clairvaux supera amplamente o seu limite geográfico. Distante de sua abadia, ele 

interveio em questões múltiplas: contribuiu para a reforma do clero, manifestou-se 

contra o relaxamento de Cluny, exortou os bispos a maior pobreza e a preocupação mais 

profunda com os pobres, pôs termo a um cisma na Igreja de Roma, e propôs um 

programa de vida a Eugênio III
67

 (1145-1153) que se havia tornado Papa. (Cf. COSTA, 

jan. 2013, p. 36). 

Às causas das influências exercidas por Bernardo de Clairvaux, já expostas por 

Gilson, o autor ainda acrescenta outras duas: a sua doutrina está baseada na experiência 

pessoal do êxtase e fez dessa experiência uma interpretação completamente elaborada. 

Os sermões sobre o Cântico dos cânticos são uma obra bastante representativa da sua 

espiritualidade, na qual declara a sua “experiência familiar” com Deus. (Cf. GILSON, 

1995, p. 365). De acordo com Costa, “ele é antes um mestre espiritual”. O “último dos 

Padres, aquele para quem tudo provém da meditação sobre as Escrituras”. (Cf. 

COSTA, jan. 2013, p. 36, grifo do autor). Segundo Gilson, depois de São Bernardo, 

cuja morte se deu em 1153, “o grande ímpeto místico cisterciense perde a sua força e 

seus continuadores orientaram-se mais para o moralismo religioso”, com algumas 

exceções. (Cf. GILSON, 1995, p. 367). 

Nos séculos XI e XII, entre 1080 e 1150, ocorre também o movimento dos 

cônegos, cuja evolução se configura à vida beneditina. Ao mesmo tempo em que há um 
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 Bernardo Paganelli de Montemagno era abade do mosteiro cisterciense romano, discípulo de São 

Bernardo de Claraval, tornou-se Papa em 15 de fevereiro de 1145, depois que seu antecessor sucumbiu na 

luta com a população insurrecta de Roma. (Cf. FISCHER-WOLLPERT, 1985, p. 86). 
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novo despertar para o aspecto pastoral acentua-se igualmente a forma comunitária ou 

regular. São Norberto, cônego em Xantem, é o nome mais representativo nessa época. 

Em 1115, por volta dos trinta anos, converte-se. Por não conseguir convencer os 

cônegos de Xantem, renuncia à sua bolsa, doa todos os seus bens, toma um bastão de 

peregrino e adota um rude estilo de vida eremita, dedicando-se à pregação ambulante. O 

bispo de Laon lhe oferece um terreno em certo lugar chamado Prémontré, para que 

pudesse instalar-se com os seus discípulos. A partir de então, o local torna-se o centro 

dos cônegos inspirados na reformulação de seus ideais, sob a denominação de 

Premonstratenses. Estes têm um estilo de vida mais individual, visando conciliar a vida 

monacal com o serviço pastoral. (Cf. COSTA, jan. 2013, p. 38). 

A Ordem dos Cartuxos teve como fundador São Bruno, originário de Colônia, 

na Alemanha. Em torno dos cinquenta anos de idade, seguiu o desejo de “abandonar o 

mundo” e retirou-se para um lugar ermo, buscando a pobreza evangélica. A partir de 

1084, no vale de Chartreuse, junto aos Alpes, começou a vida de eremita, junto com 

alguns amigos. De modo geral, os grandes traços da espiritualidade da cartuxa são os 

seguintes: ruptura total com o mundo e solidão absoluta; silêncio permanente e 

contemplação; pobreza individual. Uma conjugação entre o isolamento e o comunitário. 

(Cf. COSTA, jan. 2013, p. 38-39). 

Em linhas gerais, no cenário religioso do século XII prevalecia a ideia da vita 

apostolica como “uma vida em comum de pobreza individual e de oração”. A 

interpretação da vida dos apóstolos em Jerusalém estava restrita “em termos puramente 

monásticos, sem qualquer compromisso de envolvimento em proselitismo ou trabalho 

pastoral”. (Cf. BOLTON, 1983, p. 77). Há outras especificidades históricas nesse longo 

processo de transição para as Ordens Mendicantes que são, obviamente, dispensáveis 

diante da proposta de alocução ao tema. Contudo, ressalta-se que os primeiros anos do 

século XIII foram marcados por uma forte incidência herética contra a Igreja Católica. 

As reivindicações religiosas mais expressivas serão observadas nos meios urbanos e nas 

regiões mais desenvolvidas economicamente, através do laicato, na forma de 

movimentos evangélicos. Pretendia-se um retorno ao Evangelho, para recuperar um 

modo de ser itinerante, à maneira dos apóstolos, e fora dos quadros institucionais, com o 

“protagonismo leigo”. Portanto, um retorno à pobreza, à valorização da comunhão dos 

bens. Tratava-se de uma contraposição ao valor do dinheiro e ao monopólio. Em suma, 

uma “crítica à Igreja oficial”. (Cf. COSTA, jan. 2013, p. 60). 
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A vida apostólica do Novo Testamento era a base exemplar para as comunidades 

de pregadores itinerantes pobres, os Frades Menores ou os Franciscanos e os Frades 

Pregadores ou Dominicanos. (Cf. BOLTON, 1983, p. 77). Segundo Le Goff, “a escolha 

que fazem Francisco e seus irmãos é o apostolado nas cidades”. (Cf. LE GOFF, 2001, p. 

188). Afirma o autor que “o espaço de Francisco e dos irmãos torna-se uma rede de 

cidades e a estrada entre elas”. Esse apostolado “os leva a utilizar ou a criar novos 

espaços comunitários nas cidades, em particular para a pregação”. (Cf. LE GOFF, 2001, 

p. 189). A Igreja, com a crescente importância arquitetônica, urbanística e 

sociorreligiosa das Ordens Mendicantes, passa pelo distanciamento apostólico da 

construção propriamente dita, sobretudo entre os Franciscanos. (Cf. LE GOFF, 2001, p. 

190). Outro ponto relevante diz respeito ao fato de que o apostolado dos franciscanos, 

especialmente no início, “não espera que os leigos vão até eles, mas eles vão aos leigos 

no lugar por excelência de sua permanência: a casa”. (Cf. LE GOFF, 2001, p. 191). 

Francisco e a sua ordem impressionavam os contemporâneos de sua época pela 

“novidade” da “espiritualidade de iniciativa”, pois houve “grande inversão de valores” 

na Cristandade latina da metade do século XII à metade do século XIII. (Cf. LE GOFF, 

2001, p. 193; 195). Um aspecto igualmente significativo assinalado pelo autor diz 

respeito à memória. De acordo com a sua interpretação, “a vida cristã é mais 

particularmente definida como memória”. “A lembrança ativa do Cristo torna-se um 

motor essencial da vida espiritual.” Nesse sentido, “a confissão e a pregação põem em 

primeiro plano o exame de consciência que é em primeiro lugar rememoração”. (Cf. LE 

GOFF, 2001, p. 196, grifo do autor). 

 

2. Quem foi Inácio de Loyola? 

 

Íñigo
68

 López de Loyola nasceu, portanto, na Espanha, em 1491. Era o caçula de 

treze irmãos e filho do casal Beltrán Yánez e Marina Sáenz de Licona; os seus pais 

faziam parte dos parientes mayores, nobres da província – latifundiários que viviam de 

suas terras e em suas terras –, eram ricos e altivos e também constituíam uma classe 

privilegiada, poderosa e respeitável em Guipúzcoa (uma das três Províncias bascas da 

Espanha). A posição destacada da família funcionava como ponto favorável de oposição 
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 Nome de batismo de Inácio; em latim: Ennecus. Em Paris, ele adotará o nome latino de Ignatius 

(Inácio); após obter o título de mestre em artes, em 1534. A escolha deve-se, provavelmente, à devoção 

ao mártir Inácio de Antioquia. (Cf. EMONET, 2016, p. 11;71). 
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ao rei, Henrique IV de Castilha. O controle da região era disputado por dois clãs 

adversos: os Oñaz, com os quais os Loyola tinham parentesco; e os Gamboa. Esses 

parientes mayores, preocupados com a manutenção de seu poder e sua fortuna, 

espalhavam até mesmo o terror entre os habitantes, saqueando as aldeias e assassinando 

inescrupulosamente. Talvez indignadas pela indiferença à vida econômica e social das 

populações, as cidades resolveram organizar-se para combatê-los. Henrique IV de 

Castilha, por sua vez, cansado dessas brigas internas, mandou destruir as suas torres, 

símbolo de sua arrogância, e exilou os líderes em Andaluzia para lutar contra os 

mouros. Beltrán Yánez, que servira os reis de Castilha, foi recompensado com 

substanciais rendas anuais sobre as fundições de Barrenola e Aranaz e o direito de 

patronato da Paróquia de Azpeitia cujos impostos eram recebidos por ele, a partir de 

então. (Cf. EMONET, 2016, p. 11-12). 

Nesse ínterim, a senhora Marina Sáenz de Licona, esgotada pelos inúmeros 

partos, não pôde alimentar o caçula sendo necessária uma ama-de-leite, Maria de Garín, 

esposa do ferreiro Errazti, ambos residentes no casebre vizinho de Eguibar. Nesta casa, 

sem dúvida, Iñigo balbuciou suas primeiras palavras em basco e obteve contato com os 

usos e costumes populares de seu país. “Até o fim de sua vida, ele se lembrará do gosto 

das castanhas, das danças e cantos do folclore regional.” Mas, os primeiros elementos 

de sua formação foram recebidos na matriz familiar, sob a direção de algum beneficiário 

da Azpeitia, onde aprendeu a ler e escrever com os rudimentos de gramática e latim. 

“Dessa primeira formação, a história reteve a excelente qualidade de sua caligrafia.” O 

seu pai e o seu irmão mais velho, Martín Garcia de Loyola, acompanhavam os seus 

progressos; mas foi, sobretudo, a esposa deste que exerceu a maior influência sobre sua 

primeira educação, visto que fora privado desde cedo do convívio de sua própria mãe. 

Assim, Inácio a amará como se fosse a sua segunda mãe. No aspecto religioso, Inácio 

era considerado um cristão comum, de prática regular, mediante a fé católica e 

obediência à instituição religiosa. Quando criança, tinha recebido a tonsura, fato que o 

fazia sentir-se incorporado ao “clero” da Diocese de Pamplona, privilégio que será 

explorado por ele, mais tarde, a fim de escapar à justiça civil ou obter a autorização de 

viagem à Terra Santa. (Cf. EMONET, 2016, p. 12). 

Inácio teve uma juventude desgarrada e vã na corte da Espanha. Lá, almejava o 

carreirismo, assim como a obtenção de favores do rei e dos poderosos do Reino, e a 

glória militar. Tais perspectivas eram mais interessantes do que o mundo eclesiástico. 

“Os exemplos não faltavam em sua família. Vários de seus irmãos se distinguiram pelos 
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serviços ao rei ou buscaram a glória nas longínquas expedições armadas.” Nesse 

sentido, “ser admitido como pajem na corte significava um futuro mais promissor que o 

estudo do latim e da gramática”, restando-lhe somente o meio de entrada: a indicação de 

algum nobre influente na corte. Este viria a ser Don Juan Velázquez de Cuéllar, parente 

e amigo de seu pai, contador maior
69

 do rei da Espanha, Fernando, o católico. Admitido 

como pajem de Don J. V. de Cuéllar, Inácio recebeu “moradia, alimentação, ambiente 

familiar e garantia de uma educação de acordo com sua posição e suas aspirações”. 

Dessa forma, em 1506, o jovem Iñigo, com 15 anos de idade, partiu de sua terra natal a 

Arévalo, perto de Ávila, na Castilha, onde foi recebido com afeição, sendo tratado como 

um dos filhos de Don J. V. de Cuéllar. (Cf. EMONET, 2016, p. 13). 

Iñigo passou onze anos com ele; o tempo de aprimoramento de sua educação de 

nobre e de imbuir-se dos costumes da corte, cuja vida era suntuosa e luxuosa. A “moral 

não era menos austera, à maneira castelhana”. Entre as suas habilidades e os seus gostos 

destaca-se que era excelente dançarino e grande apreciador de música, tendo aprendido 

a tocar viola; e, demonstrava muita coragem nos torneios de cavalaria. Na biblioteca do 

palácio encontrou material suficiente para alimentar os seus ideais, mesmo sem ser um 

grande leitor. Amadis de Gaule foi uma de suas descobertas romanescas, “e se 

apaixonou pelas façanhas dos cavaleiros e seus amores”. Consequentemente, anos 

difíceis marcados pelos “transvios próprios da juventude”, assim mencionado por ele 

próprio, posteriormente. (Cf. EMONET, 2016, p. 13). “Obscuras histórias de mulheres, 

brigas terminadas em duelos e talvez uma criança
70

” estão entre os possíveis transvios. 

(Cf. EMONET, 2016, p. 14). 

Com a morte do rei da Espanha, em 23 de julho de 1516 e o trono sob o reinado 

de Carlos V, houve a queda de Don J. V. de Cuéllar, cuja perda de função e sua 

propriedade levaram-no a falecer de tristeza e amargura. O choque foi inevitável a 

Iñigo, “uma verdadeira tragédia”. (Cf. EMONET, 2016, p. 16). Sem o apoio de seu 

protetor, “o ambiente propício e a fonte de suas receitas desabaram, comprometendo 

seriamente sua carreira e seus planos futuros”. A saída para a preocupante situação se 

deu pela generosidade e mediação de Maria de Velasco, a viúva de seu protetor. 

“Fortalecido com seu conselho, provido de um generoso viático de 500 escudos e de 

dois cavalos, ele foi oferecer seus serviços ao vice-rei de Navarra, Don Antonio 
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 Espécie de ministro da economia. (Cf. EMONET, 2016, p. 13). 
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 Sobre a qual não há uma prova absoluta. Muitos indícios convergentes levantados pelos historiadores 

parecem revelar que, durante a sua turbulenta juventude, Inácio teria tido uma filha. (Cf. EMONET, 2016, 

p. 14). 
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Manrique de Lara, duque de Nájera, nobre da Espanha.” O brilhante nobre basco, aliado 

dos Oñaz, foi recebido com simpatia pelo duque, haja vista o seu interesse em ganhar a 

popularidade dos moradores de Guipúzcoa. Essa proximidade com o vice-rei de Navarra 

iniciada em 1517, quando Inácio tinha 26 anos de idade, “marca uma evolução em seu 

itinerário”. De uma vida até então “entregue às frivolidades do mundo”, Íñigo “começou 

uma vida mais comportada”, a partir de “uma existência séria de soldado ambicioso, 

corajoso e direito, a de um nobre querendo fazer carreira”. (Cf. EMONET, 2016, p. 17). 

Ferido gravemente numa batalha em Pamplona, no ano de 1521, converteu-se a 

Deus, após uma longa recuperação; tinha, então, 30 anos de idade. No ano seguinte, em 

1522, Inácio retirou-se para confrontar a sua vida com o Evangelho de Jesus Cristo. 

Esta experiência marcante, numa gruta de Manresa, fez emergir os EE, praticados ainda 

hoje por muitas pessoas. Segundo a descrição do testemunho pessoal, mediante o amor 

de Jesus Cristo, Inácio fez-se pobre e peregrino. Em 1534, na Igreja de Nossa Senhora 

dos Mártires em Montmartre, unido a mais seis jovens da Universidade de Paris – 

inicialmente, Pedro Fabro e Francisco Xavier, ambos nascidos em 1506; depois, Diego 

Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás Alonso; e, finalmente, Simão Rodrigues de Azevedo 

– durante a celebração eucarística presidida por Pedro Fabro, o único padre do grupo, e 

após terem confessado e comungado, todos fizeram votos de pobreza e de castidade, 

votos que renovariam todos os anos, na mesma data. Este será o passo embrionário da 

formação da Companhia de Jesus que – contrariamente a uma opinião amplamente 

difundida – não foi fundada naquela data, pois “Inácio e seus companheiros não sabiam 

aonde tudo isso iria conduzi-los”. (Cf. EMONET, 2016, p. 76-77). A Companhia de 

Jesus será aprovada somente em 1540, pelo Papa Paulo III
71

 (1534–1549). 

Os jesuítas logo se espalharam pelo mundo: [São] Francisco Xavier foi para a 

Índia, [São] Pedro Fabro percorreu a Europa e para o Brasil vieram, em 1549, o Padre 

Manuel da Nóbrega (1517-1570) e, em 1554, [São] José de Anchieta (1534–1597). 

Inácio de Loyola morreu em Roma, no dia 31 de julho de 1556, aos 65 anos de idade. 

Para responder “quem foi Inácio de Loyola”, no entanto, é necessário muito mais do que 

a descrição generalizada de suas origens ou da brevidade na exposição de nuances 

significativas de sua trajetória enquanto “peregrino” – como chamava a si mesmo – 
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 Alessandro Farnese nasceu, provavelmente, em Roma, em 1468. Foi nomeado Cardeal por Alexandre 

VI (1493). Era Bispo de Óstia e decano do Colégio Cardinalício, quando em 13 de outubro de 1534, foi 

eleito Papa, escolhendo o nome de Paulo III. Durante o seu Pontificado ocorreu o Concílio de Trento e a 

reestruturação da Inquisição (1542): um tribunal romano central, com seis Cardeais, que mais tarde 

passaria a denominar-se o “Santo Ofício”. Faleceu em 10 de novembro de 1549. (Cf. FISCHER-

WOLLPERT, 1985, p. 129-130). 
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desde a sua conversão espiritual. Passemos, então, a esse momento de sua vida, cujas 

circunstâncias compõem o ponto de partida para a transformação que se dará em seu 

interior com repercussão visível em suas atitudes, ações e palavras, delineando o novo 

comportamento pessoal e social que será levado a cabo até a sua morte. 

 

3. Conversão Espiritual de Inácio de Loyola 

 

A palavra “conversão” é muito recorrente na história religiosa da humanidade, 

cuja existência está ancorada em Deus, desde o Antigo Testamento (AT), e adquire 

importância ainda maior no Novo Testamento (NT), a partir da pregação de Jesus Cristo 

e o anúncio da Boa Nova. No entanto, devido à abrangência e ao amplo período para tal 

exposição, e à necessidade de manter o foco na discussão temática em andamento, 

optamos pela investigação da conversão espiritual em Inácio de Loyola, fundador da 

Companhia de Jesus, pois a sua experiência da misericórdia de Deus refletirá na 

Primeira Semana dos EE, que devem ser realizados por todos os congregados. Pe. Jorge 

Mario Bergoglio conta com duas experiências de EE de 30 dias, que no conjunto de 

outras atividades na Companhia de Jesus, permite ao menos perguntar se esses fatos 

podem tê-lo marcado concretamente em relação à temática da misericórdia. Tal 

questionamento se faz pertinente também diante da Bula de Proclamação do Jubileu 

Extraordinário da Misericórdia. O RP obteve a seguinte justificativa no prefácio do Pe. 

Jerônimo Nadal para descrever a origem desse trabalho: 

 

IHU
72

! Eu e outros Padres tínhamos ouvido nosso Pai Inácio dizer que 

havia pedido a Deus três benefícios antes de sair desta vida: o 

primeiro era a confirmação do Instituto da Companhia pela Sé 

Apostólica; o segundo, a confirmação para os Exercícios Espirituais; o 

terceiro, acabar de escrever as Constituições. Eu me lembrava disso e 

vi que ele tinha conseguido tudo. Temia que ele fosse chamado dentre 

nós para melhor vida. Sabia que os Santos Padres, fundadores de 

alguma instituição monástica, deixaram conselhos aos que viriam 

depois, como um testamento, para ajudá-los à virtude da perfeição. 

Assim, procurava uma oportunidade para pedir a mesma coisa ao 

Padre Inácio. (PAIVA, 2006, p. 111). 

 

Em que pese a importância dessa narrativa para a obtenção do texto sobre a 

conversão pessoal de Inácio de Loyola – como meio de orientação aos demais membros 
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 Emblema da Companhia de Jesus, tirado das três primeiras letras gregas do nome de Jesus, interpretado 

popularmente “Jesus Salvador dos Homens”. (PAIVA, 2006, p. 111). 
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da Companhia de Jesus mediante a previsível ausência do seu fundador – nota-se uma 

precipitação do Pe. Nadal quanto à afirmação sobre a conclusão das Constituições, fato 

que integra a lenda “dourada” sobre este personagem histórico. Ele morrerá sem 

concluí-las, cuja continuidade será dada pelos seus companheiros, vindos 

posteriormente. Mas, sobre o momento oportuno para o referido pedido, parece que este 

ocorreu em 1551, quando Padre Inácio encontrava-se em êxtase ou arroubo da alma, 

como lhe acontecia frequentemente. Desculpava-se, através de suas ocupações sem, no 

entanto, negar-se ao pedido. Também fez uma solicitação ao Pe. Nadal, para que este, 

Polanco e Pôncio celebrassem três missas nessa intenção. A obediência os dirigiu no 

cumprimento da respectiva solicitação, levando Padre Inácio a prometer-lhes que faria o 

que pediam. No entanto, no ano seguinte, quando Pe. Nadal regressou da Sicília e 

estando para ser enviado à Espanha, perguntou se já havia alguma coisa a respeito do 

assunto, ao que Padre Inácio respondeu-lhe: “Nada”. O mesmo ocorreria em 1554, por 

ocasião do retorno de Pe. Nadal da Espanha. A partir desse momento, o solicitante é 

tomado de um profundo desapontamento, expresso com a mesma intenção de atingir o 

objetivo principal: 

 

Há quase quatro anos, lhe venho pedindo, Padre, não só em meu 

nome, mas no dos outros, que nos exponha o modo como Nosso 

Senhor o foi levando desde o princípio de vossa conversão. Porque 

temos confiança de que saber isto será sumamente útil a nós e à 

Companhia. Mas, como vejo que não o fazeis, quero vos afirmar o 

seguinte: se nos concedeis o que tanto desejamos, tiraremos grande 

proveito desse benefício. Se não o fazeis, nem por isso 

desanimaremos, mas teremos tanta confiança no Senhor, como se o 

tivéssemos escrito tudo. (PAIVA, 2006, p. 112-113). 

 

Segundo Pe. Nadal, este parece ter sido o dia em que Padre Inácio “chamou o 

Pe. Luís Gonçalves e começou a contar-lhe as coisas que este, depois, com a excelente 

memória que tinha, punha por escrito. Estes são os Atos do Padre Inácio, que correm de 

mão em mão.” (PAIVA, 2006, p. 113). O prefácio do Pe. Câmara, por sua vez, anterior 

ao do Pe. Nadal, descreve como ocorreu tal assentimento do Padre Inácio para contar os 

fatos de sua história de conversão espiritual. Era o ano de 1553, uma sexta-feira de 

manhã, 4 de agosto, véspera de Nossa Senhora das Neves. Padre Inácio estava na horta, 

junto da casa ou aposento chamado “do Duque”. Pe. Câmara começou a dar-lhe conta 

de algumas particularidades da sua alma e lhe falava também de vanglória. Padre Inácio 
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aconselhou-o a atribuir todas as suas virtudes a Deus e a trabalhar em oferecer-lhe todo 

o bem que achasse em si mesmo, reconhecendo-o de Deus e dando-lhe graças por tudo. 

Pe. Câmara recordava que sobre isso lhe falou de tal maneira que o consolou 

muito, a ponto de não poder reter as lágrimas. Padre Inácio contou-lhe ainda que, 

durante dois anos, havia sido tentado por aquele mesmo vício de Pe. Câmara. (PAIVA, 

2006, p. 107-108). Uma ou duas horas depois, dirigiram-se à refeição, para a qual 

também estava à mesa Mestre Polanco. Então, Padre Inácio recordou-lhes que, muitas 

vezes, Mestre Nadal e outros da Companhia de Jesus lhe haviam pedido um favor, e ele 

nunca se determinara totalmente a isso. Mas, depois de ter falado com Pe. Luís 

Gonçalves da Câmara, recolhera-se em seu quarto e tivera muita devoção e inclinação a 

prestá-lo. Falava de maneira que mostrava ter-lhe Deus dado grande clareza para o que 

devia fazer. E assim, inteiramente, chegara a resolver-se. Também decidiu que contaria 

estes fatos a ele, Pe. Câmara. (PAIVA, 2006, p. 107-108). 

Com relação, então, à história pessoal narrada por Padre Inácio, consta que, até 

os vinte e seis anos de idade, ele tinha sido um homem dirigido pelas vaidades do 

mundo, aliado ao prazer do exercício das armas, pelo qual desejava a obtenção de 

honra. Tal era o seu estado na fortaleza de Pamplona
73

 atacada pelos franceses. A 

circunstância era desfavorável ao grupo comandado por Miguel Herrera, comandante da 

fortaleza, mas Inácio, de perfil arrojado e destemido, expôs tantas razões ao alcaide
74

 

que este ficou convencido em manter a resistência, mesmo contra o parecer de todos os 

cavaleiros. No dia esperado para o bombardeio, Inácio fez uma confissão, sem valor 

sacramental, mas seguindo o ato de piedade em uso na antiga cavalaria. Em 20 de maio 

de 1521, durante o fogo da artilharia, um tiro de canhão acertou-lhe uma perna, 

quebrando-a toda e deixando a outra bastante ferida. (Cf. RP 1). Ao sofrimento físico 

somava-se, provavelmente, o gosto amargo de derrota, pois era um nobre 

caracteristicamente orgulhoso, que se destacava na arte das armas e nas questões 

galantes. O ferimento na sua integridade física significava também o desmoronamento 

de um sonho com fim heroico. No entanto, 20 de maio de 1521 tornou-se uma data 

memorável aos seus primeiros colegas jesuítas, indicando-a como o verdadeiro 

nascimento de seu fundador, Íñigo de Loyola. (Cf. EMONET, 2016, p. 18). 

                                                             
73

 A cidadela de Pamplona, também chamada de Castelo Novo, é uma fortificação renascentista militar 

construída entre os séculos XVI e XVII – mediante a ordem de Felipe II, em 1571 – na cidade de 

Pamplona, a capital da Comunidade Foral de Navarra, Espanha. Era parte de um reforço das fortificações 

da cidade. 
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 Nome que se dava ao comandante da fortaleza. 
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Com a queda de Inácio, os defensores da fortaleza renderam-se aos franceses 

que, após tomarem posse dela, trataram bem o ferido, com cortesia e amizade. Depois 

de doze ou quinze dias em Pamplona, Inácio foi levado, em uma liteira, para a sua terra, 

onde ficou muito mal, sendo necessário chamar médicos e cirurgiões de muitas partes. 

Estes julgaram que a perna deveria ser quebrada outra vez para recolocarem os ossos 

nos devidos lugares. Submetido novamente à carnificina (sic), Inácio nunca disse 

palavra alguma, sem demonstração de qualquer sinal de dor, exceto o de apertar 

fortemente os punhos. (Cf. RP 2). Inácio, porém, ia piorando, sem conseguir comer e 

com os demais sintomas semelhantes aos sinais de morte. Diante da pouca esperança de 

cura, os médicos lhe aconselharam uma confissão; sacramento recebido na véspera do 

dia de São Pedro e São Paulo. Os médicos diziam também que se até a meia noite deste 

dia, 28 de junho de 1521, não sentisse melhora, podia considerar-se morto. No entanto, 

quis Nosso Senhor que o enfermo começasse a melhorar justamente naquela noite; tanto 

que, passados alguns dias, já era considerado fora do perigo de morte. (Cf. RP 3). Há 

uma discreta menção à devoção pessoal a São Pedro, no relato autobiográfico de Inácio 

de Loyola, a quem este atribui a cura; no entanto, Ribadeneira fala da aparição do santo 

trazendo-lhe a saúde. (Cf. EMONET, 2016, p. 19). 

Os ossos estavam soldados uns sobre os outros; mas, abaixo do joelho, estava 

um osso cavalgado sobre outro, o que tornava a perna mais curta do que a outra, e o 

osso de tão saliente, feio. Os ossos sobrepostos, formando uma feia excrescência abaixo 

dos joelhos, o impediam de usar as botas bem justas e elegantes que ele tanto gostava. 

(Cf. EMONET, 2016, p. 20). Inácio, julgando que isso o deixava deformado, perguntou 

aos cirurgiões sobre a possibilidade de ser operado novamente. Eles consentiram em 

cortá-lo, mas alertaram que as dores seriam maiores do que todas as sofridas até então, 

pois a perna já estava sã. No entanto, Inácio resolveu impor-se o martírio, motivo de 

espanto ao seu irmão mais velho
75

. (Cf. RP 4). Os martírios a que fora submetido 

duraram muitos dias, mas Nosso Senhor ia-lhe concedendo saúde, até que Inácio viu-se 

curado; só não podia apoiar-se sobre a perna, o que o obrigava a permanecer acamado. 

Sentindo-se bem, pediu alguns livros, pois gostava muito de ler livros mundanos e 

falsos – como ele os chamará no fim da vida – os romances de cavalaria, e, assim, 
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 Martin Garcia de Loyola era o herdeiro da casa, depois da morte do primogênito João Pérez de Loyola, 

falecido em Nápoles em 1496. O irmão mais velho chegara a Loyola, em julho de 1521, vindo da 

vitoriosa batalha de Noáin, ganha em 30 de junho pelos espanhóis sobre os franceses, que tiveram de 

retirar-se de Pamplona. Então, Martin Garcia de Loyola encontrou seu irmão enfermo, que era tratado por 

Madalena de Araoz, esposa de Martin Garcia de Loyola. (Cf. CARDOSO, 1974, p. 21). 
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passar o tempo. Porém, não foram encontrados, naquela casa. Deram-lhe, então, uma 

Vita Christi e um livro da Vida dos Santos, em castelhano
76

. (Cf. RP 5). O primeiro 

“relata a vida e o ensinamento de Jesus de Nazaré a partir de uma compilação dos 

quatro evangelhos, acompanhados de orações, exercícios de piedade, exortações e 

conselhos para a vida espiritual”; é considerado “o primeiro contato de Íñigo com as 

Escrituras”. O segundo livro apresenta uma trajetória do ano litúrgico em companhia 

dos santos, enfatizando a vida heroica e o caráter prodigioso. 

Inácio afeiçoava-se ao conteúdo dos livros. Mas, quando interrompia a leitura, 

os pensamentos oscilavam, ora sobre o que tinha lido, ora sobre os assuntos mundanos, 

com os quais costumava ocupar-se, antes. Uma de suas vaidades chamava a atenção de 

seu coração por duas, três ou quatro horas, sem dar conta de si. Inácio ficava inebriado 

pela imaginação acerca do que poderia realizar a serviço de uma nobre dama
77

, os meios 

que empregaria para ir à terra onde ela estava, os versos que faria, as palavras que lhe 

diria, entre outros feitos de arma ao serviço dela. (Cf. RP 6). Como o Amadis de Gaules 

e os cavaleiros com os quais ele ainda se identificava, Inácio sonhava reencontrá-la em 

qualquer lugar para honrá-la com as suas façanhas. (Cf. EMONET, 2016, p. 21). Aos 

pensamentos do mundo, Nosso Senhor fazia suceder outros que brotavam de suas 

leituras, e Inácio raciocinava consigo mesmo: “E se eu fizesse isto que praticou São 

Francisco de Assis? Ou isto que fez São Domingos?”. Tais ideias o ocupavam 

igualmente por longas horas. A sucessão de pensamentos tão diversos era algo que 

durava bastante, até ser vencido pelo cansaço, quando parava e dedicava atenção a 

outras coisas. (Cf. RP 7). 

Nesse período de alternância de pensamento “é impossível falar de conversão”. 

“Tanto em relação a Deus, ao Rei ou aos olhos de sua dama, Íñigo continuava o 

cavaleiro ambicioso que só pensava em se destacar pelas façanhas que testemunhassem 

seu espírito de serviço.” Os destinatários mudavam; mas, a motivação continuava a 

mesma. (Cf. EMONET, 2016, p. 21). Inácio, contudo, notava uma diferença: quando 
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 Tratava-se da Vida de Cristo de Ludolfo de Saxônia, chamado “o cartuxo” (falecido em 1537). A obra 

tinha sido traduzida em castelhano por Ambrósio de Mantesino e impressa em Alcalá no ano de 1502. O 

autor comenta os relatos evangélicos, para oferecer ao leitor matéria para meditar o Evangelho. O outro 

livro era a tradução da Legenda Áurea ou Flos Snctorum, do frade dominicano Tiago de Voragine 

(falecido em 1298), beneficiado com grande estima no Ocidente cristão. Cada capítulo é dedicado a uma 

festa do ano litúrgico de então, onde o heroísmo dos santos se une, sem cessar, ao maravilhoso. A leitura 

desse livro é recomendada por Inácio nos EE nº 100. (Cf. PAIVA, 2006, p. 29-30). 
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 A existência de tal dama nunca fora totalmente comprovada, restando a possibilidade de ser cultivada 

somente na própria imaginação de Inácio e estimulada pela lembrança dos romances da cavalaria. (Cf. 

PAIVA, 2006, p. 30). 
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pensava nas coisas do mundo sentia muito prazer; mas, quando já estava cansado, e as 

deixava de lado, sentia aridez e descontentamento em seu interior. Por outro lado, 

quando pensava nos assuntos de Deus, como ir à Jerusalém descalço, comer somente 

verduras e fazer todos os maiores rigores à luz dos Santos, sentia consolação, tanto 

quando estava nesses pensamentos como também quando os deixava de lado, pois 

permanecia alegre e contente. O fato ainda não era objeto de ponderação de Inácio, até 

que se abriram um pouco os seus olhos e começou a maravilhar-se e a refletir sobre tal 

diferença. Então, por experiência, aprendeu que uns pensamentos o deixavam triste; e 

outros, alegre. Assim, pouco a pouco, chegou ao conhecimento da diversidade dos 

espíritos que o moviam: um do demônio e outro de Deus.  (Cf. RP 8). 

Com a capacidade de introspecção que lhe era própria, Inácio tinha consciência 

dessas alternâncias, cuja reflexão sobre o significado delas levou-o a compreender que 

eram movidas por diferentes espíritos: uns o estimulavam e o faziam viver, outros o 

deixavam ensimesmado, melancólico e desestimulado. (Cf. EMONET, 2016, p. 21). 

Com isso, conclui-se que essa foi a primeira experiência de discernimento de Inácio de 

Loyola, a partir da primeira reflexão realizada nos assuntos de Deus
78

. 

Inácio começou a pensar com mais seriedade sobre a sua vida passada e na 

necessidade de se penitenciar por causa dela. Então, surgiram os desejos de imitar os 

santos, sem preocupar-se com as circunstâncias para tal, bastando-lhe somente a graça 

divina com a qual prometia realizar o mesmo que eles já tinham realizado. Ir a 

Jerusalém era o seu maior desejo, tão logo ficasse bom de saúde, colocando em prática 

tanto as penitências corporais quanto as abstinências desejadas por uma pessoa de 

ânimo generoso e fortalecida no amor a Deus. (Cf. RP 9). Aos poucos “algo se tornava 

claro em seu espírito”; pois, deu início à reflexão sobre o seu passado. Mesmo pensando 

em imitar os santos e no quanto seria bom fazer penitência, Inácio ainda ficaria numa 

concepção superficial de santidade. “Mais do que pela atitude interior de seus modelos, 

ficava sobretudo impressionado com a espetacular austeridade deles.” Inácio queria 

imitá-los em sua própria condição andando descalço, comendo semente, ervas, 

pregando a disciplina
79

. (Cf. EMONET, 2016, p. 22). E viajar a Jerusalém era também a 

oportunidade de colocar em prática os seus objetivos. 
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 A frase faz parte da nota marginal do Pe. Luís Gonçalves da Câmara, acrescentada depois que Inácio 

tinha contado como havia composto o livro dos EE. (Cf. PAIVA, 2006, p. 31). 
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 Disciplina (correia): espécie de chicote com o qual se flagelava para fazer penitência e imitar o Cristo 

flagelado – prática muito difundida durante séculos. (EMONET, 2016, p. 22). 
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A força dos santos desejos experimentados por Inácio o fazia esquecer-se dos 

pensamentos do passado, cuja confirmação veio da seguinte forma: uma noite viu 

claramente uma imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus, da qual recebeu uma 

extrema consolação. Tanto era o asco sentido por sua vida regressa, especialmente dos 

pecados da carne, que lhe parecia terem sido tiradas todas as imagens do passado 

pintadas em sua alma. Desde então, nunca mais teve o menor interesse por coisas da 

carne
80

. Devido ao efeito causado, pode ter sido isso uma graça de Deus, embora Inácio 

não ousasse determiná-lo, nem ater-se senão ao relatado. No entanto, seu irmão e as 

outras pessoas da casa foram conhecendo, pelo exterior, a mudança que se operava no 

íntimo dele. (Cf. RP 10). Os pensamentos e os desejos que ele nutria colocavam, aos 

poucos, as lembranças de sua vida passada em segundo plano, o que fora confirmado 

naquela “experiência espiritual”. Desde então, Inácio foi “completamente tomado pelas 

coisas de Deus”. (Cf EMONET, 2016, p. 23). 

Sem preocupar-se com nada, Inácio perseverava em suas leituras e nos seus bons 

propósitos. O gosto pelos livros suscitou-lhe a ideia de realizar um resumo dos pontos 

essenciais da vida de Cristo e das vidas dos santos; começou, assim, a escrever um livro 

com muito cuidado. Nessa ocasião, já podia levantar-se e andar pouco pela casa, na qual 

gastava parte do tempo em escrever, parte em orar. A maior consolação que recebia era 

contemplar o céu e as estrelas, ao que se dedicava por muitas vezes e por muito tempo, 

pois sentia um forte empenho em servir a Nosso Senhor. (Cf. RP 11). Também lhe 

vinha à ideia entrar na Cartuxa de Sevilha, enquanto pensava no que faria após o retorno 

de sua viagem a Jerusalém, para viver sempre em penitência. Inácio até solicitou 

informações sobre a regra da Cartuxa, que lhe pareceram boas; mas, a viagem que 

pretendia empreender, logo que se recuperasse, o mantinha ocupado demais para dar 

atenção ao assunto que seria resolvido somente depois do seu regresso. Sentindo-se já 

com forças, pareceu-lhe que era tempo de partir, e disse ao seu irmão: “Senhor, como 

sabe, o duque de Nájera está ciente de que já estou restabelecido. Será bom que eu vá a 

Navarrete.” Martin Garcia de Loyola teve, então, uma conversa com Inácio a fim de 

que este levasse em consideração a esperança que as pessoas depositavam nele e em 

suas qualidades, tentando dissuadi-lo do bom propósito. Sem maiores informações 

sobre esta última conversa, o texto relata somente que “a resposta, sem distanciar-se da 

verdade, sobre o que já sentia grande respeito, foi de maneira tal que escapou do 
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questionamento de seu irmão”. (Cf. RP 12). Inácio preservou-se de mentir; sem, 

contudo, dizer-lhe toda a verdade. (Cf. EMONET, 2016, p. 23). 

Outro irmão, que “certamente era Pero López, pároco de Azpeitia”, quis ir com 

ele até Oñate. (Cf. RP 13). Inácio viajava também em companhia de mais dois serviçais 

e levava consigo apenas um livro das Horas da Virgem, um estojo de escrita e seu 

famoso caderno de 300 páginas. Pelo caminho, “o grupo fez uma parada no santuário de 

Nossa Senhora de Aránzazu para uma vigília de oração”. Inácio “queria adquirir forças 

para a viagem”. Neste local, “ele fez o voto de castidade” sobre o qual comenta Laínez. 

Após deixar seu irmão em Oñate, na casa de uma irmã, Inácio se dirigiu a Navarrete, 

onde “cumprimentaria o duque de Nájera e recuperaria um salário atrasado”. Mas, 

Inácio deparou-se com a ausência do duque em Navarrete, e o tesoureiro sem fundos 

para saldar-lhe a dívida. (Cf. EMONET, 2016, p. 25). Informado, o duque disse que 

podia faltar dinheiro para todo o mundo, mas não para Loyola, a quem desejava dar um 

bom posto de comando, se ele o quisesse aceitar, pelo crédito que tinha obtido com ele. 

Mas, Inácio tinha outra expectativa. Ao recobrar seu dinheiro, repartiu-o “para as 

pessoas a quem se sentia obrigado” e para a restauração e ornamentação de uma 

imagem de Nossa Senhora que estava em mau estado. (Cf. RP 13). Depois de ter 

dispensado os dois serviçais que o acompanhava até então, voltando as costas 

definitivamente para o seu passado, Inácio partiu sozinho, em sua mula, para 

Montserrat. (Cf. EMONET, 2016, p. 25-26). 

A partida tinha um significado especial: o começo da nova vida, ainda que 

pouco esclarecido a respeito de tudo. A saída da casa paterna para ir a Jerusalém, onde 

teria a possibilidade de seguir os passos de Jesus Cristo, é também o início de um 

homem em evolução. “Dentro de seu coração havia uma espécie de apelo que estava 

acima dele e o levava a dar sempre um passo a mais, a ir ao encontro de algo novo.” O 

que era motivo de preocupação ou temor aos seus conhecidos, o Peregrino acolhia com 

coragem e confiança, haja vista que esse impulso o levava a viver e lhe proporcionava 

calma e alegria interior, sobre o que concluía ser apelo vindo de Deus. (Cf. EMONET, 

2016, p. 28). 

 

Livre de tudo, desobrigado, confiante somente na ajuda de Deus, sem 

temor, cauteloso, refletindo, analisando, medindo suas forças, mas 

sem deixar que alguma dificuldade o interrompesse, o Peregrino 

avançava, pronto para ultrapassar novas fronteiras, para responder aos 

apelos de Deus perceptíveis nas circunstâncias de sua vida. 

(EMONET, 2016, p. 28). 
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A caminhada tem um fato considerado “digno de registro” para que se 

compreenda como Nosso Senhor tratava essa alma, ainda cega, embora com grande 

desejo de servi-Lo em tudo o que reconhecesse ser de Sua vontade. (Cf. RP 14). 

Enquanto seguia o seu caminho, Inácio encontrou um mouro montado numa mula. 

Conversando entre si, passaram a falar sobre Nossa Senhora. Ao mouro era satisfatório 

“ter a Virgem concebido sem obra de homem, mas não podia crer ter ela dado à luz 

continuando virgem”. Expunha, portanto, os motivos naturais que lhe ocorriam 

circunstancialmente. Inácio – que a partir dessa viagem passa a designar-se O Peregrino 

– não conseguia mudar essa opinião. Depois, até o perdeu de vista, pois o mouro 

adiantara-se à sua frente com pressa. Antes, porém, o mouro ainda teve tempo de dizer-

lhe que se dirigia a um lugar que ficava na mesma direção, muito próximo da estrada 

principal; mas, fora dela. Inácio pensava no que se passou entre os dois, quando lhe 

ocorreram algumas moções, que causaram descontentamento em sua alma, porque lhe 

parecia não ter cumprido o seu dever, ao ponto de sentir indignação contra o mouro e 

receio de ter procedido mal consentindo que este dissesse tais coisas de Nossa Senhora, 

o que lhe suscitava a obrigação de ir reparar a honra dela, por meio do desejo de dar 

punhaladas no mouro. Esse combate interior custou-lhe muito tempo, restando a dúvida 

sobre qual seria a sua obrigação a respeito do assunto. (Cf. RP 15). 

Sem nenhuma ideia clara para a tomada de decisão, resolveu que esta ficaria aos 

cuidados de sua mula, deixando-a com as rédeas soltas até a próxima bifurcação: caso a 

mula tomasse o caminho do povoado, iria procurar o mouro e dar-lhe umas punhaladas; 

mas, ao contrário, seguisse pela estrada principal, ele o deixaria em paz. A mula dirigiu-

se à estrada principal, ainda que o povoado estivesse a pouco mais de trinta ou quarenta 

passos e o caminho fosse largo e fácil. (Cf. RP 16). Quando ditou o seu relato, Inácio se 

deteve bem nesse incidente para mostrar o grau de sua cegueira àquela época, apesar do 

assinalado desejo em servir o Senhor. (Cf. EMONET, 2016, p. 29). 

Chegando a um povoado maior, antes de Montserrat, o Peregrino comprou a 

roupa que decidira usar para ir a Jerusalém: um pano grosso, costumeiramente usado 

para fabricar sacos, tecido grosseiro e áspero, do qual foi feita uma veste comprida até 

os pés. Foram adquiridos também um cajado e uma cabacinha, colocando-os presos à 

sela da mula; e um par de alpargatas, embora levasse somente uma calçada ao pé, cuja 

perna estava enfaixada, devido ao seu mau estado. (Cf. RP 16). Seguindo o caminho 

para Montserrat, o Peregrino pensava, sob a influência das histórias dos cavaleiros de 

Amadis de Gaule e outros livros parecidos, nas coisas grandiosas que realizaria por 
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amor a Deus. Dessa forma, resolveu fazer uma vigília de armas diante do altar de Nossa 

Senhora, onde havia decidido deixar as suas roupas e tomar as armas de Jesus Cristo. 

(Cf. RP 17). Assim o fez, após a sua chegada a Montserrat, em 21 de março de 1522 

(Cf. RP 17. Nota de Jean-Claude Dhôtel). Lá, dedicou três dias de confissão junto ao 

monge francês Jean Chanon, a quem entregou a espada e o punhal para serem colocados 

no altar de Nossa Senhora; além de fazer a doação de seu cavalo ao mosteiro. (Cf. 

EMONET, 2016, p. 30). 

Na véspera da festa de Nossa Senhora, ainda no mês de março, o Peregrino 

dirigiu-se o mais secretamente possível a um pobre, dando-lhe as suas roupas de nobre e 

vestindo-se de sua desejada túnica. Pôs-se de joelhos diante do altar de Nossa Senhora 

e, ora nesta posição, ora de pé, segurando o seu cajado na mão, passou a noite inteira. 

Ao amanhecer, não seguiu diretamente para Barcelona, pelo receio de ser identificado; 

mas, desviou para Manresa, onde passaria uns dias no hospital a fim de anotar alguns 

pontos no seu próprio livro. (Cf. RP 18). Seguindo em frente, foi alcançado na estrada 

por um soldado que lhe perguntou se era verdade o que o pobre dizia a respeito das 

roupas que este usava. O Peregrino, que desejava eliminar os sinais de sua origem 

social, viu-se obrigado a dizer a verdade. (Cf. EMONET, 2016, p. 30). Então, vieram-

lhe lágrimas aos olhos, por compaixão do pobre que fora tido por ladrão. (Cf. RP 18). 

Não restava mais nada para que as pessoas começassem a contar toda espécie de 

histórias inspiradas nele; os comentários eram abundantes, com exageros nos méritos. 

Essa situação colocava em risco o anonimato no qual procurava viver. A única saída era 

esconder o seu nome e a sua origem. (Cf. EMONET, 2016, p. 30-31). 

A estada em Manresa durou pouco menos de um ano: de 25 de março de 1522 

até meados de fevereiro de 1523. (Cf. EMONET, 2016, p. 35). Lá, Íñigo esmolava a 

cada dia. Com austeridade, praticava a abstinência de carne e vinho, mesmo quando lhe 

eram oferecidos. A exceção ocorria aos domingos, quando deixava o jejum. Como fora 

muito cuidadoso no trato com os cabelos, as unhas dos pés e das mãos, deixou-os 

crescer naturalmente. (Cf. RP 19). A forma rudimentar com que passava a sua 

existência material era o suficiente para a degradação de sua saúde. Assim, necessitado 

de cuidados, o hospedaram na casa de “certo Ferrera”, sob a ordem das autoridades da 

vila, onde foi tratado com solicitude. Já curado da doença, foi persuadido a agasalhar-se, 

calçar-se e cobrir a cabeça. (Cf. RP 34).  

O Peregrino distingue três períodos de sua estada em Manresa. (Cf. RP 19. Nota 

de Jean-Claude Dhôtel). No primeiro, sentia a alegria e a igualmente de ânimo, haja 
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vista a sua busca por semelhança na austeridade praticada pelos santos. No segundo, 

sentia desolação e o tormento dos escrúpulos, pois tinha a impressão de não ter 

confessado certas coisas, mesmo diante da confissão geral realizada em Montserrat, 

feita com cuidado e por escrito. Isso instigava o seu interesse por conversar com pessoas 

espirituais, que o ajudassem a livrar-se deles. (Cf. RP 22). No entanto, seja em Manresa, 

seja em Barcelona, para onde seguirá em viagem posteriormente, irá encontrá-las. A 

crise de escrúpulos era tal que, certa vez, vieram-lhe seguidas tentações, com grande 

violência, levando-o ao desespero, quase suicídio. Mas, como o extermínio da própria 

vida era pecado, Íñigo passa a clamar frequentemente: “Senhor, não farei nada que te 

ofenda!” (Cf. RP 24). Assim como: “Socorre-me, Senhor, pois não encontro remédio 

entre os homens nem em qualquer outra criatura!” Nesse período, Íñigo estava 

hospedado em um pequeno quarto cedido pelos dominicanos. (Cf. RP 23). Já 

desgostoso da vida, sob a grande vontade de abandoná-la, “o Senhor quis que ele 

acordasse como de um sonho”. (Cf. RP 25). De repente, encontrou-se livre de seus 

escrúpulos e fortalecido por uma grande lição: 

 

Quando queria ser o artesão de sua santidade graças às orações, 

confissões e austeridades, permanecia inextricavelmente travado em 

seus próprios limites, constantemente agarrado ao espectro de sua 

condição de pecador. O dia em que se decidiu a abandonar a Deus, a 

não mais se preocupar com seu passado e a se submeter à sua 

misericórdia, encontrou a paz. (EMONET, 2016, p. 36). 

  

No terceiro período, sentia consolação com as iluminações que lhe ocorriam 

com frequência, sobretudo, ao deitar-se, subtraindo-lhe as poucas horas dedicadas ao 

sono e gerando insatisfação com o tempo previsto, durante o dia, para os assuntos 

relacionados a Deus; então, perguntava se o fato provinha do bom espírito. Sem 

dificuldade, concluiu que era melhor dormir durante o período destinado para tal. (Cf. 

RP 26). Colocando a devoção intempestiva sob suspeita, pensou que o bom espírito o 

aconselhava nesse sentido. “A tentação era sempre vencida pela volta ao real: a 

incerteza da hora da morte, os pobres em carne e osso, a necessidade do sono o 

impediam de cair no sonho.” (Cf. EMONET, 2016, p. 34). Os Exercícios Espirituais 

contém essa advertência: “É próprio do mau espírito remorder, entristecer e pôr 

impedimentos, inquietando com falsas razões para que a pessoa não vá adiante.” (EE nº 

315). “É próprio do mau anjo, assumindo a aparência de anjo de luz, introduzir-se junto 

à pessoa devota para tirar vantagem própria. Isto é, sugerir pensamentos bons e santos”, 
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e, depois, atraí-la para seus enganos escondidos e perversas intenções. (Cf. EE nº 332). 

Desse modo, Íñigo entendeu que devia deixar um estilo de vida que destruía a sua saúde 

e prejudicava o seu desejo de “ajudar as almas”. (Cf. EMONET, 2016, p. 34). Somente 

depois de “ser consolado por Deus e ver o fruto que faz nas almas” é que Íñigo 

interrompeu os excessos praticados anteriormente; e, desde então, cortava os cabelos e 

as unhas. (Cf. RP 29). 

De modo geral, o emprego do tempo ou o regulamento de vida de Íñigo, em 

Mansera, consistia em sete horas diárias de oração pessoal (Cf. RP 23; 26); leituras 

espirituais (Cf. RP 26); participação nos ofícios litúrgicos e nas procissões (Cf. RP 20; 

28; 29); mendicância de comida (RP 19); conversas espirituais (Cf. RP 21; 26; 29; 34); 

confissão e comunhão aos domingos (Cf. RP 21; 25), entre outras atividades. (Cf. Notas 

de Jean-Claude Dhôtel). Ressalta-se que o Relato do Peregrino sobre a estada em 

Manresa começa e é praticamente concluído com a visão ou alucinação que lhe tinha 

ocorrido repetidas vezes, sem, no entanto, compreendê-la bem: via, mesmo em pleno 

dia, uma coisa no ar, perto dele, que lhe dava muita consolação, porque era 

extremamente bela. Incerto sobre o que fosse a tal coisa, parecia-lhe ter a forma de uma 

serpente, brilhando como olhos, embora não houvesse correspondência real. “Quanto 

mais a via, tanto mais crescia sua consolação. Quando essa coisa desaparecia, 

experimentava desprazer.” (Cf. RP 19). 

Certa vez, enquanto caminhava rumo a uma Igreja que estava distante 

aproximadamente um quilômetro e meio de Manresa, obteve vasto entendimento das 

coisas de Deus, tanto que até os sessenta e dois anos completos, se ele reunisse todas as 

numerosas ajudas recebidas de Deus e todas as numerosas coisas aprendidas d’Ele, não 

lhe parecia tanto quanto daquela única vez. (Cf. RP 30). Pôs-se, então, de joelhos, ao pé 

de uma cruz que se encontrava próxima, a fim de render graças a Deus, quando lhe 

apareceu aquela visão. Mas, desta vez, viu-a bem: não tinha uma cor tão bonita como 

costumava e era o demônio. Ainda que essa visão continuasse por longo tempo, Íñigo, 

em sinal de desprezo, a expulsava com um cajado que costumava trazer à mão. (Cf. RP 

31). O fenômeno em si tem importância menor, pois o que se nota é a perda do poder de 

sedução e sua origem demoníaca foi identificada. (Cf. Nota de Jean-Claude Dhôtel).  

Em fevereiro de 1523, Íñigo partiu para Barcelona, a fim de embarcar a 

Jerusalém, cujo tempo lhe parecia propício. Outras pessoas fariam o mesmo trajeto, mas 

o Peregrino preferiu ir sozinho, pois a única coisa que importava era o refúgio em Deus.  

Entretanto, dada a insistência de muitos em acompanhá-lo, pois Íñigo desconhecia 
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italiano ou latim, o que seria uma desvantagem durante o percurso, o Peregrino manteve 

a decisão com a seguinte  justificativa: “Se ele fosse com um companheiro, quando 

tivesse fome esperaria do outro uma ajuda. Se caísse, contaria que o ajudasse a levantar-

se. Sendo assim, colocaria sua confiança nele e lhe teria afeição por esses motivos.” No 

entanto, “essa confiança, essa afeição e essa esperança, ele queria tê-las só em Deus”. 

(Cf. RP 35). Nota-se que foi esta a origem de uma das seis experiências principais 

determinadas para os candidatos à Companhia de Jesus: a experiência da peregrinação.  

 

[...] não só sem dinheiro, mas mendigando a seu tempo, de porta em 

porta, por amor de Deus nosso Senhor, a fim de se habituarem a 

comer e a dormir mal. Isto farão também para assim pôr de parte toda 

a confiança que poderiam ter no dinheiro e nas coisas criadas, 

colocando-a inteiramente, com verdadeira fé e intenso amor, em seu 

Criador e Senhor. (Exame Geral nº 67. In: Constituições). 

  

Não obstante, Íñigo ainda abdicava de qualquer provisão, levando ao extremo a 

confiança na providência divina. Já havia negociado o embarque com o comandante do 

navio, que o aceitaria gratuitamente a bordo; porém, mediante o aprovisionamento para 

a travessia. A exigência causou um sério problema de consciência: “Você pretende 

colocar toda confiança em Deus, mas tem de procurar provisões?” Íñigo submeteu-se 

então ao julgamento de seu confessor, que o aconselhou a obter o que lhe fora pedido. 

(Cf. EMONET, 2016, p. 53). Após vinte dias em Barcelona, embarcou para a Itália. A 

travessia de Barcelona até Gaeta, considerada rápida, porém nada tranquila, devido a 

uma forte tempestade, já reservava outros perigos em terra, pois entre os viajantes do 

navio estavam uma senhora com a sua filha, travestida de rapaz, para escapar à cobiça 

de homens, e um rapaz, que acompanharam Íñigo até a cidade. Esta, por sua vez, estava 

interditada por causa de uma epidemia de peste. Sem condições para a mendicância de 

alimento ou encontrar um albergue para passar a noite, abrigaram-se em fazendas 

isoladas que serviam de acampamento para soldados, contra os quais Íñigo obrigou-se a 

defender a honra de suas companheiras de viagem, ameaçadas de violência. (Cf. 

EMONET, 2016, p. 54). A cólera sentida pelo Peregrino era tal que todos ficaram 

amedrontados, deixando-as em paz. (Cf. RP 36). 

Sentido o esgotamento pela travessia e falta de alimento, e pelo cansaço da 

caminhada, portanto, exaurido de suas forças, Íñigo fez uma pausa de dois dias em 

Fondi, para descansar e mendigar algo, e prosseguir até Roma, onde chegou no 

Domingo de Ramos, em 29 de março de 1523. Lá, passou a Semana Santa e a Páscoa 
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visitando os túmulos dos Apóstolos, mendigando a sua subsistência e fazendo as 

diligências necessárias para obter do Papa Adriano VI
81

 a autorização para partir à Terra 

Santa. (Cf. EMONET, 2016, p. 54). Tendo-a recebido, logo partiu para Veneza, levando 

consigo alguns ducados, 8 ou 9, que lhe tinham dado para o pagamento da passagem 

desta cidade a Jerusalém. Embora os tivesse aceitado pela advertência de que seria 

imprudência viajar àquela região, sem dinheiro, Íñigo reconheceu a sua falta de 

confiança em Deus, passando, então, a distribuir a quantia geralmente entre os pobres 

(Cf. RP 40). 

Devido à vigilância que se montara por causa da peste, a viagem a Veneza 

custou-lhe noites passadas em abrigos improvisados. “Pálido e enfraquecido, a tez 

amarelada, verdadeiro cadáver ambulante, Íñigo não tinha nem mesmo força para 

acompanhar o ritmo de seus companheiros de viagem.” (Cf. EMONET, 2016, p. 54-55). 

Estando na estrada para Pádua, onde havia uma faculdade de Medicina, que emitia 

certificado de boa saúde para a entrada em Veneza, chegou a Chiogga. Neste lugar, 

“Cristo lhe apareceu da maneira pela qual lhe aparecia habitualmente [...] e o 

reconfortou muito. Com essa consolação [...] sem obter o certificado [...] chegou às 

portas de Pádua” sem ser importunado pelos guardas. E o mesmo ocorreu em sua saída. 

(CF. RP 41). 

Em Veneza, o Peregrino mantinha o hábito da mendicância e dormia na Praça 

São Marcos, sem dar atenção especial na busca de meios para fazer a almejada 

travessia, pois tinha a certeza de que Deus lhe atenderia. (CF. RP 42). E a providência 

divina veio ao seu encontro: um rico compatriota espanhol, que ele encontrou em meio 

às idas e vindas pela cidade, o convidou para sua mesa. (Cf. EMONET, 2016, p. 55). 

Desde Manresa, o Peregrino tinha o hábito de nunca falar à mesa, exceto para responder 

brevemente alguma pergunta. Então, mais escutava o que se dizia, guardando algumas 

coisas, que lhe dessem ocasião para falar de Deus, após a refeição. (Cf. RP 42). 

“Impressionado, seu anfitrião o alojou até o momento de sua partida. Conseguiu-lhe até 

uma audiência junto ao doge Andrea Gritti, que lhe concedeu uma passagem gratuita no 

navio do novo governador de Chipre.” Dessa forma, no dia 14 de julho de 1523, ainda 

se restabelecendo de uma forte febre e contra o parecer médico, Íñigo embarcou no 

Negrona, no qual protestava veementemente contra as práticas homossexuais ocorridas 
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 Nascido em 2 de março de 1459. Adriano de Utrecht foi eleito em 9 de janeiro de 1522. As desilusões 

do seu Pontificado são consideradas elementos influenciadores de sua morte prematura em 14 de 

setembro de 1523. (Cf. FISCHER-WOLLPERT, 1985, p. 127-128). 
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a bordo, gerando desagravo dos marinheiros que o ameaçavam de ser desembarcado 

numa ilha. (Cf. EMONET, 2016, p. 55). 

Mas, “nosso Senhor quis que chegassem rapidamente a Chipre, onde, tendo 

desembarcado, foram por terra a outro ponto, Salinas” (hoje, Lárnaca). Durante esse 

tempo, dizia que nosso Senhor lhe aparecia seguidamente; por isso, sentia muita 

consolação e força. (Cf. RP 44). De Chipre, partiram para Jafa, avistando-a em 25 de 

agosto; porém, precisaram esperar até o dia 31 daquele mês para o desembarque 

definitivo, por causa da burocracia das autoridades otomanas. Finalmente, no dia 4 de 

setembro de 1523, montados em burrinhos, chegaram a Jerusalém, onde foram 

recebidos pelos franciscanos. (Cf. EMONET, 2016, p. 55). 

Desde Loyola, Íñigo passou por uma mudança em seu objetivo inicial: se antes 

pretendia ir a Jerusalém para a prática da penitência, após a sua chegada pensava em 

permanecer ali para visitar constantemente os Lugares Santos e “ajudar as almas”. No 

entanto, o convento estava com dificuldade até para a manutenção da própria 

comunidade de frades; além disso, os peregrinos, quando faleciam ou tornavam-se 

prisioneiros dos turcos, também causavam transtornos aos franciscanos, porque era 

preciso resgatá-los de uma forma ou de outra. (Cf. EMONET, 2016, p. 56-57). Íñigo, 

porém, estava confiante em sua permanência na Terra Santa, levando o Provincial dos 

franciscanos a recorrer a meio mais severo para dissuadi-lo de sua “teimosia”: ameaçou-

o de excomunhão. (Cf. EMONET, 2016, p. 57). A advertência obteve êxito, pois Íñigo 

consentiu na partida, haja vista não ser da vontade do Senhor que permanecesse naquele 

lugar; mas, antes de iniciá-la, o Peregrino sentiu desejo de visitar o Monte das Oliveiras, 

onde está a pedra pela qual Nosso Senhor subiu aos céus e onde se veem as marcas dos 

seus pés. (Cf. RP 47). Escondido e sem guia, foi ao local desejado, cuja entrada somente 

foi possível após subornar os guardas com um pequeno canivete. Essa saída perigosa 

custou-lhe uma séria repreensão: fora maltratado por um guarda do convento destinado 

à sua procura. Íñigo, por sua vez, sentia-se consolado, ao ver o Cristo continuamente 

acima dele. (Cf. EMONET, 2016, p. 57). 

Os peregrinos partiram no dia seguinte para Chipre; no porto, dividiram-se em 

três embarcações: uma era turca, a segunda era muito pequena e a terceira era um navio 

grande de um rico proprietário veneziano. Escolheram esta para o embarque de Íñigo, 

que fora recusado pela falta de dinheiro para a passagem. Os seus intercessores a 

obtiveram junto ao comandante do navio pequeno. Devido à tempestade durante a 

travessia, houve a perda da embarcação turca com as pessoas e os bens, o mesmo parece 
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ter ocorrido com o navio maior, restando somente aquela onde se encontrava o 

Peregrino, que aportou à Apúlia, em pleno inverno, bastante rigoroso. (Cf. RP 49). Na 

chegada à Itália, Veneza, em janeiro de 1524, o Peregrino reencontrou alguns homens 

que já haviam colaborado com ele, antes de sua viagem a Jerusalém, e lhe cederam 

“pano” e algumas moedas. Depois, o Peregrino pôs-se a pensar: “O que devo fazer?”, 

haja vista a sua compreensão de que Deus não o queria em Jerusalém. (Cf. RP 50). 

Íñigo trazia consigo uma certeza: “ajudar as almas”. A ideia se delineava ao 

longo dos anos, pois no início de sua conversão, Íñigo pensava em viver para Jesus 

Cristo, mediante penitência, em algum mosteiro, em Jerusalém. Não obstante o 

impedimento de viver segundo a sua expectativa, o Peregrino, sem maiores 

esclarecimentos, resolveu voltar a Barcelona via Gênova. O objetivo? Estudar, para 

servir mais eficazmente os outros.  A travessia da Itália trouxe muitas adversidades
82

 ao 

Peregrino: preso por espanhóis e franceses, confundido como espião, desprovido de 

suas roupas, submetido a uma revista humilhante, circulava pelas ruas em estado de 

seminudez, nada mais o abalava. A consolação era sentida pela visão de Jesus Cristo 

caminhando para a sua Paixão. No palácio de um capitão que o interrogava, Íñigo foi 

considerado louco, dada a forma desajeitada de falar, a rudimentar defesa própria e a 

falta voluntária de cortesia diante da autoridade. De fato, o Peregrino preocupava-se em 

colocar seus passos nos do Senhor, sem fugir às humilhações ou aos opróbrios; mas, ao 

contrário, procurava-os como prova de suprema fidelidade. (Cf. EMONET, 2016, p. 

58). Ressalta-se que nos EE, por ocasião em que a pessoa exercitante está refletindo 

sobre o estado ou a revisão de vida, portanto, em via de decisão, Inácio propõe que seja 

considerado o que julga ser o ápice da humilhação (Cf. EMONET, 2016, p. 59): 

 

Para mais imitar e assemelhar-me de fato a Cristo nosso Senhor quero 

e escolho mais pobreza com Cristo pobre do que riqueza; mais injúrias 

com Cristo injuriado do que honras. E também desejo ser considerado 

inútil e louco por Cristo, que primeiro foi tido por tal, antes de ser tido 

por sábio e prudente neste mundo. (EE nº 167). 

 

 Antes da chegada a Gênova, ainda ocorreram outros fatos de menor importância. 

Lá, foi reconhecido por um homem da província de Biscaia, chamado Rodrigo 

Portundo, com quem Íñigo conversava enquanto servia a Juan de Velásquez, contador 
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 Depois da rendição de Pamplona, esta é a segunda alusão ao conflito que opôs o Imperador Carlos V e 

o Rei Francisco I, da França. Este teria de renunciar sua posse do ducado de Milão, em decorrência dos 

tratados de Madri e Cambrai. (Cf. RP 51. Notas de Jean-Claude Dhôtel.). 
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maior e conselheiro real, na corte do Rei Fernando de Aragão. Aquele homem o fez 

embarcar para Barcelona. (Cf. RP 53. Notas de Jean-Claude Dhôtel). Nesta cidade, 

Íñigo iniciou os encaminhamentos para colocar em prática a sua inclinação aos estudos. 

Inicialmente, fez o comunicado de sua intenção à Isabel Roser e ao Mestre Jerônimo 

Ardevol. Este o ensinaria a gramática gratuitamente, e aquela lhe garantiria a 

subsistência. O início dos estudos, porém, foi exigente, devido à dificuldade de 

concentração pela sua permanência nas coisas espirituais durante o período destinado ao 

aprendizado da teoria gramatical. (Cf. RP 54). Atento a esse fato, Íñigo percebeu que se 

tratava de uma tentação; para livrar-se dela fez a promessa de ser assíduo às aulas, pelo 

tempo de sua permanência em Barcelona. (Cf. RP 55). Uma vez mais, a volta ao real o 

fez libertar-se daquilo que contrapunha à vontade de Deus de que ele estudasse mesmo. 

(Cf. EMONET, 2016, p. 61). 

Concluídos os dois anos de estudos em Barcelona e considerado apto a 

prosseguir no curso de Artes, o seu Professor sugeriu que o fizesse em Alcalá. À época, 

o curso de Artes correspondia aos estudos de Filosofia, nível universitário. (Cf. RP 56. 

Nota de Jean-Claude Dhôtel).  A despedida de Barcelona já deixava marcas 

significativas do Peregrino: a lembrança de um homem espiritual, rigoroso consigo 

mesmo; porém, mais humano com as outras pessoas, inspirado por Jesus Cristo, 

inteiramente consagrado a “ajudar as almas” e preocupado com a reforma da religião 

católica. Continuará fiel aos bons amigos, como de Isabel Roser, a quem chamará de 

“segunda mãe”. Partirá sozinho, mas em Barcelona permanecerão três companheiros 

que almejavam ter o seu estilo de vida: Juan de Arteaga, Lope de Cáceres e Calixto, o 

singelo início de um grupo que não alcançará o seu fim. (Cf. EMONET, 2016, p. 62). 

Houve a mudança de cidade, mas a permanência fiel ao modo de vida: Íñigo 

mantinha a mendicância, recebendo esmolas e aceitando o risco de ser motivo de 

zombaria por parte de transeuntes, entre eles, um clérigo, que certo dia o humilhou 

publicamente. O fato, testemunhado pelo diretor do asilo Nossa Senhora da 

Misericórdia e gerando em si próprio o sentimento de indignação, levou-o a oferecer ao 

Peregrino um quarto em seu estabelecimento e tudo quanto fosse necessário à sua 

subsistência, como alimento, leito e vela. (Cf. EMONET, 2016, p. 62). 

Estima-se que o tempo de permanência de Íñigo em Alcalá tenha sido ou pouco 

mais de um ano e meio, ou no máximo de março de 1526 a junho de 1527. (Cf. RP 57). 

Nesse período, além de conhecer muitas pessoas, também conquistou amigos, entre 
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outros os irmãos
83

 Diego e Miguel de Eguía, que o ajudavam com suas esmolas. Tinha 

por confessor Manuel Miona
84

, que à época era professor em Alcalá e o aconselhou a ler 

Enchiridion militis christiani
85

 de Erasmo de Roterdão (1466/69-1536), editado
86

 por 

seus amigos Eguía, uma espécie de best-seller aos adeptos da reforma da Igreja 

Católica. “Mas, o estilo frio e as críticas cáusticas do humanista holandês não 

combinavam com sua sensibilidade e sua concepção de fidelidade a Cristo e à sua 

Igreja.” Deu-se o efeito contrário: “Em vez de sentir confirmado seu desejo de reforma, 

seu fervor esfriou.” Impactado pelas advertências dos pregadores e outros teólogos 

críticos contra Erasmo de Roterdão, Íñigo parou rapidamente com essa leitura, 

desaconselhando-a formalmente, mais tarde. A preferência recaía sobre a “Imitação de 

Cristo”, seu livro de cabeceira, desde Manresa. (Cf. EMONET, 2016, p. 63). 

O programa de estudos em Filosofia e Teologia incluíam as Sentenças de Pedro 

Lombardo (1100-1160), a Física de Alberto Magno (1193-1280) e os Termos lógicos ou 

Summulae de Domingo de Soto (1494-1560). (Cf. EMONET, 2016, p. 63). A 

enumeração dessas obras indica que o Peregrino estava disposto ao aprofundado 

daquelas áreas de conhecimento. No entanto, em Salamanca, Íñigo reconhecerá a base 

pouca sólida desse período de estudo. (Cf. RP 64). O motivo? Em Alcalá, ele dava 

exercícios espirituais às pessoas interessadas, ensinava o catecismo da Igreja Católica, 

falava de espiritualidade e aconselhava as pessoas com tal sucesso que os transeuntes se 

juntavam regularmente para ouvi-lo na explicação da doutrina religiosa. Não obstante, 

os três companheiros de Barcelona, acompanhados de Jean de Reynalde, reuniram-se a 

ele, em Alcalá, vestindo-se da mesma forma. (Cf. EMONET, 2016, p. 63). 

Mas, essa e outras atividades não passariam despercebidas pela Inquisição. Até 

porque pequenos grupos de pessoas e senhoras piedosas reuniam-se com eles, no quarto 

de Íñigo, que ensinava a orar, a confessar-se, a fazer o exame de consciência, além de 

sugerir outros exercícios espirituais. Algumas dessas mulheres chegavam ao desmaio, o 

que gerava comentário na cidade sobre aqueles que eram chamados de “iñiguistas”. A 

questão era a seguinte: “Esses “da batina” não seriam “iluminados”?” Instigados pela 

                                                             
83

 O primeiro entrará para a Companhia de Jesus, em 1540; e o segundo era o impressor oficial da 

universidade. (Cf. RP 57. Nota de Jean-Claude Dhôtel). 
84

 Entrou na Companhia de Jesus em 1545. (Cf. EMONET, 2016, p. 63). 
85

 A data da composição é aproximadamente 1501, e a primeira publicação de 1503. O texto era dirigido a 

um jovem soldado, com o intuito de dar-lhe apoio, fornecendo algumas regras de comportamento. In: 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci/article/view/1563. Acesso realizado em 17 

de abril de 2018, às 13h28min. 
86

 A primeira tradução para o idioma castelhano data de 1526. (Cf. RP 57. Nota de Jean-Claude Dhôtel). 
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força da suspeita, os inquisidores vindos de Toledo saíram sem encontrar qualquer 

indício de repreensão em Íñigo, cuja vida foi vasculhada juntamente com a de seus 

companheiros. O encarregado do acompanhamento desse caso, Juan Rodriguez de 

Figueroa, vigário-geral, limitou-se a pedir que não se vestissem todos da mesma 

maneira, visto que não eram religiosos; e, não andassem descalços. As providências 

foram tomadas e tudo voltara à ordem. Mas, quatro meses mais tarde, em 6 de março de 

1527, um novo inquérito foi aberto, motivado pela visita de uma senhora casada, com 

destacada posição social, ao quarto de Íñigo. Embora o dossiê tenha sido rapidamente 

arquivado, os conflitos com a Inquisição permaneceram além dele. (Cf. EMONET, 

2016, p. 64). 

Em outra ocasião, Íñigo foi levado à prisão sob a pena de ter induzido uma mãe 

e sua bela e jovem filha a irem a pé ao Santuário de Santa Verônica de Jaén, há 300 km 

ao sul de Madrid, onde se venerava uma relíquia da Santa Face. (Cf. RP 61. Nota de 

Jean-Claude Dhôtel). Embora nunca lhes tivesse recomendado tal aventura, Íñigo ainda 

passou quarenta e dois dias preso, até o retorno daquelas mulheres, a fim de ser 

averiguada a sua declaração. O Peregrino recusou um advogado e a ajuda de pessoas 

influentes, restringindo-se à confiança unicamente em Deus. Foram, então, declarados 

inocentes, Íñigo e seus companheiros, da presente acusação.  (Cf. EMONET, 2016, p. 

64-65). Mas, eles deveriam vestir-se como os demais estudantes e foram impedidos de 

falar sobre as “coisas da fé” por quatro anos, até que tivessem estudado mais, o que 

equivaleria à conclusão do curso de Teologia. (Cf. RP 62. Nota de Jean-Claude Dhôtel). 

A restrição causou desconforto em Íñigo, pois julgava que estava limitado em 

seu objetivo de “ajudar as almas” somente pela falta de estudo. (Cf. RP 63). Dessa 

forma, pensava em partir de Alcalá para Salamanca, onde poderia dar continuidade às 

exigências, ao lado de seus companheiros que o haviam precedido. Dirigiu-se ao 

arcebispo de Toledo, Alfonso de Fonseca, que o recepcionou bem, aprovando o seu 

projeto e contribuindo com uma substancial esmola, além de recomendá-lo a amigos e 

ceder-lhe o colégio que fundara em Salamanca. (Cf. EMONET, 2016, p. 65). 

A universidade era menos aberta às novas ideias que a de Alcalá; entretanto, 

gozava de referência em termos de renovação da Teologia. Célebres dominicanos 

compunham o quadro de professores: Francisco de Vitoria, considerado pai do Direito 

Internacional, sólido adversário de Erasmo; Melchior Cano, autor do célebre De locis 

theologicis e futuro ferrenho censor dos Exercícios Espirituais e da Companhia de 

Jesus; entre outros. A estada, com duração de apenas dois meses, nada teve de 
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proveitosa. Dentro dessa curta temporada, vinte e cinco dias foram passados na prisão. 

Os seus quatro companheiros haviam alugado uma pequena casa, para a qual o 

Peregrino dirigiu-se na segunda quinzena do mês de julho. Na busca por um confessor, 

encontrou-o na comunidade dos dominicanos da Igreja de Santo Estevão. Há pouco 

tempo em Salamanca, em torno de dez a doze dias, recebeu o convite para a refeição 

naquela comunidade religiosa. (Cf. EMONET, 2016, p. 66). Depois da refeição, e na 

ausência do Prior, Diego de San Pedro, que estava na conferência em Valladolid, o 

Vice-Prior, o confessor do Peregrino e outro religioso estavam numa capela, onde Íñigo, 

em companhia de Calixto, foi submetido a um interrogatório sobre vários assuntos: 

 

Muito bem, então, o que vós pregais? Disse o Peregrino: “Nós não 

pregamos, mas com algumas pessoas falamos familiarmente das 

coisas de Deus, por exemplo, depois de ter comido com pessoas que 

nos convidam.” Disse o religioso: “Mas de que coisas de Deus vós 

falais? Isto é o que queremos saber.” Respondeu o Peregrino: 

“Falamos ora de uma virtude, ora de outra, louvando; ora de um vício, 

ora de outro, reprovando.” Insistiu o religioso: “Vós não fizestes 

estudos e falais de virtudes e vícios. Ninguém pode isso senão por 

uma destas duas maneiras: ou por conhecimentos adquiridos, ou pelo 

Espírito Santo. Se não for pelos conhecimentos adquiridos, então é 

pelo Espírito Santo.” (Cf. RP 65). 

 

Percebendo um tom suspeito, o Peregrino informou que nada mais diria, exceto 

na presença de seus superiores, os quais poderiam obrigá-lo a tal. Sem alternativa, o 

Vice-Prior disse-lhe: “Muito bem! Ficai aqui. Nós trataremos de fazer com que nos 

digais tudo.” (Cf RP 66). Íñigo e Calixto ficaram prisioneiros do convento durante três 

dias; depois, foram transferidos para a prisão, estreitamente acorrentados um ao outro, 

de modo que o movimento de um requeria o acompanhamento do outro. (Cf. RP 67). 

Quando o aprisionamento tornou-se de conhecimento público, pessoas vieram trazer-

lhes tudo o que era necessário à sua subsistência. Com as visitas, Íñigo tinha a 

oportunidade para falar de Deus e indicar exercícios espirituais. Levado diante do 

vigário episcopal, Francisco Frías, o Peregrino foi questionado sobre os Exercícios 

Espirituais, a Teologia e o Direito Canônico. (Cf. EMONET, 2016, p. 67). Íñigo 

entregou-lhe os papéis, Exercícios Espirituais, que trazia consigo. Ressalta-se que esta é 

a primeira referência aos Exercícios Espirituais em forma escrita. (Cf. RP 67. Nota de 

Jean-Claude Dhôtel). 

Na presença de outros três juízes, além de Francisco Frías, o Peregrino foi 

solicitado a dar explicações sobre a Trindade, o Santo Sacramento, o primeiro 
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mandamento, da forma como ele o fazia habitualmente. Íñigo declarou, então, que havia 

estudado pouco; no entanto, a sua eloquência era tal que nada mais lhe foi perguntado. 

Contudo, no que se referia aos Exercícios Espirituais havia uma séria dificuldade: sem 

ter estudado, como podia fazer a distinção entre pecado mortal e pecado venial? (Cf. 

EMONET, 2016, p. 67).  Ao fim de mais de vinte dias na prisão, cerca de 20 de agosto 

de 1527, foram chamados para o conhecimento da sentença: neles não se encontrara 

nenhum erro, nem na vida, nem na doutrina. Assim, poderiam proceder como antes, 

ensinando o catecismo da Igreja Católica, e falando das coisas de Deus; sem, no 

entanto, definir pecado mortal ou pecado venial, enquanto não transcorressem os quatro 

anos mais de estudos. (Cf. RP 70. Nota de Jean-Claude Dhôtel). 

Íñigo respondeu que acataria a decisão, durante o tempo em que estivesse sob a 

jurisdição de Salamanca. Mas, afirmou também que “não podia aceitar uma sentença 

que lhe fechava a boca e o impedia de ajudar o próximo” visto que não havia sido 

condenado. Ao sair da prisão, mantinha o propósito de estudar para melhor ajudar as 

pessoas e reunir os companheiros, voluntariamente favoráveis ao seu projeto. A 

proibição, porém, contrariava os seus planos, pois outra porta lhe era fechada. Como a 

sua profunda vocação estava em risco, o Peregrino decidiu partir de Salamanca com 

destino a Paris, mesmo diante da advertência de seus amigos de Barcelona, haja vista a 

tensão que estava no auge entre os dois reinos e a guerra pronta para ser iniciada. A 

travessia da França representava um grande perigo para um espanhol. A escolha pela 

universidade parisiense devia-se à conceituada referência nos estudos de Artes, 

Filosofia e Teologia. Mas, o Peregrino tinha uma razão pessoal também: por 

desconhecer a língua francesa, julgava que seria menos tentado pelo apostolado. De 

fato, o que se notava era que Íñigo começava a dar-se conta da incompatibilidade entre 

os estudos sérios e a atividade apostólica, que o havia ocupado muito ao longo de todo 

esse período. (Cf. EMONET, 2016, p. 68). 

O Peregrino partiu sozinho para Paris, aonde chegou no dia 2 de fevereiro de 

1528. Lá, alojou-se numa pensão com outros espanhóis. (Cf. RP 73). Pelo claro juízo de 

que seus primeiros estudos foram realizados apressadamente e diante da pouca base 

teórica, Íñigo preferiu estudar as humanidades, com as crianças, matriculando-se nas 

aulas de Latim (gramática, retórica, métrica) no Colégio de Montaigu. Dispunha de 

dinheiro suficiente para a sua subsistência, devido à contribuição de seus amigos de 

Barcelona, por no mínimo dois anos. Mas, devido à transferência da condução de suas 

finanças a um dos espanhóis da casa, que consumiu todo o seu dinheiro, Íñigo viu-se 
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pobre como antes, obrigado à mendicância e a sair da casa, onde estava 

temporariamente, para alojar-se no asilo Santiago dos espanhóis, um alojamento para os 

peregrinos de Compostela, situado na outra margem do rio Sena, a três quilômetros do 

Colégio de Montaigu. A diferença de horários dos dois estabelecimentos trouxeram 

dificuldades ao Peregrino: no Colégio de Montaigu as aulas começavam antes da 

abertura das portas do asilo de Santiago e terminavam depois do fechamento destas. O 

atraso decorrente dessa situação resultou no baixo progresso de seus estudos. Na 

tentativa de contar com a generosidade dos ricos comerciantes espanhóis estabelecidos 

em Flandres, Íñigo viajava durante a Quaresma e o verão, para a mendicância em 

Bruges e Anvers, onde reunia o suficiente para subsidiar as despesas anuais. De lá, 

trazia também o respeito dos patrocinadores, que lhe enviavam as letras de câmbio 

diretamente a Paris, a fim de poupar-lhe as viagens. (Cf. EMONET, 2016, p. 69-70). 

Uma vez que as preocupações financeiras estavam menos alarmantes, Íñigo 

retomou as atividades apostólicas. Consagrou-se com mais intensidade às conversas 

espirituais; ao mesmo tempo, orientava Exercícios Espirituais a pessoas interessadas, 

entre elas, Pedro de Peralta, Juan Castro e Amador de Elduayen, três estudantes que 

distribuíram os seus bens e livros aos pobres, começaram a mendigar, e foram morar no 

asilo Santiago. Dada a indignação sentida no meio espanhol, e diante das escassas 

razões ou mesmo persuasões para os seus respectivos retornos à universidade, 

organizou-se uma expedição armada para levá-los de volta. (Cf. EMONET, 2016, p. 70-

71). Estabeleceram um acordo: eles poderiam prosseguir com seus desígnios; mas, 

depois de concluídos os estudos. (Cf. RP 77). Nesse período, espalhavam-se 

rapidamente os comentários sobre o Peregrino: “ele tornava as pessoas loucas”. A 

efervescência da situação, à semelhança de ocasião passada, chamou a atenção da 

Inquisição; e o reitor do Colégio Santa Bárbara, mestre Diego de Gouveia, disse que lhe 

aplicaria uma boa correção, na próxima vez. Ciente da advertência e do compromisso 

com o início do curso de Artes, no mesmo colégio, no dia 1º de outubro, festa de São 

Remígio, o Peregrino pediu ao inquisidor que o julgasse o mais rápido possível, a fim 

de não ser importunado com aquele tipo de problema. De fato, o inquisidor não o 

chamou mais e ele seguiu os estudos, conforme previsto, sob a direção do mestre Juan 

de la Peña. (Cf. EMONET, 2016, p. 71). 

No início das aulas do curso, Íñigo foi acometido pelas mesmas tentações que 

lhe sobrevinham quando estudava gramática em Barcelona. Para livrar-se delas, fez a 

mesma promessa de jamais faltar às aulas. (Cf. RP 82). Em 1532, o Peregrino era 
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bacharel em Artes. Licenciado em março de 1533, obteve o título de mestre em Artes 

em abril de 1534; mas, por falta de dinheiro, adiou a recepção do diploma até março de 

1535. Contudo, Íñigo não aguardou o diploma para iniciar os estudos de Teologia, 

realizados no Convento de São Tiago (Saint Jacques) dos dominicanos e no convento 

dos franciscanos. Um documento dado pela Faculdade de Teologia atesta que Íñigo 

estudou Teologia por um ano e meio. (Cf. RP 84. Nota de Jean-Claude Dhôtel). Nessa 

época, o Peregrino latinizou o seu nome. A partir de então ele não se chamaria mais 

Íñigo, mas Ignatius (Inácio). (Cf. EMONET, 2016, p. 71). 

Devido à dificuldade enfrentada pelo Peregrino em decorrência da falta de 

estudos para a continuidade dos seus objetivos, e diante do percurso bastante 

tumultuado para concretizá-los, é possível afirmar que os melhores resultados foram 

obtidos em Paris; a sua formação é essencialmente parisiense, pois cursou Humanidades 

no Colégio Montaigu, Artes no Colégio Santa Bárbara, e Teologia com os dominicanos 

do Convento de São Tiago. Entre as dificuldades, três são consideradas principais: 

grande pobreza, saúde precária e distrações em decorrência de sua vida espiritual. Nota-

se, porém, que Íñigo não era propriamente atraído pelos estudos. A formação, obtida 

também pelo auxílio de seus benfeitores, era suficiente para a realização do seu projeto 

de servir a Deus, ajudando as pessoas. Tinha a característica de ser intuitivo e não 

especulativo; era homem de pouca erudição, porém com vontade de ferro; e contava 

com uma memória acima da média. (Cf. EMONET, 2016, p. 72). A imaginação também 

lhe era bastante presente, aspecto importante, ainda que em várias ocasiões, o 

mantivesse suscetível às suas armadilhas, distanciando-o do real. (Cf. RP 83). 

 

4. A “origem” da Companhia de Jesus 

 

Quando Íñigo estava em Barcelona, passou a reunir os companheiros 

interessados em seu projeto de “reformar as falhas” observadas no serviço divino e de 

seguir os exemplos apostólicos. Sob a sua liderança, Juan de Arteaga, Lope de Cáceres, 

Calixto e Jean de Reynalde começaram a ensinar o Catecismo da Igreja Católica e 

orientar Exercícios Espirituais. Dado o reconhecimento da existência pública do grupo, 

falava-se mesmo de uma “companhia”. Assim como Íñigo, seja em Alcalá ou 

Salamanca, os companheiros foram perseguidos pela Inquisição, encarcerados, 

obrigados a mudar de costume e a permanecerem calados sobre algumas “coisas de 

Deus” até o final de seus estudos. Mediante o pedido do Peregrino, eles ficaram em 
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Salamanca o tempo necessário para a verificação das possibilidades de enviá-los aos 

estudos em Paris, precedidos por Íñigo, cujos esforços não foram suficientes para a 

concretização de seu propósito. Jean de Reynalde tornou-se monge e os outros três 

abdicaram do antigo estilo de vida para fazer carreira a serviço da Igreja Católica. (Cf. 

EMONET, 2016, p. 73).  

Mas, ainda que a possibilidade estivesse esgotada em relação ao respectivo 

grupo, o contrário seria observado a partir do ingresso de Íñigo no curso de Artes, no 

Colégio Santa Bárbara, em 1529, cujo estudo estava sob a direção do mestre Juan de la 

Peña. Por designação de seu professor, Íñigo foi alojado no mesmo quarto de dois 

estudantes quinze anos mais jovens que ele; mas, já avançados nos estudos: Pedro 

Fabro, saboiano, nascido em 1506 em Villaret; e Francisco Xavier, navarro, também 

nascido em 1506, no castelo de Javier. As diferenças no relacionamento interpessoal 

foram sentidos logo no início. O entendimento de Íñigo com Pedro Fabro deu-se mais 

rápido quando comparado a Francisco Xavier. Com o primeiro, houve um auxílio 

mútuo: Íñigo auxiliava Pedro Fabro financeiramente, e este o ajudava em seus estudos. 

Houve uma estreita amizade entre os dois. A percepção espiritual de Íñigo fez com que 

Pedro Fabro lhe revelasse as suas dúvidas, pois seguia atormentado por escrúpulos e 

tentações contra a castidade e indagava-se sobre o futuro. A partir do aconselhamento 

com o Peregrino, já sentia paz. A citação de um trecho de suas memórias mostra a 

docilidade e a ternura que Pedro Fabro sentia por Íñigo (Cf. EMONET, 2016, p. 74): 

 

Em 10 de janeiro de 1529, com vinte e três anos, tornei-me bacharel 

em Artes e, depois da Páscoa, consegui a licença sob a direção do 

mestre Juan de la Peña, atualmente doutor em medicina. Nesse ano, 

Íñigo entrou para o Colégio de Santa Bárbara, no mesmo dormitório 

que nós, com o intuito de seguir o curso de Artes no dia de São 

Remígio, e era nosso diretor que devia se encarregar desse curso. Que 

sempre seja bendito esse encontro, arranjado pela Providência 

soberana para meu bem e minha salvação: porque depois que ela 

própria resolveu que eu instruiria esse santo homem, resultaram para 

mim relações primeiramente superficiais, depois íntimas com ele e 

uma vida em comum em que repartíamos o mesmo dormitório, a 

mesma mesa e a mesma bolsa. Ele acabou sendo meu mestre em 

matéria espiritual, impondo-me regra e método para me elevar ao 

conhecimento da vontade divina; fazíamos apenas um, em desejos e 

vontade, dentro de uma firme resolução de escolher a vida que hoje 

levamos, nós todos, membros presentes ou futuros dessa Companhia 

da qual não sou digno. (Cf. EMONET, 2016, 74). 
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Íñigo orientou os Exercícios Espirituais de Pedro Fabro, que foi ordenado 

sacerdote em 1534, o primeiro Padre da Companhia de Jesus. (Cf. EMONET, 2016, 74-

75).  Este, pela amizade que dedicava a Íñigo, também iria influenciar a mudança de 

comportamento de Francisco Xavier, em relação ao Peregrino, que desde o início era 

tratado com descortesia ou zombarias, por Francisco Xavier. Mais tarde, ele fez os 

Exercícios Espirituais com Íñigo e passou a compartilhar do projeto do Peregrino. (Cf. 

EMONET, 2016, p. 75). Outros companheiros vieram juntar-se a eles: dois estudantes. 

Primeiramente, Diego Laínez, com vinte anos de idade, já doutor em Artes, e Alfonso 

Salmeron, com dezessete anos de idade. Ambos recém-chegados de Alcalá, onde já 

encontraram com Íñigo. Depois, Nicolás Alonso, chamado de Bobadilla, nome de sua 

cidade natal. Aproximava-se por ouvir dizer que Íñigo auxiliava materialmente os 

estudantes em dificuldade. E, finalmente, Simão Rodrigues de Azevedo, que estudava 

no Colégio Santa Bárbara. Todos fizeram os Exercícios Espirituais sob a direção de 

Íñigo e compartilhavam um mesmo ideal: “queriam seguir Cristo e trabalhar “para 

ajudar as almas””. Ressalta-se, contudo, que Inácio não os recrutou; tomava o cuidado 

para não se intrometer entre eles e o Senhor, limitando-se em ajudá-los a procurar neles 

mesmos a vontade de Deus, recomendação feita a todos que orientavam os Exercícios 

Espirituais. (Cf. EMONET, 2016, p. 75-76). De fato, consta o seguinte texto nesses 

escritos: 

 

Quem dá os Exercícios não deve mover ao que os recebe mais à 

pobreza, nem a qualquer promessa, do que aos seus contrários, nem 

mesmo a um estado ou modo de vida do que a outro. Fora dos 

Exercícios podemos lícita e meritoriamente motivar todas as pessoas, 

que provavelmente tenham capacidade, para escolher contingência, 

virgindade, vida consagrada e qualquer forma de perfeição evangélica. 

Contudo, em tais Exercícios Espirituais, mais conveniente e muito 

melhor é que, procurando a vontade divina, o mesmo Criador e 

Senhor se comunique à pessoa espiritual, abraçando-a em seu amor e 

louvor e dispondo-a para o caminho em que melhor poderá servi-lo 

depois. Assim aquele que dá os Exercícios não opte nem se incline a 

uma parte ou a outra, mas, ficando no meio, como o fiel de uma 

balança, deixe o Criador agir imediatamente com a criatura e a 

criatura com seu Criador e Senhor. (EE nº 15). 

 

No dia 15 de agosto de 1534, na Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, em 

Montmartre, durante uma Celebração Eucarística, presidida por Pedro Fabro, o único 

Padre do grupo, depois de terem feito a confissão e comungado, todos fizeram votos de 

pobreza e de castidade, que seriam renovados anualmente, na mesma data. “Esses 
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jovens estudantes não pretendiam entrar numa Ordem, e muito menos fundar uma 

nova.” (Cf. EMONET, 2016, p. 76). O único projeto que tinha em comum era fazer uma 

peregrinação à Jerusalém; e, caso possível, consagrarem-se à evangelização dos infiéis, 

além de morrerem pela fé em Jesus Cristo. Inácio, Diego Laínez e Francisco Xavier 

ainda planejavam a permanência em Jerusalém. Pedro Fabro e Simão Rodrigues de 

Azevedo pretendiam o retorno. Levando em consideração a tentativa mal sucedida de 

Inácio, em ocasião passada, caso não conseguissem ficar em Jerusalém ou se a guerra os 

impedisse de passar pelo Oriente Próximo, aguardariam um ano, antes de se 

considerarem liberados dos seus votos. (Cf. EMONET, 2016, p. 76-77). Então, 

apresentar-se-iam ao Vigário de Cristo, para que este “os empregasse onde fosse da 

maior glória de Deus e maior utilidade das almas”. (Cf. RP 85). Inácio e os seus 

companheiros desconheciam aonde isso os conduziria concretamente. “Contrariamente 

a uma opinião amplamente difundida, ele não era um estrategista que tinha plano 

preestabelecido. A Companhia de Jesus não nasceu em Montmartre.” O grupo era cada 

vez mais coeso e conhecido, sendo chamado de “iñiguistas”. Já compartilhavam o 

mesmo ideal, encontravam-se frequentemente, reuniam-se com regularidade na casa de 

um e de outro, onde discutiam e dividiam a refeição. No domingo iam para o campo, 

onde passavam o dia entre discussões e ofícios religiosos. A diversidade de suas origens 

(cinco espanhóis, um saboiano e um português) e suas opiniões divergentes encontrava 

proximidade na amizade entre eles, cujo centro era a busca pela vontade de Deus, 

segundo a finalidade de suas vocações, em favor do bem das pessoas. (Cf. EMONET, 

2016, p. 77). 

 

5. A confirmação da Companhia de Jesus 

 

 O objetivo dos companheiros permanecia inabalável. No entanto, circunstâncias 

alheias ao propósito estabelecido levaram-nos ao almejado encontro com a vontade 

divina. A saúde frágil de Inácio, que sempre era acometido de alguma enfermidade, 

especialmente de dores estomacais, como as ocorridas durante a sua estada parisiense, 

fez com que os médicos consultados para o devido tratamento recomendassem o seu 

retorno à Espanha para “respirar o ar natal”, pois não encontraram outra medida para 

suavizar-lhe o mal estar e a febre a cada quinze dias. Já concluída a formação 

universitária e convencido pelos médicos e companheiros a fazer esse tratamento, Inácio 

aproveitaria também para resolver algumas questões pendentes referentes aos 
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companheiros espanhóis. Depois, partiria para Veneza, onde os companheiros o 

encontrariam, após a conclusão de seus estudos, em 1537, para embarcarem juntos à 

Terra Santa. “Nesse ínterim, Pedro Fabro desempenharia o papel de irmão mais velho.” 

(Cf. EMONET, 2016, p. 79). 

A Inquisição, porém, o interpela novamente. No momento da partida, Inácio 

soube que alguém o havia denunciado. Era necessário que tudo fosse esclarecido o mais 

rápido possível, pois estava de viagem marcada para a Espanha. Então, o inquisidor e 

dominicano Valentin de Liévin, ciente da necessidade do Peregrino, fez a leitura dos 

Exercícios Espirituais, e “após tê-los passado no pente fino de sua crítica”, os elogiou e 

até solicitou uma cópia para o seu uso pessoal. Essa afabilidade, no entanto, era 

insuficiente para Inácio, que exigiu um julgamento formal. Este foi realizado diante de 

testemunhas e transcrito por um escrivão. Contudo, poderia partir tranquilamente, após 

sete anos e dois meses de estudos em Paris. Outra vez, foi embora sozinho cavalgando 

no pequeno cavalo oferecido por seus companheiros. (Cf. EMONET, 2016, p. 79-80). 

A fidelidade de Inácio ao modo de vida pessoal observado até então já o fez 

sentir as tensões com a própria família. Martín Garcia de Loyola, envergonhado pelo 

fato de o irmão morar no asilo com os pobres e mendigar para suprir as necessidades 

materiais, buscou “por todos os meios fazê-lo aceitar a hospitalidade da casa familiar” o 

que fora veementemente recusado por Inácio. Ao invés disso, ele queria “falar das 

coisas de Deus, administrar o catecismo às crianças, pregar aos domingos e dias 

santos”; mesmo se houvesse apenas um ouvinte às suas lições, já lhe seria o bastante. 

No entanto, muitas pessoas começaram a juntar-se para ouvi-lo, inclusive de lugares 

distantes. As pregações eram realizadas ao ar livre, pois a Igreja local não tinha espaço 

para o grande número de pessoas. A receptividade aos seus sermões obteve êxito 

também na prática dos fiéis. “As pessoas abandonaram uma vida de pecado, se 

confessaram, inimigos se conciliaram, os jogos de carta foram proibidos e, a partir daí, a 

justiça perseguiria as mulheres que se exibiam publicamente como concubinas dos 

padres.” (Cf. EMONET, 2016, p. 80-81). A preocupação constante em favor dos pobres 

“fez decretar que fossem providas suas necessidades de um modo público e habitual”. 

(Cf. RP 89). 

Inácio teve outro contratempo com a saúde em sua região; mas, quando 

restabelecido, já se pôs a visitar os familiares de seus companheiros para a resolução de 

alguns problemas. Sem dinheiro e disposto a fazer o percurso a pé, como era usual, foi 

impedido por seu irmão, Martín Garcia de Loyola, que furioso o obrigou a usar um 
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cavalo. A oferta, recebida por Inácio, seria utilizada, por sua decisão, somente até a 

fronteira da província. “Em Almazán visitou a família de Laínez; em Navarra se 

encontrou com o irmão de Xavier; em Sigüenza cumprimentou os pais de Salmerón.” 

Esteve em Valência, e de lá embarcou para Gênova. Entre Gênova e Bolonha, a 

travessia agitada quase o levou à morte. Finalmente, após uma curta temporada em 

Bolonha, saiu em viagem para Veneza. (Cf. EMONET, 2016, p. 81). 

Em Veneza, Inácio se dedicou às conversas espirituais e fez a orientação de 

Exercícios Espirituais para pessoas da corte. Um novo companheiro juntou-se ao seu 

projeto, o espanhol Diego de Hoces de Málaga, cuja apresentação estava acompanhada 

de sua biblioteca de Teologia, pelo receio de que Inácio o ensinasse alguma doutrina 

suspeita. Havia um boato de que a éfige de Inácio havia sido queimada na Espanha e em 

Paris; e isso o perseguiu até a Cidade dos Doges
87

, alcançando tal proporção que um 

novo inquérito foi aberto contra ele. Mas, o juiz o isentou do boato. Nesse meio tempo, 

três outros estudantes em Paris, aliaram-se aos companheiros após terem feito os 

Exercícios Espirituais sob a direção de Pedro Fabro: Cláudio Jayo (1504) de Mieussy, 

um segundo saboiano; Pascásio Broët (1500) de Bétracourt, um picardo; e João Codure 

(1508) de Sayne, um provençal. “O grupo dos nove companheiros chegou a Veneza 

dois anos mais tarde, ao término de uma viagem épica, em pleno inverno, através da 

Lorraine, a Alemanha do Sul e a Suíça, regiões infestadas de soldados e de heréticos”. 

Os albergues eram considerados perigosos para a fé e os costumes, e os encontros com 

os padres casados ou ministros reformados, circunstâncias desafiadoras à opção do 

grupo. (Cf. EMONET, 2016, p. 83). 

Alguns meses depois, os companheiros de Inácio foram a Roma para receberem 

a benção papal, em deferência à peregrinação a Jerusalém. Inácio, por sua vez, 

permaneceu em Veneza, devido ao risco de se encontrar indesejadamente com o Drº 

Ortiz
88

, o embaixador de Carlos V junto ao Papa, e que o havia denunciado por sua 

atividade entre os estudantes de Paris. Inácio também evitava o encontro com o 

poderoso Cardeal Gian Pietro Carafa
89

, que não gostava dele. Os companheiros 

viajaram seguindo a maneira de Inácio: a pé e pedindo esmola. Retornaram de Roma 

com os documentos pontificais necessários à peregrinação a Jerusalém e “o direito de 

                                                             
87

 Por mais de mil anos, a cidade de Veneza e mais tarde a Sereníssima República de Veneza era 

denominada Doge, um título raro, proveniente do termo latino dux. 
88

 Em 1538, ele receberá os Exercícios Espirituais diretamente de Inácio e tornar-se-á um dos grandes 

admiradores e apoiadores do Peregrino. (Cf. EMONET, 2016, p. 84). 
89

 O futuro Papa Paulo IV. 



149 

 

ali permanecer o tempo que lhes aprouvessem” e com a autorização de se ordenarem 

padres por qualquer bispo. Obtiveram ainda letras de crédito no valor de 200 a 300 

escudos para a respectiva viagem. No dia 24 de junho de 1537, Inácio e seus amigos – 

exceto Pedro Fabro, já Padre, e Salmerón, muito jovem – foram ordenados Padres pelo 

núncio de Veneza “em razão da ciência suficiente e da pobreza voluntária”. (Cf. 

EMONET, 2016, p. 84). 

Todos os membros do grupo tinham previsto realizar as suas primeiras missas na 

Palestina. No entanto, após três meses de espera, convencidos da impossibilidade de 

para lá viajarem, celebraram as suas primeiras missas no final de setembro de 1537. (Cf. 

EMONET, 2016, p. 84). Inácio, no entanto, “se tinha decidido, depois de ter sido 

ordenado padre, a permanecer um ano sem celebrar a Missa, enquanto se preparava, 

pedindo à Nossa Senhora para pô-lo com seu Filho”. (RP 96). A espera devia-se à 

influência da Vita Christi de Ludolfo da Saxônia, cuja orientação o levara à viagem a 

Palestina com a esperança de colocar os seus passos nos de Jesus Cristo, a exemplo do 

sacramento recebido. Por isso, Inácio desejava celebrar a primeira missa na mesma terra 

onde o sangue de Jesus Cristo fora derramado. Quinze meses mais tarde, a guerra 

tornava a viagem definitivamente inviável. Então, “certo de que o Senhor o queria em 

Roma, ele ofereceria pela primeira vez o sacrifício eucarístico em Santa Maria Maior”. 

O motivo está ligado ao fato de que nesta basílica constava uma relíquia da manjedoura. 

Assim, Inácio encontrara um lugar que materializava a presença da humanidade de 

Jesus Cristo. (Cf. EMONET, 2016, p. 85). 

Os companheiros dividiram-se em grupos de dois ou três, para fazer retiro na 

região. Inácio, junto com Pedro Fabro e Diego Laínez, retirou-se para San Pietro em 

Vivarolo, um mosteiro em ruínas, sem portas e sem janelas. Lá dormiam sobre palha, 

mendigavam o alimento e passavam o restante do dia em oração. João Codure também 

se reuniu a eles; com isso, decidiram pregar nas praças públicas. O sucesso era tanto que 

nada mais lhes faltou, a partir de então. Em San Pietro, assim como observado em 

Manresa, Inácio recebia muitas graças místicas, sobretudo quando pensava em seu 

sacerdócio e se preparava para a primeira missa. Ao final de quarenta dias, todos se 

encontraram em Vicenza. Eles iriam dividir-se nas cidades universitárias do norte da 

Itália, enquanto aguardavam o prazo fixado para a partida. (Cf. EMONET, 2016, p. 85-

86). 

No entanto, uma questão prática ainda precisava de resolução: qual seria a 

identidade do grupo, quando questionados sobre quem eram eles? Então, ““já que 
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tinham como chefe Jesus Cristo e que decidiram segui-lo, diriam que eram da 

“companhia de Jesus””. Eles não eram iñiguistas, portanto, não seguiam Inácio, mas 

Jesus Cristo. Entretanto, devido ao fato de Inácio ter sido soldado, a denominação gerou 

confusão, pois a opinião popular a entendeu em termos militares, no sentido de “milícia 

sagrada” formada pelos “soldados desse santo e bem-aventurado capitão”, engajados na 

luta contra a Reforma. Tal equívoco faz parte da primeira biografia oficial do santo, 

realizada por Pedro de Ribadeneira (1526-1611). Não obstante, este mesmo autor, em 

um relato menos sóbrio e com pretensão edificante, explica que o nome da Companhia 

de Jesus foi escolhido por Inácio depois da experiência mística na Capela de La Storta. 

A passagem faz referência ao momento em que Inácio, recolhido nesse lugar a fim de 

pedir a Nossa Senhora para “colocá-lo junto de seu Filho”, viu claramente que o próprio 

Pai o punha junto do Filho. (Cf. EMONET, 2016, p. 86-87). 

Inácio passou os últimos dezoito anos de sua vida em Roma, portanto, de 1538 a 

1556. A estada na Cidade Eterna esteve repleta de turbulências, cujos fatos ora estavam 

ligados ao convívio com as pessoas, ora à insegurança quanto do destino da Companhia 

de Jesus. 

 

6. A Pedagogia Inaciana da Companhia de Jesus 

 

As formas consideradas mais elucidativas da pedagogia inaciana são os 

Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. A primeira experiência de Jorge 

Mario Bergoglio com os Exercícios Espirituais (EE) ocorreu no Noviciado, ao longo de 

30 dias. A segunda, seis meses depois de ter chegado a Córdoba. (Cf. SHRIVER, 2017, 

p. 88-89). Anos depois, em 2003, o então Cardeal Bergoglio traria esse fato à lembrança 

ao dizer a um político: “Manuel, você precisa viver o próprio exílio. Eu fiz isso. Depois, 

você volta. E quando voltar, estará mais misericordioso, gentil, e vai querer servir mais 

o seu povo.” (SHRIVER, 2017, p. 97). 

O exílio tem o sentido de retorno à interioridade, dada a profunda desarmonia 

nessa direção em decorrência de inúmeros fatores, descobertos com o auxílio 

pedagógico proporcionado pelos EE, cuja atualidade e também força transformadora 

revelam-se justamente nesse contexto desordenado. De forma voluntária a pessoa 

exercitante coloca-se radicalmente separada dos hábitos e da rotina diária, distante do 

“mundo exterior” para o reencontro com o “mundo interior”; este, desconhecido, porém, 

surpreendente, à medida que o mistério íntimo e pessoal dessa profundidade começa a 
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ser desvelado para que as forças vitais disponíveis sejam reconhecidas e postas em 

prática, a exemplo do que dizia o Cardeal Bergoglio. Como Pedagogia da Interioridade, 

os EE dão a oportunidade de reacender o movimento de “busca da harmonia” a partir da 

“entrada” no âmago da própria vida. 

Os EE foram gestados na própria experiência de Inácio de Loyola. De modo 

geral, os EE são um caminho às regiões mais afastadas do nosso interior, mediante a 

leitura orante da Palavra de Deus. Esse caminho ou pedagogia dos EE consiste na 

leitura de si mesmo à luz do texto sagrado, seja qual for a condição em que se encontra 

a vida da pessoa exercitante ou a sua história. Somente depois do desvelamento da 

interioridade, torna-se possível realizar duas ações consideradas essenciais na 

experiência dos EE: ativar as capacidades, os dons, as possibilidades, os recursos 

desconhecidos, as riquezas ou, conforme dizia Inácio de Loyola, os desejos; e, destravar 

as feridas, os fracassos. À luz do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, trata-se 

da distinção do joio e do trigo, a fim de pacificá-los na interioridade do ser. Uma vez 

iluminado o interior, a partir do percurso às suas áreas profundas, torna-se possível o 

conhecimento do coração, que na antropologia hebraica é a sede da inteligência e do 

discernimento. (Cf. Eclo 17, 6). 

Segundo a reflexão antropológica, na cultura do antigo Israel, o coração
90

 é 

identificado, em primeiro momento, como órgão central que oferece mobilidade aos 

diversos membros do corpo humano; sobretudo, nas circunstâncias de doença ou 

exaustão, o coração dá seus sinais alarmantes. Em segundo momento, o coração é visto 

como sede da sensibilidade e das emoções, ou seja, do sentimento e do ânimo da 

pessoa; nesse sentido, surgem as imagens do coração largo, saudável e alegre, capaz de 

oferecer vida ao corpo e melhorar o semblante. No entanto, o coração pode hospedar 

igualmente o desejo oculto, a cobiça ansiosa, a soberba e a arrogância. Finalmente, o 

coração também é contemplado como sede do conhecimento, da consciência e da 

sabedoria. Isso significa que o coração hospeda a memória e todo o raciocínio da 

pessoa. (Cf. GRENZER, 2012, p. 90-91). 

Nesse sentido, nota-se que o Cardeal Bergoglio, durante o diálogo com Abraham 

Skorka expressava que: “O fundamental que se deve dizer a todo homem é que entre em 

si mesmo. A dispersão é uma ruptura no interior, nunca vai levá-lo a se encontrar 
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 No respectivo trecho, o autor explicita várias citações bíblicas que fazem referência ao sentido do 

coração descrito em cada momento, a saber: 1Sm 25,37s; Is 1,5; Jr 23,9; Sl 38,11; Sl 4,2; 18,37; 25,17; 
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como base bibliográfica obra de Hans Walter Wolff. (Cf. GRENZER, 2012, p. 90-91). 
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consigo, impede esse momento de olhar no espelho de seu coração.” (BERGOGLIO; 

SKORKA, 2013, p. 16). Naquela ocasião, o Cardeal Jorge Mario Bergoglio declarava 

que o conhecimento de Deus não deve estar restrito ao ouvido, mas efetivado pelos 

“olhos” do coração. (Cf. BERGOGLIO; SKORKA, 2013, p. 16). 

Por tratar-se da leitura orante da Palavra de Deus, torna-se imprescindível a 

oração como o método de escuta do Criador. Entretanto, há que se ter em conta que 

“orar é um ato de liberdade”. (Cf. BERGOGLIO; SKORKA, 2013, p. 53). A oração faz 

a pessoa exercitante dos EE chegar ao próprio ser original, àquele lugar intocável, no 

qual reside tanto o lado positivo de si mesmo, como o próprio Deus. A oração leva às 

raízes do ser humano, ao núcleo original de sua personalidade, cuja força vital encontra-

se disponível como auxílio no crescimento pessoal e na realização daquilo para o qual 

fomos chamados a ser em nossa caminhada no mundo. A descoberta do ser profundo de 

cada pessoa exercitante torna-a próxima do autor da vida: Deus. A presença divina pode 

ser observada de diferentes formas ou sentida na forma de desejo insatisfeito; mas, é no 

coração humano que se dá o verdadeiro encontro com o Criador. A realização de todo 

esse percurso requer ânimo e generosidade, além da necessária distância dos ruídos 

exteriores. Algo desafiador, especialmente para o ser humano da contemporaneidade, 

cujo contexto cultural e social torna cada vez mais difícil o contato profundo consigo 

mesmo, com os outros e com o Criador. No entanto, a pessoa que cria espaço para a 

interioridade mostra-se centrada, serena e repleta de paz. 

Paz almejada do ponto de vista particular; mas, também, social, especialmente 

diante de tantos conflitos hodiernos. Levando em consideração os que se referem ao 

aspecto religioso, o Cardeal Bergoglio assinalava a sua presença já nas primeiras 

páginas do texto bíblico, com o caso de Adão e Eva, expulsos do Paraíso; e, também o 

drama de Caim e Abel, entre outros. E, posteriormente, aqueles na vida de Jesus Cristo 

e de seus discípulos. A questão que se colocava era como dar uma resolução ao conflito 

segundo a Palavra de Deus. Na opinião do Cardeal Bergoglio, esta jamais seria a guerra, 

porque “isso implicaria que um dos polos de tensão absorvesse o outro”. Tampouco 

seria a síntese, que “é uma mistura dos dois extremos, uma coisa híbrida que não tem 

futuro”. A resolução, segundo o seu ponto de vista, está “em um plano superior, 

olhando para o horizonte, não em uma síntese, mas sim em uma nova unidade, em um 

novo polo que mantenha as virtualidades dos dois, que as assuma, e assim vão 

progredindo”. Não seria uma absorção nem uma síntese híbrida. E, recordando uma 

frase de um teólogo luterano alemão, Oscar Cullman, o qual se referia ao modo de levar 
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à unidade as diversas denominações cristãs, propunha que “caminhemos juntos em uma 

diversidade reconciliada”. (Cf. BERGOGLIO; SKORKA, 2013, p. 169-170). 

O Cardeal Bergoglio demonstrava ter isso claro em sua postura, pelo 

aprofundamento espiritual realizado ao longo de sua caminhada eclesial. Então, a quem 

busca prestar serviço na construção do Reino de Deus também se faz necessária a 

evangelização da interioridade, cujo caminho está sempre inacabado. Desafio inevitável 

diante da proposta dos EE. A sedução vinda de estímulos ambientais, o fascínio de bens 

e serviços oferecido pela mídia, a rápida inovação tecnológica, entre outras situações, 

são elementos intensificadores do distanciamento de si mesmo, portanto, do espaço 

interior livre de tudo aquilo que possa entorpecê-lo. A observação fidedigna da 

realidade contemporânea comprova o nosso argumento, sem a pretensão de anular os 

benefícios do uso racional de todos os recursos materiais decorrentes da sociedade em 

constante transformação. 

O que se destaca nesse sentido diz respeito ao cultivo e zelo constante da 

espiritualidade inaciana, na trajetória eclesial de Bergoglio, até o presente momento. As 

diferentes funções eclesiais jamais o distanciaram de si mesmo, que se autodefine como 

“um pecador para quem o Senhor olhou”. (SPADARO, 2013, p. 8). Sem escrúpulo de 

repeti-lo em outras circunstâncias porque está profundamente convencido da ação 

misericordiosa do Senhor para consigo. Reforça-a “a minha divisa, Miserando atque 

eligendo, senti-a sempre como muito verdadeira para mim”. (SPADARO, 2013, p. 8). A 

respectiva divisa procede das Homilias de São Beda, o Venerável, que ao comentar a 

passagem evangélica da vocação de Mateus, escreve: “Viu Jesus um publicano e, assim 

como o olhou com um sentimento de amor, escolheu-o e disse-lhe: ‘Segue-me’”. 

Quando estava em Roma, vivia na Via della Scrofa. Dali visitava frequentemente a 

Igreja de São Luís dos Franceses e ali ia contemplar o quadro da vocação de São 

Mateus, de Caravaggio. (Cf. SPADARO, 2013, p. 8). “Aquele dedo de Jesus dirigido a 

Mateus. (...) Assim me sinto. (...) É o gesto de Mateus que me toca: agarra-se ao seu 

dinheiro, como se dissesse: ‘Não, não eu!’ (...). Este sou eu: um pecador para o qual o 

Senhor voltou o seu olhar.” (Cf. SPADARO, 2013, p. 8). 

Vale ressaltar que Inácio de Loyola, “até os vinte e seis anos de idade, tinha sido 

um homem entregue às vaidades do mundo”. (PAIVA, 2006, p. 27). Então, tinha 

bastante prazer, sobretudo, no exercício de armas, com grande e vaidoso desejo de obter 

honra. A batalha decisiva da defesa de Pamplona marca o início de seu processo de 

mudança interior. Estando em perigo de morte na véspera de São Pedro, em Loyola, fez 
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uma confissão como um ato de piedade em uso na antiga cavalaria, portanto, sem valor 

sacramental. Depois de um longo processo de discernimento e conversão, fez uma 

confissão geral por escrito durante três dias no Santuário Mariano de Montserrat. (Cf. 

PAIVA, 2006, p. 27-28; 38-39). Mas, após ter chegado a Manresa, sofreu uma crise de 

escrúpulos. Embora tenha feito a confissão geral em Montserrat, com muito cuidado, 

parecia-lhe não ter confessado certas coisas, o que o atormentava bastante. Por isso, 

procurava pessoas espirituais que o curassem dos escrúpulos, sem obter resultado. 

Somente após o discernimento desse processo parou de confessar os seus pecados, pois 

se certificou de que Nosso Senhor o quisera libertar dos escrúpulos por sua 

misericórdia. (Cf. PAIVA, 2006, p. 45-46). O alcance da graça de Deus escapa ao 

controle da comprovação com método científico. Mas, este permite afirmar que Inácio 

de Loyola, dentro da estrutura cristã na qual transitava a sua personalidade, somente 

atribuiria a conversão pessoal à ação da graça divina. 

A experiência da misericórdia de Deus está sempre presente na expressão 

pessoal do Papa Francisco, a exemplo do que ocorrera com o próprio fundador da 

Companhia de Jesus, cujo fato será a base da primeira semana dos EE criados por Inácio 

de Loyola. Nos escritos de Inácio de Loyola e na Fórmula do Instituto da Companhia de 

Jesus, há muitas referências à palavra misericórdia. “A misericórdia é um dom gratuito 

de Deus, forma parte de seu mistério último e profundo, da essência divina.” (CODINA, 

2016, p. 50). Posteriormente, o próprio Papa Francisco irá proclamar o Jubileu 

Extraordinário da Misericórdia, cujo fato suscita outra pergunta sobre a relação entre a 

espiritualidade inaciana e a misericórdia enfatizada no conjunto de suas ações e 

palavras. 

O serviço da fé como missão está presente no ministério do Bispo de Roma. A 

sua origem geográfica já está bastante clara; no entanto, o fato tem uma repercussão 

diferenciada, em se tratando do contexto no qual este cresceu e se formou. Para Emilce 

Cuda, há uma perspectiva teológica, filosófica e política latino-americana da qual 

emerge a expressão de um modo cultural particular de ser povo em sentido 

sociopolítico, e Povo de Deus em sentido teológico. (Cf. CUDA, 2016, p. 25). Este não 

se restringe a um povo simples, mas à profunda unidade, à comum dignidade e à 

fundamental habilitação de todos os membros da Igreja na participação da vida eclesial 

e na corresponsabilidade da missão. 

Segundo a autora, para ler o Papa Francisco precisam ser considerados também 

certos critérios próprios da Teologia latino-americana configurados a partir de uma 
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prática teológica com esse povo particular. Esses critérios são a relação pessoal com 

Deus, Cristo e Maria; a mística de Cristo, o sentimento de fraternidade e solidariedade 

com os outros; o culto aos mortos e a prática dos sacramentos, sobretudo o batismo, o 

qual confere dignidade a todo aquele que é humano somente pelo fato de sê-lo, sem 

necessidade de mérito algum. (Cf. CUDA, 2016, p. 30). Baseada na leitura de outros 

estudiosos, a autora corrobora que essa Teologia latinoamericana é a Teologia do Povo, 

cujas categorias, na modalidade argentina, são: povo, pobre, trabalho, cultura, unidade, 

conversão, missão e saída. Tal modalidade apresenta também um método, que, 

“segundo Juan Carlos Scannone, não é apenas teológico, senão também teologal, pois 

não apela somente à ciência dos doutos senão também à sabedoria do povo, o sensus 

fidei”. (Cf. CUDA, 2016, p. 30). Em que pese a importância de conhecer, mesmo 

minimamente, as categorias e o método da modalidade política popular da Argentina, 

com vista à leitura do Papa Francisco, conforme proposto por Cuda, ressalta-se que 

Bergoglio “é muito exigente sobre a fé”. (SPADARO, 2013, p. 61). 

“O querigma possui um conteúdo inevitavelmente social: no próprio coração do 

Evangelho, aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do 

primeiro anúncio tem uma repercussão moral imediata, cujo centro é a caridade.” (EG 

nº 177). Não obstante, a relação entre a confissão de fé e o compromisso social tem 

outra característica inevitável na explicitação da conexão intrínseca nessas categorias: 

“a aceitação do primeiro anúncio, que convida a deixar-se amar por Deus e a amá-Lo 

com o amor que Ele mesmo nos comunica, provoca na vida da pessoa e nas suas ações 

uma primeira e fundamental reação: desejar, procurar e ter a peito o bem dos outros.” 

(EG nº 178). Eis o nosso ponto de vista sobre a interpretação revolucionária da fé. 

Segundo Antonio Spadaro, nos discursos de Bergoglio, seja como Cardeal, seja 

como Papa, às vezes, aparece a palavra “luta”, que tem articulação com esta atitude 

“revolucionária”. Com frequência, ouviu-se também a palavra “impulso” em contextos 

em que estava descrevendo a atitude missionária da Igreja Católica. Porém, “é preciso 

não compreender mal essas expressões “militantes” privando-as de sua raiz espiritual”. 

Para Bergoglio, o imaginário da batalha nasce da meditação inaciana das “duas 

bandeiras”, nas quais o fundador da Companhia de Jesus retrata o acampamento de 

“Cristo, supremo chefe e senhor nosso” e o acampamento de “Lúcifer, mortal inimigo 

de nossa natureza humana” (EE nº 136). “Ambos estão prontos para a batalha.” Esta 

visão agonística, segundo o autor, é herdeira da tradição espiritual inaciana e revela “o 

aspecto bélico da nossa vocação cristã”, citando as palavras do próprio Cardeal 
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Bergoglio, durante o retiro ministrado ao espiscopado espanhol em 2006. (Cf. 

SPADARO, 2013, p. 62-63). Contudo, há uma categoria, imprescindível na orientação 

dessa caminhada enquanto peregrino no mundo, marcado pela globalização e outros 

desafios complexos, que faz a diferença substancial no trabalho ministerial do Papa 

Francisco: o discernimento. Na meditação das “duas bandeiras” está posto o seu próprio 

significado: “a transposição dramática e a fundamentação teológica das regras de 

discernimento dos espíritos”. (EE nº 136. Apud Pe. Geza Kövecses. Santo Inácio de 

Loyola. Exercícios Espirituais, Porto Alegre, 1966.).  

 

7. Conclusão 

 

A conversão espiritual de Inácio de Loyola advém de um processo interior em 

diálogo com as circunstâncias temporais de sua caminhada como pessoa humana. 

Porém, o seu início está ligado ao discernimento dos espíritos, quando se exercita nos 

mistérios da vida de Jesus Cristo, para “sentir e conhecer a vontade de Deus em todas as 

coisas”. Hoje, alguns diriam que Inácio de Loyola passou de “um catolicismo cultural e 

sociológico, uma religião de costume, para uma vivência mais íntima e consciente”. (Cf. 

PAIVA, 2014, p. 14). No entanto, o desenvolvimento progressivo de sua experiência 

mística mostra que as suas atividades formam um amplo trabalho em três campos, a 

saber: pastoral, social e missionário. O que se refere à atividade pastoral abrangia 

catequese às crianças, pregação ao povo nas praças e Igrejas de Roma, ainda que tivesse 

pouco domínio da língua italiana, orientação de Exercícios Espirituais e 

acompanhamento espiritual de pessoas destacadas na sociedade como prelados, 

cardeais, futuros jesuítas e outros religiosos, senhoras da nobreza e da realeza 

espanhola, entre outras mais. (Cf. QUEVEDO, 2014, p. 9). 

A atividade social dizia respeito ao interesse pela comunidade judaica de Roma, 

“opondo-se à sua discriminação”
91

, e à atenção pessoal ao que é chamado atualmente 

pelo Papa Francisco de “periferias existenciais”, a partir da criação de orfanatos e 

promoção de processos de recuperação e prevenção da prostituição e da mendicância. 

Por fim, na atividade missionária, o religioso “enviou companheiros às fronteiras mais 

                                                             
91

 Em 21 de março de 1542, o Papa Paulo III (1534-1549), aboliu alguns usos e tradições contra os judeus 

convertidos à fé cristã: a entrega dos seus bens ao fisco e a perda de todo o direito hereditário. Então, 

Inácio de Loyola abriu sua própria casa para acolhê-los, pois estavam privados de seus bens e 

injustamente expulsos. (Cf. QUEVEDO, 2014, p. 9). 
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desafiadoras da época: Trento e Alemanha, Novo Mundo (América), Extremo Oriente e 

Ásia”. (Cf. QUEVEDO, 2014, p. 9). 

É, portanto, imprescindível “remontar a Inácio de Loyola” para a compreensão 

das características determinantes da atividade pastoral e a espiritualidade da Companhia 

de Jesus. O tempo conturbado por divisões confessionais e pelos inícios do que viria a 

ser a modernidade, no qual estava inserido Inácio de Loyola, não foram obstáculos para 

que o religioso evitasse “os extremos de uma obediência mecânica e fideísta à 

autoridade eclesial ou de uma autonomia total do sujeito em seu relacionamento com 

Deus”. (Cf. MIRANDA, 2014, p. 18). A sua experiência pessoal demonstra que “Deus 

se serve da própria realidade humana para agir em suas criaturas”. A pessoa cristã é que 

precisa “saber captar e interpretar essa ação divina ao longo de sua vida e nos eventos 

da história”. (Cf. MIRANDA, 2014, p. 18-19). A sua experiência e os caminhos 

seguidos interiormente foram oportunamente anotados com a finalidade de prestar ajuda 

a outras pessoas nessa empreitada espiritual. (Cf. PAIVA, 2014, p. 43). 

A descoberta “da vontade de Deus nos Exercícios Espirituais”, de sua parte, 

“pressupõe uma cuidadosa triagem de desejos, afeições, pulsões e tendências presentes 

na pessoa”, comumente conhecida como “discernimento dos espíritos” à luz das “regras 

para o discernimento” descritas por Inácio de Loyola. Esse  movimento se dá na 

realidade concreta. Trata-se, assim, de uma espiritualidade contrária à obediência 

infantil, à autoridade ou submissão incondicional a princípios teóricos, sob o risco de 

culminar na intransigência desumana ou na desesperada incapacidade de vivê-los 

realmente no presente. Ao contrário, trata-se de uma busca contínua pela vontade de 

Deus ao longo de sua trajetória histórica. (Cf. MIRANDA, 2014, p. 19). 
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Parte III – El Espíritu del Papa Francisco 

 

“La vida cristiana como discipulado.” 

(En Colômbia, 9 de septiembre de 2017.) 

 

“O regresso ao sagrado e a busca espiritual, que caracterizam a nossa 

época, são fenômenos ambíguos. Mais do que o ateísmo, o desafio que hoje 

se nos apresenta é responder adequadamente à sede de Deus de muitas 

pessoas, para que não tenham de ir apagá-la com propostas alienantes ou 

um Jesus Cristo sem carne e sem compromisso com o outro. Se não 

encontram na Igreja uma espiritualidade que os cure, liberte, encha de vida 

e de paz, ao mesmo tempo que os chame à comunhão solidária e à 

fecundidade missionária, acabarão enganados por propostas que não 

humanizam nem dão glória a Deus.” (Exortação Apostólica Evangelii Gaudium nº 

89).
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Capítulo V – Da intimidade “evangélica” à intimidade “missionária” 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Da intimidade “evangélica” à intimidade “missionária” 

 

 

 

 

 

Papa Francisco tem várias expressões concretas de proximidade com “o 

rebanho”. Mas, as suas viagens, pelo visível caráter de deslocamento, têm a 

possibilidade de tornar mais “palpável” a característica que faz uma significativa 

diferença em seu ministério, sem a pretensão de ser um balanço conclusivo nesse 

sentido. Mas, ao contrário, tão somente a demonstração de que por levar em 

consideração a espiritualidade inaciana, segundo a qual o mundo inteiro simboliza o 

templo da presença de Deus, o faz seguindo a dimensão contemplativa. Em Santo Inácio 

de Loyola há um “hábito do coração” obtido de um modo particular nos Exercícios 

Espirituais que diz respeito à “leitura orante da realidade”. Esse “hábito do coração” tem 

suas raízes na contemplação da Encarnação, a partir da qual a pessoa exercitante é 

chamada a “olhar o mundo como a Trindade o olha”: destituído de qualquer juízo moral 

ou condenatório e sem rancor; mas, com amor e misericórdia. (Cf. PALAORO, 2018, 

EE 2ª Etapa). 

A originalidade da mística inaciana está no fato de levar a pessoa “a esta 

encarnação concreta na realidade histórica”. Santo Inácio de Loyola expressa convicção 

da ação divina no interior da pessoa. (Cf. ARAÚJO, 2007, p. 9). Nos EE nº 15, lê-se a 

seguinte orientação: “Deixe o Criador agir imediatamente com a criatura e a criatura 

com seu Criador e Senhor”. O sentido de “imediatamente” está traduzido como 

“diretamente”. (Cf. EE nº 15; nota de rodapé). Uma vez imbuída do sentimento interior 

de intimidade com Deus, a pessoa exercitante será conduzida à reflexão consigo mesma: 
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“O que fiz? O que faço? O que farei por Cristo?”. Contudo, a contemplação da 

Encarnação não é estática e intimista, mas leva à desinstalação ou ao movimento, 

provocados pelas “moções”, a fim de fazer algo pelo Reino de Deus. Assim, a 

experiência íntima e pessoal com os EE tem o objetivo de impulsionar para a abertura à 

realidade e faticidade do mundo ao redor. (Cf. ARAÚJO, 2007, p. 10). 

Papa Francisco, conhecedor assíduo dos EE, em entrevista concedida a Andrea 

Tornielli, afirma que “não gosta de viajar”. Então, por que o faz? Porque “segue o rastro 

de seus grandes predecessores, sublinhando de forma particular a atenção e a predileção 

por áreas marginais e situações-limite”. Opta pelos “países menores e em dificuldades, 

aqueles nos quais sua presença pode servir para encorajar processos de diálogo, de paz, 

de reconciliação, a abertura de novos caminhos”. Ressalta-se que “tudo isso nada tem a 

ver com posições ideológicas ou reivindicações antagonísticas ou terceiro-mundistas, 

como afirmam alguns de seus críticos”. Mas também “tampouco tem a ver com aqueles 

que, na verdade oposta, reduzem a mensagem de Francisco a slogans gastos ou palavras 

de ordem convenientes”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 8). 

Quando escolhe “incluir em todas as suas viagens encontros com presos e visitas 

a bairros pobres” não o faz em decorrência “de estratégias de marketing”, mas “da 

urgência evangélica de tocar a carne do Cristo” na humanidade com a sua ferida. Com o 

seu “testemunho pessoal”, Papa Francisco “indica aos cristãos a necessidade de sair 

rumo às periferias geográficas e existenciais – sejam elas da esquecida África central, 

seja o vizinho de porta sozinho e em dificuldades – para encontrar ali o rosto de Cristo” 

e, assim, tocar a sua carne. Dessa forma, deixa-se evangelizar e “ferir” pela realidade. E 

“chorar com quem chora e alegrar-se com que se alegra”, enquanto mostra “a face 

misericordiosa de Deus” e Sua ternura. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 8-9). O Bispo de 

Roma, que há muito tempo está capacitado nos EE faz nada mais, nada menos, do que a 

“encarnação histórica das moções”. (Cf. ARAÚJO, 2007, p. 12). São muitas as viagens 

realizadas pelo Papa Francisco, das quais serão destacadas algumas para a sincronia 

demonstrativa do objetivo proposto. 

 

1. Lampedusa 

 

Inicialmente, a visita à Ilha de Lampedusa, na Itália, em 8 de julho de 2013, cuja 

intenção nasce “no meio de junho”, em “consequência do enésimo naufrágio”. A região 

é palco de uma das maiores tragédias ocorridas em sua história. A Ilha de Lampedusa 



161 

 

costuma ser a porta de entrada para países europeus, ao que se propuseram centenas de 

imigrantes, em função de guerras civis e da fome nos seus países de origem. A visita do 

Papa Francisco teve o objetivo de ser um “gesto de solidariedade”, mas também de 

“despertar” as consciências para que isso não ocorresse mais. Nasce, portanto, “da dor e 

da compaixão por aqueles mortos”, conforme declarado na homilia da missa pelas 

vítimas do naufrágio. Durante a sua estada, de somente quatro horas, entre o cais e a 

paróquia, “dialoga com os refugiados e implora o perdão de Deus por esse “massacre 

dos inocentes”: 25 mil mortos em vinte anos”. A missa, celebrada em altar improvisado 

de velho barco, “com uma cruz pastoral feita com a madeira das embarcações dos 

imigrantes” (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 10) foi “uma liturgia de penitência”, através do 

pedido de perdão “pela indiferença por tantos irmãos e irmãs” e “por quem se 

acomodou e se fechou no seu próprio bem-estar que leva à anestesia do coração” e 

também “por aqueles que, com as suas decisões a nível mundial, criaram situações que 

conduzem a estes dramas”, como assinalado na respectiva homília proferida aos fiéis. 

O homem encontrado “no fim do mundo” iria “percorrer o chão de tantas outras 

periferias” para “abraçar e fazer-se abraçar, consolar e ser consolado, chorar e enxugar 

lágrimas”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 10). Ao som da semelhança com “a oração de 

São Francisco de Assis”, pois ambos – independentemente da distância do tempo – são 

movidos pelo mesmo sentimento de pertença e de amor a Jesus Cristo. (Cf. OLIVEIRA, 

2014, p. 10). Segundo as suas palavras: “O amor cristão é humilde ou não é amor de 

Deus”. (Cf. BERGOGLIO, 2015, p. 71). Jesus Cristo, explica o Bispo de Roma, fez 

exatamente isso no “serviço da cruz”, ao rebaixar-se até a morte, para a salvação do 

mundo. Uma demonstração de que para seguir em frente é preciso que cada pessoa 

cristã entenda o que significa “rebaixar-se”, a saber: “estar a serviço sempre”. Santo 

Inácio de Loyola, nos EE, pedia ao Senhor Crucificado “a graça da humilhação”. Esse, 

afirmava ele, é “o verdadeiro poder do serviço da Igreja”. (Cf. BERGOGLIO, 2015, p. 

148-149). O caminho a ser trilhado segundo a orientação evangélica, tão cara ao Papa 

Francisco, que sempre faz referência ao texto bíblico. Embora pareça óbvio em sua 

missão, a citação assinala o ponto de partida de sua leitura da realidade. 

 

* * * 

 

 



162 

 

Em Lampedusa, Papa Francisco tem uma demonstração de humildade na medida 

em que faz a escolha por uma visita solidária, na qual não há honraria pelo gesto, mas 

tão somente a expressão de afeição à pessoa, mesmo que desconhecida, o que 

caracteriza a sua disposição em se colocar a serviço do outro, que está no centro da 

mensagem cristã. As descrições dos “três modos de humildade”, contidas nos EE, dão a 

visão da importância na construção da afeição à pessoa e doutrina de Jesus Cristo. (Cf. 

EE nº 164-168). Trata-se de uma forma de imitação do que o próprio Senhor fez a 

tantos quantos estiveram desprotegidos ou nus em sua dignidade humana. A humildade, 

na espiritualidade inaciana, junto com a abnegação e a obediência, faz parte das 

chamadas “virtudes sólidas”, consideradas de fundamental importância no seguimento 

de Jesus Cristo. Não obstante, está ligada à “humildade apostólica, marcada pelo 

impulso missionário, pelo desejo do magis, do maior serviço, da maior glória de Deus”. 

No “Diário Espiritual” de Inácio de Loyola, no qual estão descritos “os 

movimentos mais secretos da alma do santo”, este faz várias referências explícitas à 

humildade. Ele “foi influenciado pela espiritualidade monástica e mendicante”. Porém, 

Inácio de Loyola encontrou outro caminho: por um lado, a sua concepção de humildade 

faz um resumo recebido da tradição anterior; de outro, faz uma adaptação da concepção 

tradicional da humildade às exigências apostólicas que, segundo as suas anotações, 

foram inspiradas por Deus. A humildade dos mendicantes já era itinerante, pautada na 

pobreza e fraternidade evangélica. A humildade inaciana intensificará a mobilidade 

apostólica, tornando-a própria do “modo de proceder” jesuíta. Um exemplo é 

justamente percorrer diversos lugares. Em todo caso, o fim jesuítico é irrefutável: “o 

serviço de Deus e do próximo” – ayudar a las almas. (Cf. QUEVEDO, 2007, p. 37-38). 

 

2. Brasil 

 

A primeira viagem apostólica internacional do Papa Francisco foi a vinda ao 

Brasil, por ocasião da 28ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ), de 22 a 29 de julho de 

2013, no Rio de Janeiro. A título de recordação, mas também de observação da 

“coincidência histórica”, esta viagem era parte da agenda do Papa Emérito Bento XVI 

que se para si próprio a primeira viagem internacional tinha sido para Colônia, em sua 

terra natal, Alemanha, em decorrência do compromisso assumido por seu antecessor, 

Papa João Paulo II, também Papa Francisco se encontrava diante de uma viagem 
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determinada por seu antecessor, o que lhe representou o primeiro retorno à América do 

Sul, depois de sua recente eleição. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 23). 

As primeiras palavras do Papa Francisco, na manhã de 22 de julho, no primeiro 

voo papal que decola de Fiumicino, o aeroporto de Roma, sobre a JMJ, são as seguintes: 

“Essa primeira viagem tem como objetivo encontrar os jovens, mas não isolados de sua 

vida: eu quero encontrá-los precisamente no tecido social, em sociedade... Os jovens 

têm um pertencimento, pertencem a uma família, a uma pátria, uma fé.” (Cf. 

TORNIELLI, 2017, p. 24). A chegada, no entanto, já teve um imprevisto que, salvo o 

rápido momento de contato direto com as pessoas que não lhe fariam mal algum, foi 

momento de preocupação quanto à segurança do Papa Francisco e de tensão enquanto 

se buscava a melhor alternativa para vê-lo novamente na “rota estabelecida”. É que, 

após a saída do aeroporto, Papa Francisco deveria ser conduzido ao Palácio Guanabara, 

para o encontro com a então Presidente da República, Dilma Roussef. Já no carro, um 

Fiat Idea, e a comitiva escoltada por carros e motos da polícia, submerge nas ruas 

daquela metrópole brasileira. Mas, em certo ponto, o carro condutor da comitiva erra o 

caminho e adentra uma via lateral cheia de ônibus. Com isso, os carros ficaram 

engarrafados e uma multidão de fiéis chega próxima do automóvel onde estava o Papa 

Francisco que, ao invés de evitá-las, abre a janela do carro com a manivela e aperta suas 

mãos. Foram necessários doze longos minutos para percorrer 500 metros até a 

normalização da situação. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 24-25). 

Na cerimônia de boas-vindas, no Palácio Guanabara, Papa Francisco rende 

graças a Deus pela sua “amorosa providência” em consentir o seu retorno “à amada 

América Latina”, precisamente ao Brasil, nação que tem “sólidos laços com a Sé 

Apostólica”. E, demonstrando o seu apreço pelo contato humano, afirma: “Aprendi que 

para ter acesso ao Povo Brasileiro, é preciso ingressar pelo portal do seu coração; por 

isso permitam-me que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta.” (...) “Não 

tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado: Jesus Cristo!” No 

dia seguinte, teve repouso e encontros privados; e, em 24 de julho, foi ao Santuário 

Nacional de Aparecida, lugar que lhe é muito caro. Porque lá, há pouco mais de 10 

anos, como Arcebispo de Buenos Aires, estava encarregado de presidir o grupo de 

trabalho responsável pela elaboração final do documento da Conferência do Episcopado 

Latino-Americano. Foi a primeira assembleia a ser realizada em um santuário mariano. 

(Cf. TORNIELLI, 2017, p. 26-27). 
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Estava chovendo e frio quando o Papa Francisco chegou ao local, para a 

celebração eucarística. Muitos fiéis, no entanto, já se encontravam em Aparecida desde 

longas horas antes, praticamente em vigília pelo esperado encontro. A expectativa era 

grande entre os milhares de pessoas, frequentemente saudadas pela organização local. 

Ao final da missa, o Papa Francisco se dirige à colunata do exterior do Santuário 

Nacional, levando consigo a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. 

Enquanto isso, “conversa” de forma espontânea com o público presente. Um momento 

gratificante pela forma despojada, humana e simples com que mostrava o rosto 

acessível de Jesus Cristo. E muito semelhante ao que ele pregava naquela homilia: “Se 

estivermos verdadeiramente enamorados de Cristo e sentirmos o quanto Ele nos ama, o 

nosso coração se “incendiará” de tal alegria que contagiará quem estiver ao nosso lado.” 

De volta ao Rio de Janeiro, Papa Francisco faz uma visita ao hospital São 

Francisco de Assis na Providência de Deus, especializado no tratamento de dependentes 

químicos. Depois do Santuário Nacional “quis Deus” que os seus passos “se dirigissem 

para um particular santuário do sofrimento humano” no qual relembra “a conhecida 

conversão do Santo Patrono” do hospital: 

 

O jovem Francisco abandona riquezas e comodidades para fazer-se 

pobre no meio dos pobres, entende que não são as coisas, o ter, os 

ídolos do mundo a verdadeira riqueza e que estes não dão a verdadeira 

alegria, mas sim seguir a Cristo e servir aos demais; mas talvez seja 

menos conhecido o momento em que tudo isto se tornou concreto na 

sua vida: foi quando abraçou um leproso. 

 

Com a sensibilidade que lhe é característica expressa o desejo de abraçar a cada 

pessoa e “pedir a Deus que encha de sentido e esperança segura o caminho” de todos e o 

dele próprio. No entanto, declara que “abraçar não é suficiente”; então, chama “a 

estender a mão a quem caiu na escuridão da dependência”, mesmo que não se saiba 

como, e dizer-lhe: “Você pode se levantar, pode subir; é exigente, mas é possível se 

você o quiser.” (...) “Você é o protagonista da subida; esta é a condição imprescindível. 

Você encontrará a mão estendida de quem quer lhe ajudar, mas ninguém pode fazer a 

subida no seu lugar. Mas vocês nunca estão sozinhos. A Igreja e muitas pessoas estão 

solidárias com vocês.” 

Antes, porém, constata a deplorável realidade: “Há tantas situações no Brasil e 

no mundo que reclamam atenção, cuidado, amor, como a luta contra a dependência 

química.” Mas, “nas nossas sociedades, o que prevalece é o egoísmo”. São tantos “os 
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mercadores de morte” que seguem a lógica do poder e do dinheiro a todo custo! A 

chaga do tráfico de drogas, que favorece a violência e que semeia a dor e a morte exige 

da sociedade inteira um ato de coragem.” E adverte: “Não é deixando livre o uso das 

drogas, como se discute em vários países da América Latina, que se conseguirá reduzir 

a difusão e a influência da dependência química.” É necessário enfrentar os problemas 

que estão na raiz do uso das drogas; e que se busque a promoção da justiça, a educação 

dos jovens “para os valores que constroem a vida comum” através do acompanhamento 

de “quem está em dificuldade” e também “dando esperança no futuro”. É preciso “olhar 

o outro com os olhos de amor de Cristo”. 

É com essa mesma disposição, que o Papa Francisco dedica o dia 25 de julho 

para o encontro com os pobres e o primeiro abraço aos jovens, na praia de Copacabana. 

Faz, então, uma visita à comunidade da populosa favela de Varginha, em Manguinhos. 

“Chega, desce do utilitário e se aventura a pé entre os barracos, sem se importar com a 

chuva, envolto e quase arrastado pelo irrefreável afeto das pessoas. Nenhum protocolo, 

nenhuma etiqueta, poucos padres no séquito, tantas pessoas comuns.” (TORNIELLI, 

2017, p. 28-29). Entre abraços, cumprimentos e recebimento de camisetas coloridas, 

fotografias e presentes, também “enxuga as lágrimas de uma mãe que traz, envolta num 

cobertorzinho rosa, uma menina com uma deficiência grave”. Então, “entra na igrejinha 

de tijolos nus pela falta de dinheiro para o reboco, incrustada entre os barracos com teto 

de folha de flandres”. Depois, “atravessa com passo rápido a portinha de madeira de 

uma casa de muro amarelo, um cômodo de 4 por 4 metros onde várias pessoas o 

esperam”. Trata-se de “uma família pobre, a qual o Papa Francisco visita longe das 

câmeras de televisão e dos fotógrafos.” (TORNIELLI, 2017, p. 29). 

Durante o seu discurso, realizado no campo de futebol da favela, expressa 

novamente o desejo de estar próximo de cada habitante, “bater em cada porta, dizer 

“bom dia”, beber um cafezinho... mas não um copo de cachaça” completa, de forma 

brincalhona. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 29). Também “falar como a amigos de casa, 

ouvir o coração de cada um, dos pais, dos filhos, dos avós... Mas, o Brasil é tão grande. 

Então, escolhi vir aqui...” Nesta comunidade “que hoje representa todos os bairros do 

Brasil”. Papa Francisco expressou também muita gratidão pela acolhida no país e junto 

às pessoas. “Como é bom ser bem acolhido, com amor, generosidade, alegria!” (...) “E é 

importante saber acolher; é algo mais bonito que qualquer enfeite ou decoração.” 
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Isso é assim porque quando somos generosos acolhendo uma pessoa e 

partilhamos algo com ela – um pouco de comida, um lugar na nossa 

casa, o nosso tempo – não ficamos mais pobres, mas enriquecemos. 

Sei bem que quando alguém que precisa comer bate na sua porta, 

vocês sempre dão um jeito de compartilhar a comida: como diz o 

ditado, sempre se pode “colocar água no feijão”! (...) E vocês fazem 

isso com amor, mostrando que a verdadeira riqueza não está nas 

coisas, mas no coração! 

 

A “prova” de tão grande afabilidade papal pode também ser obtida pelo 

testemunho de Pe. Renato Chiera, 72 anos de idade, originário de Villanova Mondovi, 

fundador da Casa do Menor, uma ONG que gere abrigos para meninos de rua. Vê-se 

que “o Papa quer o bem dessas pessoas”, diz. “Ama esses pobres, os abraça, não tem 

medo de se sujar. Esses jovens gritam sua necessidade de amor. A ajuda material e a 

educação são bem-vindas, mas eles precisam sobretudo de alguém que lhes queira 

bem.” (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 29-30). 

Os esforços da sociedade brasileira no combate à fome e à miséria, mencionados 

pelo Papa Francisco, são pontos de encorajamento na integração social. “Nenhum 

esforço de “pacificação” será duradouro” deixando à margem “parte de si mesma”. E 

que também “a Igreja, “advogada da justiça e defensora dos pobres diante das 

“intoleráveis desigualdades sociais e econômicas” que clamam ao céu”” (Cf. 

Documento de Aparecida, nº 395) deseje “oferecer a sua colaboração em todas as 

iniciativas que signifiquem um autêntico desenvolvimento do homem todo e de todo 

homem”. Então, “é necessário dar o pão a quem tem fome; é um ato de justiça”. 

 

Mas, existe também uma fome mais profunda, a fome de uma 

felicidade que só Deus pode saciar. Fome de dignidade. Não existe 

verdadeira promoção do bem comum, nem verdadeiro 

desenvolvimento do homem, quando se ignoram os pilares 

fundamentais que sustentam uma nação, os seus bens imateriais: a 

vida, que é dom de Deus, um valor que deve ser sempre tutelado e 

promovido; a família, fundamento da convivência e remédio contra a 

desagregação social; a educação integral, que não se reduz a uma 

simples transmissão de informações com o fim de gerar lucro; a 

saúde, que deve buscar o bem-estar integral da pessoa, incluindo a 

dimensão espiritual, que é essencial para o equilíbrio humano e uma 

convivência saudável; a segurança, na convicção de que a violência 

só pode ser vencida a partir da mudança do coração humano. 

 

E, dirigindo-se aos jovens ali presentes: “Procurem ser vocês os primeiros a 

praticar o bem, a não se acostumarem ao mal, mas a vencê-lo com o bem. A Igreja está 
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ao lado de vocês, trazendo-lhes o bem precioso da fé, de Jesus Cristo.” Ele veio, 

segundo Jo 10,10: “para que tenham a vida e a tenham em abundância”. 

Pouco depois de um encontro improvisado, organizado por Alberto Gasbarri, 

com jovens argentinos e os seus Bispos, Papa Francisco dirige-se pela primeira vez à 

orla da Praia de Copacabana. Após a sua chegada ao Forte, entra no papamóvel aberto e 

inicia o trajeto de cinco quilômetros até a outra ponta da meia-lua da praia, onde estava 

montado o grande palco. Enquanto isso, era acompanhado por centenas de milhares de 

jovens ao longo do percurso. Sempre sorridente, o Papa Francisco para o carro várias 

vezes, para abraçar e beijar crianças que eram postas próximas a ele. O papamóvel era 

alvo de tudo: bandeiras, cachecóis, camisetas, chapeuzinhos, rosários. Os 

acompanhantes esforçavam-se pela organização interior do veículo. (Cf. TORNIELLI, 

2017, p. 30-31). De toda forma, explica Alberto Gasbarri: 

 

Retornamos um pouco ao estilo de São João Paulo II, quando era 

preciso não só deixar aberta a possibilidade de que alguns grupos se 

aproximassem do Papa, mas também a liberdade ao pontífice de se 

aproximar das pessoas sem aviso prévio. Também Francisco, como o 

Papa Wojtyla, decide fazer mudanças em cima da hora. Pede que se 

aproximem pessoas que estão detrás das grades de proteção, nos 

aeroportos, por exemplo. Diz: “O protocolo, vocês já sabem, não é 

algo que me agrade...” e se aproxima. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 31). 

 

As preocupações com a segurança são inevitáveis especialmente no Rio de 

Janeiro, que há semanas tinha presenciado protestos contra o custo de vida, o 

financiamento público da Copa do Mundo, os custos de organização da própria JMJ. 

Mas, tudo estava calmo nos dias em que o Papa Francisco esteve presente na cidade, 

sem incidentes e atos violentos. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 31). Durante a saudação, na 

festa de acolhida dos jovens, Papa Francisco declarava: “Vocês vêm de todos os 

continentes! Normalmente vocês estão distantes não somente do ponto de vista 

geográfico, mas também do ponto de vista existencial, cultural, social, humano.” No 

entanto, “hoje vocês estão aqui, juntos, unidos para partilhar a fé e a alegria do encontro 

com Cristo, de ser seus discípulos”. E “olhando para este mar, para a praia e todos” 

refletiu sobre “o momento em que Jesus chamou os primeiros discípulos a segui-lo nas 

margens do lago de Tiberíades”. E declara: “Hoje, vim para lhes confirmar nesta fé, a fé 

no Cristo que mora dentro de vocês.” Mas também “para ser confirmado pelo 

entusiasmo da fé de vocês”. Pois “na vida de um Bispo existem muitos problemas que 

devem ser resolvidos”. Os problemas e as dificuldades podem levá-lo ao desânimo. 
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“Que tristeza é um Bispo desanimado!” Para evitar esse risco, Papa Francisco fez 

questão de confirmar a que veio: “para ser contagiado pelo entusiasmo de vocês”. 

Na homilia, Papa Francisco fez uma exortação às virtudes teologais, através da 

descolada linguagem juvenil: “bote fé”, “bote esperança”, “bote amor”. Para que a vida 

tenha realmente sentido e plenitude. Posteriormente, na grande vigília que precede o 

último dia da JMJ – inicialmente prevista para o Campus Fidei de Guaratiba, mas 

alterada para a praia de Copacabana, devido ao mau tempo e a chuva que enlamearam o 

terreno preparado para o encontro – Papa Francisco expressa a sua respectiva leitura: 

“Não quererá porventura o Senhor dizer-nos que o verdadeiro “Campus Fidei” o 

verdadeiro Campo da Fé não é um lugar geográfico, mas somos nós mesmos? Sim, é 

verdade!” Para ele, ser discípulo missionário é ser um Campo da Fé de Deus. Papa 

Francisco também observa o desejo dos jovens por justiça e fraternidade. Mas, “por 

onde começar”? Então, relembra que certa vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá 

o que devia mudar na Igreja; havia o desejo de começar, mas por onde? “Por mim e por 

ti.” – respondeu ela. Parafraseando-a, Papa Francisco diz: “Começamos? Por onde? Por 

ti e por mim.” Não é esse o Campo da Fé? E fez um pedido a cada pessoa que, em 

silêncio, perguntasse a si própria: “Se devo começar por mim mesmo, por onde 

principio?” 

 

* * * 

 

Na sua visita ao Brasil, Papa Francisco explicita a importância da identidade 

missionária, cuja raiz brota do interior de cada pessoa, o campo da fé. No entanto, as 

culturas urbanas estão repletas de desafios. Para que sejam conhecidos em sua 

totalidade, é necessário “identificar a cidade a partir de um olhar contemplativo, isto é, 

um olhar de fé que descubra Deus que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas 

praças”. Essa presença divina é percebida a partir da solidariedade, fraternidade, do 

desejo de bem, de verdade, de justiça. Contudo, não se trata de uma presença a ser 

criada, mas desvendada. (Cf. EG nº 71). Em meio à amplitude das geografias humanas, 

“o cristão já não costuma ser promotor ou gerador de sentido, mas recebe delas novas 

linguagens, símbolos, mensagens e paradigmas” que dão novas orientações de vida, 

muitas vezes em contraste com o Evangelho de Jesus Cristo. (Cf. EG nº 73). O território 

citadino também está envolto aos problemas sociais, como a exploração de menores, o 
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tráfico de drogas e de pessoas, a violência, os vários tipos de corrupção, entre outros 

males urbanos. (Cf. EG nº 75). 

Há propostas de superação desses desafios a partir de outro: uma 

“espiritualidade missionária”. Mas, em decorrência da ação exercida pela “cultura 

midiática e alguns ambientes intelectuais”, que transmitem uma “acentuada 

desconfiança quanto à mensagem da Igreja, e certo desencanto”, “muitos agentes 

pastorais desenvolvem uma espécie de complexo de inferioridade que os leva a 

relativizar ou esconder sua identidade cristã e suas convicções”. (Cf. EG nº 79). À luz 

da espiritualidade inaciana, significa também que “o bem e o mal estão sempre 

misturados, como o grão de trigo e o joio”. Trata-se, então, de “discerni-los 

continuamente”. A sociedade contemporânea, marcada pelo conhecimento e pela 

avalanche de informação, que representa mais um salto quantitativo do que qualitativo, 

e reverenciado como progresso científico ao lado das inovações tecnológicas, está 

visivelmente desconfigurada em vários aspectos. Uma consequência direta desse 

paradoxo é a instabilidade do ser humano, na qual se destaca a desordem da afetividade. 

Papa Francisco, a partir de sua percepção da realidade, esteve próximo de um 

desafio do público alvo de sua visita: na fase juvenil estão concentradas as maiores 

possibilidades de “aderência afetiva” ou “fixação afetiva” a coisas, posses, pessoas, 

ideias, cargos, status, ídolos, dependências de vários tipos, que somadas a outras, passa 

a constituir uma estrutura de “maus afetos” ou “afetos desordenados”. (Cf. PALAORO, 

2018, EE 2ª Etapa). As palavras que lhe foram dirigidas, entre outras interpretações, 

possibilitavam a reflexão sobre a hodierna cultura espiritual, comumente marcada pelo 

fazer, diante da qual é notada a falta de uma cultura contemplativa, isto é, do ser. No 

entanto, sob o cuidado de distanciá-la do individualismo. Mas, ao contrário, visando 

sempre aproximá-la da centralidade na pessoa de Jesus Cristo, e por consequência, no 

outro ao seu lado. (Cf. SCHROEDER, 2016, p. 89-90). É o que se lê, na proposta dos 

EE: ao final de cada contemplação sugerida por Inácio de Loyola, recomenda-se fazer a 

reflexão sobre a cena e os seus respectivos elementos. Uma pista para seguir em frente, 

a fim de “ordenar a própria vida, sem se determinar por nenhuma afeição desordenada”. 

(Cf. EE nº 21). 

Na ocasião da JMJ, era sugerida a contemplação da realidade entre as pessoas e 

sua relação com a cidade. Assim, tornar-se-ia menos difícil conhecer os seus desafios a 

fim de encará-los com sobriedade, principalmente, em tempos desnorteadores, devido à 

falta de compreensão dos valores que dão sustentação às identidades. Ao voltar o olhar 
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para a cena, esta tem a possibilidade de captar a atenção pessoal, o que gera o 

descentramento de si. Obviamente, são necessários treinamentos nesse sentido; mas, a 

comunicatividade do Papa Francisco já proporcionava um conhecimento mínimo de que 

ao fazer a contemplação, a pessoa tem a possibilidade de ser “transformada 

internamente pelo acolhimento gratuito da ação divina em si mesma”. (Cf. 

SCHROEDER, 2016, p. 93). O fruto desse exercício será obtido à medida do objetivo 

proposto por Inácio de Loyola. (Cf. EE nº 21). De modo ainda mais concreto, o que se 

infere da contemplação inaciana está pertinentemente posto, segundo as palavras do 

próprio fundador: “Não é o muito saber que sacia e satisfaz a pessoa, mas o sentir e 

saborear as coisas internamente.” (Cf. EE nº 2). 

 

3. Albânia 

 

Em 2014, mais precisamente no dia 21 de setembro, Papa Francisco fez a sua 

primeira viagem europeia a Albânia, terra natal de Madre Teresa de Calcutá, justificada 

pelos seguintes motivos: “os terríveis sofrimentos e perseguições de que padeceu sob o 

regime comunista e o exemplo de boa convivência entre cristãos de várias confissões e 

muçulmanos unidos para o desenvolvimento do país”. A porta escolhida para a entrada 

na Europa é, portanto, a periferia. A viagem a Tirana, com duração de dez horas, seria a 

ocasião de o Papa Francisco “demonstrar como a convivência entre diferentes religiões” 

assim como “a colaboração entre cristãos e muçulmanos são possíveis”. (Cf. 

TORNIELLI, 2017, p. 64-65). Nota-se que em 1912, o ano da independência, o 

primeiro-ministro era muçulmano, o vice, católico, e os secretários, ortodoxos. A 

respectiva capacidade de diálogo permaneceu no “DNA da Albânia”. Também em 

Tirana, Papa João Paulo II disse que “a liberdade religiosa é um baluarte contra todos os 

totalitarismos”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 65). 

O compromisso inicial foi com as autoridades, no Palácio Presidencial, e, em 

cujo discurso, já exprimia a alegria particular por uma feliz característica da Albânia: “a 

convivência pacífica e a colaboração entre seguidores de diferentes religiões”. “O clima 

de respeito e mútua confiança entre católicos, ortodoxos e muçulmanos é um bem 

precioso para o país.” Isso adquire “uma relevância especial neste nosso tempo em que 

é deturpado, por parte de grupos extremistas, o autêntico sentido religioso e são 

distorcidas e manipuladas as diferenças entre as várias confissões”, tornando aquelas 

“um perigoso fator de conflito e violência, em vez de ocasião de diálogo aberto e 
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respeitoso e de reflexão comum sobre o que significa crer em Deus e seguir a sua lei”. 

Não obstante, Papa Francisco exorta que: “Ninguém pense em poder tomar a Deus por 

escudo, enquanto projeta e comete atos de violência e vexação!” E que “ninguém tome 

a religião como pretexto para as suas ações contrárias à dignidade do homem e aos seus 

direitos humanos fundamentais”, entre os quais se destacam: “o direito de todos à vida e 

à liberdade religiosa”. 

Depois, houve a missa na Praça Madre Teresa. Durante a homilia, Papa 

Francisco diz que “na missão dos setenta e dois discípulos, revê-se a experiência 

missionária da comunidade cristã de todos os tempos”, pois o Senhor “envia cada 

batizado a anunciar o Evangelho a todos os povos”. Ao longo dos séculos, os 

mensageiros de Jesus Cristo também tiveram dificuldades para serem acolhidos. 

Relembrou que no passado recente, a porta deste país também se fechou, “cerrada com 

o cadeado das proibições e prescrições de um sistema que negava Deus e impedia a 

liberdade religiosa”. Os que “tinham medo da verdade e da liberdade tudo fizeram para 

banir Deus do coração do homem e excluir Cristo e a Igreja da história do país” ainda 

que “este tenha sido um dos primeiros a receber a luz do Evangelho”. Referia-se à 

segunda leitura da liturgia diária, que fazia referência à Ilíria, que na época do Apóstolo 

Paulo, incluía também o território da atual Albânia.  

Então, prosseguia o Papa Francisco, “repensando naqueles decênios de 

sofrimentos atrozes e duríssimas perseguições contra católicos, ortodoxos e 

muçulmanos” pode-se dizer “que a Albânia foi uma terra de mártires”, pois “muitos 

Bispos, Sacerdotes, Religiosos, e Fiéis Leigos, Ministros de Culto de outras religiões 

pagaram com a vida a sua fidelidade”. Há “testemunhos de grande coragem e coerência 

na profissão da fé”. Foram muitos “os cristãos que não cederam perante as ameaças”, 

mas prosseguiram “sem hesitação pelo caminho abraçado”. Nesse sentido: “em espírito, 

dirijo-me até junto daquele muro do cemitério de Escutári, lugar-símbolo do martírio 

dos católicos onde se efetuavam as fuzilações, e, comovido, deponho a flor da oração e 

de grata e indelével lembrança”. 

À tarde, Papa Francisco esteve no encontro com líderes de outras religiões e 

outras denominações cristãs, na Universidade Católica Nossa Senhora do Bom 

Conselho de Tirana e falou “diante dos chefes das cinco maiores comunidades religiosas 

do país: muçulmana, bektashi (uma fraternidade islâmica de derivação sufi), católica, 

ortodoxa, evangélica”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 67). Em sua fala, Papa Francisco 
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lembrou que “a Albânia foi, tristemente, testemunha das inúmeras violências e dramas 

que pode causar a exclusão forçada de Deus da vida pessoal e comunitária”. 

 

Quando se pretende, em nome de uma ideologia, expulsar Deus da 

sociedade, acaba-se adorando ídolos, e bem depressa o próprio 

homem se sente perdido, a sua dignidade é espezinhada, os seus 

direitos violados. Conheceis bem a brutalidade a que pode conduzir a 

privação da liberdade de consciência e da liberdade religiosa, e como 

desta ferida se gera uma humanidade radicalmente empobrecida, 

porque fica privada de esperança e de ideais de referimento. 

 

As mudanças no século passado, a partir dos anos 1990, permitiram também 

“condições para uma efetiva liberdade de religião”. Com isso, “cada comunidade” pode 

“reavivar tradições que nunca se tinham extinto, apesar das ferozes perseguições”. 

Todos puderam oferecer “mesmo a partir da própria convicção religiosa, uma 

contribuição positiva para a reconstrução moral, mais do que econômica, do país”. O 

discurso é concluído com a alusão ao relativismo, “tudo é relativo”. A este respeito, 

deve-se “ter em mente um princípio claro: não se pode dialogar, se não se parte da 

própria identidade”. “Seria um diálogo-fantasma.” Pois, “cada um de nós tem a própria 

identidade religiosa, é fiel a ela”. Por onde começar? “Comecemos cada um da própria 

identidade, não fingindo que temos outra, porque não vale nem ajuda. Isto é 

relativismo.” Ressalta “aquilo que nos é comum”: a “estrada da vida”, a “vontade de 

partir da própria identidade para fazer o bem aos irmãos”. Então, “cada um de nós 

oferece o testemunho da própria identidade ao outro e dialoga com o outro”. Questões 

teológicas vêm depois. O que “é mais importante e belo é caminhar juntos sem atraiçoar 

a própria identidade, sem a disfarçar, sem hipocrisia”. 

A viagem também reservaria um encontro comovente, ocorrido pouco depois, na 

Catedral de São Paulo, durante as vésperas com sacerdotes, religiosos, religiosas, 

seminaristas e movimentos laicos. Papa Francisco escutou, em silêncio, o testemunho 

de Dom Ernest Simoni, sacerdote idoso, que cumpriu 27 anos de trabalhos forçados. 

Preso pela polícia comunista em 1963, Pe. Ernest Simoni “voltou a sentir o sabor da 

liberdade em 1990”. Em seu relato, recorda-se que lhe disseram: “Você vai ser 

enforcado como inimigo porque disse ao povo que morreremos todos por Cristo, se 

necessário for.” Ele foi torturado, acusado de ter rezado uma missa pela alma do 

presidente John Fitzgerald Kennedy, morto um mês antes, que “havia celebrado 

seguindo as indicações dadas por Paulo VI a todos os sacerdotes do mundo”. Levaram-
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no até a cela onde estava isolado um amigo seu, com a finalidade de espioná-lo; e, como 

Pe. Ernest Simoni prosseguia dizendo que “Jesus Cristo ensinou a amar os inimigos e 

perdoá-los” e que “devemos nos dedicar ao bem do povo”, “a pena de morte foi 

comutada pela de trabalhos forçados”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 68-69). 

Recordava-se ainda que durante o período do encarceramento, celebrou “de 

memória a missa em latim”, assim como confessou e deu “comunhão às escondidas...” 

Com a chegada da liberdade de culto, o Senhor o ajudou a servir muitas aldeias e a 

reconciliar muitas pessoas com a cruz de Jesus Cristo, “afastando o ódio e o demônio do 

coração dos homens”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 69). Depois, quando Dom Ernest 

Simoni ajoelha-se diante do Papa Francisco, este “o levanta de volta, toca a fonte dele 

com a sua e o puxa para si num abraço demorado”. Papa Francisco “chora, mesmo que 

não queira que isso seja notado, e, antes de se voltar outra vez para os padres e irmãs 

reunidos em torno dele na catedral, remove os óculos para enxugar os olhos”. Uma 

freira também “lhe contou como havia batizado em segredo até filhos de comunistas”. 

(Cf. TORNIELLI, 2017, p. 68-69). 

No voo de volta a Roma, em conversa com os jornalistas, Papa Francisco diz: 

“Ouvir um mártir falar do seu próprio martírio é forte! Creio que todos nós, que lá 

estávamos, nos comovemos: todos. Aquelas testemunhas falavam como se estivessem a 

falar de outrem, com uma naturalidade, uma humildade.” Em 9 de outubro de 2016, na 

lista dos novos Cardeais anunciados pelo Papa Francisco, haveria um lugar também 

para Dom Ernest Simoni. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 70). 

 

* * * 

 

Na visita à Albânia, a expressão da espiritualidade inaciana é observada sob o 

aspecto do testemunho. A participação no sofrimento de tantas pessoas, na fragilidade 

da vida humana, através do serviço humilde ou inclusive com o perigo de morte, são 

parte da vida do jesuíta e da sua vocação cristã. Não se trata de um comportamento 

irresponsável diante das circunstâncias temporais, mas do reconhecimento de que o 

testemunho está intimamente relacionado ao sofrimento, risco e apelo à coragem pela 

promoção da dignidade da pessoa humana. O que fora inclusive assinalado no texto da 

CG 36ª, por ocasião da mensagem aos jesuítas que estão trabalhando em áreas de guerra 

e conflito. 
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A ternura e o cuidado que Jesus demonstrava para com os homens e as mulheres 

do seu tempo, com os quais encontrava na estrada da dor, do sofrimento e da solidão, 

eram as formas concretas de transparência evangélica do amor e da misericórdia do Pai. 

A dimensão do serviço do jesuíta brotará dessa experiência pessoal amorosa. O núcleo 

da experiência espiritual de Inácio de Loyola está na conhecida expressão: “Em tudo 

amar e servir.”; a partir da qual se dá o respectivo desdobramento prático. (Cf. SUREKI, 

2016, p. 43). Uma orientação relevante do “servir” no Governo da Companhia de Jesus 

é que o valor dos trabalhos, desde os mais simples aos de maior qualidade ou 

responsabilidade, está em como se realiza uma atividade e não naquilo que se faz. (Cf. 

WOBETO, 2016, p. 54). 

Papa Francisco declarava, em uma de suas homilias na Casa Santa Marta, que 

“Confiar a Igreja ao Senhor é uma oração que a faz crescer. É também um ato de fé.” 

Com esta atitude, segundo o Papa Francisco, é possível obter a paz, ainda que em meio 

às tribulações ou perseguições temporais. O perigo maior, conforme a sua explicação, é 

o de a Igreja tornar-se “sempre mais mundana” e, como consequência, uma “Igreja 

fraca”. Contudo, confiar a Igreja ao Senhor, desde as pequenas tribulações da doença e 

dos problemas familiares às de maiores dimensões, será importante – a exemplo dos 

testemunhos dos mártires – “para não perder a fé, para não perder a esperança”. (Cf. 

BERGOGLIO, 2015, p. 110-111). 

A vocação cristã instiga ao “fervor apostólico” que leva a anunciar Jesus. Papa 

Francisco, em outra homilia, alertava para a necessidade de se guardar de ser “cristão de 

salão”, sem coragem sequer para “agitar as coisas demasiado acomodadas”. Levando 

em consideração a vida de Paulo, passada de “perseguição em perseguição”, Papa 

Francisco explicitava que a prática paulina incomodava porque anunciava Jesus Cristo. 

Mas, aquele não desanimava em razão do zelo apostólico. “Não era um homem de fazer 

acordos.” Em que pese a sua fogosidade, segundo caracterização papal, era antes “o 

próprio Senhor” que o impelia “a ir avante”, a dar o testemunho também em Roma. (Cf. 

BERGOGLIO, 2015, p. 139). 

O zelo apostólico, entretanto, “não é um entusiasmo para ter o poder, para ter 

alguma coisa”. Segundo o Papa Francisco, “é algo que vem de dentro”; e que o Senhor 

deseja do ser humano: “cristão com zelo apostólico”, cuja procedência é “o 

conhecimento de Jesus Cristo”. Mas, “não com um conhecimento intelectual, 

científico”, isto é importante – reconhecia o Papa Francisco em sua homilia – porque 

ajuda; e “sim com aquele conhecimento primeiro, o do coração, do encontro pessoal”. É 
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preciso, segundo o Papa Francisco, pedir o fervor apostólico e também a graça de 

“incomodar as coisas que estão tranquilas demais na Igreja: a graça de ir às periferias 

existenciais”. (Cf. BERGOGLIO, 2015, p. 140). 

 

4. Equador, Bolívia e Paraguai 

 

Outra viagem foi realizada no “continente amado” em 2015, nos seguintes 

países: Equador, Bolívia e Paraguai, no período de 5 a 13 de julho. Uma viagem longa e 

a primeira na qual faz uso da sua língua materna. Embora esses países tenham 

encaminhado “processos de modernização e de desenvolvimento que envolvem os 

cidadãos indígenas e em geral incorporam as camadas mais baixas da sociedade”, Papa 

Francisco, como na Europa, “mostra o desejo de entrar (...) pelas periferias ainda 

carentes de atenção” mesmo que emergentes, para “consolidar percursos de mudança”. 

(Cf. TORNIELLI, 2017, p. 114). Nota-se também “o significado sobretudo religioso 

que tem o périplo latino-americano”, pois “o Bispo de Roma vem encontrar seus irmãos 

na fé em países onde o Catolicismo ofereceu uma contribuição decisiva para a formação 

da identidade dos povos e onde ainda são muito vivos e enraizados o culto mariano” 

assim como “a devoção popular”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 115). 

Foram muitos os compromissos nesses três países, haja vista a extensão da 

viagem. Contudo, destacam-se alguns. Inicialmente em Quito, a capital equatoriana, 

quando se depara com problemas parecidos aos que já conhecia como Arcebispo de 

Buenos Aires: uma metrópole, para aonde se dirigem migrantes em busca de trabalho, 

sobretudo indígenas, vindos de áreas rurais para fugir da miséria. (Cf. TORNIELLI, 

2017, p. 114-115). Depois, ainda no mesmo país, em Guayaquil. Lá, visita o novo 

Santuário da Divina Misericórdia; e irá para a celebração eucarística, no terceiro maior 

parque da América Latina, onde se reúne mais de meio milhão de fiéis. (Cf. 

TORNIELLI, 2017, p. 116-117). 

Destaca-se, entretanto, “uma parada no Colégio Javier, dos Jesuítas de 

Guayaquil”. Então, pediu explicitamente para se encontrar com um velho amigo: 

Francisco Cortés, chamado de Pe. Paquito, 91 anos de idade, “espanhol de nascimento, 

mas equatoriano de coração”, que sequer imaginava a possibilidade de receber a visita 

do Papa Francisco. Eles tinham se conhecido nos anos 1980, quando o Papa Francisco 

não era ainda Bispo, mas Provincial dos Jesuítas argentinos, e se tinham encontrado 

apenas três vezes. No entanto, Pe. Francisco Cortés permaneceu na memória do Papa 
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Francisco. De toda forma, afirma o Pe. Paquito: “Não sei por que o Papa Francisco 

desejou esse encontro. Nunca nos correspondemos e sou realmente um ‘senhor 

ninguém’.” Ainda que inesperado, há que se reconhecer a demonstração de uma 

amizade para além das convenções estabelecidas normalmente. Pe. Paquito era “amigo” 

do Papa Francisco sem sabê-lo! (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 118). 

Mas, a viagem ainda reservaria outros momentos significativos. Na etapa 

boliviana, por exemplo, Papa Francisco fez o seu discurso “mais articulado”, “quase 

uma nova encíclica social”. Em linhas gerais, fez crítica ao sistema que atenta contra o 

projeto de Jesus Cristo. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 126). É, no entanto, a visita à prisão 

de Palmasola, com mais de cinco mil prisioneiros, além de familiares, agentes de polícia 

penitenciária e funcionários que se “vê um dos momentos mais comoventes” desse 

período. Papa Francisco “não quer deixar o país sem antes visitar aquele que é 

considerado um dos cárceres mais perigosos da América Latina”. Com gestão própria, 

desde 1989, os familiares dos presos têm entrada e saída liberada, mas também entram e 

saem armas e drogas. Lá, “tudo tem um preço”. São necessários ao menos trezentos 

dólares para aceder ao setor mais aberto, “mas também é necessário pagar até mesmo 

para estar presente a uma audiência de seu próprio processo”. (Cf. TORNIELLI, 2017, 

p. 128). 

A sensação do jornalista que testemunha este relato de viagem dá o tom do clima 

institucional: “causa arrepios” o canto dos prisioneiros à espera do Papa Francisco. 

“Ayúdame, Señor, sácame de aqui, quiero estar contigo, libre!” (Ajuda-me, Senhor, 

tira-me daqui, quero estar Contigo, livre!). Os presos do setor PS4, que o cantam em 

alto e bom som, estão com suas famílias, nas quais há muitas crianças, várias pequenas. 

A difícil realidade cotidiana das centenas de prisioneiras, muitas das quais grávidas, é 

partilhada pela presidiária Analía Parada. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 129). Após a sua 

saída de Palmasola, Papa Francisco aproximou-se, com um carrinho de golfe, do setor 

de segurança máxima PS3, para o cumprimento aos prisioneiros mais perigosos. Um 

jovem presidiário argentino, Elías Emanuel Apap, comove-se ao ver o Papa partir: 

“Nunca teria imaginado que uma personalidade assim tão importante pudesse vir aqui 

nos ver.” Depois, volta “para uma das cratera, área com dormitórios para quarenta 

presos cada um, com beliches, e um só banheiro”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 129-130). 

Entre as três, Paraguai é a nação, cuja cultura e fé, Papa Francisco conhece 

melhor. O país esteve trinta e cinco anos sob a ditadura de Alfredo Stroessner e quase 

vinte anos de poder ininterrupto do Partido Colorado. Mas, em 2008, foi eleito um 
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presidente de esquerda, o ex-bispo católico Fernando Lugo, destituído quatro anos mais 

tarde. Horácio Manuel Cartes Jara, empresário e proprietário do Grupo Cartes
92

 e 

membro do Partido Colorado, foi eleito regularmente como seu sucessor. Contudo, a 

situação política do país era preocupante, devido à presença de um grupo armado 

denominado Exército do Povo Paraguaio (EPP), constituído justamente em 2008, 

responsável por uma série de atentados, em particular na região norte-oriental do país. 

(Cf. TORNIELLI, 2017, p. 130).  

O final de semana, por outro lado, era de festa. Recepcionado por muitos fiéis, 

entre coros e cantos também na língua indígena guarani, Papa Francisco fez uma parada 

no pátio de uma prisão feminina; e, depois de um encontro privado com o Presidente 

Horácio Jara, proferiu a sua mensagem às autoridades do país, na qual evidencia o papel 

da mulher paraguaia em momentos dramáticos da história. Segundo Tornielli (2017), 

Papa Francisco referia-se à situação posterior à guerra
93

 terminada em 1870, quando a 

população masculina do país viu-se dizimada, e as mulheres que permaneceram vivas 

optaram por ter filhos com os poucos homens sobreviventes, para a preservação da 

pátria, cultura, fé e língua. (Cf. p. 130-131). 

No dia seguinte, 11 de julho, Papa Francisco fez uma visita ao Hospital 

Pediátrico “Niños de Acosta Nú”, onde fez o discurso de improviso, embora o tivesse 

preparado: “As crianças são simples e alegres, Jesus quer que sejamos simples como 

elas.” E dirigiu também uma palavra aos seus cuidadores diretos: “Este é um hospital 

onde as crianças sofrem, rezo também pelos pais dessas crianças: que tenham força e 

coragem como só as mães e os pais conseguem ter.” Visita, então, diversos setores. 

Nesse ínterim, alguns jovens o circundam e o abraçam, conjuntamente. E 

exemplificando, de forma espontânea, as suas palavras, um menino “fica muito tempo 

com a cabeça apoiada no ombro” do Papa Francisco; em seguida, dá-lhe a carteirinha do 

hospital, afirmando: “Não tenho mais nada para dar.” Visivelmente comovido, o Papa 

Francisco declara: “Uma criança é algo muito importante na vida. Sedes sensíveis como 

este menino.” (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 131). 

Prosseguindo a sua visita ao país, Papa Francisco chega ao Santuário Mariano de 

Caacupé (Ka’agykupe, em guarani), que significa “detrás do monte”. Justifica-se: o 

santuário está localizado em uma zona circundada de colinas e vales exuberantes, no 
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 “Holding formada por uma dúzia de firmas”. (TORNIELLI, 2017, p. 130). 
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 Iniciada em 1864 e resultado de um processo de formação e consolidação dos estados nacionais da 

bacia platina: Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai. 
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topo do monte homônimo, de onde se vê o lago Ypacaraí. “Coração espiritual do 

Paraguai”, Caacupé é destino de grandes peregrinações e ali se venera uma imagem de 

Maria, esculpida no século XVI por um fiel convertido, salvo de uma grande inundação, 

e à qual são atribuídos numerosos milagres. Alguns se inquietaram sobre o fato de o 

Papa Francisco estar tão próximo de sua terra natal, e não tê-la incluído nesse roteiro de 

viagem, pois a fronteira com a Argentina está a somente 40 quilômetros. No entanto, 

esse parece não ser motivo de distanciamento para os muitos fieis vindos de lá. 

“Acorreram em grande número e se fazem escutar, agitando bandeiras azuis e brancas.” 

Para o Papa Francisco, em missa do lado de fora de Caacupé, na praça com capacidade 

para 80 mil pessoas, “é quase uma volta ao lar”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 131). 

Não obstante, a sua homília faz referência direta ao fato: “Estar aqui convosco é 

sentir-me em casa, aos pés da nossa Mãe, a Virgem dos Milagres de Caacupé.” (...) “É 

um lugar de festa, de encontro, de família.” Em sua meditação sobre Maria, Papa 

Francisco recorda-se das várias passagens bíblicas em que a Mãe esteve junto ao Filho, 

aos apóstolos e discípulos, e ao Povo de Deus. Dirigindo-se às mulheres e mães 

paraguaias, relembrou-as da própria experiência nesse sentido, pois, “com grande 

coragem e dedicação”, souberam “levantar um país derrotado, afundado, submerso por 

uma guerra iníqua”. “Vós tendes a memória, vós tendes o DNA daquelas que 

reconstruíram a vida, a fé, a dignidade do seu povo, junto com Maria.” Viveram 

situações dificílimas; que “vistas sob uma lógica comum, poriam em causa toda a fé”. 

Mas, ao contrário: 

 

Vós, impelidas e sustentadas pela Virgem Maria, continuastes crentes, 

inclusive com “uma esperança para além do que se podia esperar” (Cf. 

Rm 4, 18). E quando tudo parecia desmoronar-se, dizíeis juntamente 

com Maria: Não temamos! O Senhor está conosco, está com o nosso 

povo, com as nossas famílias; façamos o que Ele nos disser. E assim 

encontrastes ontem e encontrais hoje força para não deixar que esta 

terra caia no caos. Deus vos abençoe e anime, Deus abençoe a mulher 

paraguaia, a mais gloriosa da América. 

 

Estar “em casa” e ouvir novamente: “Alegra-te, o Senhor está contigo.” (Lc 

1,28), referindo-se à saudação do anjo a Maria, significa praticamente “um apelo a não 

perder a memória, a não perder as raízes, os inúmeros testemunhos que receberam de 

povo crente, comprovado pelas suas lutas”. A partir de sua “presença discreta e 

silenciosa”. Assim, “quando olhamos uma imagem, um santinho ou uma medalha, o 

sinal de um terço, sabemos que não andamos sozinhos, porque ela nos acompanha”. 



179 

 

À tarde, Papa Francisco teve um encontro com representantes da sociedade civil, 

no Estádio León Condou da Escola São José. Fez, então, referência a três questões: 

inicialmente, a satisfação pessoal por ouvir de um jovem, a preocupação com uma 

sociedade cujo espaço seja de “fraternidade, justiça, paz e dignidade para todos”. Pois 

“a juventude é um tempo de grandes ideais” e os jovens formam uma população 

abundante no Paraguai. Chamou-os a jogar limpo, jogar com tudo. A não ter medo de 

dar o melhor de si. “Não procureis o concerto prévio para evitar o cansaço, a luta. Não 

tenteis “comprar o juiz.”” No entanto, expos algumas condições: não lutar sozinhos; 

mas, dialogar, aproveitar para escutar a vida, as vicissitudes, as histórias dos seus mais 

velhos, dos seus avós, pois neles há sabedoria. Não poupar tempo em ouvi-los. Eles são 

“os guardiões desse patrimônio espiritual de fé e de valores que definem um povo e 

iluminam o caminho”. Como incansável pregador do Evangelho, Papa Francisco 

indicou obviamente que se fortalecessem na oração, em Jesus Cristo, de forma diária e 

constante. Com a costumeira delicadeza de sua espontaneidade, Papa Francisco 

pontuou: sem nominalismo. 

 

Não! A fraternidade, a justiça, a paz e a dignidade se não são 

concretas não servem. São tarefas de todos os dias! (...) Confesso-vos 

que às vezes me dá um pouquinho de alergia ou, para não usar um 

termo tão elegante, deixa-me com o nariz entupido, escutar discursos 

grandiloquentes com todas estas palavras e quando se conhece a 

pessoa que os pronuncia diz-se: “Sois um mentiroso.” Por isso, as 

palavras por si mesmas não bastam. Se tu dizes uma palavra, 

compromete-te com esta palavra, trabalha-a, dia-a-dia. Sacrifica-te por 

isto. Compromete-te! 

 

Diálogo: eis a segunda questão a que fez referência; e, com toda honestidade, 

reconheceu que “o diálogo não é fácil”. O diálogo, pontua o Papa Francisco, “faz-se 

sobre a mesa”. Mas, “se tu, no diálogo, não dizes realmente aquilo que sentes, aquilo 

que pensas, e não te comprometes a escutar o outro, mas vai ajustando aquilo que estas 

pensando e conversando, o diálogo não serve, é uma representação”. O que explica o 

“diálogo-teatro”. De outro modo, há saída para a dificuldade de diálogo: “é necessário 

uma base fundamental, uma identidade”. Por exemplo, no diálogo inter-religioso, como 

o estabelecido naquela circunstância, entre representantes de diversas religiões, para 

uma conversa. Cada pessoa fala “a partir da sua identidade”: “Eu sou budista, eu sou 

evangélico, eu sou ortodoxo, eu sou católico.” Então, “não negocia a sua identidade”. 

Em termos de país também há uma identidade; agora, um “diálogo social”. Segundo 
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palavras do Papa Francisco, identidade de um país “é amor à Pátria”. Esta em primeiro 

lugar. Depois, a pessoa “a partir da sua identidade” irá estabelecer o diálogo. 

Há também o pressuposto da cultura do encontro, pois o reconhecimento da 

diversidade possibilita o bem comum. Quando são identificados os pontos de acordo, a 

partir das diferenças, por meio do diálogo, torna-se possível seguir em frente, sem 

retrocesso. “Dialogar não é negociar. Negociar significa garantir o meu pedaço.” Ver 

como se “tira proveito”. Caso seja esta a intenção, melhor “não perder tempo”. 

Contudo, há lugar para o conflito no diálogo, cujo fato “é lógico e previsível”, pois se 

cada pessoa tem o seu ponto de vista e assim cada qual caminha, certamente eclodirá o 

conflito. Para resolvê-lo é preciso “assumi-lo”, “sem medo” ou resistência, para 

“transformá-lo no elo de ligação de um novo processo” (Cf. EG nº 227). Como 

observado nas bem-aventuranças: “Felizes os que promovem a paz.” (Mt 5,9). Portanto, 

“é preciso procurar resolvê-lo até aonde seja possível; mas, com o objetivo de obter uma 

unidade, que não é uniformidade, mas unidade na diversidade”. Pois “a unidade é 

superior ao conflito”. A “comunhão nas diferenças” pode ser facilitada por “pessoas 

magnânimas que têm a coragem de ultrapassar a superfície conflitual e consideram os 

outros na sua dignidade mais profunda”. O exercício mais profundo desse princípio, 

baseado na solidariedade, “torna-se um estilo de construção da história”. (EG nº 228). 

Nesse sentido, Papa Francisco expressa a sua preocupação com o terceiro ponto 

em questão: “acolher o clamor dos pobres”, com vista à formação de uma sociedade 

inclusiva. Um “aspecto fundamental na promoção dos pobres” é o modo como são 

vistos. “Não serve uma visão ideológica, que acaba por usar os pobres ao serviço de 

outros interesses” conforme explicitado na EG nº 199: 

 

Quando amado, o pobre “é estimado como de alto valor”, e isto 

diferencia a autêntica opção pelos pobres de qualquer ideologia, de 

qualquer tentativa de utilizar os pobres ao serviço de interesses 

pessoais ou políticos. Unicamente a partir desta proximidade real e 

cordial é que podemos acompanhá-los adequadamente no seu caminho 

de libertação. 

 

“As ideologias têm uma relação incompleta, enferma ou ruim com o povo.” E 

parafraseando um crítico sagaz: “Tudo pelo povo, mas nada com o povo.” (Cf. 

TORNIELLI, 2017, p. 132). Após abordagens de outras questões igualmente 

significativas, Papa Francisco, sempre sensível às interpretações humanas, dá “um 

conselho, como despedida, antes da benção”: “O pior que vos pode acontecer, a cada 
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um de vós” ao sair é pensar: “Como o Papa falou bem para o fulano, ao beltrano, para 

aquele outro.” Contudo, “se algum de vós quer pensar assim – porque o pensamento 

costuma vir, a mim também me vem, às vezes – é preciso rejeitá-lo”. Então, repete: 

“Para quem o Papa falou estas coisas?”. “Para mim.” Portanto: “Cada um, quem quer 

que seja: para mim.” E como sinal de unidade, convida cada pessoa a rezar “O Pai 

Nosso”, em sua própria língua. 

Em geral, diz-se que “a vocação e a missão próprias dos fiéis leigos são a 

transformação das diversas realidades terrenas para que toda a atividade humana seja 

transformada pelo Evangelho”; mas, Papa Francisco assinala que “ninguém pode sentir-

se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social”, pois: “A conversão 

espiritual, a intensidade do amor a Deus e ao próximo, o zelo pela justiça e pela paz, o 

sentido evangélico dos pobres e da pobreza são exigidos a todos.” (Cf. EG nº 201). Por 

sua vez, o último dia da viagem do Papa Francisco à América Latina foi iniciado com 

uma visita à população de Bañado Norte, um bairro “problemático” de Assunção, 

sujeito a frequentes inundações. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 133). 

Papa Francisco segue por um beco de terra e entra na casa de Asunción 

Giménez, uma senhora idosa que vive em um casebre composto de um só cômodo, com 

chão de terra batida, cama, um sofá e um fogão com botijão de gás. Poucos metros à 

frente, “está a morada de Carmen Sánchez, que lhe preparou a sopa paraguaia, um prato 

à base de ovos e queijos, e mate cocido, a infusão quente que se toma com um canudo 

metálico”. E, comovida disse: “Jamais me passaria pela cabeça que eu receberia o Papa 

na minha casa.” (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 133). 

María García, coordenadora de organizações bañadenses, explica ao Papa 

Francisco: “O Estado não se ocupa de nós. Não somos vistos como sujeitos de direitos, 

mas como um ‘passivo social’.” O pároco da Paróquia Sagrada Familia del Bañado 

Norte, Pe. Ireneo Váldez, sj, também se dirige ao Papa Francisco: “Aqui está seu povo, 

que o acolhe no fundo de seu coração. Nós o sentimos como um igual.” (Cf. 

TORNIELLI, 2017, p. 133). Em discurso, na Capela São João Batista, Papa Francisco 

fala de fé e fraternidade: “A fé faz-nos próximos, aproxima-nos da vida dos outros.” (...) 

“A fé desperta a nossa solidariedade: uma virtude humana e cristã.” (...) “A fé sem 

solidariedade é uma fé sem Cristo, é uma fé sem Deus, é uma fé sem irmãos.” E o 

primeiro a ser “solidário” foi o próprio “Senhor, que escolheu viver no nosso meio”. Os 

momentos difíceis serão atravessados com a “proximidade” entre os membros da 
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comunidade: “Talvez a mensagem mais forte que podeis dar para os de fora é esta fé 

“solidária”.” 

As últimas palavras do Papa Francisco, durante a celebração eucarística, no 

Campo Grande de Ñu Guazú, foram dirigidas a toda a Igreja e não somente à América 

Latina: “Cristão é aquele que aprendeu a hospedar, que aprendeu a alojar.” Portanto, a 

hospitalidade é “uma palavra central na espiritualidade cristã, na experiência do 

discipulado”. Pois, Jesus “não os envia como poderosos, como proprietários, chefes ou 

carregados de leis, normas”. Mas, ao contrário, “mostra-lhes que o caminho do cristão é 

simplesmente transformar o coração”, o de si próprio e a “ajudar a transformar o 

coração dos outros”. No enfrentamento da vida e da missão, há duas lógicas: “a do 

egoísmo, do fechamento, da luta, da divisão, da superioridade” e “a da vida, da 

gratuidade, do amor”. A evangelização idealizada põe de pé “milhares de estratégias, 

táticas, manobras, truques” visando o convencimento das pessoas com base em 

argumentos pessoais. No entanto, na “lógica do Evangelho não se convence com os 

argumentos, as estratégias, as táticas, mas simplesmente aprendendo a alojar, a 

hospedar”. Esta é a Igreja pretendida por Jesus Cristo: “a casa de hospitalidade”. Para 

tanto, “é preciso ter as portas abertas, sobretudo as portas do coração”. E, então, 

“praticar a hospitalidade com o faminto, o sedento, o forasteiro, o nu, o enfermo, o 

encarcerado”. (Cf. Mt 25, 35-39). 

 

* * * 

 

Na visita ao Equador, Bolívia e Paraguai, há uma reflexão do exercício da 

memória agradecida ou redentora em detrimento da memória ressentida. No entanto, 

sem desprezá-las entre si; mas, considerando a presença de Deus nos acontecimentos 

históricos coletivos ou pessoais. “A alegria evangelizadora refulge sempre sobre o 

horizonte da memória agradecida: é uma graça que precisamos pedir. Os apóstolos 

nunca mais esqueceram o momento em que Jesus lhes tocou o coração.” (EG nº 13). 

Segundo o Papa Francisco, em sua consideração a um aspecto da “Contemplação para 

alcançar o amor” (EE nº 230-237), é importante a introdução na vida diária da pessoa 

humana, conforme assinalado nos Exercícios Espirituais, para aproximá-la cada vez 

mais do estilo cristão, no sentido de encontrar o significado da presença divina e 

humana, no horizonte da caminhada. 
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Há perigos reais em realizar uma reflexão vazia sobre si mesmo, de uma mera 

introspecção escrupulosa e mórbida. De outro modo, um exame feito com empenho 

torna a pessoa humana mais profunda e sensível aos sutis “toques” do Senhor pelo 

caminho percorrido. Inácio de Loyola propõe a realização do “exame” (EE nº 43), a 

partir de cinco passos, os quais são uma forma de experimentar e ver, gradualmente na 

fé, a dimensão do consciente cristão formado pela vontade do Pai e por seu trabalho no 

coração humano, à medida que se confronta e desenvolve no mundo, com a sua 

respectiva realidade histórica. Trata-se do “consciente que discerne” presente no mundo. 

Esse discernimento torna a pessoa humana apta a decisões revestidas de maturidade e 

radicalidade no serviço da construção do Reino de Deus, seguindo na realidade 

cotidiana. (Cf. PALAORO, 2014, p. 35). 

Segundo o autor, há possibilidade concreta de reformulação interior e coletiva, a 

partir da retomada permanente das experiências profundas e de longa duração. Isso 

significa, de acordo com as suas palavras, que a pessoa é chamada a “acolher aqueles 

momentos densos, que foram como que irrupção de Deus, surpresa e novidade que a 

afetaram profundamente e que a conduzem a uma atitude de louvor e agradecimento”. 

(Cf. PALAORO, 2014, p. 35-36, grifo do autor). Entretanto, quem “não se debruça 

“repousadamente” sobre quanto viveu permanece na superfície de si mesmo, cai no 

ativismo e perde-se no emaranhado do caminho”. Sem o melhor proveito possível das 

lições advindas das vivências anteriores, não há aprendizagem do novo sentido obtido 

pela releitura das experiências passadas. A história pessoal, levada a sério, também 

alarga o horizonte do interior humano, do qual surge uma “saída do emaranhado de 

lembranças negativas, emoções falidas e histórias de fracassos e decepções”. (Cf. 

PALAORO, 2014, p. 36). 

Ao se abrir para a realidade e faticidade do mundo que o rodeia, Papa Francisco 

dá uma demonstração visível da originalidade hodierna da mística inaciana: a 

encarnação concreta na realidade histórica. Inácio de Loyola expressava convicção na 

relação do Criador com a criatura amada (EE nº 15). Nesse sentido, a mística inaciana 

tem a pessoa humana, com as suas características peculiares e a sua liberdade, como 

chave elementar, para a qual é dirigida a missão jesuíta. (Cf. ARAÚJO, 2007, p. 9). A 

contemplação das realidades visíveis, semelhante ao modo de contemplação a Jesus 

Cristo (EE nº 47), proporciona o conhecimento de que esta não é estática e intimista; 

mas, instiga o movimento em favor de algo pelo Reino de Deus. O mistério da 

encarnação é uma história, cujo cenário de contemplação tem a natureza trinitária e o 
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modo no qual se dá essa experiência real: Jesus nascido em extrema pobreza, e depois 

de tantos trabalhos, passado fome e sede, calor e frio, injúrias e afrontas, é morto na 

cruz. (Cf. EE nº 116). Contudo, o mundo se apresenta como esse cenário contemplativo. 

As atitudes egoístas, orgulhosas e autossuficientes de cada indivíduo 

desencadeiam sentimentos de confusão e vergonha, que expressam nada mais ou menos 

que “a consciência da própria participação no mal histórico”, mesmo que este tenha 

raízes transcendentes. (Cf. ARAÚJO, 2007, p. 10). O dinamismo despertado pela 

pedagogia da memória agradecida tem a intenção de abrir as portas para o processo 

contemplativo das experiências vividas, a fim de que a pessoa humana não se esconda 

no depósito de rancores, ressentimentos, experiências amargas, enfim, de recordações 

carregadas de hostilidade, cujo reflexo é o fechamento diante das possibilidades do 

presente e do futuro. (Cf. PALAORO, 2014, p. 38). 

 

5. Quênia, Uganda e República Centro-Africana 

 

A Igreja de “portas abertas” terá outro ponto marcante com o Jubileu
94

 

Extraordinário
95

 da Misericórdia
96

, cuja abertura antecipada dá-se no continente 

africano, durante a viagem ocorrida no período de 25 a 30 de novembro de 2015, que o 

levará ao Quênia, a Uganda e à República Centro-Africana, na capital, em Bangui. Mas, 

a que se deve essa decisão papal? Durante o Angelus, de 1º de novembro daquele ano, 

Solenidade de Todos os Santos, Papa Francisco declara em seu apelo: 

 

 

 

 

 

                                                             
94

 A palavra ‘jubileu’ está relacionada com o termo hebreu yobel que, por sua vez, se refere ao chifre do 

cordeiro que servia como instrumento musical. Há também uma raiz latina na palavra ‘jubileu’: iubilum 

que se refere a um grito de alegria. A celebração do ‘jubileu’ tem origem no judaísmo e consistia na 

comemoração de um ano sabático, realizado a cada 50 anos, cujo significado era especial. Durante o ano 

sabático, os escravos eram libertados, as terras eram restituídas às pessoas que as haviam perdido e as 

dívidas perdoadas. As terras também permaneciam sem cultivo e descansava-se nesse período. Na Bíblia 

nota-se algumas passagens dessa celebração judaica (Cf. Lv 25, 8). Na tradição católica, o ‘jubileu’ é 

realizado para a concessão de indulgências aos fiéis que cumprem certas disposições estabelecidas pelo 

Papa. (Cf. Site 4).  
95

 O ‘jubileu’ pode ser ordinário ou extraordinário. O Ano Santo Ordinário ocorre a cada 25 anos, sendo o 

último realizado em 2000. Já o Ano Santo Extraordinário é proclamado por um fato destacado. (Cf. Site 

4). 
96

 O ‘jubileu’ proclamado pelo Papa Francisco é um Ano Santo Extraordinário, tendo como foco a 

Misericórdia do Pai, para a qual somos convidados a olhar de maneira mais intensa. (Cf. Site 4). 
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Os dolorosos episódios que nestes últimos dias exacerbaram a 

delicada situação da República Centro-Africana suscitam profunda 

preocupação no meu coração. Faço apelo às partes envolvidas para 

que se ponha fim a este ciclo de violências. Estou espiritualmente 

próximo dos Padres combonianos da Paróquia Nossa Senhora de 

Fátima em Bangui, que acolhem numerosos refugiados. Expresso a 

minha solidariedade à Igreja, às outras confissões religiosas e a toda a 

nação Centro-Africana, tão duramente provada enquanto fazem todos 

os esforços para superar as divisões e retomar o caminho da paz. Para 

manifestar a proximidade orante de toda a Igreja a esta Nação tão 

assolada e atormentada e exortar todos os centro-africanos a serem 

cada vez mais testemunhas de misericórdia e de reconciliação, no 

domingo 29 de novembro tenciono abrir a porta santa da catedral de 

Bangui, durante a viagem apostólica que espero poder realizar àquela 

Nação. 

 

A intenção do “gesto impactante e significativo” é uma “ocasião propícia” para a 

abertura antecipada do Ano Santo da Misericórdia. O programa papal prevê um pernoite 

na capital da República Centro-Africana, Bangui. Mas, “a questão é complicada, por 

causa da instabilidade crônica do país”. Pois, “a República Centro-Africana é, de fato, 

um país esquecido pela comunidade internacional e martirizado por uma guerra civil 

travestida com motivações religiosas”. Nesta “os confrontos entre milícias guerrilheiras 

dos ex-seleka muçulmanos e dos antibalakas filocristãos estão, desgraçadamente, na 

ordem do dia”. Outro ponto de particular preocupação é “a instabilidade no bairro 

islâmico chamado “Km 5”, onde continuam os tiroteios com diversas vítimas, com dano 

especial aos cristãos que tentam voltar a suas residências abandonadas”. (Cf. 

TORNIELLI, 2017, p. 171). 

Segundo Tornielli, no final da declaração: “Espero poder realizar...”, Papa 

Francisco assinala “quão delicada é a situação”. (2017, p. 172). Todavia, “ninguém sabe 

o que se passa nos bastidores, enquanto se completam os preparativos para a viagem”. 

Pois: “Ninguém pode saber que aqueles que desaconselham o Papa de viajar à 

República Centro-Africana não são nem as autoridades daquele país, nem as forças da 

ONU que ali operam. Quem insiste em que ele abandone a ideia é o governo francês.” 

(Cf. TORNIELLI, 2017, p. 172). 

O “momento é dramático, tanto para a França quanto para a comunidade 

internacional”; pois, há “menos de duas semanas depois daquele Angelus, em 13 de 

novembro, têm ocasião os sangrentos atentados de Paris”. Os que tentam dissuadir o 
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Papa de seu objetivo são, sobretudo, os políticos; e não os dois mil militares franceses
97

 

que se encontram na República Centro-Africana, nem os doze mil membros da 

Minusca, a missão da ONU para o país, comandados pelo general muçulmano de 

origem senegalesa Keïta Balla, que atesta poder garantir a segurança na capital. (Cf. 

TORNIELLI, 2017, p. 172). 

Interessante que “poucas horas antes dos atentados de Paris, em 13 de 

novembro, é estipulado um acordo secreto: um pacto de não agressão selado 

conjuntamente pelos grupos armados de matriz islâmica e cristã de Bangui” a fim de 

“que a visita do Papa Francisco se desenrole sem incidentes”. O documento é assinado 

por Abdoulaye Hissen, da parte dos ex-seleka muçulmanos, e por Maksim Mokom, dos 

antibalakas filocristãos. Este resultado deve-se “ao trabalho de mediação realizado pela 

gendarmaria vaticana
98

 e pela Comunidade de Santo Egídio
99

”. Os responsáveis pela 

tratativa foram Domenico Giani, comandante da gendarmaria, e Mauro Garofalo, 

responsável pelas relações exteriores da Comunidade de Santo Egídio. Segundo este, foi 

constituída uma pequena força-tarefa de quatro ou cinco pessoas, juntamente com o 

comissário Luca Cintia, da gendarmaria, e foram realizados “vários encontros noturnos 

nos bairros mais arriscados de Bangui”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 173). De acordo 

com as suas palavras: 

 

Representavam problemas não só o bairro muçulmano Km 5, mas 

também alguns trechos de percurso que o Papa teria de fazer na 

capital, em zonas onde há uma significativa presença de antibalakas. 

Tentamos explicar que o Papa Francisco não vinha como político, mas 

como mensageiro da paz, e que a visita era uma ocasião única para a 

reconciliação do país. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 173). 

 

Ao final, os dois líderes adversários, Abdoulaye Hissen e Maksim Mokom, 

concordam e aceitam estipular uma trégua. No entanto, “a dúvida sobre a viagem à 

República Centro-Africana persiste até o último momento”. O organizador das viagens 

papais, Alberto Gasbarri, tem ciência de que “existe a possibilidade de encerrar a 

peregrinação, retornando de Uganda a Roma, em 29 de novembro”. Há “uma hipótese 

                                                             
97

 Um colaborador próximo do Papa Francisco conta que “os militares franceses queriam que a viagem se 

desse e estavam bem felizes e orgulhosos de poder contribuir”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 172). 
98

 O Corpo da Gendarmaria do Estado da Cidade do Vaticano é a gendarmaria ou polícia e força de 

segurança da Cidade do Vaticano. 
99

 Organização católica fundada em 1968, no bairro de Trastevere, em Roma. Hoje, é um movimento 

internacional de leigos, baseado na oração, na solidariedade, no ecumenismo e no diálogo, presente em 

vários continentes. 
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intermediária: a celebração de uma missa superblindada no aeroporto de Bangui”, e a 

imediata partida, após o encerramento. Isso, entretanto, “excluiria a visita à cidade, 

abertura da Porta Santa na catedral e o encontro com os muçulmanos”. Cita-se também 

“os alarmes de possíveis atentados”. Mas, após a assinatura da trégua, o Papa e os seus 

colaboradores demonstram otimismo. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 173). 

Alguns membros da seção de segurança das Nações Unidas, em Nova York, 

também se colocaram reservadamente à disposição para o auxílio durante a visita do 

Papa Francisco. Ressalta-se também a fala de um colaborador próximo: “Para o Papa, é 

fundamental distinguir a existência de riscos a sua pessoa dos possíveis riscos a pessoas 

que viajam com ele e, sobretudo, aos fiéis do local.” Nesse sentido, “O Santo Padre 

estava disposto a mudar o programa a qualquer momento se houvesse perigo à vida 

alheia.” Então: “Se a vida do povo ou do séquito estiver ameaçada, digam-me e 

voltamos diretamente de Uganda para Roma.” Segundo palavras do próprio Papa 

Francisco. Afirmava, ainda, o colaborador próximo que fizeram uma “reunião antes da 

partida”, mas quando houve a confirmação de que o pessoal local garantia a segurança 

do Papa Francisco, decidiram ir à República Centro-Africana. E, posteriormente, após a 

chegada em Bangui, souberam que “se o Papa tivesse cancelado esse último trecho de 

sua peregrinação africana, seria uma desilusão enorme, os centro-africanos passariam 

vergonha diante de toda a África”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 174). 

A viagem é considerada “um grande ato de coragem”. De fato, no caso da 

República Centro-Africana, “o verdadeiro risco para as pessoas era que, no final, o Papa 

não fosse, pois assim os conflitos não seriam nem mesmo interrompidos”. O que não 

ocorreu, haja vista que a viagem em três etapas foi concluída em torno àquele dia e 

meio em Bangui. Render-se aos apelos daqueles que não queriam que o Papa estivesse 

lá – talvez pelo temor de que a viagem colocasse, sob os refletores da mídia 

internacional, a situação de um dos países mais ricos em recursos naturais no continente 

negro, mas também um dos mais pobres pela depredação a que é submetido – não seria 

uma medida correta. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 174). 

Concluída essa fase, a viagem foi iniciada. A primeira etapa é o Quênia, país 

“onde tiveram lugar alguns dos mais sangrentos atentados dos últimos anos, a cargo dos 

jihadistas do movimento Al-Shabaab, ala radical formada por ex- membros da União 

das Cortes Islâmicas (UCI)”. Em novembro de 2013, o do Westgate Mall, com 71 

mortos e 175 feridos; em abril de 2014, o do Garissa University College, com 148 
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mortos e 79 feridos; e em julho de 2015, o da cidade de Mandera, com 14 mortos e 11 

feridos. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 174-175). 

O primeiro encontro foi com as autoridades do país e o corpo diplomático. Em 

seu discurso, Papa Francisco fez um agradecimento pela calorosa recepção em sua 

primeira viagem à África, cujas riquezas culturais, humanas e naturais foram alvo de 

positiva apreciação através de suas palavras: “O Quênia é uma nação jovem e vigorosa, 

uma comunidade com ricas diversidades, que desempenha um papel significativo na 

região.” Contudo: “O Quênia foi abençoado não só com uma beleza imensa nas suas 

montanhas, rios e lagos, nas suas florestas, savanas e regiões semi-desertas, mas 

também com a abundância de recursos naturais.” Diante disso, “o povo queniano nutre 

grande apreço por estes tesouros que Deus lhes deu, sendo reconhecido por uma cultura 

de conservação que o honra”. 

A relação entre os seres humanos e a natureza é ainda mais relevante diante da 

grave crise do meio ambiente. A responsabilidade pela transmissão da beleza natural às 

futuras gerações não se restringe somente à alma africana, mas à sociedade global, pois 

“tudo está interligado”. (Cf. Laudato Sì, nº 117). Sem a consciência de que o ser 

humano é parte da obra da criação, há o risco da “esquizofrenia permanente, que se 

estende da exaltação tecnocrática, que não reconhece aos outros seres um valor próprio, 

até a reação de negar qualquer valor peculiar ao ser humano”. Assim, não há como 

“prescindir da humanidade”. De outra forma, “quando a pessoa humana é considerada 

apenas mais um ser entre outros, que provém de jogos do acaso ou de um determinismo 

físico”, então, “corre-se o risco de atenuar-se, nas consciências, a noção da 

responsabilidade” pela casa comum. (Cf. Laudato Sì, nº 118). 

Enquanto há divisões na sociedade, “sejam elas étnicas, religiosas ou 

econômicas, todos os homens e mulheres de boa vontade são chamados a trabalhar pela 

reconciliação e a paz, pelo perdão e a cura dos corações”. A busca pelo bem comum 

deve ser o objetivo primário na construção de uma ordem democrática sã. “A 

experiência demonstra que a violência, os conflitos e o terrorismo” são alimentados 

“com o medo, a desconfiança e o desespero que nascem da pobreza e da frustração”. 

Por isso, “a luta contra estes inimigos da paz e da prosperidade deve ser conduzida por 

homens e mulheres que, destemidamente, acreditam e, honestamente, dão testemunho 

dos grandes valores espirituais e políticos que inspiraram o nascimento da nação”. 

Sempre fiel ao anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, Papa Francisco lembra: 

“Àquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, 
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mais será reclamado.” (Lc 12,48). À luz dessa epígrafe: “Encorajo-vos a trabalhar com 

integridade e transparência, para o bem comum e a fomentar um espírito de 

solidariedade a todos os níveis da sociedade.” E, de modo particular, “que manifesteis 

uma autêntica preocupação com as necessidades dos pobres, as aspirações dos jovens e 

uma distribuição justa dos recursos naturais e humanos com que o Criador abençoou a 

vossa nação”. Portanto, Papa Francisco faz referência a todo o continente africano e não 

somente ao Quênia. “Mungu abariki Kenya! Deus abençoe o Quênia!”, diz, sorridente, o 

Papa Francisco, sob a grande tenda no jardim da State House de Nairóbi, onde estava 

reunido com aquele grupo de pessoas. Ao ouvi-los falar na sua língua, os quenianos 

“explodem um longo aplauso”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 175). 

Já no discurso para o encontro ecumênico e inter-religioso, ocorrido no salão da 

Nunciatura Apostólica, em Nairóbi, Papa Francisco reforçou a importância desse tipo de 

diálogo no mundo “ferido por conflitos e divisões”. E mediante “a convicção comum” 

entre os presentes – cristãos católicos da Igreja local, líderes de outras comunidades 

cristãs e de outras tradições religiosas – segundo a qual “o Deus a quem procuramos 

servir, é um Deus de paz”, “o seu Nome Santo não deve jamais ser usado para justificar 

o ódio e a violência”. Fez memória aos “bárbaros ataques ao Westgate Mall, ao Garissa 

University College e a Mandera”. Frequentemente, “tornam-se os jovens extremistas em 

nome da religião para semear discórdia e terror, para dilacerar o tecido das nossas 

sociedades”. Era o ano em que se comemorava o cinquentenário do encerramento do 

Vaticano II, então, Papa Francisco reiterou o compromisso da Igreja Católica com o 

“diálogo ecumênico e inter-religioso ao serviço da compreensão e da amizade”. 

Assim como no encerramento do encontro com as autoridades do país e o corpo 

diplomático, também no final do encontro ecumênico e inter-religioso, desaba sobre 

Nairóbi uma chuva torrencial, que retarda a afluência dos trezentos mil fiéis dirigidos ao 

Central Park, diante da Universidade da cidade, onde está prevista a missa. No entanto, 

mesmo com chuva, a celebração eucarística é alegre, com cantos e danças típicos. Nota-

se que o Papa Francisco comenta com um colaborador a seu lado: “Dançam e cantam 

com cada músculo do corpo.” O Papa estava vestido com uma “mitra originalíssima, 

feita de pele de ovelha”, que lhe foi presenteada um pouco antes da cerimônia pelo 

Bispo de Maralal, Virgilio Pante, missionário de Belluno, no Vêneto, que conduz uma 

diocese no território dos pastores nilo-camitas. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 176-177). 

Este se justifica: “Queria lhe dar esse presente desde a Quinta-Feira Santa de 2013, 
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quando o novo Papa disse que o pastor deve ter ‘o cheiro das ovelhas’, isto é, de seu 

rebanho de fiéis.” 

Na homilia, Papa Francisco, afirma que “a saúde de qualquer sociedade depende 

da saúde das famílias”. A fé na Palavra de Deus e a obediência a ela chamam “a resistir 

a práticas que favorecem a arrogância nos homens, ferem ou desprezam as mulheres e 

ameaçam a vida dos inocentes nascituros”. E “do coração desta Universidade”, onde as 

mentes e os corações das novas gerações são formados, fez um apelo aos jovens da 

nação: 

 

Os grandes valores da tradição africana, a sabedoria e a verdade da 

Palavra de Deus e o idealismo generoso da vossa juventude vos guiem 

no compromisso de formar uma sociedade que seja cada vez mais 

justa, inclusiva e respeitadora da dignidade humana. Tende a peito as 

necessidades dos pobres e rejeitai tudo aquilo que leva ao preconceito 

e à discriminação, porque estas coisas – como sabemos – não são de 

Deus. 

 

O pedido tem expressão concreta em seu próprio percurso, quando faz uma 

visita ao bairro pobre de Kangemi, aglomeração de Nairóbi, situada no fundo de um 

pequeno vale, que faz fronteira com outra favela, na qual há mais de cem mil pessoas 

sem rede de esgoto e sem serviços, em casas improvisadas, fabricadas de lata e madeira. 

O encontro é realizado na Igreja São José Operário, que está sob a responsabilidade dos 

jesuítas. Lá, “há muitas crianças sentadas no chão”. Como de costume, Papa Francisco 

“saúda os doentes”; e, “pede a bênção a um padre em cadeira de rodas”. (Cf. 

TORNIELLI, 2017, p. 179).  

Em seu discurso, Papa Francisco declara sem melindre: “Sinto-me em casa 

partilhando este momento com irmãos e irmãs que ocupam – não tenho vergonha de o 

dizer – um lugar especial na minha vida e nas minhas opções.” Como Arcebispo de 

Buenos Aires já tinha conhecimento da realidade nas favelas. “As vossas alegrias e 

esperanças, as vossas angústias e sofrimentos não me são indiferentes.” – diz, 

certamente ciente das dificuldades enfrentadas dia a dia pela população local. Então, fez 

referência à “sabedoria dos bairros populares” que brota da “obstinada resistência 

daquilo que é autêntico” (Cf. Laudato Sì, nº 112), “de valores evangélicos que a 

sociedade opulenta, entorpecida pelo consumo desenfreado, parecia ter esquecido”. 

Mesmo diante da clareza com que expõe a situação de vulnerabilidade social, pois aos 

“habitantes de bairros periféricos muito precários, a experiência diária de passar da 
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superlotação ao anonimato social, que se vive nas grandes cidades, pode provocar uma 

sensação de desenraizamento que favorece comportamentos antissociais e violência” 

(Laudato Sì, nº 149), Papa Francisco tem uma atitude de otimismo e uma palavra de 

esperança: 

 

Muitas pessoas, nessas condições, são capazes de tecer laços de 

pertença e convivência que transformam a superlotação numa 

experiência comunitária, onde se derrubam os muros do eu e superam 

as barreiras do egoísmo. Esta experiência de salvação comunitária é o 

que muitas vezes suscita reações criativas para melhorar um edifício 

ou um bairro. (Laudato Sì, nº 149). 

 

Estes valores são, então, congratulados pelo Papa Francisco, que não se esquece 

do Evangelho de Jesus Cristo, pois recorda que o Seu caminho que “começou na 

periferia, vai dos pobres e com os pobres para todos”. Contudo, isso não significa 

“ignorar a terrível injustiça da marginalização urbana” que “são as feridas” provocadas 

pela concentração de riqueza e de poder exercida, obviamente, pela minoria da 

população, enquanto a maioria vê-se obrigada “a refugiar-se em periferias abandonadas, 

contaminadas, descartadas”. O problema aumenta em gravidade, quando “a injusta 

distribuição do terreno leva famílias inteiras a pagarem aluguéis abusivos por habitações 

em condições imobiliárias completamente inadequadas”. Cita também “o grave 

problema da sonegação de terras por “empresários privados” sem rosto”. Isto tem 

ocorrido “porque se esquece que “Deus deu a terra a todo o gênero humano, para que 

ela sustente todos os seus membros sem excluir nem privilegiar ninguém”
100

. Nessa 

direção, “um grave problema é a falta de acesso às infraestruturas e serviços básicos” 

como “balneários, fossas, esgotos, recolha de lixo, energia elétrica, estradas, mas 

também escolas, hospitais, centros recreativos e desportivos, ateliês artísticos”. Mas, de 

modo particular, fez referência à água potável. 

 

Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano 

essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência 

das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos 

humanos. (Laudato Sì, nº 30). 

 

Como ser indiferente à denúncia de tamanho sofrimento? Sobretudo por ser uma 

pessoa convicta da “grave dívida social para com os pobres” sem acesso à água potável, 
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pois é “negar-lhes o direito à vida radicada na dignidade inalienável”. Papa Francisco 

conclui a referência afirmando: “Negar a água a uma família, sob qualquer pretexto 

burocrático, é uma grande injustiça, sobretudo quando se lucra com essa necessidade.” 

Disso resulta a reivindicação pela prestação de serviços básicos, a única forma de saldar 

o déficit social. A esse contexto de indiferença soma-se a violência espalhada pelas 

organizações criminosas, com interesses econômicos ou políticos. No entanto, tais 

realidades “não são uma combinação casual de problemas isolados”; mas, 

“consequências de novas formas de colonialismo que pretendem que os países africanos 

sejam “peças de um mecanismo, partes de uma engrenagem gigantesca””
101

. Contudo, 

não há a resolução dos problemas sociais dos pobres; ao contrário, há “pressões para 

que se adotem políticas de descarte, como a da redução da natalidade” que objetiva 

“legitimar o modelo distributivo atual, no qual uma minoria se julga com o direito de 

consumir numa proporção que seria impossível generalizar”. (Cf. Laudato Sì, nº 50). 

Concluída a visita à favela de Kangemi, Papa Francisco tem um encontro com os 

jovens, no Estádio Kasarani, onde era aguardado por 70 mil pessoas e o Presidente 

Uhuru Kenyatta. O texto preparado para esta fase da viagem é deixado de lado, pois 

após as perguntas de dois jovens, Linette e Manuel, Papa Francisco fala de improviso, 

momento em que estabelece “um dos diálogos mais belos da viagem”. (Cf. 

TORNIELLI, 2017, p. 181). Destaca, inicialmente, uma pergunta que “está na base de 

todas as perguntas” feitas por eles: “Por que acontecem as divisões, as lutas, a guerra, a 

morte, o fanatismo, a destruição entre os jovens?” Por que, em outras palavras, há este 

desejo de autodestruição? Para responder, Papa Francisco fez menção à passagem 

bíblica do livro do Gênesis, na qual “um irmão mata o seu próprio irmão”. Em suma: 

“O espírito do mal leva-nos à destruição; o espírito do mal leva-nos à desunião, leva-nos 

ao tribalismo, à corrupção, à dependência da droga. Leva-nos à destruição do 

fanatismo.” 

Nesse sentido, ao referir-se a outra pergunta: “Que fazer para que um fanatismo 

ideológico não nos roube um irmão, não nos roube um amigo?”, Papa Francisco 

responde com uma palavra “incômoda”: oração. Portanto, um homem ou uma mulher 

perde o melhor de sua humanidade “quando se esquece de rezar, porque se sente 

onipotente, porque não sente necessidade de pedir ajuda ao Senhor à vista de tantas 

tragédias”. E quando Papa Francisco faz uma dura crítica ao tribalismo, um “gesto 
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inesperado” também é solicitado: que as pessoas se levantem e se deem as mãos, a fim 

de que todos os setenta mil presentes – incluindo o Presidente Uhuru Kenyatta e as 

outras autoridades do país – vejam as mãos unidas como sinal de algo contrário à 

divisão da nação. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 181). O problema da corrupção também 

esteve na pauta desse construtivo diálogo. Contudo, Papa Francisco “recorda o caso de 

um jovem argentino entusiasta da política que tinha encontrado trabalho em um 

ministério”: Diante de três orçamentos, para compras ao escritório, fez a opção pelo 

“mais conveniente para as finanças do país”. No entanto, seu chefe lhe havia dito: “Não! 

É preciso escolher aquele que mais te enche os bolsos.” Lamentável! Mas, “em todas as 

instituições, inclusive o Vaticano, há casos de corrupção”, continua o Papa Francisco. 

 

A corrupção é algo que penetra dentro. É como o açúcar: é doce, 

gostamos, é fácil... e depois? Acabamos mal. Temos um fim 

desastroso. Com tanto açúcar fácil, acabamos diabéticos e também o 

nosso país se torna diabético. Sempre que aceitamos uma “nota por 

baixo da mesa”, e a metemos ao bolso, destruímos o nosso coração, 

destruímos a nossa personalidade e destruímos a nossa pátria. (...) 

Como em todas as coisas, é preciso começar: se não queres a 

corrupção no teu coração, na tua vida, na tua pátria, começa tu... 

agora! 

 

Outra questão significativa foi sobre o modo “como usar os meios de 

comunicação” para difundir a mensagem de esperança de Jesus Cristo. A simplicidade 

da resposta do Papa Francisco impacta tanto quanto o desafio contido nela: 

 

O primeiro meio de comunicação é a palavra, é o gesto, é o sorriso. O 

primeiro gesto de comunicação é a proximidade. (...) Se falardes bem 

entre vós, se sorrirdes uns para os outros, se vos aproximardes como 

irmãos; se vos aproximardes uns dos outros, mesmo pertencendo a 

tribos diferentes; se vos aproximardes de quem precisa, daqueles que 

são pobres, dos abandonados, dos idosos que ninguém visita, se 

estiverdes perto deles, estes gestos de comunicação são mais 

contagiosos do que qualquer rede de televisão. 

 

A preocupação com o recrutamento de jovens não passa despercebida entre as 

questões feitas ao Papa Francisco que, por sua vez, responde categoricamente: “A 

primeira coisa a fazer para evitar que um jovem seja recrutado é oferecer-lhe instrução e 

trabalho.” Pois, sem isso, o “que pode fazer?” Seja homem ou mulher “podem fazer-se 

delinquentes, cair numa forma de dependência, suicidar-se... ou arrolar-se numa 

atividade que lhes dê um objetivo na vida, enganando-se.” Mas, o que fazer para trazê-
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lo de volta? “Antes de mais nada, rezar; mas, com força! Deus é mais forte que qualquer 

campanha de recrutamento. E depois? Falai-lhe com afeto, com ternura, com amor e 

com paciência. (...) Não o deixeis sozinho.” O diálogo teve ainda uma “confidência” 

papal: 

 

No bolso, trago sempre duas coisas [tira-as para fora do bolso e 

mostra-as]: um terço, para rezar; e outra coisa, que parece estranha... 

Que é isto? É a história do falimento de Deus, uma pequena Via-Sacra 

[mostra uma caixa que se abre e contém pequenas imagens]: como 

Jesus sofreu desde quando foi condenado à morte até que foi 

sepultado... E, com estas duas coisas, procuro fazer o melhor que 

posso. Mas, graças a estas duas coisas, não perco a esperança. 

 

Isso se justifica, segundo a perspectiva cristã, porque a história não terminou no 

falimento, haja vista a Ressurreição de Jesus. E, por fim, uma palavra aos jovens que 

não experimentaram o amor nas suas famílias. Papa Francisco indicou o único 

“remédio” para sair dessas experiências: “dar aquilo que eu não recebi”. “Se não 

recebestes compreensão, sede compreensivos com os outros; se não recebestes amor, 

amai os outros; se sentistes a tristeza da solidão, aproximai-vos daqueles que estão 

sozinhos. A carne cura-se com a carne!” Pois, “Deus se fez carne para nos curar.” 

A próxima etapa da viagem é Uganda, onde o Papa Francisco desembarcou no 

aeroporto internacional de Entebbe, sendo “recebido com um fragor indescritível, com 

grupos de dançarinos e músicos que tocam trombetas de chifre”. (Cf. TORNIELLI, 

2017, p. 183). Em seguida, dirige-se à State House para o encontro pessoal com o 

Presidente Yoweri Museveni e a saudação às autoridades e o corpo diplomático. Em 

suas palavras iniciais, Papa Francisco expressou o objetivo principal de sua visita ao 

país: “Comemorar o cinquentenário da canonização dos Mártires do Uganda” pelo Papa 

Paulo VI; e a expectativa de que a sua presença fosse “vista também como um sinal de 

amizade, estima e encorajamento para todos os habitantes” da nação. Ressaltou que “os 

mártires, tanto católicos como anglicanos, são verdadeiros heróis nacionais”. Estes “dão 

testemunho dos princípios orientadores expressos no lema do Uganda: Por Deus e pelo 

meu País”. Fazem lembrança também à “importância que a fé, a retidão moral e o 

serviço ao bem comum desempenharam e continuam a desempenhar na vida cultural, 

econômica e política do país”. Recordam a todos o seguinte desafio: 
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Apesar dos nossas crenças religiosas e convicções diferentes, somos 

todos chamados a procurar a verdade, a trabalhar pela justiça e a 

reconciliação, e a respeitar-nos, proteger-nos e ajudar-nos uns aos 

outros como membros da única família humana. 

 

Entretanto, a “visita visa ainda chamar a atenção para a África no seu conjunto, 

para a promessa que representa, as suas esperanças, as suas lutas e as suas conquistas. O 

mundo olha para a África como o continente da esperança”. Papa Francisco fez 

referência à abundância de recursos naturais do país, sendo necessária uma 

administração responsável dessa riqueza ambiental. Mas, benção maior é sentida 

“através das suas famílias sólidas, da sua juventude e dos seus idosos”. Papa Francisco 

ressaltou também o empenho “excepcional na recepção dos refugiados” ocorrido ali, no 

Uganda, na África Oriental. Isso lhes permitiu “reconstruir as suas vidas em segurança e 

experimentar a dignidade que provém de ganhar a própria subsistência com um trabalho 

honesto”. 

A visita seria breve, mas Papa Francisco expressou o desejo de “poder encorajar 

os múltiplos esforços silenciosos realizados para assistir os pobres, os doentes e as 

pessoas a braços com qualquer outro tipo de dificuldade”. A “alma de um povo” é vista 

a partir desses “pequenos sinais”. A globalização da “cultura do descarte” nos torna 

“cegos aos valores espirituais, endurece os nossos corações à vista das necessidades dos 

pobres e priva os nossos jovens da esperança”. 

Concluído o discurso com a benção de Deus em língua local: “Mungu 

awabariki” – Deus vos abençoe! – Papa Francisco já se dirige de Entebbe para 

Kampala, Munyonyo, para a saudação aos catequistas e professores. Foram 

“quilômetros e quilômetros de estrada ao longo dos quais chamam a atenção 

aglomerações pobres de casas privadas de tudo o que é serviço básico”. E centenas de 

milhares de pessoas saúdam o Papa Francisco com grande entusiasmo durante o trajeto. 

(Cf. TORNIELLI, 2017, p. 184). Milhares de pessoas o aguardam no átrio do Santuário 

de Munyonyo, local onde foram mortos os primeiros quatro mártires de Uganda, em 

1886. Entre eles, está André Kaggwa, patrono dos catequistas ugandenses. 

A chegada do Papa Francisco “é saudada com aplausos, gritos, cantos e danças”. 

“O arcebispo de Kampala toma o microfone para anunciar que, de agora em diante, a 

rua que leva ao Santuário se chamará “Papa Francisco”.” (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 

181-182). Em seu discurso, Papa Francisco agradeceu os catequistas e professores pela 

“dedicação”, pelo “exemplo”, pela “proximidade ao Povo de Deus na vida cotidiana” e 
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pelos “mais variados modos” como plantam e cultivam “as sementes da fé” naquele 

vasto território. Em especial, por ensinarem “as crianças e os jovens a rezar”. 

Reconheceu, porém, que “o trabalho, embora gratificante, não é fácil”. Nesse sentido, 

encorajou-os “a perseverar”; sublinhando que este “trabalho é santo”. “O Espírito Santo 

está presente onde o nome de Cristo é proclamado. Está entre nós sempre que elevamos 

os corações e as mentes para Deus na oração. Ele dar-vos-á a luz e a força de que 

precisais.” 

Seguindo em frente com o roteiro de viagem, Papa Francisco terá uma visita de 

“tirar o fôlego”. Apresenta “o rosto tenso e impressionado quando entra no santuário 

dos mártires anglicanos de Namugongo”. Um grande pavilhão com estátuas realistas foi 

preparado, em tempo recorde, para sua chegada. Elas “ilustram em detalhe o que 

aconteceu àqueles cristãos no fim do século XIX”. “Ver de perto as expressões” do 

Papa Francisco “diante daquela visão terrível” foi “impactante”. Eram “corpos 

torturados, estraçalhados, desmembrados”. Após a escuta silenciosa das “explicações do 

arcebispo anglicano”, Papa Francisco se ajoelha para rezar. Foram quarenta e cinco 

mártires de Namugongo, dos quais vinte e dois eram católicos, que faziam parte de um 

grupo de servidores, pajens e funcionários do rei de Buganda – hoje parte de Uganda – 

convertidos ao Catolicismo pelos missionários africanos do Cardeal Charles Lavigerie, 

os “Padres Brancos”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 185-186). 

O motivo da trágica decisão está no fato de “serem cristãos sob o reino de 

Mwanga II, entre 15 de novembro de 1885 e 27 de janeiro de 1887”. Foram declarados 

beatos por Bento XV em 6 de junho de 1920 e canonizados em 8 de outubro de 1964 

em Roma, por Paulo VI. Este, por ocasião de sua viagem à África, em 1969, “deu seus 

nomes ao grande santuário de Namugongo, erigido sobre o local do martírio de São 

Carlos Lwanga, o mais célebre do grupo”. Carlos Lwanga, que era chefe dos pajens da 

corte real, “foi morto por ter se recusado a condescender aos desejos homossexuais de 

Mwanga II e por ter protegido os pajens das atenções mórbidas do soberano”. 

“Condenado à morte em 25 de maio de 1886, foi queimado vivo em 3 de junho na 

colina de Namugongo.” Nesta área, Papa Francisco também celebrará a sua primeira 

missa em Uganda. Uma grande e variada multidão o espera para participar da 

cerimônia, no grande anfiteatro. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 186). 

Na homilia, Papa Francisco recorda “com gratidão, o sacrifício dos mártires 

ugandeses”, cujo testemunho de amor a Jesus Cristo chegou mesmo “aos confins do 

mundo”, em alusão aos Atos dos Apóstolos 1,8: “Mas recebereis uma força, a do 
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Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em 

toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra.” Recordou também “os mártires 

anglicanos, cuja morte por Cristo dá testemunho do ecumenismo do sangue”. E 

considerando que “o dom do Espírito Santo nos é concedido para ser partilhado”, Papa 

Francisco fez uma referência especial aos Santos José Mkasa e Carlos Lwanga que 

“depois de terem sido instruídos na fé pelos outros, quiseram transmitir o dom que 

receberam”. E o fizeram “em tempos perigosos: não só a vida deles estava ameaçada, 

mas também a vida dos mais novos, confiados aos seus cuidados”. Então, “dado que 

tinham cultivado a fé e crescido no amor a Deus, não tiveram medo de levar Cristo aos 

outros, inclusive a preço da vida”. “A fé deles tornou-se testemunho.” 

 

O testemunho dos mártires mostra a quantos, ontem e hoje, ouviram a 

sua história, que os prazeres mundanos e o poder terreno não dão 

alegria e paz duradouras. Mas são a fidelidade a Deus, a honestidade e 

integridade da vida e uma autêntica preocupação pelo bem dos outros 

que nos trazem aquela paz que o mundo não pode oferecer. Isso não 

diminui a nossa solicitude por este mundo, como se nos limitássemos 

a olhar para a vida futura; pelo contrário, dá uma finalidade à vida 

neste mundo e ajuda-nos a ir ter com os necessitados, a cooperar com 

os outros em prol do bem comum e a construir uma sociedade mais 

justa, que promova a dignidade humana, sem excluir ninguém, que 

defenda a vida, dom de Deus, e proteja as maravilhas da natureza, a 

criação, a nossa casa comum. 

 

Contudo, segundo o Papa Francisco, a herança dos mártires ugandeses é honrada 

“quando levamos o seu testemunho de Cristo para os nossos lares e a nossa vizinhança, 

para os locais de trabalho e a sociedade civil”, quer as pessoas permaneçam em suas 

casas, quer tenham “de ir até ao canto mais remoto do mundo”. Posteriormente, no 

encontro com os jovens, no antigo aeroporto de Kololo, Kampala, Papa Francisco fará 

nova menção ao grupo de mártires ugandeses. Após a exposição de perguntas e 

testemunhos, como o de Winnie Nansumba, vinte e quatro anos, nascida e crescida com 

o vírus HIV, órfã aos sete anos, e o de Emmanuel Odokonyero, sequestrado em 2003 

pelo Exército de Resistência do Senhor (LRA) – milícia armada de matriz cristã – que 

viu seus colegas de seminário torturados e mortos, mas encontrou forças para a fuga, 

Papa Francisco fez a seguinte afirmação: “A nossa vida é como uma semente: para 

viver, é preciso morrer. E, às vezes, morrer fisicamente como sucedeu com os 

companheiros de Emmanuel; morrer como morreram Carlos Lwanga e os mártires do 

Uganda.” No entanto, “através dessas mortes, há uma vida para todos”. 
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Antes, porém, expressou a “grande tristeza no coração” ao ouvir os testemunhos 

daqueles jovens. Enquanto ouvia, perguntava-se: “Poderá uma experiência negativa 

servir para alguma coisa na vida?” Sim! Responde, depois. Os jovens e os seus 

respectivos testemunhos dão prova disso. Ambos viveram experiências negativas, mas 

souberam abrir um horizonte “com a força de Jesus”, pois “Winnie transformou em 

esperança a sua depressão, a sua amargura”; e “Emmanuel foi corajoso”, porque “ele 

sabia que, se o apanhassem no dia em que escapasse, matavam-no. Mas, arriscou, teve 

confiança em Jesus e escapou.” Quando há a transformação do negativo em positivo, há 

triunfo. E não há “varinha mágica” para a mudança. Há de “lutar” com o “desejo” e a 

“oração”. Papa Francisco faz a seguinte conclusão em termos de ações: “primeira, 

superar as dificuldades; segunda, transformar o negativo em positivo; e, terceira, 

oração.” Oração a Jesus Cristo e a Maria, pois “quando uma criança cai e se aleija, 

começa a chorar e vai procurar a mãe”. Então, “quando temos um problema, o melhor 

que podemos fazer é ir aonde está a nossa Mãe”. E com a recitação da “Ave Maria” 

encerra o encontro, seguido da benção papal. 

Outros dois compromissos
102

 ainda seriam cumpridos em Uganda, antes da 

partida para a última etapa da viagem: a República Centro-Africana. “Uma meta que 

está na origem da viagem em si”, com o objetivo de realizar a abertura do Jubileu da 

Misericórdia no coração do continente africano. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 189). Ainda 

na conclusão da breve cerimônia de boas-vindas, no aeroporto internacional M’Poko de 

Bangui, “já se percebe quão blindada está a cidade. Há gendarmes do Vaticano com 

coletes à prova de bala e levando suas pistolas bem visíveis no coldre, capacetes-azuis 

fortemente armados, metralhadoras prontas a disparar.” Não obstante, “dentro de cada 

uma das vans que transportam os jornalistas há um soldado da ONU com um fuzil de 

assalto pronto para o uso”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 190-191). 

No entanto, “basta cruzar os portões do aeroporto para dar-se conta de que 

Bangui não está em guerra e que o peregrino de Roma é muito esperado”, pois “ao 

longo de todo o trajeto até o centro da cidade, uma multidão imensa se acotovela ao 

lado do caminho pontuado de favelas e de barracos pobres”, entre gritos, aplausos, 

danças e sorrisos. A visita que, segundo a diplomacia ocidental, não devia acontecer já 

conta com uma entusiasmada saudação de crianças, mulheres, velhos e jovens. Nos 

quilômetros mais arriscados do percurso, atrás do aeroporto, na zona controlada pelos 

                                                             
102

 Visita à Casa de Caridade de Nalukolongo e o encontro com Sacerdotes, Religiosos, Religiosas e 

Seminaristas na Catedral de Santa Maria. 



199 

 

antibalakas, há pessoas comuns que agitam as mãos não só à passagem do Papa 

Francisco, mas também por todos que o estão acompanhando. Era como se dissessem: 

“Fiquem tranquilos, não queremos lhes fazer nenhum mal.” Papa Francisco, por sua 

vez, viaja no papamóvel aberto, nas ruas de lama vermelha, como se estivesse na Praça 

de São Pedro. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 191). 

Em seu discurso, no encontro com a classe dirigente e o corpo diplomático, no 

Palácio Presidencial de Bangui, Papa Francisco agradece a “calorosa recepção” que lhe 

fora reservada e à Chefe de Estado da Transição “pela sua amável saudação de boas 

vindas”. As palavras que lhe foram dirigidas fizeram-no “comovido” pelo “testemunho 

tão humano e tão cristão”. A anfitriã usava “um vestido tradicional, azul decorado com 

flores brancas”. Segundo Tornielli, “Catherine Samba-Panza, jurista de 61 anos 

empenhada na defesa dos direitos humanos, foi eleita porque era de todo distante das 

duas facções que ensanguentaram o país”. Disse ela ao Papa Francisco: “A sua visita é 

uma benção dos céus, Deus escutou nossas orações e nos mandou um arauto da paz... A 

sua lição de coragem e determinação é exemplar e nos deve servir de ensinamento.” (Cf. 

2017, p. 191). Segurando “à custa as lágrimas” prosseguiu dizendo que ao visitar a 

República Centro-Africana, mesmo diante dos perigos e das ameaças à segurança, 

“demonstrou uma vez mais ser o Papa dos pobres, dos torturados e de todos aqueles que 

vivem em dificuldade”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 191-192). Pronunciou também “um 

comprometido mea-culpa em nome de todo o país”, a saber: “Eis porque é o momento 

de todas as filhas e filhos deste país reconhecerem suas culpas e pedir sinceramente 

perdão...”. Então: 

 

Em nome de toda a classe dirigente da nação, mas também em nome 

de todos aqueles que contribuíram de alguma forma à sua descida aos 

infernos, confesso todo o mal que foi feito aqui no curso da história e 

peço perdão do fundo do meu coração. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 

192). 

 

Foram muitos os discursos feitos por Chefes de Estado nos países visitados pelo 

Papa Francisco, mas o de “Catherine Samba-Panza em Bangui foi o mais comovente e 

profundo”. Papa Francisco tem consciência de que “sua presença física, neste contexto, 

é tão importante quanto suas palavras”. Algumas já transcritas anteriormente. Portanto, 

ao “sentido e intenso” discurso proferido, Papa Francisco responde com o texto lido em 

francês. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 192). Levando em consideração o próprio lema da 

República Centro-Africana, Papa Francisco fez uma reflexão sobre o tripé: “Unidade – 
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Dignidade – Trabalho”. “Três palavras densas de significado, cada uma das quais 

representa seja um canteiro de obras seja um programa nunca concluído, um 

compromisso a executar constantemente.” 

A unidade por ser “um valor fulcral para a harmonia dos povos”. “Trata-se de 

viver e construir” a partir da “diversidade do mundo circundante”, um “desafio 

constante”, dada “a tentação do medo do outro”, de “quem não pertence ao nosso grupo 

étnico, às nossas opções políticas ou à nossa confissão religiosa”. Depois, a dignidade, 

“sinônimo de honestidade, lealdade, garbo e honra”. Estes valores morais são 

características de “homens e mulheres conscientes tanto dos seus direitos como dos seus 

deveres”, levando-os ao respeito mútuo. Diz o Papa Francisco que “soube, com prazer, 

que a República Centro-Africana é o país do “Zo Kwe Zo”, o país onde cada pessoa é 

uma pessoa”. Nesse sentido, “que tudo se faça para tutelar a condição e a dignidade da 

pessoa humana”. Finalmente, o trabalho, meio possível para “melhorar a vida das 

famílias”. “Não são os filhos que devem acumular bens para os pais, mas, sim os pais 

para os filhos.” (Cf. 2Cor 2, 14). Assim, exortou aos centro-africanos a “melhorar esta 

terra maravilhosa, explorando sensatamente os seus abundantes recursos”, pois o país 

“situa-se numa área considerada como um dos dois pulmões da humanidade, por causa 

da sua excepcional riqueza de biodiversidade”. Em vista de tal propósito, ao qual já fez 

referência na Laudato Sì, Papa Francisco também chama “a atenção de todos – 

cidadãos, responsáveis do país, parceiros internacionais e sociedades multinacionais – 

para a grave responsabilidade” na exploração dos recursos ambientais. 

Em seguida a esse encontro, Papa Francisco visita um campo de refugiados, de 

Saint Sauveur, onde vivem quatro mil pessoas, em sua maioria mulheres e crianças. 

Segundo a ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas – os refugiados na capital 

centro-africana são ao menos setenta e cinco mil. Muitas pessoas esperaram por horas o 

Papa Francisco no complexo paroquial transformado em abrigo. As crianças 

aproximam-se dos repórteres e fotógrafos, dizendo em francês: “Não tenham medo, não 

queremos lhes fazer mal.” Com a chegada do Papa Francisco, os meninos “o cercam, o 

abraçam, não querem mais deixá-lo ir embora”. Os pequenos traziam faixas feitas de 

lençóis brancos, nas mãos, com as seguintes palavras escritas: Paix, Amour, Pardon 

(Paz, Amor, Perdão). Em seu breve discurso, Papa Francisco faz com que se repita três 

vezes em voz alta: “I Kwé i yèkè a ita!”, “Somos todos irmãos.” (Cf. TORNIELLI, 

2017, p. 192-193). Após a leitura do que estava escrito nos cartazes, Papa Francisco 

declara: “Nós temos o dever de trabalhar e rezar a fim de fazer tudo pela paz.” E “que 
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vós possais viver em paz, independentemente da etnia, da cultura, da religião ou da 

condição social.” 

Entre o almoço e o ponto alto da viagem, que estaria próximo, a notícia de novas 

mortes: três pessoas assassinadas na tentativa de fuga da Paróquia de Nossa Senhora de 

Fátima, mantida pelos Padres combonianos, no perigoso bairro Km 5, onde o Papa 

Francisco era esperado; mas, no dia seguinte. Até que se confirmasse o fato, houve um 

telefonema do Padre Giovanni Zaffanelli ao Bispo de origem espanhola Juan José 

Aguirre, da Diocese de Bangassou, informando o ocorrido. Este adverte imediatamente 

o Papa Francisco, que pergunta ao Núncio Apostólico Franco Coppola: “Posso ir até 

lá?” A resposta? “Não, sinto muito.” Tal diálogo seria narrado por J. J. Aguirre aos 

jornalistas espanhóis, em sua conversa logo após deixar a nunciatura. Somente no fim 

do dia, chega o desmentido: “Algumas pessoas haviam, com efeito, sido capturadas por 

milicianos seleka, mas haviam sido libertadas incólumes”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 

193-194). 

À tarde, Papa Francisco caminha para a Abertura da Porta Santa da Catedral de 

Bangui, e a missa com sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas e jovens. Lá, nada é 

suntuoso: porta de requadros de madeira, recém-envernizada, e de tijolos vermelhos; 

uma igreja simples e sóbria. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 194). Antes de oficializar o 

gesto, Papa Francisco afirma que “Bangui torna-se a capital espiritual do mundo”. E 

prossegue: “O Ano Santo da Misericórdia chega adiantado a esta terra; uma terra que 

sofre, há diversos anos, a guerra e o ódio, a incompreensão, a falta de paz.” (...) “Bangui 

torna-se a capital espiritual da súplica pela misericórdia do Pai.” E solicita que todos 

peçam juntos amor e paz. E o faz em língua local, sango, para que se repita, outra vez: 

“Doyé Siriri!”. 

Em sua homilia, Papa Francisco chama à passagem para a outra margem. Porém, 

nunca sozinho; mas, em travessia com Jesus Cristo. (Cf. Lc 8, 22). Cada qual com a 

“vocação específica”. “Libertando-nos das concepções de família e de sangue que 

dividem, para construir uma Igreja-Família de Deus, aberta a todos, que ciuda dos mais 

necessitados.” À luz de Mt 5, 48: “Deveis ser perfeitos como o vosso Pai celeste é 

perfeito.”, Papa Francisco recorda que “uma das exigências essenciais dessa vocação à 

perfeição é o amor aos inimigos, que protege contra a tentação da vingança e contra a 

espiral das retaliações sem fim”. Como o próprio Jesus fez questão de insistir sobre este 

aspecto particular do testemunho cristão (Cf. Mt 5, 46-47), por consequência “os 

agentes de evangelização devem ser, antes de mais nada, artesãos do perdão, 
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especialistas da reconciliação, peritos da misericórdia”. Dessa forma, é possível ajudar 

os irmãos e as irmãs “a passarem à outra margem”. Entre outras palavras, Papa 

Francisco conclui com um apelo: “Deponde esses instrumentos de morte; armai-vos, 

antes, com a justiça, o amor e a misericórdia, autênticas garantias de paz”. 

Aos jovens que fizeram vigília de oração, durante a noite, Papa Francisco utiliza 

uma figura de linguagem – quando fez referência à metáfora da bananeira, caracterizada 

por ser reprodutora de frutos de grande energia alimentar e também resistente – para 

indicar “o caminho da resistência” nesse tempo difícil de guerra, ódio, divisão. E lhes 

indica três coisas a fim de resistirem: a oração, que vence o mal e aproxima de Deus; o 

trabalho pela paz, que é “artesanal”, portanto, “feito com as mãos” e a própria vida; e 

amor, através do qual chega a paz. A jornada é concluída com a confissão de alguns 

jovens no interior da Catedral. 

Finalmente, Papa Francisco fará o seu encontro com a comunidade muçulmana 

na Mesquita Central de Koudoukou, em Bangui, no último dia de viagem ao continente 

africano. A visita continha preocupações devido à sua localização “no coração do 

famigerado Km 5”, bairro onde há uma linha divisória entre a zona muçulmana, 

majoritária, e a parte onde vivem os cristãos. Assim que entra na Mesquita, Papa 

Francisco “pede para ser conduzido ao mihrab, o nicho de mármore que indica a direção 

da Meca, portanto, o ponto de maior devoção do interior do local de culto islâmico”. 

Fica, então, recolhido, em silêncio por alguns minutos, a exemplo do que fizera, em 

novembro de 2014, na Mesquita Azul de Istambul. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 196). 

Em seu discurso, Papa Francisco agradece ao imã Tidiani Mousa Naibi pelas 

palavras de boas vindas e afirma que a sua visita pastoral não seria completa, sem o 

encontro com a comunidade muçulmana. Levando em consideração que cristãos e 

muçulmanos são irmãos, devem comportar-se como tal. Declara que “os acontecimentos 

recentes e as violências que abalaram o vosso país não se fundavam em motivos 

propriamente religiosos”. A título de complementação para o esclarecimento de tal 

afirmação, o país é de tradição colonial francesa, mergulhado no caos depois do golpe 

dado por milicianos muçulmanos seleka, que destituíram o general François Bozizé do 

poder. Aos seleka se opuseram os milicianos antibalakas, cujo nome significa 

“antimachete”. Depois da breve presidência do ex-líder seleka Michel Djotodia, o país 

estava sob o comando do governo de transição presidido por Catherine Samba-Panza. 

Esse era o cenário, durante a visita do Papa Francisco ao país. (Cf. TORNIELLI, 2017, 

p. 190). 
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Contudo, Papa Francisco tem o senso da realidade: “a religião é muitas vezes um 

álibi, ou um amálgama, mas as guerras e as guerrilhas têm sempre outros interesses, 

outras motivações, outras causas que as desencadeiam”. (Cf. TORNIELLI, 2017, p. 

197). Prosseguindo o seu discurso, Papa Francisco diz: “Quem afirma crer em Deus 

deve ser também um homem ou uma mulher de paz.” Nesse sentido, reafirmou que 

“devemos permanecer unidos, para que cesse toda e qualquer ação que, de um lado e de 

outro, desfigura o Rosto de Deus e, no fundo, visa defender, por todos os meios, 

interesses particulares em detrimento do bem comum.” É preciso dizer “não ao ódio, 

não à violência, especialmente aquela que é perpetrada em nome de uma religião ou de 

Deus”. Pois “Deus é paz, Deus salam.” 

Na saída, Papa Francisco passa pela escola de Koudoukou, onde crianças cristãs 

e islâmicas estudam juntas. Já no papamóvel, faz com que o imã suba no veículo, ao seu 

lado, para juntos fazerem o passeio entre as pessoas. O último compromisso do Papa 

Francisco é a missa no Estádio Esportivo Barthélémy Boganda. (Cf. TORNIELLI, 

2017, p. 197). Na homilia, Papa Francisco fez um agradecimento por toda obra 

missionária realizada na África Central, assim como pela “presença e força” divinas na 

caminhada diária, em meio ao “sofrimento físico ou moral”, e também “pelos atos de 

solidariedade e generosidade”, “pela alegria e o amor”. Consciente de que há muito por 

ser feito para chegar “à outra margem”, Papa Francisco fez um enfático chamado a cada 

um para “ser artesão da renovação humana e espiritual” do país. Após o encerramento 

da celebração eucarística, “na sacristia montada no estádio, os chefes das facções em 

luta entregam o documento de trégua que haviam firmado, com o empenho de garantir o 

desenvolvimento tranquilo da visita”. Tudo transcorreu conforme estabelecido. (Cf. 

TORNIELLI, 2017, p. 198). 

 

* * * 

 

A visita ao Quênia, Uganda e República Centro-Africana tem explícita 

mensagem dirigida à necessidade de lutar contra o espírito do mal, pela oração; e o 

desafio de transformação da experiência negativa, no mundo por esta assolado, em 

experiência positiva, através do senso da realidade, estimulado pelo desejo de mudança 

da adversidade circunstancial. O Jubileu Extraordinário da Misericórdia era a ocasião 

ainda mais declarada para fazer a experiência da abertura de coração às inúmeras 

pessoas inseridas nas mais variadas periferias existenciais. (Cf. MV nº 15). Através do 



204 

 

desejo de que a comunidade cristã exercitasse a reflexão sobre as obras de misericórdia 

corporal e espiritual, para despertar-lhe a consciência adormecida perante o drama da 

pobreza, entre outras situações degradantes, Papa Francisco já as expressava com as 

suas próprias ações. 

Inácio de Loyola, seguindo os passos evangélicos
103

, demonstrava-se bastante 

realista nesse sentido: “O amor consiste mais em obras do que em palavras.” (EE nº 

230). E esse amor se dá em comunicação mútua. (EE nº 231). Entre as várias expressões 

observadas no Papa Francisco, a oração tem um lugar privilegiado. Tal ênfase remete a 

Inácio de Loyola que descreve alguns conselhos práticos para uma vida de oração, cujo 

contexto acentua o seu valor diante do Pai, a quem é dirigido o clamor. (EE nº 11; 12). 

E, sempre que possível, Papa Francisco faz referência à oração em suas palavras. Em 

certa homilia na Casa Santa Marta, relembrava o episódio, ocorrido na Argentina, de 

uma menina, cuja doença já lhe reservava poucas horas de vida, segundo o diagnóstico 

médico. O seu pai, um eletricista, “homem de fé”, de acordo com a menção papal a seu 

respeito, passou a noite inteira em oração no Santuário Mariano de Lujan, a setenta 

quilômetros de distância. No dia seguinte, foi surpreendido pela notícia de que a sua 

filha não apresentava nenhum problema de saúde, sem que os médicos entendessem o 

que lhe tinha acontecido. (Cf. BERGOGLIO, 2015, p. 146-147). 

Isso exemplifica a que Inácio de Loyola se referia de modo geral sobre a oração: 

a tática do inimigo é esforçar-se para que a pessoa a abrevie cada vez mais ou a deixe de 

lado. (Cf. EE nº 12). Segundo o Papa Francisco, uma oração corajosa alcança milagre. 

Portanto, segundo a sua explicação, não se trata de oração de cortesia, que leva ao 

esquecimento; mas, de uma oração semelhante à de Abraão, que “lutava com o Senhor 

para salvar a cidade” e à de Moisés pelo seu povo e à de tantas pessoas que têm fé. (Cf. 

BERGOGLIO, 2015, p. 147). Papa Francisco faz tamanha referência ao tema que em 

outra homilia afirma: “A força do homem é a oração.” E também: “A oração do homem 

humilde é a fraqueza de Deus.” Então, somente nesse aspecto há fraqueza no Senhor: 

diante da “oração do seu povo”. (Cf. BERGOGLIO, 2015, p. 324). 

Papa Francisco está engajado também no outro aspecto: a contribuição 

missionária na transformação da realidade contrária à dignidade humana. Os males do 

nosso mundo, e os da Igreja, segundo o Papa Francisco, “não deveriam servir como 

desculpa” para reduzir a entrega e o ardor do compromisso comunitário. Mas, ao 
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contrário, são como desafios ao crescimento. O olhar crente, de acordo com as suas 

palavras, tem a capacidade de “reconhecer a luz” irradiada pelo Espírito Santo “no meio 

da escuridão”. A fé cristã é “desafiada a entrever o vinho em que a água pode ser 

transformada”, assim como a “descobrir o trigo que cresce no meio do joio”. 

Reportando-se ao Vaticano II, Papa Francisco declara que passados cinquenta anos, 

mesmo diante das misérias do nosso tempo e de se estar longe de otimismos ingênuos, 

“um maior realismo não deve significar menor confiança no Espírito nem menor 

generosidade”. Nesse sentido, pondera com as palavras pronunciadas pelo Beato João 

XXIII, em 11 de outubro de 1962: “[...] Nos tempos atuais, não veem senão 

prevaricações e ruínas.” [...]. “Mas a nós parece-nos que devemos discordar desses 

profetas de desgraças, que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se 

estivesse iminente o fim do mundo”. (Cf. EG nº 84). 

A sensação de derrota, segundo o Papa Francisco, “é uma das tentações mais 

sérias que sufocam o fervor e a ousadia”, além de transformar as pessoas em 

“pessimistas lamurientos”. As suas palavras são como fonte de inspiração para a 

“batalha”, pois “embora com a dolorosa consciência das próprias fraquezas, há que 

seguir em frente, sem se dar por vencido”. O triunfo cristão tem em si o sentido da cruz 

e o estandarte da vitória, “que se empunha com ternura batalhadora contra as investidas 

do mal”. Contudo, “o mau espírito da derrota é irmão da tentação de separar 

prematuramente o trigo do joio, resultado de uma desconfiança ansiosa e egocêntrica”. 

(Cf. EG nº 85).  

 

6. Colômbia 

 

No período de 6 a 11 de setembro de 2017, Papa Francisco fez uma viagem 

exclusiva a Colômbia. Um aspecto relevante, pois isso não é habitual nas viagens papais 

e ainda menos em se tratando de outro continente. “Isso evidencia a importância da 

Colômbia para o Santo Padre”. O objetivo da visita é “exclusivamente pastoral” o que 

significa dizer que pretende “cumprir sua missão como sucessor de São Pedro e Vigário 

de Cristo”, isto é: confirmá-los “na fé, na esperança e na unidade”. A sua presença no 

país também serviria para que “com seu magistério e discernimento” o país viesse “a 

descobrir o caminho” a seguir, “como crentes” e “como colombianos”, frente às 

oportunidades e aos desafios do futuro. O lema da visita – “Demos o primeiro passo 

para começar com Cristo algo novo ao bem de todos” – mostra que o Papa Francisco 
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tinha a intenção de animá-los no fortalecimento dos valores que os dignificam como 

seres humanos e os constroem como sociedade. (Cf. SUESCÚN, 2017, p. 14-15). 

Dar o primeiro passo significa que cada colombiano é convidado “a reconhecer e 

a entender o sofrimento dos outros”; a perdoar aos que os têm ofendido; a construir a 

nação que sempre sonharam ao reconhecer o outro como um dom; e a atuar com 

honestidade. Em definitivo, a “primeirear”, uma palavra cara ao Papa Francisco, que 

chama a tomar a dianteira e a dar o exemplo, desde o Evangelho, para dar esse primeiro 

passo em direção aos anseios que se tem para o país. No entanto, sem fazê-lo sozinhos; 

mas, “com todos os colombianos, crentes ou não crentes”. Por isso, a visita do Papa 

Francisco estava programada para os quatro pontos cardeais da Colômbia e desde ali 

falar “diretamente ao coração”. Inicialmente, Bogotá, capital do país, onde havia a 

expectativa de falar sobre a paz e que para tal era necessário promover e defender a vida 

“desde a célula da sociedade encarnada na família”. Depois, em Villavicencio, para a 

tomada da consciência da necessidade de reconciliação com Deus, consigos mesmos, 

com os irmãos e com a natureza, para fazer possível a convivência saudável e o respeito 

mútuo. A seguir, Medellín, quando pretendia insistir na necessidade de reconhecer a 

própria vida com sentido de missão por meio do compromisso social e cristão. 

Finalmente, em Cartagena, cujas palavras estariam centradas na “necessidade de 

promover e defender a dignidade da pessoa e dos direitos humanos, e de superar as 

feridas” que os dividem diariamente. (Cf. SUESCÚN, 2017, p. 15). 

Já em seu discurso junto às autoridades, ao corpo diplomático e aos 

representantes da sociedade civil, na Praça das Armas da Casa de Nariño, em Bogotá, 

fez o agradecimento pelo “amável convite” do Presidente Juan Manuel Santos, de 

visitar o país, em um “momento particularmente importante de sua história”. Depois de 

valorizar a sua riqueza natural, marcada pela biodiversidade, e a qualidade humana de 

suas populações, Papa Francisco manifestou o seu particular apreço pelos esforços 

feitos, durante os últimos decênios, para “pôr termo à violência armada” no país, 

buscando “caminhos de reconciliação”. Os passos dados nessa direção “fazem crescer a 

esperança”. A “busca da paz”, que é um “compromisso de todos” também pede para que 

não se esmoreça no “esforço por construir a unidade da nação” e, mesmo diante “dos 

obstáculos, das diferenças e das diversas abordagens sobre como conseguir a 

convivência pacífica”, impele à persistência na “labuta por favorecer a cultura do 

encontro que exige que, no centro de toda a ação política, social e econômica, se 
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coloque a pessoa humana, a sua sublime dignidade e o respeito pelo bem comum”. (Cf. 

Encuentro, 7 de septiembre de 2017, pp. 13-14). 

A preocupação com a construção da paz reporta ao fortalecimento de “vínculos 

interpessoais” e o desenvolvimento dos “vínculos familiares”, sem distorções. Aos 

cristãos, especificamente, é solicitada a insistência na “proposta de reconhecer o outro, 

de curar as feridas, de construir pontes, de estreitar laços” e de ajuda mútua. (Cf. EG nº 

67). Refletindo sobre o lema do país, “Liberdade e Ordem”, Papa Francisco dá uma 

“lição” de cidadania: “Os cidadãos devem ser valorizados na sua liberdade e protegidos 

por uma ordem estável. Não é a lei do mais forte, mas a força da lei (a lei que é 

aprovada por todos) que rege a convivência pacífica.” E a torna ainda mais contundente: 

“Leis que não nascem de uma exigência pragmática de ordenar a sociedade, mas do 

desejo de resolver as causas estruturais da pobreza que geram exclusão e violência.” 

(Cf. Encuentro, 7 de septiembre de 2017, p. 15). Contudo, “a desigualdade é a raiz dos 

males sociais”. (Cf. EG nº 202). Recordou-se também da primeira viagem de Pedro 

Claver
104

 desde Cartagena até Bogotá, e a sua importância na formação daquela 

sociedade. (Cf. Encuentro, 7 de septiembre de 2017, p. 16). Antes de concluir as suas 

palavras, Papa Francisco fez uma destacada menção à “importância social da família”, 

“o espaço em que se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros”. (Cf. EG 

nº 66). 

A visita a Villavicencio, talvez “o acontecimento mais importante nos 176 anos 

de história da cidade”, tem um significado bastante expressivo por ser “a reconciliação” 

o tema central de sua palavra e pelo fato de que nenhum Papa esteve lá, antes de 

Francisco. A região das planícies orientais, além de ter sido cenário de guerra, é a porta 

de entrada aos antigos territórios nacionais. Divisões territoriais como Arauca, 

Casanare, Guainía, Valupés e Vichada representam a periferia colombiana e a cidade de 

Villavicencio os conecta ao centro do país. Papa Francisco escolheu esse lugar para 

dirigir-se às vítimas do conflito assim como aos que sofrem o esquecimento do Estado. 

A atenção papal justifica-se: Meta e Arauca têm os municípios com maior número de 

                                                             
104

 São Pedro Claver entrou na Companhia de Jesus com vinte e um anos de idade, e depois dos estudos 

foi enviado como missionário a Cartagena, perto da Colômbia. Lá, situou-se diante de um dos três portos 

negreiros, onde desembarcavam escravos trazidos da África, que ficavam alojados nos porões dos navios, 

sem condições adequadas para o abrigo de ser humano. Os missionários manifestavam-se contra tal 

desumanidade, mas eram perseguidos ou expulsos. São Pedro Claver, por sua vez, optou por consagrar o 

seu apostolado junto deles, através de um voto específico: “aethiopum semper servus” (“sempre escravo 

dos negros”), vivido com fidelidade por mais de quarenta anos, prestando-lhes cuidado físico e espiritual. 

Morreu em 1654, com setenta e três anos de idade, vítima da peste. 
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vítimas de minas antipessoal
105

 e em Guainía a fome tem marcas indígenas. A reflexão 

sobre o cuidado com a natureza seria difícil de passar despercebida, haja vista a prática 

de desmatamento para a abertura de espaço à pecuária extensiva ou aos cultivos de 

cocaína. (Cf. Semana, 2017, p. 24). 

Com efeito, no encontro de oração para a reconciliação nacional, no Parque Las 

Malocas, Papa Francisco expressou o desejo que sentia, desde o primeiro dia, para que 

“chegasse esse momento”. Seguindo as expressões de sua própria mensagem, muito 

mais do que falar, estava ali para manifestar proximidade e abrir o coração ao 

“testemunho de vida e fé” do povo colombiano. E com a amabilidade que lhe é própria 

“chorar” junto, pela graça de Deus, porque segundo a sua declaração é precisamente 

“uma graça” e pedir perdão. (Cf. Encuentro, 8 de septiembre de 2017, p. 75). Papa 

Francisco referia-se ao massacre ocorrido em 2 de maio de 2002, sob “os pés do 

Crucificado de Bojayá”, realizado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 

(Farc), ao executar pessoas que buscavam abrigo, em meio aos confrontos entre as Farc 

e as forças paramilitares na época. A tragédia era o resultado de um artefato explosivo 

lançado pelas Farc que atingiu a Igreja, onde estavam dezenas de pessoas refugiadas. 

Em dezembro de 2014, durante o processo de diálogos de paz com o governo, as Farc 

pediram perdão pela violência contra a população civil. (Cf. Site 5). 

Depois de ouvir o testemunho de quatro pessoas, Papa Francisco as agradeceu e 

lhes comunicou palavras de esperança e fé; mergulhado na sua comoção para com todas 

as histórias de superação do ódio, da vingança ou mesmo da dor, a exemplo do que 

disse Luz Dary em seu testemunho: “As feridas do coração são mais profundas e 

difíceis de sanar do que as do corpo.” Contudo, destaca Papa Francisco: “Não se pode 

viver no rancor, que só o amor liberta e constrói.” Assim, “as sequelas físicas das 

feridas” podem ainda permanecer, mas “o caminhar espiritual é desimpedido e firme”. 

(Cf. Encuentro, 8 de septiembre de 2017, p. 77). Reunindo todas as intenções, os 

testemunhos ouvidos, os decênios de história de sofrimento, Papa Francisco fez uma 

oração, da qual se extrai o seguinte trecho: 

 

 

 

 

                                                             
105

 Um tipo de mina terrestre, projetada para matar ou incapacitar as suas vítimas. 
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Ó Cristo negro de Bojayá fazei que nos comprometamos a restaurar o 

vosso corpo. Que sejamos os vossos pés para ir ao encontro do irmão 

necessitado; os vossos braços para abraçar quem perdeu a dignidade; 

as vossas mãos para abençoar e consolar quem chora na solidão. Fazei 

que sejamos testemunhas do vosso amor e da vossa misericórdia 

infinita. (Encuentro, 8 de septiembre de 2017, p. 82). 

 

A misericórdia, na perspectiva do Bispo de Roma, é essencial para a caminhada 

rumo à almejada paz. Na homilia da missa na Esplanada Catama, sobre a vasta planície 

colombiana, Papa Francisco já expressava a necessidade de reconciliação diante das 

“experiências de exílio e desolação”, pois mulheres e homens perseveraram cada qual 

ao seu modo, no silêncio, na solidão, para “pôr de lado amarguras e rancores” a fim de 

“combinar justiça e bondade”. Nesse sentido e à luz do Evangelho, é possível 

vislumbrar uma reconciliação concreta: “abrir as portas a todas e cada uma das pessoas 

que viveram a realidade dramática do conflito”. Somente com a superação da tentação 

da vingança é que as vítimas passam à condição de “protagonistas mais credíveis dos 

processos de construção da paz”. Mas, para isso, é preciso que “alguns tenham a 

coragem de dar o primeiro passo nessa direção, sem esperar que o façam os outros”. 

“Basta uma pessoa boa para que haja esperança.” E “isto não significa ignorar ou 

dissimular as diferenças e os conflitos”; nem “legitimar as injustiças pessoais ou 

estruturais”. (Cf. Homilia, 8 de septiembre de 2017, p. 71). Mas, sempre com a 

participação de todas as pessoas, a partir do compromisso com a “verdade”, uma 

“companheira inseparável da justiça e da misericórdia”. Quando se relembra o 

testemunho de Juan Carlos, no encontro pela reconciliação nacional. 

A sequência da viagem papal era Medellín, “a cidade religiosa”. A que se deve a 

intitulação? A razão é simples: Antioquia, uma das divisões territoriais da Colômbia, é o 

departamento mais devoto do país. Como disse monsenhor Fabio Suescún, diretor desta 

visita apostólica: “Seja ele por meio do sacerdócio, do diaconato ou da vida religiosa, a 

região sempre foi líder em produzir vocações.” Os números dão prova disso: trezentas e 

quarenta e uma paróquias, oitocentos e trinta e quatro padres, duas mil novecentas e 

quarenta e cinco religiosas e cento e sessenta e dois religiosos. Assim, “não é 

causalidade que o Papa Francisco tenha escolhido como tema central a importância de 

consagrar a vida a Jesus”. Segundo o episcopado colombiano, todos os três 

compromissos, até então, honram o trabalho da Igreja Católica na Colômbia, mas este 

representa o momento de maior envergadura, pois o Papa Francisco faz o 
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agradecimento a Deus pela abundância de vocações na Cidade da Eterna Primavera. 

(Cf. SEMANA, 2017, p. 30). 

De fato, na homilia da missa campal – presidida no Aeroporto Enrique Olaya 

Herrera, que esteve desativado de 3 a 11 de setembro, devido à magnitude da montagem 

para esta cerimônia, na qual se estimava oitocentos mil participantes – Papa Francisco 

não só fez uma profunda menção ao chamado de Jesus aos Doze, como as implicações 

na caminhada cristã e aos discípulos, portanto, a cada pessoa que se põe nesse 

seguimento. E o fez a partir da reflexão de três atitudes: ir ao essencial, renovar-se, 

envolver-se. A primeira, explicava, significa “caminhar em profundidade rumo ao que 

conta e tem valor para a vida”. Então, ir ao essencial, segundo o entendimento do Papa 

Francisco, pressupõe uma experiência viva com Deus e o seu amor; sem que o foco 

esteja na aderência fria a normas e leis ou no cumprimento de certos atos exteriores que 

não conduzem a uma mudança real de vida. O discipulado, explicava, está além da 

motivação pelo simples costume ou por dispor de um certificado de batismo. Trata-se 

de um caminho contínuo para Cristo, para o aprendizado permanente através da escuta 

da sua Palavra, que leva ao cuidado das necessidades concretas do próximo. (Cf. 

Homilia, 9 de septiembre de 2017, p. 92). 

A segunda convidava à saída da rigidez, a exemplo do que Jesus instava aos 

doutores da lei, profundamente enraizados nas normas e nos preceitos morais. Papa 

Francisco, em analogia à ação do Espírito Santo junto à Igreja que é igualmente 

“instada” à flexibilidade de modo particular em sua estrutura, atentava para o fato de 

que renovar-se “implica sacrifício e coragem”, não para considerar-se melhor ou 

impecável, mas para responder melhor à chamada do Senhor. É nessa direção que se 

entende, segundo a sua reflexão, a ecclesia semper renovanda: “Não se renova como 

lhe apetece, mas fa-lo “sólida e firme na fé, sem se deixar afastar da esperança do 

Evangelho que ouviu”.” (Cf. Col 1,23). (Cf. Homilia, 9 de septiembre de 2017, pp. 92-

93). 

A terceira e última atitude, expressa no envolver-se, o Bispo de Roma fazia um 

pedido de crescimento em ousadia, imbuída de coragem evangélica pelo conhecimento 

da dimensão da fome seja material ou de outro tipo, com a fome de Deus e de 

dignidade, da qual muitas pessoas foram despojadas. Em se tratando de Igreja, posta a 

serviço, isso é ainda mais necessário. Nesse sentido, não se pode levantar 

continuamente a “bandeira de passagem proibida” ou considerar-se dono de alguma 

parcela da instituição religiosa, que definitivamente não é de propriedade alheia, mas 
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tão somente de Deus. Onde Ele é o Senhor, continuava o Papa Francisco, todas as 

pessoas têm um lugar, a fim de encontrarem o alimento que sacia de forma espiritual e 

temporal, a exemplo de Pedro Claver, que também estava na intenção orante e reflexão 

daquela celebração eucarística. (Cf. Homilia, 9 de septiembre de 2017, pp. 93-94). 

Na finalização da homilia, Papa Francisco fez um chamado à Colômbia, em 

cujas terras foram traçadas as conclusões da II Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano, expressas no Documento de Medellín – Presença da Igreja na atual 

transformação da América Latina, à luz do Vaticano II – lembrando a importância de 

discípulos missionários que saibam “ver – julgar – agir” conforme estabelecido no 

respectivo documento, da seguinte maneira: “Ver sem miopias hereditárias; que 

examinam a realidade com os olhos e o coração de Jesus, e a partir daí julgam. E que 

arriscam, que atuam, que se comprometem.” O horizonte de “fé e esperança no 

Evangelho”. (Cf. Homilia, 9 de septiembre de 2017, p. 94). 

O último dia de viagem seria dedicado à Cartagena, onde o Papa Francisco iria 

promover o respeito pelos direitos humanos. Dessa forma, a lembrança de São Pedro 

Claver estaria mais viva do que nunca, pois muitos prisioneiros que chegavam 

diariamente à América pelo Caribe encontravam refúgio nos ensinamentos daquele 

sacerdote espanhol que fez votos específicos como “o escravo dos negros para sempre”. 

Falou a eles “não com língua, mas com mãos e obras” e isso o converteu no patrono dos 

direitos humanos. Por isso, Papa Francisco, em sintonia com a sua vocação jesuíta, 

também previu uma parada obrigatória na Igreja de São Pedro Claver. (Cf. Semana, 

2017, p. 36). Durante o Angelus que ali fora rezado, Papa Francisco fez menção ao 

testemunho dado, “de forma estupenda”, pelo religioso, pois demonstrou 

“responsabilidade e solicitude” para com os irmãos. Ele esperava os navios que 

chegavam da África, ao principal mercado de escravos do Novo Mundo. 

 

Muitas vezes recebia-os apenas com gestos, gestos evangelizadores, 

devido à impossibilidade de comunicar pela diferença das línguas. 

Mas uma carícia ultrapassa todas as línguas; e São Pedro Claver sabia 

que a linguagem da caridade, da misericórdia era entendida por todos. 

Na verdade, a caridade ajuda a compreender a verdade, e a verdade 

reclama gestos de caridade: as duas caminham juntas, não se podem 

separar. Quando sentia repugnância deles – aqueles infelizes que 

chegavam num estado que era repugnante – Pedro Claver beijava-lhes 

as feridas. (Cf. Ángelus, 10 de septiembre de 2017, p. 124-125). 
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O ser austero e caritativo “até o heroísmo”, depois de ter prestado conforto às 

centenas de milhares de pessoas, durante a solidão em que se encontravam, não lhe 

rendeu honra alguma; mas, ao contrário, passou os últimos quatro anos de sua vida 

doente e na sua cela em estado espantoso de abandono. “Assim paga o mundo; Deus 

pagou-o de outra maneira.” Declarava o Papa Francisco. “Injustamente acusado, pelos 

outros, de ser indiscreto no seu zelo”, Pedro Claver ainda enfrentou “duras críticas e 

uma tenaz oposição da parte de tantos quanto temiam que o seu ministério ameaçasse o 

lucrativo comércio dos escravos”. Diante do senso da realidade, Papa Francisco fez 

menção aos “milhões de pessoas que são vendidas como escravos, ou então mendigam 

um pouco de humanidade, uma migalha de ternura, fazem-se ao mar ou metem-se a 

caminho porque perderam tudo, a começar pela sua dignidade e os seus direitos”. Então, 

chamou-os “a trabalhar pela dignidade de todos os nossos irmãos, especialmente os 

pobres e descartados da sociedade, aqueles que estão abandonados, os emigrantes, as 

vítimas da violência e do tráfico humano”. Pois “todos eles têm a sua dignidade e são 

imagem viva de Deus”. (Cf. Ángelus, 10 de septiembre de 2017, p. 125). 

 

* * * 

 

A visita pastoral do Papa Francisco exclusivamente à Colômbia tem uma estreita 

relação com o que se constatava na CG 36ª, realizada em 2016. Naquela ocasião, foram 

elaborados alguns textos, entre os quais uma saudação de apoio aos companheiros 

jesuítas, que trabalham nas fronteiras da guerra e da violência, ao lado de outros 

colaboradores. Inicialmente, assinala que: 

 

Desde a última Congregação Geral, temos observado confrangedoras 

situações de conflito em diversas partes do mundo. A triste ladainha 

inclui a Síria e o Sudão do Sul, a Colômbia e a Região dos Grandes 

Lagos na África, a República Centro-Africana, o Afeganistão, a 

Ucrânia, Iraque e muitos outros lugares. Houve devastadora perda de 

vidas humanas e deslocamento massivo de pessoas. Esses conflitos 

têm alcance mundial. Os que se encontram atuando na linha de frente 

foram especialmente afetados. Em solidariedade e com profunda 

afeição, dirigimos esta mensagem a nossos companheiros jesuítas que 

vivem e trabalham em situações de violência e de guerra. (Texto da 

CG 36ª, p. 33). 

 

Dada a menção a outras regiões também, as categorias espirituais que são 

explicitadas nessa seção fazem jus a tanto quanto lhes digam respeito. A saudação 
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também é estendida aos homens e às mulheres do Serviço Jesuíta para os Refugiados 

(SJR) e a todas as pessoas participantes dessa missão nas Províncias e Regiões cujos 

conflitos são mais intensos e difíceis; pois, estão unidos pelo vínculo de amizade, 

oração e solidariedade. Contudo, fazem parte do mesmo corpo apostólico, com o único 

consolo: estar ao lado do Filho em seus sofrimentos e sua glória. (Texto da CG 36ª, p. 

34). Nesse sentido, os EE pontuam: “Os que quiserem afeiçoar-se e distinguir-se mais 

em todo serviço do seu Rei eterno e Senhor universal não apenas se oferecerão 

inteiramente para esse trabalho, mas ainda, agindo contra sua sensualidade e contra o 

seu amor carnal e mundano” – estes são obstáculos que detêm a graça e a ação do 

Espírito Santo, pois significam o amor próprio, o eu endeusado, apegado a interesses 

pessoais – “farão oferendas de maior valor e importância”. (Cf. EE nº 97). 

Não obstante, a formação obtida na Companhia de Jesus também está voltada à 

preparação para o serviço nessas lutas repletas de dificuldades e perigos; e, diante 

desses fatores de desgaste espiritual e afetivo, e em meio às constantes ameaças a que 

são submetidos, “são de vital importância o discernimento, o cuidado e a solidariedade”. 

(Texto da CG 36ª, p. 34). Trata-se de uma atitude interna de permanente atenção, escuta 

e vigilância, que leva à dinâmica seguinte, igualmente imprescindível no exercício de 

quem se dispõe “a ajudar” no sentido cristão: o discernimento sobre “o que é o melhor 

para o outro?”. 

A meditação das Duas Bandeiras (Cf. EE nº 136-148) tem a finalidade de 

promover o contínuo discernimento, o qual não se deseja que seja confundido com o 

poder, o prestígio, a riqueza mundana, a falsa segurança, entre outras seduções, para que 

se tenha sempre à vista o núcleo: a Bandeira de Jesus Cristo. Por isso que “o ajudar” 

tem maior visibilidade quando a missão é realizada em grupo, a partir da colaboração e 

da partilha solidária, formatando “o modo de proceder”, cuja mensagem central está no 

esvaziamento da pretensão de ser proprietário de si mesmo, para ser servidor. As “Duas 

Bandeiras” estão na fronteira entre a lógica do ser servido visando o próprio bem-estar e 

a lógica do servo sofredor em favor do próximo. Levando em consideração o cuidado 

mútuo, pela observância da temperança e da medida em tudo, assim como pela ausência 

de comparação entre as pessoas que estão nessa caminhada missionária. (Cf. EE nº 

229,5; 364,1). 
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7. Conclusão 

  

As inúmeras viagens do Papa Francisco não estavam, propriamente dito, em seus 

planos, conforme assinalava em entrevista concedida a Andrea Tornielli, no verão de 

julho de 2016. O que o fez mudar de ideia foi o “sentir” (grifo nosso) que deveria ir; 

referindo-se nesse momento à primeira delas, em Lampedusa. “As notícias sobre 

migrantes mortos no mar, nas profundezas” o haviam “tocado e movido”. Uma tragédia 

dilacerante que sucumbiu crianças, mulheres, jovens, entre tantas outras pessoas. Papa 

Francisco ainda “via as imagens de salvamento de sobreviventes, recebia testemunhos 

sobre a generosidade e a acolhida dos habitantes de Lampedusa”. Depois, a viagem ao 

Rio de Janeiro para a JMJ, previamente estabelecida na agenda papal de seu antecessor 

e da qual não poderia mesmo se isentar; além de ser o seu primeiro retorno ao 

continente latino-americano. (Cf. TORNIELLI, 2016, p. 12-13). 

Até o momento, há que se concordar com o fato de que foram realmente 

“impensadas”; mas, vieram as outras ao que o Papa Francisco justifica pelos convites 

recebidos e ao seu consentimento, obviamente. Assim, deixou-se “levar” até sentir que 

deve “fazer essas viagens, ir visitar as Igrejas, estimular as sementes de esperança que 

houver”. Mesmo diante do reconhecido desgaste físico pelas idas e vindas, Papa 

Francisco afirma que o peso maior é “do ponto de vista psicológico”. (Cf. TORNIELLI, 

2016, p. 13). De fato, não foram poucas as demonstrações de quão exigentes são os 

preparativos e os trabalhos a serem cumpridos em suas viagens. 

De todo modo, as viagens papais contam com certos procedimentos 

consolidados ao longo do tempo. No entanto, Papa Francisco introduziu uma mudança: 

“Eliminou todos os almoços oficiais.” Não pela desaprovação em partilhar a mesa como 

hóspede, por sinal, muito bem-vindo por onde passa; mas, pela estreita agenda de 

compromissos que toda viagem já comporta normalmente. (Cf. TORNIELLI, 2016, p. 

13-14). Então, explica o Papa Francisco, prefere “comer com simplicidade e em pouco 

tempo”. A ele, diz, “basta pouco, um pouco de arroz e verdura”. Contudo, faz a refeição 

na companhia de um entourage restrito, mais íntimo: o núncio apostólico do país 

visitado, o encarregado pela organização da viagem (antes o Drº Alberto Gasbarri, agora 

é o Monsenhor Maurício Rueda Beltz), o comandante Domenico Giani com outros dois 

gendarmes, dois guardas suíços e, enfim, os seus dois camareiros, considerados 

“excelentes” pois “sabem fazer as coisas benfeitas”. (Cf. TORNIELLI, 2016, p. 14). 
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A naturalidade de sua exposição sobre o assunto e a leveza de sua avaliação não 

deixam transparecer o cansaço das longas jornadas pelo mundo afora. Uma 

demonstração da “riqueza inimaginável” de realizá-las e dizer a si mesmo: “Valeu a 

pena.” (Cf. TORNIELLI, 2016, p. 14). Nesse sentido, as suas mais belas experiências, 

segundo o Papa Francisco, são “o contato com as pessoas, a razão das viagens”. (Cf. 

TORNIELLI, 2016, p. 14-15). Nesse universo, as pobres sempre tiveram um lugar 

privilegiado, mesmo antes das inesperadas viagens internacionais. Quando era Bispo na 

Diocese de Buenos Aires frequentava de perto essas realidades. 

A sua condição de jesuíta, também induz a considerar os “sentimentos” advindos 

dessas experiências. Ao ver as pessoas entusiasmadas à sua frente, Papa Francisco 

conserva a sobriedade interior pois sabe que pode ouvir tanto “Hosana!” quanto 

“Crucifica-o!”. (Cf. TORNIELLI, 2016, p. 15). Ou seja, quem tem que ser visto através 

dele é Jesus Cristo e não a si próprio. Em algumas ocasiões, pediu inclusive para que 

não fosse proclamado “Viva o Papa!”; mas, “Viva Jesus!”. Outro sentimento que lhe 

ocorre é o da paternidade no sentido de quem abençoa o outro, mediada pela ação do 

Espírito Santo que invade o coração. (Cf. TORNIELLI, 2016, p. 16). 

E como a sua comunicação se faz também por gestos, Papa Francisco esclarece 

que estes lhe são praticamente indispensáveis. Não lhe basta ler um texto, tem que 

“fazer alguma coisa”. (Cf. TORNIELLI, 2016, p. 18). Quando esteve no Quênia em 

novembro de 2015, no estádio de Kasarani com os jovens, por exemplo, uniu as mãos 

entre todos, como sinal de que se deve estender as mãos para o diálogo, na contramão 

do tribalismo. Mas, em seus gestos há também a dimensão simbólica como a marcante 

abertura do Jubileu da Misericórdia, na República Centro-Africana, “o coração da 

cristandade”. O lugar onde há tanta gente em sofrimento devido à situação de pobreza. 

Papa Francisco é um religioso que conquista amizade e partilha esperança, alegra-se 

com a fé das pessoas e dos missionários em favor da promoção da dignidade do ser 

humano. Não se cansa de ir ao encontro dos desprezados ou marginalizados; por isso, 

privilegia os países aos quais pode prestar “alguma pequena ajuda ou encorajar aqueles 

que, apesar das dificuldades e dos conflitos, trabalham pela paz e pela união”. (Cf. 

TORNIELLI, 2016, p. 20). 

As viagens às periferias existenciais e geográficas decorrem de sua explícita 

“convicção de que não serão as burocracias ou os instrumentos das altas finanças que 

nos salvarão da crise atual e resolverão o problema da imigração que, para os países da 

Europa, é a maior emergência da época pós-Segunda Guerra Mundial”. (Cf. 
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TORNIELLI, 2016, p. 20). Por fim, a expressão de sua prática constante de oração, 

antes e depois de cada viagem, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e leva em 

consideração o intuito de pedir-lhe proteção e também agradecer-lhe por cada jornada 

cumprida; pois “caminha-se mais seguro e todo medo desaparece” com as mãos unidas 

à Mãe. (Cf. TORNIELLI, 2016, p. 21). 
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Capítulo VI – Na trilha da sensibilidade espiritual 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

Na trilha da sensibilidade espiritual 

 

 

 

 

 

Papa Francisco, por ocasião da entrevista exclusiva ao Pe. Antônio Spadaro, fez 

uma oportuna relação com os EE, sobre a qual destaca-se a seguinte sequência: 

“Encontrar Deus em todas as coisas não é um eureka empírico. No fundo, quando 

desejamos encontrar Deus, queremos constatá-Lo de imediato com um método 

empírico.” Segundo o seu entendimento: “Assim não se encontra Deus. Ele Se encontra 

na brisa ligeira sentida por Elias. Os sentidos que constatam Deus são os que Santo 

Inácio designa por ‘sentidos espirituais’.” E, na continuação, relembra a orientação do 

fundador da Companhia de Jesus: “Inácio pede que se abra a sensibilidade espiritual 

para encontrar Deus para além de uma abordagem puramente empírica.” O alcance de 

tal objetivo prescinde de um gesto inevitável: “É necessária uma atitude contemplativa: 

é o sentir que se vai pelo bom caminho da compreensão e do afeto no que diz respeito às 

coisas e às situações.” Portanto, “o sinal de que se está nesse bom caminho é o sinal da 

paz profunda, da consolação espiritual, do amor de Deus e de todas as coisas de Deus.” 

(SPADARO, 2013, p. 27). 

Ainda em 2013, na Evangelii Gaudium, cujo cerne está no mandato missionário 

de Jesus Cristo
106

, especialmente dirigido aos seus apóstolos e discípulos, Papa 

Francisco expressa que: 

 

                                                             
106

 Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. (Mt 28, 19-20). (EG nº 19). 
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É preciso esclarecer o que pode ser um fruto do Reino e também o que 

atenta contra o projeto de Deus. Isto implica não só reconhecer e 

interpretar as moções do espírito bom e do espírito mau, mas também 

– e aqui está o ponto decisivo – escolher as do espírito bom e rejeitar 

as do espírito mau. (EG nº 51). 

 

Trata-se de uma referência profundamente ligada à espiritualidade inaciana. Vale 

ressaltar também que as motivações espirituais para o compromisso missionário fazem 

parte das diretrizes propostas pelo Papa Francisco no respectivo documento (Cf. EG nº 

17). Recorda-se somente que em se tratando de discernimento espiritual, Pe. Bergoglio 

“lutaria com os movimentos dos espíritos bom e mau ao longo dos anos seguintes”. No 

entanto, a capacidade de reconhecê-los e as ferramentas para percebê-los e gerenciá-los 

foram desenvolvidos em Córdoba, ainda na juventude. (Cf. SHRIVER, 2017, p. 97). 

Levando em consideração o nosso propósito no presente capítulo – compreender 

a contínua dinâmica dos EE na “vida corrente” uma vez que o Papa Francisco está 

próximo da corrente mística da espiritualidade inaciana, pois considera Inácio de Loyola 

um místico, não um asceta (Cf. SPADARO, 2013, p. 14) – destaca-se que nos EE há 

muitos textos correspondentes e elucidadores a respeito da distinção entre os espíritos. 

Para a análise inicial, há o texto básico que consta sob o seguinte título: Regras de 

discernimento dos espíritos. Nele, consta o sentido do uso da palavra moções, 

importante para o entendimento de sua articulação no âmbito pessoal e também social, 

haja vista a relevância dessas dimensões constitutivas ao ser humano. Em outro texto, 

sob o título geral “Exames” e mais especificamente “Exame geral de consciência...” há 

uma compreensão do significado da palavra espírito. 

Por moções entendem-se os “dinamismos interiores que atraem a pessoa para 

algo. São propostas interiores (sugestões) vindas de fora do querer de quem as 

experimenta”. Estas “aparecem como pensamentos (“frases interiores” ou “vozes 

interiores”) e produzem reações emocionais (alegria ou angústia)”. Também “podem ser 

descritas como movimentos “dentro da pessoa” que “puxam” para algo, sendo sentidas 

como apelos, chamamentos ou atrações”. (Cf. EE 313). 

A palavra espírito está inserida em vários contextos dos EE, ora para designar o 

estado humano, ora para indicar agentes que atuam sobre a pessoa humana, ora para a 

distinção entre bom e mau espírito. O pressuposto para tal diversidade de uso, no 

entanto, está fundamentado na existência eterna do Criador, para a qual a criatura é 

chamada a alcançar o seu fim. 
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1. O Governo Espiritual da Companhia de Jesus 

 

A nossa abordagem pressupõe a interlocução com o governo espiritual da 

Companhia de Jesus, pois o corpo apostólico é chamado à harmonia e à vitalidade, na 

forma definida pelo fundador junto à congregação religiosa. Inácio de Loyola formula 

“a substância e a raiz fontal”, bem como a condição de possibilidade do governo 

espiritual da Companhia de Jesus (Cf. WEBER, 2016, p. 19). A constatação tem 

fundamento no seguinte texto: 

 

O vínculo principal para unir os membros entre si e com a cabeça é o 

amor de Deus Nosso Senhor. Pois se o Superior e os súditos estiverem 

muito unidos com a divina e soberana Bondade, muito facilmente se 

unirão também entre si, graças àquele mesmo amor que dela há de 

descer para se derramar sobre o nosso próximo, e particularmente 

sobre o corpo da Companhia. É assim que a caridade e em geral toda a 

bondade e toda a virtude que nos fazem caminhar na fidelidade ao 

Espírito hão de concorrer para esta mútua união. (Constituições. 8ª 

Parte, nº 671). 

 

Destaca-se também o Proêmio: 

 

É a Suprema Sabedoria e Bondade de Deus, nosso Criador e Senhor, 

que há de manter, governar e fazer avançar em seu santo serviço esta 

mínima Companhia de Jesus, assim como se dignou começa-la. E da 

nossa parte, é a lei interior da caridade e do amor, escrita e impressa 

pelo Espírito Santo nos corações, que ajudará para isso, mais que 

qualquer Constituição exterior. Todavia (...) julgamos necessário 

escreverem-se Constituições que ajudem a melhor proceder, conforme 

ao nosso Instituto, no caminho começado do divino serviço. 

(Constituições. Proêmio, nº 134). 

 

Finalmente, o que se refere à “conservação e desenvolvimento de todo o corpo 

da Companhia em seu bom estado”: 

 

Para manter e desenvolver não somente o corpo, isto é, o exterior da 

Companhia, mas também o espírito, e para realizar o objetivo 

pretendido, que é ajudar as almas a atingir o seu fim último e 

sobrenatural, os meios que unem o instrumento com Deus, e o 

dispõem a deixar-se conduzir fielmente pela mão divina, vencem em 

eficácia os que o dispõem com relação aos homens. (Constituições. 

10ª Parte, nº 813). 
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Segundo Weber (2016), a “familiaridade com Deus” que se torna “familiaridade 

entre os membros da Companhia de Jesus” precisa estar qualificada pela conotação da 

“amizade no Senhor”, a partir da experiência fundacional da Companhia de Jesus. A 

amizade, porém, nascida e cultivada pela identificação com o carisma missionário, pois 

estão congregados pelo desejo divino; e em nada pela conaturalidade, simpatia ou 

empatia entre os pares. São, portanto, textos suficientes para a entrada na reflexão sobre 

o governo espiritual da Companhia de Jesus. (p. 20). 

 

2. O significado de “governo” 

 

A palavra “governo” tem um sentido concreto, cultural, histórico, organizado e 

técnico significando a expressão de uma autoridade dentro de uma coletividade. A 

autoridade institucional está relacionada à credibilidade do governante, obtida pela 

proximidade com o fundamento do seu estabelecimento. “Jesus ensinava com 

autoridade, isto é, os seus gestos, suas palavras eram a expressão visível de sua própria 

vida, seus objetivos, sua missão.” A autenticidade de Jesus Cristo despertava admiração 

nas pessoas. O “governo” de Jesus Cristo junto ao grupo de apóstolos ou discípulos 

“não estava fundamentado em algum cargo no contexto religioso e civil de seu tempo”. 

Diferentemente dos fariseus, cuja pergunta estava restrita a uma incumbência 

institucional: “Com que autoridade fazes estas coisas? Ou, quem te concedeu esta 

autoridade para fazê-las?” (Mc. 11,28). (Cf. WEBER, 2016, p. 20-21). 

Não obstante, Jesus Cristo ainda desmascarava os fariseus e os escribas “pois 

dizem, mas não fazem...”. Estes “amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros 

dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los”. (Mt 23,3-4). 

Portanto, em se tratando de governar, é necessária uma autoridade expressada em 

atitudes, gestos, palavras e ordens que tenham autêntica visibilidade diante do grupo 

governado, a partir do próprio mandatário. “Governar não é, em primeiro lugar, fazer 

executar, articular, planejar e avaliar.” (WEBER, 2016, p. 21). 

A orientação de Santo Inácio de Loyola segue o exemplo de Jesus Cristo. A 

ausência da identidade originária que dá unidade à congregação religiosa gera 

atividades executadas sob a imposição hierárquica e destituídas do compromisso 

gratuito, haja vista a falta de gratidão pelo serviço, cuja virtude conduz ao horizonte de 

realização pessoal pela estreita relação com o chamado missionário. 
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Nesse sentido, “quando há conflitos de governo, a busca de soluções e de 

entendimentos não está em estabelecer mais regras, normas e sanções”. A busca de 

soluções e reconciliações caminha na seguinte direção: Qual é a identidade como 

companheiros e amigos no Senhor? Como se vive a vida religiosa consagrada e a 

dedicação missionária? Qual é a qualificação espiritual? Como se faz a experiência dos 

Exercícios Espirituais? Tal suposição concreta faz o “governo ser espiritual”. (Cf. 

WEBER, 2016, p. 22). 

Espiritual tem o sentido de “qualificação da liberdade racional do ser humano”. 

A aplicação desse significado na realidade do jesuíta está na consagração. Nota-se que a 

qualificação da liberdade racional pode ser feita através de valores diferentes ou até de 

contravalores. No presente caso trata-se obviamente de valores cristãos, de valores da 

vida religiosa consagrada assim como do carisma específico da Companhia de Jesus. Há 

vasta tipificação das especificações da espiritualidade cristã; contudo, a unção comum 

do Espírito Santo, pelo Batismo, é realçada como a comunhão cristã original, para a 

qual o próprio Papa Francisco faz alusão. (Cf. WEBER, 2016, p. 22). Nesse sentido, o 

governo espiritual supõe uma identidade básica comum a cada membro da Companhia 

de Jesus. (Cf. WEBER, 2016, p. 23). 

Contudo, três são os aspectos fundamentais do governo espiritual da Companhia 

de Jesus: a qualificação cristã e religiosa, cuja expressão é o discipulado; a pedagogia 

inaciana e a missão. “Tudo para a maior glória de Deus.” O primeiro está baseado na 

pessoa de Jesus Cristo, a fonte e a origem, e cujas dimensões são a encarnação da 

vontade salvífica do Pai. (Cf. WEBER, 2016, p. 23). O Filho exerce a autoridade, o 

“governo”, com humildade e mansidão, amabilidade e misericórdia. Tudo lhe foi 

entregue pelo Pai. (Cf. Mt 11,27). Nesse sentido, a Companhia de Jesus está a serviço 

do Reino de Deus, a exemplo do Filho, em cuja trajetória humana está baseada a 

pedagogia inaciana. 

A título de síntese, eis algumas das características da pedagogia inaciana 

descritas por Weber
107

: os Exercícios Espirituais envolvem a pessoa inteira, visando a 

integração da personalidade; a superação da autorreferencialidade está em colocar a 

pessoa de Jesus Cristo como referencial, e cujo conhecimento do Verbo Encarnado é 

fonte de graça; há o processo de busca do magis, o “mais” que instiga o adormecimento 

ou a satisfação descompromissada, para a qual poder-se-ia sentir a tentação de instalar-

                                                             
107

 Apud: RAMPLA, José Maria. De los Ejercicios Espirituales a la Pedagogía Ignatiana. (Cf. WEBER, 

2016, p. 23). 
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se; o respeito ao ritmo pessoal do exercitante em seus processos de integração; a 

canalização e valorização constante das potencialidades pessoais; uma postura honesta 

diante das próprias moções e motivações. E que esse itinerário seja experienciado 

seguindo a divina vontade, dispondo-se a pessoa para o caminho em que poderá melhor 

servir o mesmo Criador e Senhor. (Cf. EE nº 15). 

O governo espiritual, por conseguinte, tem os mesmos objetivos de Jesus Cristo 

que, entre outras incomensuráveis alocuções, declara: “Eu vim para que todos tenham a 

vida e a tenham em abundância.” (Jo 10,10). Na concepção de Santo Inácio de Loyola, 

em se tratando do exercício do governo espiritual: a. Qualquer membro da Companhia 

de Jesus é convidado à qualificação crística através dos Exercícios Espirituais. O 

conhecimento de Jesus Cristo, no entanto, destoa de um conhecimento histórico, 

intelectual, teológico; por outro lado, significa a criação e a vivência de relacionamentos 

de amor e de misericórdia com o Salvador, através de uma vida de oração; b. “O amor 

de Deus Nosso Senhor” e as suas implicações (Constituições. 8ª Parte, nº 671), portanto, 

prescinde de maiores explicações, pois “expressa a grande e a inegociável suposição de 

todo e qualquer exercício de autoridade na Companhia de Jesus”. Trata-se da identidade 

dos membros congregados e o vínculo de sua união. (Cf. WEBER, 2016, p. 24-25). 

Contudo, a autoridade, entendida como força, eficácia e aceitação de um 

governo, tanto espiritual quanto social, “não lhe vem por incumbência jurídica ou 

institucional”. Mas, esta “jurisdição” tem o seu sentido e a sua necessidade relativa. A 

questão ganha status à luz da autoridade de Jesus Cristo. Esta foi reconhecida pela sua 

identidade e liberdade responsável ou, ainda, pela sua verdade existencial, haja vista a 

expressão concreta e visibilidade de sua palavra e ação. (Cf. WEBER, 2016, p. 25). 

Durante o ministério de Jesus Cristo, todos se admiravam e perguntavam entre si: “Que 

é isto? Um novo ensinamento com autoridade!” (Cf. Mc 1,27). Os chefes dos 

sacerdotes, os escribas e os anciãos do Templo, por sua vez, questionavam a Jesus 

Cristo: “Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas, ou quem é que te concedeu 

esta autoridade?” (Cf. Lc 20,2). 

À semelhança de Jesus Cristo, a autoridade do Superior Geral da congregação 

religiosa decorre da sua vida como “jesuíta”. Nesse sentido, Santo Inácio de Loyola 

explicitou as “qualidades que deve ter o Superior Geral”, dentre as quais se destacam: 
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A primeira das qualidades, que são para desejar no Superior Geral, é 

uma grande união e familiaridade com Deus Nosso Senhor, na oração 

e em toda a sua atividade, para melhor obter d’Ele, como da fonte de 

todo o bem, uma abundante participação dos seus dons e das suas 

graças sobre todo o corpo da Companhia, e maior valor e eficácia para 

todos os meios que ela emprega no auxílio das almas. (Constituições. 

9ª Parte, nº 723). 
 

Saiba, contudo, fundir tão bem a necessária retidão e severidade com a 

benignidade e mansidão, que nunca se deixe dobrar diante do que 

julgar ser mais agradável a Deus Nosso Senhor; nem deixe de ser 

compassivo para com os seus filhos, como convém. De maneira que, 

mesmo aqueles que teve de repreender ou castigar, embora isso 

segundo o homem inferior seja desagradável, reconheçam que procede 

com retidão em Nosso Senhor, e exerce o seu ofício com caridade. 

(Constituições. 9ª Parte, nº 727). 

 

A questão do governo espiritual da Companhia de Jesus tem outros pontos 

relevantes, sobre os quais é necessária uma abordagem, mesmo que introdutória: a 

obediência e o discernimento espiritual. 

 

3. As “pérolas” do Governo Espiritual da Companhia de Jesus 

 

A obediência e o discernimento espiritual na Companhia de Jesus serão tratados 

segundo a originalidade de Santo Inácio de Loyola quanto à concepção e à prática da 

Vida Religiosa Consagrada de natureza apostólica, portanto, sem referência à forma 

institucional propriamente dita. Segundo o fundador da congregação religiosa, “a maior 

tentação do jesuíta é a estabilidade monástica, contra a mobilidade e disponibilidade 

missionárias”. O que também encontra ressonância na palavra
108

 do Pe. Pedro Arrupe: 

“O imobilismo por falta de disponibilidade” seria uma “gravíssima lesão na raiz mesma 

de nossa vocação”. 

Na prática, o governo espiritual da Companhia de Jesus expressa que o primeiro 

membro à vivência da vida de obediência a Deus e à Igreja é o Superior Geral, que se 

espera “ser um homem de fé”. Nessa perspectiva, obediência significa “assumir, 

identificar-se e realizar na vida o carisma missionário da Companhia de Jesus”, para o 

qual são colocados os talentos, as capacidades, o tempo e a saúde. Isso é a missão, a 

partir da qual são recepcionadas as atividades, tarefas e os envios, cada qual com a sua 

respectiva especificidade. Como complementação, nota-se que o conteúdo substancial 
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 ARRUPE, Pedro. Carta sobre a Disponibilidade, de 19 de outubro de 1977. In: WEBER, 2016, p. 28. 
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da obediência é “a participação na missão profética e salvífica de Jesus Cristo, enviado 

pelo Pai para a salvação da humanidade”, seguindo o carisma missionário próprio da 

congregação religiosa. (Cf. WEBER, 2016, p. 29). 

Contudo, “a mera execução de uma tarefa” em determinado lugar ou “a simples 

vontade de cumpri-la” ainda “não constituem o núcleo e a força da obediência”. Este 

aspecto central obtém a característica adulta e verdadeira, “quando o jesuíta assume a 

concretização de suas tarefas missionárias com a totalidade de sua pessoa livre e 

responsável”. (Cf. WEBER, 2016, p. 29-30). Ou seja, mediante a profunda convicção: 

“Eis por que sofro estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem 

depositei a minha fé, e estou certo de que ele tem poder para guardar o meu depósito, 

até aquele Dia.” (2Tm 1,12). 

A obediência também está distante de algo pontual, em certos momentos ou por 

ocasião de transferências. Ao contrário, está ligada “à disposição ininterrupta de cada 

dia, pois tudo o que o jesuíta faz quer ser uma pequena contribuição para que se realize 

o reinado de Deus e cresça a salvação da humanidade”. Santo Inácio de Loyola já a 

justificava nos seguintes termos: “Estejam todos deveras dispostos a observá-la e a 

distinguir-se nela; e não só nas coisas de obrigação, mas também nas outras, mesmo 

sem ordem expressa, a um simples sinal da vontade do Superior.” E, sobretudo: 

“Tenham diante dos olhos a Deus Nosso Criador e Senhor, por quem se obedece, e 

esforcem-se por proceder em espírito de amor, e não com a perturbação do temor.” (Cf. 

Constituições. 6ª Parte, nº 547). 

Assim como a obediência, o discernimento espiritual faz parte da vida cotidiana 

de cada jesuíta, de cada comunidade em específico e de qualquer organização 

institucional da Companhia de Jesus. (Cf. WEBER, 2016, p. 30). São várias as 

orientações constitucionais destinadas à respectiva matéria. Algumas são postas em 

realce devido à relação com a função do Superior: “Todos recebem suas missões do 

Superior, mas este espera que a comunidade, junto com ele e conformando-se com sua 

decisão final, colabore no discernimento.” E também “procure maneiras concretas de 

cumprir a missão, bem como o método para avaliá-la e revê-la à luz de sua realização 

efetiva”. (Normas Complementares das Constituições. 6ª Parte, nº 151, § 1º). 

“Quando se trata de assuntos de importância e se dão os devidos requisitos, é 

recomendável o uso do discernimento espiritual e apostólico em comum, como um 

método peculiar para achar a vontade de Deus.” (Normas Complementares das 

Constituições. 6ª Parte, nº 151, § 2º). 
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4. Evangelii Gaudium – A alegria do Evangelho mediante a espiritualidade inaciana 

 

O respectivo documento, que sublinha aspectos da promoção da justiça, que já 

estavam de algum modo presentes no Decreto nº 4, da CG 32ª, contém recomendações 

originais que nem sempre foram observadas no passado, tendo em vista os esforços da 

Companhia de Jesus para a promoção da justiça. (Cf. IVERN, 2015, p. 49). De fato, 

afirma o Bispo de Roma, no respectivo documento: “Quando se assume um objetivo 

pastoral e um estilo missionário, que chegue realmente a todos sem exceções nem 

exclusões, o anúncio concentra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, 

mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário.” (EG nº 35). A continuidade dessa 

reflexão faz um esclarecimento sobre o ponto de partida: “Todas as verdades reveladas 

procedem da mesma fonte divina e são acreditadas com a mesma fé, mas algumas são 

mais importantes por exprimir mais diretamente o coração do Evangelho.” (EG nº 36). 

O trecho ainda faz uma referência ao Vaticano II, o qual afirmou que “existe uma ordem 

ou “hierarquia” das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o 

fundamento da fé cristã é diferente”. Na mesma sequência lê-se: “Isto é válido tanto 

para os dogmas da fé como para o conjunto dos ensinamentos da Igreja, incluindo a 

doutrina moral.” (EG nº 36). 

Papa Francisco também relembra o ensinamento de São Tomás de Aquino no 

que se refere à mensagem moral da Igreja, na qual há “uma hierarquia nas virtudes e 

ações que dela procedem”. (Cf. EG nº 37). Nesse sentido, “o que conta é, antes de mais 

nada, “a fé que atua pelo amor” (Gl 5,6)”. Ainda sob a mesma referência relembra que 

“relativamente ao agir exterior, a misericórdia é a maior de todas as virtudes”. O que 

compete em si à misericórdia é “remediar as misérias alheias”, tarefa especialmente de 

quem é superior; por isso, “é próprio de Deus usar de misericórdia”. (Cf. EG nº 37). E 

conforme assinalado por IVERN (2015, p. 49) ao ponderar sobre tal reflexão, tendo por 

base o mesmo documento, a saber, EG nº 40: “Isso não significa que possamos 

prescindir da necessária contribuição das ciências sociais, mas sim que essa 

contribuição tem sempre que se enquadrar no contexto, e estar a serviço da fé que opera 

pelo amor.” É importante aos Jesuítas levar em conta essas recomendações, não 

somente porque procedem do Papa, mas porque procedem de um Papa Jesuíta, que não 

apenas conhece bem a espiritualidade apostólica da Companhia de Jesus, mas que como 

Provincial da Província da Argentina, em 1975 foi membro da CG 32ª e participou da 

elaboração do Decreto nº 4. (Cf. IVERN, 2015, p. 48). 
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Nesse sentido, o Papa Francisco sublinha que a evangelização tem que partir do 

coração do Evangelho, de cujo núcleo fundamental sobressai “a beleza do amor 

salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado”. (EG nº 36). 

Contudo, faz-se necessária a retomada a Santo Inácio de Loyola, para a melhor 

compreensão das características que estão na base da atividade pastoral e espiritualidade 

do Papa Francisco, “membro” da Companhia de Jesus. A publicação da Evangelii 

Gaudium se dá no primeiro ano do seu Pontificado, quando estava frente aos inúmeros 

desafios da realidade eclesial pelas rápidas transformações socioculturais e, ainda, pela 

crise interna que prejudicava a autoridade moral e irradiação evangelizadora da 

instituição religiosa. No entanto, Papa Francisco tem demonstrado prudência e ao 

mesmo tempo firmeza no enfrentamento da problemática observada, desde então. (Cf. 

MIRANDA, 2014, p. 26). 

De fato, sobre “A nova evangelização para a transmissão da fé”, a temática da 

missão evangelizadora da Igreja estará continuamente subjacente em todo o texto. (Cf. 

EG nº 14). Segundo o autor, Papa Francisco “expressa essa finalidade com um teor 

tipicamente inaciano”, conforme assinalado, posteriormente: “O movente definitivo, o 

mais profundo, o maior, a razão e o sentido último de tudo o resto é este: a glória do Pai 

que Jesus procurou durante toda a sua existência.” (EG nº 267). (MIRANDA, 2014, p. 

26). Para o alcance dessa finalidade, Santo Inácio de Loyola explicitou a seguinte 

orientação: 

 

Todos se esforcem por ter a intenção reta, não somente quanto ao 

estado de vida, mas também quanto a todos os seus pormenores, 

pretendendo sempre puramente servir a divina Bondade, e agradar-lhe 

por causa de si mesma, e por causa do amor e benefícios singulares 

com que nos preveniu, mais que por temor do castigo ou esperança do 

prêmio, embora também disto se devam ajudar. E sejam 

frequentemente exortados a procurar em todas as coisas a Deus Nosso 

Senhor, arrancando de si, quanto possível, o amor de todas as criaturas 

para o pôr todo no Criador delas, amando-O em todas, e amando a 

todas n’Ele, conforme a sua santíssima e divina Vontade. 

(Constituições. 3ª Parte, nº 288). 

 

Tal critério será utilizado pelo Papa Francisco para “desmascarar objetivos 

espúrios nas ações apostólicas que tanto prejudicam a Igreja”. (Cf. MIRANDA, 2014, p. 

27). A leitura meticulosa da Evangelii Gaudium dá razões para isso, haja vista a sua 

aplicação em vários aspectos da missão evangelizadora ad intra ou ad extra 

hodiernamente. Nesse sentido, hoje, “a autocomunicação de Deus à humanidade, 



227 

 

totalmente gratuita e incondicionada, abarca tanto a criação como a salvação e 

demonstra que tudo resulta de um gesto de amor a Deus”. Pode-se também expressar o 

imperativo da evangelização a partir do Reino de Deus, que está por ser implantado ao 

longo da história, a exemplo do observado na Bíblia, quando Deus se serve de pessoas 

humanas para o desenvolvimento de seu desígnio salvífico. Portanto, “cabe a cada 

cristão” dar continuidade a esse “projeto divino no seguimento de Jesus Cristo”. (Cf. 

MIRANDA, 2014, p. 27). 

O dinamismo de “saída” está presente na Palavra de Deus. Contudo, cada pessoa 

cristã e cada comunidade “há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas 

todos somos convidados a aceitar este chamado: sair da própria comodidade e ter a 

coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho”. (Cf. EG nº 

20). Para Santo Inácio de Loyola: “O fim da Companhia não é somente ocupar-se, com 

a graça divina, da salvação e perfeição das almas próprias, mas, com esta mesma graça, 

esforçar-se intensamente por ajudar a salvação e perfeição das do próximo.” 

(Constituições. Primeiro Exame Geral, nº 3). Hoje, contudo, a missão diz respeito a 

cada pessoa humana cristã. 

A experiência de Deus é, pois, fundamental para a espiritualidade inaciana. A 

partir dela há o desencadeamento de um processo de conversão que dá a possibilidade 

de contemplação da realidade com as suas diversidades, assim como, a motivação para 

novas ações pela promoção da vida. (Cf. MIRANDA, 2014, p. 27). A experiência do 

amor de Deus, revelado por Jesus Cristo, põe a pessoa a caminho. O entusiasmo a 

serviço da evangelização encontra alimento constante nessa convicção: 

 

Não se pode perseverar em uma evangelização cheia de ardor se não 

se está convencido, por experiência própria, de que não é a mesma 

coisa ter conhecido Jesus ou não conhecê-Lo, não é a mesma coisa 

poder escutá-Lo ou ignorar sua Palavra, não é a mesma coisa poder 

contemplá-Lo, adorá-Lo e descansar n’Ele ou não poder fazer isso. 

Não é a mesma coisa procurar construir o mundo com o Seu 

Evangelho em vez de fazer isso unicamente com a própria razão. (EG 

nº 266). 

 

O amor de Jesus Cristo é a fonte motivacional para a evangelização. Com isso, 

“é urgente recuperar o espírito contemplativo, que nos permita redescobrir, a cada dia, 

que somos depositários de um bem que humaniza e ajuda a levar uma vida nova. Não há 

nada melhor para transmitir aos outros.” (EG nº 264). Contudo, há o desafio de 

conciliação entre palavra e prática. Ou, em linguagem inaciana: como ser pessoa 
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contemplativa na ação? Sob o cuidado da contextualização histórica, Jesus Cristo já 

censurava escribas e fariseus: Estes “Estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, 

fazei e observai tudo quanto vos disserem. Mas não imiteis suas ações, pois dizem mas 

não fazem.” (Mt 23,2-3). Em outra passagem evangélica lê-se: “Quem pratica a verdade 

vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus.” (Jo 3,21). 

Santo Inácio de Loyola também constata a mesma necessidade: “É preciso ter presente 

duas coisas: a 1ª, o amor consiste mais em obra do que em palavras.” (EE nº 230). 2ª, “o 

amor é comunicação de ambas as partes, isto é, quem ama dá e comunica o que tem ou 

pode a quem ama. Por sua vez, quem é amado dá e comunica ao que ama. De modo que, 

se um tem ciência, ou honra ou riquezas, dá ao que não a tem. E assim mutuamente.” 

(EE nº 230). 

Papa Francisco, por sua vez, à luz dos postulados da Doutrina Social da Igreja, 

estabelece alguns princípios relacionados com tensões bipolares próprias de toda a 

realidade social, dentre os quais se destaca: “A realidade é mais importante do que a 

ideia.” Observa a tensão bipolar entre a ideia e a realidade: a realidade simplesmente é, 

a ideia elabora-se. Ressalta a necessidade de diálogo constante entre ambas, para que 

estejam próximas, pois “é perigoso viver no reino só da palavra, da imagem, do 

sofisma”. Então, justifica o princípio: “a realidade é superior à ideia”. Isso implica em 

prescindir de várias formas de ocultar a realidade, com exemplos bastante convincentes: 

os purismos angélicos, os totalitarismos do relativo, os nominalismos declaracionistas, 

os projetos mais formais que reais, os fundamentalismos anti-históricos, os eticismos 

sem bondade, os intelectualismos sem sabedoria. (EG nº 231). 

Papa Francisco “fundamenta sua afirmação pela encarnação da Palavra” que está 

sempre a se encarnar para realizar a ação salvífica de Deus ao longo da história. (Cf. 

MIRANDA, 2014, p. 28). Tal critério da realidade “é essencial à evangelização”. 

Destaca ainda as suas importantes consequências: valorização da história da Igreja 

como história de salvação, na qual também se recordam os Santos que “inculturaram o 

Evangelho” na vida dos povos; e a prática da Palavra de Deus em obras de caridade e 

justiça, como demonstração fecunda dessa união entre palavra e ação. Não pôr em 

prática a Palavra de Deus “é construir sobre a areia, permanecer na pura ideia e 

degenerar em intimismos e gnosticismos que não dão fruto, que esterilizam o seu 

dinamismo”. (Cf. EG nº 233). 

A evangelização está a serviço do “aprofundamento do querigma”. Nesse 

sentido, “não seria correto que este apelo ao crescimento fosse interpretado, exclusiva 
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ou prioritariamente, como formação doutrinal”. A questão é “cumprir” aquilo que o 

Senhor indicou como resposta ao seu amor, sobressaindo, com outras virtudes, “aquele 

mandamento novo que é o primeiro, o maior”, o que melhor concretiza a identificação 

de discípulos: “Este é meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.” 

(Jo 15,12). Então, o Evangelho de Jesus Cristo faz um convite a que se responda ao 

amor de Deus, reconhecendo-O na outra pessoa, ao mesmo tempo em que se desloca a 

fazer-lhe o bem. Sem essa prerrogativa, “o edifício moral da Igreja corre o risco de se 

tornar um castelo de cartas”. Eis o “pior perigo”, haja vista que já não será o Evangelho, 

“mas algumas acentuações doutrinais ou morais, que derivam de certas opções 

ideológicas”. Contudo, “a mensagem correrá o risco de perder seu frescor e já não ter “o 

perfume do Evangelho””. (Cf. EG nº 39). 

Diante da declarada disposição fraterna, Papa Francisco faz uso do 

discernimento espiritual para o conhecimento do real desejo de Deus em relação à 

pessoa com as suas limitações e os seus condicionamentos. Segundo Miranda, trata-se 

de uma caridade discernida (caritas discreta), a exemplo do aprendizado construído em 

sua formação na Companhia de Jesus. (MIRANDA, 2014, p. 29). Diante dos inúmeros 

desafios da contemporaneidade, há um “excesso de diagnóstico”, por vezes, 

desacompanhado de propostas resolutivas e realmente aplicáveis. Em contrapartida, 

também não seria “de grande proveito um olhar puramente sociológico, que tivesse a 

pretensão, com a sua metodologia, de abraçar toda a realidade de maneira supostamente 

neutra e asséptica”. Contudo, Papa Francisco situa a Exortação Apostólica “na linha de 

um discernimento evangélico”. (Cf. EG nº 50). 

Levando em consideração a tradição inaciana, o discernimento é efetivado 

quando se capta as moções do Espírito em si. Para isso, é necessário ter alcançado um 

grau de liberdade espiritual que torne a pessoa capaz de interpretar corretamente o que 

Deus quer de si. De fato, “é um exercício de fé, de deixar-se guiar pelo Espírito”, pois 

toda a vida cristã depende dessa ação espiritual que plasma na pessoa humana a imagem 

de Jesus Cristo. (Cf. MIRANDA, 2014, p. 29). Papa Francisco assinala que “a confiança 

no Espírito Santo” é necessária para manter vivo o ardor missionário. A sua presença, 

no entanto, precisa ser invocada constantemente. Por outro lado, a “confiança no 

invisível” pode causar alguma vertigem, à semelhança de um mergulho no mar 

desconhecido, onde não se sabe o que será encontrado. “Eu mesmo o experimentei 

tantas vezes.” Mas, reconhece que “não há maior liberdade do que a de se deixar 
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conduzir pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que Ele nos 

ilumine, guie, dirija e impulsione para onde Ele quiser”. (Cf. EG nº 280). 

Então, “diante de uma prática religiosa que se arvora como cristã mas não é 

realmente evangélica, o texto realiza um autêntico discernimento espiritual” e de 

maneira corajosa e direta. (Cf. MIRANDA, 2014, p. 29). “O mundanismo espiritual, 

que se esconde por detrás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à Igreja, 

é buscar, em vez da glória do Senhor, a glória humana e o bem-estar pessoal.” Trata-se 

de “uma maneira subtil de procurar “os próprios interesses, não os interesses de Jesus 

Cristo””. (EG nº 93).  O obscuro mundanismo a que se refere o Papa Francisco tem 

várias expressões concretas: o cuidado exibicionista da liturgia, da doutrina e do 

prestígio da Igreja, sem a preocupação com o Evangelho de Jesus Cristo no sentido da 

sua real inserção no povo fiel do Senhor e nas necessidades históricas; o fascínio de 

poder mostrar conquistas sociais e políticas, ou em vanglória ligada à gestão de assuntos 

práticos, ou atração pelas dinâmicas de autoestima e de realização autorreferencial; a 

apresentação de si mesmo envolvido em vida social cheia de viagens, reuniões, jantares, 

recepções; o funcionalismo empresarial, carregado de estatísticas, planificações e 

avaliações, em que o principal beneficiário não é o Povo de Deus, mas a instituição 

religiosa como organização. Em quaisquer desses casos, não há o selo de Jesus Cristo 

encarnado, crucificado e ressuscitado. “Já não há ardor evangélico, mas o gozo espúrio 

de uma autocomplacência egocêntrica.” (Cf. EG nº 95). 

O cenário está formado por entretenimentos vaidosos a falar sobre “o que se 

deveria fazer – o pecado do “deveriaqueísmo” – como mestres espirituais e peritos de 

pastoral que dão instruções ficando de fora”. (Cf. EG nº 96). Quem faz parte do 

mundanismo espiritual “olha de cima e de longe, rejeita a profecia dos irmãos, 

desqualifica quem o questiona, faz ressaltar constantemente os erros alheios” e está 

obcecado pela aparência, “aparência religiosa vazia de Deus”. Os “pontos de referência 

do coração” são circunscritos a partir dos próprios interesses; então, não há aprendizado 

pelos pecados cometidos e, consequentemente, não há abertura ao perdão. Trata-se de 

“uma tremenda corrupção” com aparência de bem. Isso deve ser evitado, colocando “a 

Igreja em movimento de saída de si mesma, de missão centrada em Jesus Cristo, de 

entrega aos pobres”. (Cf. EG nº 97). 

A exortação à saída visa “oferecer a todos a vida de Jesus Cristo”. Antes “uma 

Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma Igreja enferma 

pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças”. O que, 
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segundo o próprio Papa Francisco, já o disse muitas vezes aos sacerdotes e aos leigos de 

Buenos Aires. Não obstante, se houver alguma coisa a provocar inquietação ou 

preocupação à consciência que seja o fato de “tantos irmãos” viverem “sem a força, a 

luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os 

acolha, sem um horizonte de sentido e de vida”. Que “o temor de falhar” seja superado 

pelo “medo” do encerramento nas estruturas que dão uma falsa proteção, nas normas 

que transformam as pessoas em juízes implacáveis, nos hábitos que dão tranquilidade, 

enquanto “lá fora” há uma multidão faminta de Jesus Cristo, que diz incessantemente: 

“Daí-lhes vós mesmos de comer.” (Mc 6, 37). (Cf. EG nº 49). Para tanto, é necessário 

que se sinta “o cheiro de ovelha” (EG nº 24), para que “a intimidade da Igreja com Jesus 

Cristo” seja “uma intimidade itinerante”. Sempre fiel ao modelo do Mestre. (Cf. EG nº 

23). 

Outro ponto destacado pelo Papa Francisco na Exortação Apostólica, que 

respeita o ouvinte da Palavra de Deus em sua realidade e está também entre os 

componentes importantes de um discernimento espiritual é o “tempo”, a duração. (Cf. 

MIRANDA, 2014, p. 31). Há uma tensão bipolar entre a plenitude e o limite. “A 

plenitude gera a vontade de possuir tudo, e o limite é o muro que nos aparece pela 

frente.” Ao considerar que “o tempo é superior ao espaço”, Papa Francisco constata a 

tensão entre a conjuntura do momento e a luz do tempo, do horizonte maior que 

promove a abertura da pessoa ao futuro como causa final. (Cf. EG nº 222). 

Este princípio possibilita “trabalhar em longo prazo, sem a obsessão pelos 

resultados imediatos”.  Também “ajuda a suportar com paciência, situações difíceis e 

hostis ou as mudanças de planos que o dinamismo da realidade impõe”. Trata-se de “um 

convite a assumir a tensão entre plenitude e limite, dando prioridade ao tempo”. 

Contudo, “um dos pecados que, às vezes, se notam na atividade sociopolítica é 

privilegiar os espaços de poder em vez dos tempos dos processos”. “Dar prioridade ao 

espaço leva-nos a proceder como loucos para resolver tudo no momento presente, para 

tentar tomar posse de todos os espaços de poder e autoafirmação.” É o mesmo que 

“cristalizar os processos e pretender pará-los”. No entanto, “dar prioridade ao tempo é 

ocupar-se mais com iniciar processos do que possuir espaços”. Estes são ordenados pelo 

tempo, que os ilumina e os transforma “em elos de uma cadeia em constante 

crescimento, sem marcha atrás”. (EG nº 223). 

Papa Francisco, em reflexão pessoal que tem a característica de aproximação 

com o público leitor, pergunta-se “sobre quais são as pessoas” que, na 
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contemporaneidade, “se preocupam realmente mais com gerar processos que construam 

um povo do que com obter resultados imediatos que produzam ganhos políticos fáceis, 

rápidos e efêmeros, mas que não constroem a plenitude humana”. (Cf. EG nº 224). 

Assim, considera apropriada a aplicação, na evangelização, do critério enunciado por 

Romano Guardini: “O único padrão para avaliar justamente uma época é perguntar-se 

até que ponto, nela, se desenvolve e alcança uma autêntica razão de ser a plenitude da 

existência humana, de acordo com o caráter peculiar e as possibilidades da dita época.” 

(Cf. EG nº 225). 

Para levar em consideração seriamente a pessoa humana em sua história 

concreta é preciso saber “que também para ela o tempo é um fator importante de 

amadurecimento e de crescimento espiritual”. (Cf. MIRANDA, 2014, p. 31). Isso 

implica uma “leitura espiritual”. Em uma leitura tranquila da Palavra, na presença de 

Deus, “é bom perguntar-se” sobre o que o texto diz a si próprio. Nesse sentido, de quem 

busca “ouvir o Senhor” também “é normal ter tentações”. Uma “muito comum é 

começar a pensar naquilo que o texto diz aos outros, para evitar aplicá-lo à própria 

vida”. Outra é pensar que Deus “exige uma decisão demasiado grande” para a qual a 

pessoa ainda não está em condições de tomá-la, o que a desamina diante da alegria do 

encontro com a Palavra de Deus. Mas, “ninguém é mais paciente do que Deus Pai”, que 

“convida sempre a dar um passo mais, mas não exige uma resposta completa”. Espera 

somente a disposição de cada pessoa humana ao crescimento contínuo. (Cf. EG nº 153). 

No “acompanhamento pessoal dos processos de crescimento” é importante o 

conhecimento “do modo de proceder onde reine a prudência, a capacidade de 

compreensão, a arte de esperar, a docilidade ao Espírito”. No entanto, sempre com 

paciência, a exemplo do ensinamento de Santo Tomás de Aquino: “alguém pode ter a 

graça e a caridade, mas não praticar bem nenhuma das virtudes” devido à persistência 

de “algumas inclinações contrárias”. “Para chegar a um estado de maturidade”, no qual 

a pessoa seja capaz “de decisões verdadeiramente livres e responsáveis”, é necessário 

“dar tempo ao tempo”. Como também dizia o Beato Pedro Fabro: “O tempo é o 

mensageiro de Deus.” (Cf. EG nº 171). O respeito ao tempo de maturação espiritual está 

diretamente relacionado a Deus, cuja misericórdia é infinita e que poderia estar mais 

presente no rosto da Igreja. (Cf. MIRANDA, 2014, p. 32). 
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5. A misericórdia na espiritualidade inaciana e no ministério do Papa Francisco 

 

O Bispo de Roma tem impressionado a muitos por sua postura fraterna, na qual é 

explícita a acolhida desprovida de qualquer juízo antecipado, mas somente a gratuidade 

em relação às pessoas, cujo encontro sempre traz alguma contribuição para a melhoria 

da convivência humana sob diferentes aspectos; destaca-se, momentaneamente, a que 

diz respeito à interlocução da Igreja Católica com as configurações da sociedade 

contemporânea, marcada pelo desinteresse, talvez decrescente, pela prática da 

religiosidade em âmbito institucional e as suas respectivas implicações. Desde o início 

do seu Pontificado, demonstra incansável disposição para a promoção de ações voltadas 

à proximidade com os diversos segmentos eclesiais e também aos de âmbito externo. 

No entanto, uma delas tem assinalado os passos do Papa Francisco, ao longo de sua 

incipiente trajetória: a preocupação com o tema da misericórdia. 

Levando em consideração tal realidade, eis a seguinte pergunta: Os quase 

quarenta anos de vivência nas comunidades da Companhia de Jesus, desde 1958 até 

1992, quando Pe. Bergoglio foi nomeado Bispo de Buenos Aires, as duas experiências 

de EE de 30 dias, o trabalho como Mestre de noviços, Reitor de formação e Superior 

Provincial da Província da Argentina marcaram-no concretamente em relação ao tema 

da misericórdia? Durante a sua participação na CG 32ª, “definia ao jesuíta como 

pecador chamado a ser companheiro de Jesus” (grifo do autor). Após a sua eleição 

como Bispo, escolheu como lema miserando atque eligendo. Durante o conclave, de sua 

própria eleição como sucessor de Bento XVI, lia a obra de Walter Kasper, A 

Misericórdia. (Cf. CODINA, 2016, p. 62-63). De fato, os dados instigam a curiosidade a 

respeito de tanta constância sobre o tema, durante o Pontificado. 

Andrea Tornielli também destaca algumas passagens significativas relacionadas 

à misericórdia, na introdução do livro intitulado “O nome de Deus é Misericórdia”, 

fruto de uma conversa com o Papa Francisco, originando o seu primeiro livro. A 

primeira passagem, na homilia proferida na manhã de domingo, dia 17 de março de 

2013, por ocasião da primeira missa celebrada junto ao público, como Bispo de Roma, 

Francisco comentando o trecho do Evangelho de João (8,11) disse: “A mensagem de 

Jesus é a misericórdia. A meu ver, humildemente o afirmo, é a mensagem mais forte do 

evangelho.” O respectivo trecho bíblico descreve a situação da adúltera prestes a ser 

apedrejada pelos escribas e fariseus conforme prescrito na Lei Mosaica. Jesus, porém, 

tendo sido questionado a respeito, esvazia o cenário de pessoas que se havia formado 
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naquele lugar, pedindo a quem não tivesse pecado para atirar a primeira pedra, pois 

todas foram embora diante disso; ficando à sós, Jesus e a mulher. Ainda na mesma 

homilia, Papa Francisco admirava-se de quão bela é a solidão de Jesus, pois é uma 

solidão fecunda; seja a da oração com o Pai (Cf. Jo 8,1), seja a que se refere à mulher 

em flagrante adultério, que por sua vez, era tratada com misericórdia. 

Na segunda passagem, depois de um ano e aproximadamente três meses de 

Pontificado, preside a missa na Capela da Casa Santa Marta com algumas vítimas de 

abusos sexuais por parte do clero. Na homilia expressava o profundo pesar pelo 

sofrimento escondido durante tanto tempo, dissimulado numa cumplicidade sem 

explicação. No entanto, vê-las reunidas ali, segundo o Bispo de Roma, foi a 

demonstração de que o “milagre da esperança prevalece sobre a mais profunda 

escuridão; e, o “sinal da misericórdia de Deus” pela oportunidade “de buscar a graça da 

reconciliação”, pois “reconciliarmo-nos é a própria essência da nossa identidade comum 

de seguidores de Cristo”. 

Na terceira passagem destacada, a exatos dois anos do Pontificado de Francisco, 

no dia 13 de março de 2015, na homilia da Celebração da Penitência, na Basílica 

Vaticana, houve o anúncio do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Nessa ocasião, 

Andrea Tornielli, instigado pelo significado que os temas da misericórdia e do perdão 

teriam para o Papa Francisco, como homem e como sacerdote, sugeriu-lhe realizar uma 

entrevista a respeito, obtendo o seu respectivo consentimento. Portanto, o livro citado é 

fruto de uma conversa iniciada nos aposentos da Casa Santa Marta, no Vaticano, em 

julho de 2015, poucos dias depois do retorno do Papa Francisco da viagem ao Equador, 

Bolívia e Paraguai. (Cf. FRANCISCO, 2016, p. 15-25). 

O Ano Santo da Misericórdia, com abertura no dia 8 de dezembro de 2015, festa 

da Imaculada Conceição, a Bem-Aventurada Virgem Maria; e o encerramento no dia 20 

de novembro de 2016, festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, já indicava a necessidade 

de vivê-lo à luz da Palavra do Senhor: “Sede misericordiosos como o Pai.” (Cf. Lc 

6,36). Na ocasião do anúncio, Papa Francisco justificava a decisão acerca do “modo 

como a Igreja pode tornar mais evidente a sua missão de ser testemunha da 

misericórdia”. No entanto, quando questionado sobre “como nasceu o desejo de realizar 

um Jubileu da Misericórdia” (Cf. FRANCISCO, 2016, p. 33), o Bispo de Roma 

respondeu: 
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Não se deve a um fato particular ou preciso. As coisas me ocorrem 

espontaneamente, são coisas do Senhor, cultivadas na oração. [...] 

Aprendi a esperar, a confiar no Senhor, a pedir a Sua ajuda, para poder 

discernir melhor, para me deixar guiar. A centralidade da 

misericórdia, que para mim representa a mensagem mais importante 

de Jesus, posso dizer que cresceu pouco a pouco na minha vida 

sacerdotal, em consequência da minha experiência como confessor 

[...] (FRANCISCO, 2016, p. 33-34). 

 

E, antes de concluir a resposta à pergunta que lhe foi feita, Papa Francisco disse 

que em suas “recordações pessoais existem ainda muitos outros episódios”. 

(FRANCISCO, 2016, p. 36). Por exemplo, quando estava em Buenos Aires, ficou 

gravada em sua memória uma mesa-redonda entre teólogos na qual se discutia o que o 

Papa poderia fazer para aproximar as pessoas, perante tantos problemas aparentemente 

insolúveis, ao que um deles pontuou: “Um Jubileu do perdão.” (Cf. FRANCISCO, 

2016, p. 36). 

Após relembrar o ensinamento e testemunho de alguns Papas, a saber: São João 

XXIII, Beato Paulo VI, São João Paulo II e Bento XVI; Papa Francisco concluiu a 

resposta: “Acho que a decisão surgiu através da oração, pensando no ensinamento e no 

testemunho dos Papas que me precederam, e pensando na Igreja como um hospital de 

campanha, onde se curam prioritariamente as feridas mais graves.” (FRANCISCO, 

2016, p. 36-37). Algumas delas assinaladas também por ele próprio: as doenças sociais 

e as pessoas feridas pela pobreza, pela exclusão social, pelas inúmeras escravidões do 

terceiro milênio; e, também o relativismo, em que tudo parece igual, tudo parece o 

mesmo. (Cf. FRANCISCO, 2016, p. 45). Somado a isso está o problema de considerar o 

nosso mal, o nosso pecado, como incurável. Segundo o Papa Francisco, a fragilidade do 

tempo presente está em acreditar que não existe redenção; falta a experiência concreta 

da misericórdia. (Cf. FRANCISCO, 2016, p. 46). 

Do nosso ponto de vista, o relativismo tem outro aspecto preocupante, que está 

ligado à falta de distinção entre as coisas, qual seja a banalização do mal ao ponto de 

torná-lo indissociável da natureza humana. O desafio seria, então, desenvolver os meios 

de lidar com este aspecto, e não erradicá-lo da convivência pessoal ou social. Essa 

reflexão segue de encontro ao conselho do Papa Francisco a quem assim procede, pois 

segundo a sua explicação faz-se necessário o reconhecimento da condição de pecador 

para a experiência com a misericórdia divina. Sem isso, o máximo a ser alcançado será 

a ciência das limitações ou dos erros pessoais. Mas, Papa Francisco afirma que 

reconhecer-se pecador é outra coisa: significa colocar-se perante Deus, que é o nosso 
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tudo, apresentando-lhe a si mesmo, ou seja, o nada de si, as misérias e os pecados. (Cf. 

FRANCISCO, 2016, p. 65). 

 

Existe misericórdia, mas se você não se reconhece pecador, quer dizer 

que não quer receber misericórdia, quer dizer que não sente essa 

necessidade. Por vezes, pode ter dificuldade em perceber o que lhe 

aconteceu. Às vezes, você pode desconfiar, acreditar que não é 

possível se reerguer. Ou, então, prefere ficar com as suas feridas, as 

feridas do pecado, e faz como o cão: lambe com a língua, lambe as 

feridas. Esta é uma doença narcisista que só traz amargura. Existe um 

prazer na amargura, um prazer doentio. (FRANCISCO, 2016, p. 91-

92). 

 

Papa Francisco reforça a necessidade de a pessoa sair da própria miséria, pois 

nesse gesto está o remédio para a sua cura espiritual. Basta um pequeno passo na 

direção de Deus ou, ainda, o desejo de dar esse passo. (Cf. FRANCISCO, 2016, p. 92). 

Faz um alerta também para o risco da autossuficiência, praticamente a contramão para o 

encontro com a misericórdia divina, dada a incapacidade de reconhecer as injustiças ou 

mazelas praticadas por si próprio. Papa Francisco recordava também a importância do 

respeito à dignidade da pessoa. Um exemplo citado ocorreu no período em que era 

Pároco da Paróquia São José, em San Miguel, Província de Buenos Aires, então, como 

Pe. Bergoglio. 

Trouxe à lembrança o gesto de uma mãe que tinha filhos pequenos e que fora 

abandonada pelo marido. Faltava-lhe um trabalho fixo; e bons trabalhos eram somente 

por alguns meses no ano. Quando ficava desempregada, trabalhava como prostituta para 

alimentar os seus filhos. Frequentava a paróquia, onde Pe. Bergoglio era Pároco e de 

onde recebia auxílio por meio da Cáritas
109

. Certo dia, ela foi ao Colégio Máximo, com 

os filhos, para agradecê-lo. Pe. Bergoglio imaginava que fosse por causa da cesta 

básica, oferecida naquele período, próximo do Natal. Surpreso, soube que não se tratava 

somente disso, mas também do fato de que nunca deixou de chamá-la de “senhora”. A 

delicadeza no tratamento prestado por ele era tão ou mais importante do que o auxílio 

material recebido por aquela “senhora”. O pequeno gesto dele fez a diferença, porque 

realizado sem discriminação pela condição social daquela mulher; e, sem feri-la na sua 

dignidade, mesmo diante do fato de ser prostituta nos meses de escassez de trabalho. 

(Cf. FRANCISCO, 2016, p. 94-95). 

                                                             
109

 A Cáritas Internacional é uma confederação de 162 organizações humanitárias da Igreja Católica 

Apostólica Romana que atua em mais de duzentos países. 
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Outra questão relevante está na relação entre misericórdia e doutrina. Quando 

questionado a respeito, Papa Francisco fez a seguinte declaração: “A misericórdia é 

verdadeira, é o primeiro atributo de Deus. Depois, podem-se fazer reflexões teológicas 

sobre doutrina e misericórdia, mas sem esquecer que a misericórdia é doutrina.” 

(FRANCISCO, 2016, p. 97). No entanto, a sua preferência recai sobre a primeira 

afirmativa: “A misericórdia é verdadeira.” Quanto ao motivo para tal escolha, leva-se 

em consideração a menção feita pelo Papa Francisco, de forma recorrente, aos 

“Doutores da Lei” nas homilias proferidas na Casa Santa Marta. Em suas palavras: “São 

os principais opositores de Jesus aqueles que o desafiam em nome da doutrina. É uma 

atitude que também encontramos ao longo da história da Igreja.” (FRANCISCO, 2016, 

p. 98). 

Entre outros exemplos citados pelo Papa Francisco, destaca-se o trecho do 

Evangelho de Marcos (1, 40-45) no qual é descrita a cura do leproso. O doente com 

lepra era excluído da cidade, vitimado pela doença corporal, mas também pela punição 

diante dos pecados cometidos, conforme a lógica naquela época. Porém, Jesus tinha 

outra lógica, que era a da reintegração social, promovida a partir da cura. Levava em 

consideração a necessidade temporal e espiritual da pessoa em estado de sofrimento 

excludente. Do contrário, estavam os “Doutores da Lei” que fiéis à nomeação recebida 

eram rigorosos na aplicação da Lei de Moisés. Tudo o que se revelava diferente era 

motivo de escândalo, a exemplo do ocorrido em determinadas situações, sob novas 

roupagens, hodiernamente. (Cf. FRANCISCO, 2016, p. 99-100). 

Na Evangelii Gaudium, Papa Francisco também faz alusão ao tema, reportando-

se ao Catecismo da Igreja Católica, nº 1735: “A imputabilidade e responsabilidade de 

um ato podem ser diminuídas, e até anuladas, por ignorância, inadvertência, violência, 

medo, hábitos, afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais.” De fato, um 

aspecto relevante a ser observado, sobretudo pelos pastores, no acompanhamento dos 

fiéis ou no atendimento das pessoas que estão no caminho de abertura a Deus. Nesse 

sentido, também se ressalta a importância da “Igreja “em saída” que é uma Igreja com 

as portas abertas.” (Cf. EG nº 44; nº 46). Papa Francisco relembra o próprio lema 

escolhido “miserando atque eligendo”, sobre o qual destaca a missão de Jesus Cristo 

recebida do Pai que é “a de revelar o amor divino na sua plenitude”, sobretudo para com 

os pecadores, as pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas. (Cf. MV nº 8). 
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6. Conclusão 

 

Um Papa com experiência no âmbito da estrutura de governo da Companhia de 

Jesus traz consigo alguns elementos norteadores dessa prática sem perder de vista o 

horizonte no qual está inserido, inclusive pela especificidade de um Pontificado. No 

entanto, guardadas as devidas proporções, não causa estranheza algumas ações ou 

medidas decorrentes daquela experiência. Inicialmente, recorda-se que na Companhia 

de Jesus há uma cuidadosa atenção pela “união dos membros desta Congregação, entre 

si e com a sua cabeça, dada a sua dispersão pelas diversas partes do mundo, entre fiéis e 

infiéis”. E quanto mais difícil for esta união, tanto mais necessária a busca de meios 

para obtê-la. (Cf. Constituições, nº 655). Essa distinção entre “cabeça” e “corpo” tem 

sua origem na “necessidade de uma articulação que garantisse a coesão daquele grupo 

de “amigos no Senhor” que se encontrava em Roma em 1539 e se sentiam “ameaçados” 

pela dispersão decorrente do seu envio em missão”. “A obediência de todos a um dentre 

eles garantiria a coesão.” O Governo da Companhia de Jesus visa esse espírito: 

“assegurar a comunhão para melhor viver a missão”. Ainda que a “cabeça”, prefigurada 

pelo Superior Geral (Cf. PAUL, 2017, p. 19), como descrito nas orientações da 

Constituição, segundo a qual “deve haver alguém responsável por todo o corpo da 

Companhia, cujo ofício seja governar bem, conservar e desenvolver todo este corpo” 

(Cf. nº 719), “a instância máxima de governo é a Congregação Geral, que tem a 

plenitude de poder sobre todo o corpo apostólico da Companhia”. (Cf. PAUL, 2017, p. 

19). 

O caráter de estrutura colegiada dessa congregação religiosa tem semelhança 

com o respeito do Papa Francisco diante da colegialidade episcopal suscitada no 

Vaticano II. (Cf. Lumen Gentium, Capítulo III, nº 18-29). Esta, por sua vez, está 

baseada na “mais antiga disciplina, segundo a qual os bispos do mundo inteiro tinham 

comunhão entre si e com o bispo de Roma pelos vínculos da unidade, da caridade e da 

paz”. Entretanto, a autoridade do colégio episcopal não prescinde da cabeça, “o sucessor 

de Pedro, permanecendo sempre íntegro o seu poder primacial sobre todos, tanto 

pastores como fiéis”. (ibid, nº 22). Papa Francisco, sempre na perspectiva da 

eclesiologia eminentemente missionária, fundamental característica jesuíta, afirma que 

“cada Igreja particular, porção da Igreja Católica sob a guia do seu Bispo, está, também 

ela, chamada à conversão missionária”. Exorta, assim, “cada uma das Igrejas 
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particulares a entrar decididamente num processo de discernimento, purificação e 

reforma”. (Cf. EG nº 30). 

Não obstante, declara que “o Bispo deve favorecer sempre a comunhão 

missionária na sua Igreja diocesana, seguindo o ideal das primeiras comunidades cristãs, 

em que os crentes tinham um só coração e uma só alma (Cf. At 4,32)”. Entre os vários 

meios de realizar a atividade pastoral, sempre estará o objetivo final: em quaisquer 

processos participativos, “não há de ser principalmente a organização eclesial, mas o 

sonho missionário de chegar a todos”. (Cf. EG nº 31). Toda a ação pastoral que se dirige 

aos crentes deveria, segundo o Papa Francisco, “estar envolvida pela ternura”; “no 

anúncio e testemunho que oferece ao mundo”, nada desprovido de misericórdia. (Cf. 

EG nº 10). A pedagogia inaciana na caminhada eclesial do Papa Francisco demonstra 

esse aspecto, com destaque para o fato de que a misericórdia está impressa na 

experiência pessoal, na experiência dos EE – especificamente na Primeira Semana – e 

na experiência ao longo de anos no trabalho no confessionário, o que se refere ainda ao 

exemplo de muitos outros Sacerdotes no atendimento de confissões: a misericórdia que 

brota também do exercício da escuta qualificada dos fiéis. 

A Igreja, Esposa de Cristo, é chamada a assumir “o comportamento do Filho de 

Deus, que vai ao encontro de todos sem excluir ninguém”. Para que haja credibilidade 

no anúncio do Evangelho é estritamente necessário que “a Igreja viva e testemunhe, ela 

mesma, a misericórdia”. É através da misericórdia que se alcança o coração das pessoas, 

desafiando-as, então, “a encontrar novamente a estrada para regressar ao Pai” (Cf. MV 

nº 12), o princípio e fundamento de todos os seres criados. 
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Considerações Finais 

 

 

 

 

 

O nosso trabalho visa, de antemão, o cuidado por evitar a recepção “cega” e 

incondicional àquele que está na liderança da milenar instituição religiosa; mas, o 

diálogo entre o seu ministério eclesial e a espiritualidade inaciana, com a respectiva 

repercussão ad intra e ad extra. Outro ponto diz respeito ao distanciamento 

confessional, sem perder de vista o significado concreto da fé, haja vista a sua dimensão 

mística. E, parafraseando Pe. Carlos Contieri, sj, durante palestra em 14 de abril, 

passado, há que se fazer referência ao cuidado de “livrar-nos da papolatria”, segundo a 

qual, tudo está determinado, sem a necessidade de questionamento sobre os aspectos 

relacionados ao Pontificado e, especialmente, ao discurso bastante personalizado do 

Papa Francisco. Há, também, o reconhecimento da vasta quantidade de publicação a 

respeito do Bispo de Roma e o contexto da sua ação eclesial; então, sob o cuidado, 

durante a seleção bibliográfica, de fazer uso da maior parte possível, sempre na direção 

fidedigna do seu modo de proceder ou pensamento. 

A eleição do Cardeal Bergoglio ainda está bastante presente na memória de 

diversos segmentos, sobretudo, eclesiais. Era um paradoxo, pois seguia a contramão de 

todas as cogitações de “especialistas” construídas pelos meios de comunicação sobre o 

futuro sucessor do Papa Bento XVI. O escolhido impactava já de início pelas três 

atribuições que fez a si mesmo: “Bispo de Roma”, proveniente quase do “fim do 

mundo” e que se denomina “Francisco” de Assis. A surpresa por sua nomeação trouxe 

consigo preocupação e incredulidade, ao menos da parte de sua própria congregação 

religiosa, a Companhia de Jesus. Posteriormente, essa repercussão será transformada 

pela forma como o Papa Francisco se lhe apresenta o exercício ministerial. Mas, 
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enquanto isso, a surpresa era devida àquela questão posta desde o início da vocação de 

jesuíta, na qual se é formado “com uma mentalidade e um espírito concentrados no 

serviço generoso ao Povo de Deus, não ligado ao governo como forma particular de 

servir a Igreja”. Um paradoxo sentido internamente, haja vista a impensada 

eventualidade de ser Bispo, Cardeal, muito menos Papa.  (Cf. CASAS, 2017, p. 94). 

Ao lado da razão de tipo vocacional está também a histórica: Inácio de Loyola 

esboçou para os jesuítas um voto explícito tanto de rechaçar qualquer cargo de governo 

eclesiástico a si oferecidos, quanto de denunciar a quem o buscasse para si mesmo ou 

para outros da Companhia de Jesus. “Somente em virtude de obediência explícita e 

direta ao sucessor de Pedro, os jesuítas podem aceitar ser nomeados Bispos ou em 

qualquer outro cargo de governo na Igreja.” (Cf. CASAS, 2017, p. 94). Portanto, em 

função do quarto voto. No entanto, “não se trata de uma ordem religiosa que se nega a 

prestar esse serviço. É mais uma marca que a história deixou em seus documentos e 

modo de proceder.” (Cf. CASAS, 2017, p. 94-95). Leva-se em consideração o fato de 

que Inácio de Loyola viveu um tempo difícil na história da Igreja, pois era a metade do 

século XVI, época em que Padres e Bispos aspiravam viver como príncipes mundanos 

que imitavam os senhores deste mundo. Por isso, Inácio de Loyola desejava que a 

mínima Companhia por ele fundada estivesse concentrada “em servir a fiéis e infiéis, de 

tal modo que organizou tudo para que nenhum jesuíta assumisse na Igreja cargos de 

autoridade e governo”. (Cf. CASAS, 2017, p. 95). 

Ao Papa Francisco, estar à frente da instituição milenar não representa 

propriamente um problema, pois sempre se manteve distante das pretensões carreiristas. 

Antes, representa um desafio a ser enfrentado devido à sua insistência para que a “chave 

missionária” seja “a partir do coração do Evangelho: a mensagem de Jesus Cristo”. (Cf. 

EG nº 34). Esse fato sim está entre as suas preocupações, assim como nas de seus 

irmãos jesuítas, por ocasião de sua eleição. Naquele momento, “era algo estranho e 

inesperado e por ser algo novo podia implicar novas orientações, mudanças de rumo, 

ênfases imprevistas ou estranhas aos próprios dinamismos internos da ordem”. A CG 

32ª, em 1975, liderada pelo Pe. Pedro Arrupe, determinava “o serviço da fé e a 

promoção da justiça” como algo inseparável. E já havia sido confirmado, 

posteriormente, por diversos Papas. Algumas dúvidas foram, então, postas 

internamente: “Isso iria mudar?” “Haveria algum tipo de chamado para corrigir o 

rumo?” “Deveriam continuar com as orientações já traçadas, aprofundando talvez 
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aspectos como o diálogo inter-religioso e o cuidado com a criação?” (Cf. CASAS, 2017, 

p. 95). 

Mas, todas essas dúvidas e preocupações foram sanadas com “o ministério 

profético do Papa Francisco”. Este, “mediante diversos gestos e palavras, a muitos 

crentes lhes tem devolvido a confiança na Igreja, e a muitos não crentes tem semeado 

esperança”. Contudo, a eleição do Cardeal Bergoglio, que “era um pastor” sem qualquer 

cargo na cúria vaticana, representava a inacreditável mudança na consciência da missão 

pastoral da Igreja. “A sua experiência era de jesuíta que tinha inspirado a muitos irmãos 

na ordem, a de pastor de bairro nas imediações da grande Buenos Aires, a de alguém 

que tinha aprendido a estar atento às necessidades da gente simples.” (Cf. CASAS, 

2017, p. 95). 

Talvez uma das virtudes que melhor definam o Bispo de Roma é a coerência: diz 

o que pensa, faz o que diz e crê no que faz. Seus discursos, homilias, respostas e ações 

concordam com a sua forma de vida. Atua com sinceridade e transparência, antepondo 

os interesses comuns aos pessoais. Apoiado em sua inteligência e sua formação, fruto de 

sua vida familiar e eclesiástica, estabelece prioridades as quais têm definidas, crê no 

consenso e toma decisões baseadas no discernimento espiritual e pessoal. É também um 

“homem livre e sem agendas escondidas”. Tem o dia preenchido desde às 4h30min da 

manhã, e a primeira coisa que faz é rezar e refletir por mais de uma hora. Entre outros 

hábitos diários, responde às cartas pessoalmente e quando considera necessário ele 

mesmo marca o telefone e chama a quem sente que necessita de sua voz de alento. (Cf. 

PUERTO, 2017, p. 22). 

Não se cansa de aproximar-se dos fiéis e até estes o sentem próximo. Nesse 

sentido, expressa sem constrangimento algo que “o inquieta muito”, a exemplo do que 

dissera em seu encontro privado com sus hermanos jesuitas: “O Povo de Deus não põe 

barreiras em suas expressões de acolhimento.” Há muitas interpretações para esse fato; 

mas, Papa Francisco opta simplesmente por vê-lo como “o Povo de Deus saindo a 

receber”. Então, considera lamentável que, às vezes, há a tentação de fazer a 

evangelização “pelo povo, para o povo, mas sem o Povo de Deus”. Em seu 

entendimento, essa atitude deriva, em última instância, de uma concepção liberal e 

iluminista de evangelização, o que contradiz a visão da Lumen Gentium: “A Igreja é o 

povo santo de Deus. Por isso, se queremos sentir a Igreja temos que sentir o Povo de 

Deus.” (Cf. JESUITAS, 2017, p. 16). “O conjunto dos fiéis é infalível no crer, e 

manifesta esta sua infallibilittas in credendo mediante o sentido sobrenatural da fé de 
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todo o povo que caminha.” Eis o entendimento do “sentir a Igreja” de que escreve Santo 

Inácio nos seus Exercícios Espirituais. (SPADARO, 2013, p. 16). 

Contudo, há que se ter cuidado quando se fala, hoje, de povo. Porque há o risco 

de populismo e as elucubrações advindas disso. Mas, é necessário “compreender que 

“povo” não é uma categoria lógica”, pois ao “falar de povo com esquemas lógicos se 

termina na ideologia de tipo iluminista e liberal, ou populista”. Ou seja, acaba por 

“encerrar o povo em um esquema ideológico”. Povo, ao contrário, “é uma categoria 

mística”. Então, para compreendê-lo é preciso “acompanhá-lo a partir do interior”. Ao 

Papa Francisco, a proximidade significa a sensação do “cheiro da ovelha”. (Cf. 

JESUITAS, 2017, p. 16-17). 

As suas primeiras palavras à multidão na Praça de São Pedro, logo após a sua 

eleição, também revelam outro ponto significativo de sua dinâmica espiritual: “uma 

profunda interioridade”. Papa Francisco é um homem de oração, que a faz – da altura da 

sacada vaticana – próximo de todas as pessoas, em meio ao silêncio realizado pela 

assembleia que o felicitava em sua nova missão, rezando por ele. Embora pareça óbvio, 

“a santidade é feita de abertura habitual à transcendência, que se expressa na oração e na 

adoração”. (Cf. Gaudete Et Exsultate, nº 147). “O santo é uma pessoa com espírito 

orante que tem necessidade de comunicar-se com Deus. É alguém que não suporta 

asfixiar-se na imanência fechada deste mundo e, no meio dos seus esforços e serviços, 

suspira por Deus.” (Cf. Gaudete Et Exsultate, nº 147). No fundo, a expressão do “desejo 

de Deus” manifestada no cotidiano humano e em meio aos exercícios corporais. (Cf. 

Gaudete Et Exsultate, nº 148). Contudo, é necessário tempo para a intimidade com Ele, 

que se dá no silêncio, para que cessem os rumores à Sua Escuta. (Cf. Gaudete Et 

Exsultate, nº 149). Por outro lado, que “não se entenda o silêncio orante como uma 

evasão que nega o mundo que nos rodeia” (Cf. Gaudete Et Exsultate, nº 152); mas que 

permita o encontro com as diversas realidades desordenadas, a fim de promover a 

transformação almejada. 

Na luta permanente, própria da caminhada cristã, especialmente no anúncio do 

Evangelho e na resistência às tentações do demônio, a oração é o eixo para a vigilância. 

“Não se trata apenas de uma luta contra o mundo e a mentalidade mundana” enganosa, 

levando a pessoa à mediocridade, sem alegria ou empenho, “mas é também uma luta 

constante contra o demônio”, o “príncipe do mal” (Cf. Gaudete Et Exsultate, nº 159), 

cuja existência somente pode ser admitida mediante uma “perspectiva sobrenatural”, 

sem a obstinação “a olhar a vida apenas com critérios empíricos”. A convicção de que 
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há “poder maligno” no “meio de nós” dá a compreensão à pergunta comumente feita 

sobre por que, às vezes, “o mal tem uma força destruidora tão grande”. (Cf. Gaudete Et 

Exsultate, nº 160). Uma homilia na Casa de Santa Marta esclarece ainda mais a que se 

refere o Papa Francisco. Jesus expulsa os demônios e alguém começa a dar explicações 

“para diminuir a força do Senhor”. Essa é uma tentação presente inclusive 

hodiernamente: minimizar a figura de Jesus como se fosse “no máximo, um 

curandeiro”, evitando assim de ser levado “tão a sério”. Sobre esta e outras passagens 

evangélicas, alguns padres afirmam que “Jesus curou uma pessoa de uma enfermidade 

psíquica”. Naquele tempo, de fato, havia pouco recurso para a distinção entre epilepsia e 

possessão demoníaca, mas também “havia o demônio”, citado já na primeira página 

bíblica. (BERGOGLIO, 2015, p. 285). 

A compreensão da realidade, na perspectiva do Papa Francisco, passa pelo 

dramático sentido “militante”, proveniente de Santo Inácio de Loyola e os seus 

Exercícios Espirituais. A meditação das “Duas Bandeiras” (EE nº 136-148) “é a 

transposição dramática e a fundamentação teológica das regras de discernimento dos 

espíritos”. (Cf. ESCRITOS de Santo Inácio de Loyola, EE nº 136, nota de rodapé). Na 

representação inaciana do campo de batalha em que se compara de um lado Cristo como 

Senhor e de outro Lúcifer como inimigo mortal da natureza humana estão as dinâmicas 

para o discernimento em situação pessoal, que se pretende sempre voltado ao que 

conduz à identificação cristã. De acordo com o seu entendimento, essa representação “é 

uma dimensão inevitável de hostilidade no mundo da vida cristã”, marcada por essa luta 

constante. Contudo, para o Papa Francisco, “a tarefa da Igreja não é adaptar-se à 

sociedade: isto seria “mundanidade espiritual”.” Mas, de outra forma, a experiência 

chave é que esta seja um lugar de misericórdia, o hospital do campo de batalha, cuja 

primeira tarefa “samaritana” está em curar as feridas. (Cf. SPADARO, 2017, p. 22). 

A Igreja precisa, então, estar com “as portas abertas”, para que as pessoas 

possam entrar e “o Senhor que está dentro” possa sair ao encontro delas. Caso contrário, 

o testemunho cristão ficará obscurecido por discursos ideológicos, contrariando a sua 

natureza e o seu significado à luz do Evangelho. E quando “esse cristão é um Padre, um 

Bispo ou um Papa, é pior”. “A fé passa, por assim dizer, por um alambique e se torna 

ideologia. E ideologia não convoca. Nas ideologias não está Jesus, a sua ternura, amor, 

docilidade. E as ideologias são rígidas, sempre. De todo tipo: rígidas.” E ao se tornar 

discípulo da ideologia, o cristão “perde a fé: não é mais discípulo de Jesus, é discípulo 

desta atitude de pensamento”. (Cf. BERGOGLIO, 2015, p. 292). 
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A interioridade tem outras significativas expressões. Ainda no dia de sua eleição, 

Papa Francisco vestia uma batina branca com trinta e três botões, que representam a 

idade de Jesus Cristo; um crucifixo de prata, que pertenceu a um sacerdote iraquiano, 

executado no Oriente Médio por membros do Estado Islâmico; o anel, que representa o 

ofício de pescador de São Pedro, em prata dourada e não em ouro maciço como de 

costume; uma calça preta debaixo da batina, para não se esquecer de que ele é padre; e 

os sapatos pretos desde os tempos de seminarista argentino, portanto, longe das 

tradições papais, em que são usados sapatos vermelhos e brancos. Há outra peça do 

armário papal, o báculo – usado em ocasiões mais solenes das celebrações litúrgicas, 

que representa a sua missão de pastor à frente do rebanho eclesial – o qual Papa 

Francisco tem preferido de madeira, feito por artesãos de Belém, e renunciado em várias 

ocasiões os báculos de ouro. (Cf. SEMANA, 2017, p. 106-107). Com isso, nota-se uma 

mudança de linguagem realizada pelo novo Bispo de Roma. 

A aversão ao poder também está entre os pontos relevantes de sua personalidade 

e ação pastoral, pois segundo o Papa Francisco o poder é para o serviço, a exemplo de 

Madre Teresa de Calcutá: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir.” Portanto, a 

Igreja deve ser servidora. Isso lhe proporciona ser um homem aberto ao encontro com o 

outro, a partir do encontro com Deus. É um contemplativo no estilo inaciano do termo. 

Um homem para quem Jesus Cristo é o centro da vida. Desse encontro têm início outros 

encontros com homens e mulheres de origem e condição diversas. A Igreja “em saída” 

tem essa conotação: ir ao encontro das pessoas, tomando a iniciativa. É necessário 

“primeirear”. Na homilia, durante a missa pelas vítimas dos naufrágios, em Lampedusa, 

Papa Francisco fazia, sobretudo, “uma provocação à consciência de todos”: “Onde está 

o teu irmão?” A pessoa está, portanto, em primeiro lugar, independentemente de sua 

situação ou confissão religiosa, relembrando o sentido de responsabilidade fraterna. 

Segundo Pe. Carlos Contieri, sj, a questão existencial tem um significado 

importante para o entendimento do Papa Francisco, pois é nela que está radicada a sua 

visão teológica: o enraizamento histórico. Nesse sentido, não há preocupação de sua 

parte em ser classificado com nenhum adjetivo, pois a sua teologia faz referência aos 

tempos, lugares e pessoas. Isso é profundamente inaciano. Não se trata de nenhuma 

ideologia, pois o que move a sua postura é o Evangelho. Ao estabelecer a sua residência 

na Casa de Santa Marta o faz para não perder o vínculo com a realidade. Inácio de 

Loyola quando se via tentado pelo imaginário, ação promovida pelo inimigo da natureza 

humana, buscava tanto quanto possível o retorno à realidade. Papa Francisco, por sua 
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vez, tem um profundo conhecimento do crescente aparato burocrático da Igreja, que a 

torna distante da realidade; e, sobretudo, do “frescor do Evangelho” que suscita o 

espírito missionário, cultivado ao longo da sua experiência como jesuíta. “A missão no 

coração do povo não é uma parte da minha vida, ou um ornamento que posso pôr de 

lado, não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que 

não posso arrancar do meu ser, se não quero me destruir. Eu sou uma missão nesta terra, 

e para isso estou neste mundo.” (EG nº 273). 

O “silêncio” no qual estava a Igreja começa a ser rompido com o novo Bispo de 

Roma, cuja ação missionária e dinâmica pastoral são explicitadas ao longo do texto, 

para o entendimento de sua visão ad intra e ad extra. A experiência criativa do 

ministério petrino tem revitalizado a participação de fiéis cristãos e instigado a 

consciência da sociedade para o desenvolvimento do humano, mediante vários aspectos, 

especialmente, o espiritual. As raízes inacianas e jesuíticas que integram o seu modo de 

proceder fazem-no ultrapassar fronteiras, sem perder de vista o centro de sua razão de 

ser ou o cuidado no relacionamento com o outro, demonstrando carinho, simplicidade e 

sintonia com a alegria ou a dor da pessoa. Contudo, trata-se de colocar os passos na 

trilha construída por Jorge Mario Bergoglio a fim de alcançar a estrada que leva ao 

encontro com o seu “princípio e fundamento”.  

 

* * * 

 

A eleição do primeiro Papa Jesuíta na história da Igreja Católica tem 

consequência também na própria congregação religiosa da qual é proveniente. Por 

ocasião da CG 36ª, realizada em outubro de 2016, Papa Francisco esteve face a face 

reunido com a Companhia de Jesus. A sua participação junto aos congregados é 

considerada especialmente positiva porque a experiência conjunta esteve baseada na 

reconciliação de dois momentos históricos: o das preocupações da Santa Sé, 

provenientes do tempo do Papa Paulo VI, e o vivido pela Companhia de Jesus no tempo 

da releitura do carisma. “Como jesuíta e Vigário de Cristo, o Papa Francisco reunia as 

duas pontas.” (Cf. PALÁCIO, 2017, p. 7). A inferência está baseada em alguns tópicos 

do discurso proferido pelo Papa Francisco, diante dos 220 congregados na Aula
110

 dessa 

CG. 

                                                             
110

 Como era denominado o “Auditório”. 
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Primeiro pelo fato de que as palavras iniciais do discurso do Papa Francisco 

eram as palavras finais do Papa Paulo VI no começo da CG 32ª: “Assim, assim, irmãos 

e filhos. Em frente in Nomine Domini. Caminhemos juntos, livres, obedientes, unidos 

no amor de Cristo, para a maior glória de Deus!”. Isso está ligado ao contexto posterior 

ao Vaticano II, em que as preocupações do então Papa Paulo VI – equilíbrio entre a 

renovação, pedida no respectivo concílio, e a fidelidade ao carisma, relacionadas às 

mudanças substanciais do Instituto – diziam respeito ao que hodiernamente seria 

chamado de qualidade da vida e missão da Companhia de Jesus. Dado que o Papa 

Francisco é conhecedor profundo do “modo de proceder” jesuíta, trouxe as tensões 

vividas entre a congregação religiosa e a Santa Sé, sem dramatização. Em seu discurso, 

Papa Francisco referia-se à Fórmula do Instituto, na qual “Inácio de Loyola já exprimia 

uma tensão: “não só... mas também...”; e este esquema mental de unir tensões (...) é 

próprio da Companhia”. A missão é que dá origem às tensões, pois os congregados 

estão inseridos na diversidade de contextos, lugares, pessoas aos quais são enviados em 

sua caminhada. 

O critério para os momentos de tensão é manter os olhos diante do “necessário e 

fundamental”, o “nosso modo de ser e proceder”, segundo as palavras do próprio Papa 

Francisco; e que está contido na Fórmula do Instituto. A intuição inaciana está 

categoricamente no horizonte do “ajudar”; este verbo, expresso no grande desejo de 

Inácio de Loyola de forma modesta, é a proposta central para a missão jesuítica e o 

elemento de integração da pessoa e da vida. A experiência de ser “ajudado”, servido por 

Deus, na concepção da espiritualidade inaciana, instiga o interior para ir ao auxílio do 

outro, especialmente a quem necessita de mais ajuda, como os desprotegidos, 

desvalidos. O trabalho adquire o caráter de colaborador de Jesus Cristo, cuja inspiração 

mística é observada através de atos, decisões, orações, pensamentos, voltados para essa 

dinâmica relacional. 

Nesse sentido, o Papa Francisco fez alusão direta ao “modo de proceder, à 

qualidade de vida”, ao modo de prestar ajuda às pessoas, sem deixar-se envolver na 

discussão sobre as opções da missão, pois a “redução ao essencial” indicava o caminho 

de superação dos impasses e das tensões do tempo pós-conciliar. (Cf. PALÁCIO, 2017, 

p. 8). Contudo, pelo bem do “modo de proceder”, Papa Francisco expôs um ponto 

importante na interação da Companhia de Jesus com a Santa Sé: “Praticar o bem de 

bom espírito sentindo com a Igreja”, seguindo o exemplo do que dizia Inácio de Loyola. 

O “serviço do discernimento” sobre o modo de se fazer as coisas, igualmente 
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mencionado, “é também próprio” da Companhia de Jesus. Em sua recordação de Pedro 

Fabro – que o formulava “pedindo a graça de que todo o bem que pudesse realizar, 

pensar e organizar, se fizesse pelo bom espírito e não pelo mau” – Papa Francisco 

explicitou que “esta graça de discernir que não basta pensar, fazer ou organizar o bem, 

senão que é preciso fazê-lo de bom espírito, é o que [os] enraíza na Igreja, na qual o 

Espírito atua e reparte sua diversidade de carismas para o bem comum.” (Cf. Discurso, 

2017, p. 45). 

Pedro Fabro – recordava o Papa Francisco – dizia que “em muitas coisas, os que 

queriam reformar a Igreja tinham razão, mas Deus não queria corrigi-la com os seus 

métodos [que eles propunham]. Então, para o Bispo de Roma, “é próprio da Companhia 

fazer as coisas sentindo com a Igreja”. Inácio de Loyola, dizia o  Papa Francisco, os 

“anima a escolher entre suportar a pobreza e as humilhações pacientemente ou desejá-

las”. “Onde a contradição era mais flagrante, Inácio dava o exemplo de recolher-se em 

si mesmo, antes de falar ou agir, para agir de bom espírito.” Nesse sentido, as regras 

postas para “sentir com a Igreja”, explicava o Papa Francisco, não devem ser lidas como 

instruções precisas sobre pontos controvertidos, mas como exemplos nos quais Inácio 

de Loyola convidava no seu respectivo tempo a “agir contra” o espírito anticlerical. 

Dessa forma, inclinar-se total e decididamente para o lado da Mãe, a Igreja. Porém, 

alertava ele, “não para justificar uma posição discutível, mas para abrir um espaço em 

que o Espírito atuasse a seu tempo”. (Cf. Discurso, 2017, p. 45). 

Na finalização do seu discurso, Papa Francisco lembrava que “o serviço do bom 

espírito e do discernimento” os faz “homens de Igreja – não clericais, mas eclesiais – 

homens “para os demais”, sem algo próprio que isole, mas pondo em comunhão e ao 

serviço” tudo o que se tem. A caminhada, portanto, deve ser feita “desde que se possa 

ajudar a alguém”. (Cf. Discurso, 2017, p. 45). Papa Francisco, ao modo inaciano, faz 

referência aos tempos, lugares e pessoas, que leva em consideração as circunstâncias 

culturais. Daí que se pode inferir e compreender que o despojamento da Companhia de 

Jesus vislumbra o perfil, a voz e a maneira de todos os povos. 

O Decreto nº 1, da CG 36ª, sob o título breve: “Companheiros em uma missão 

de reconciliação e de justiça”, tem o objetivo de “convidar a Companhia à renovação da 

vida e da missão”. A ênfase volta-se para o “modo de estar e de viver a missão”. Essa 

insistência no “modo” indica a importância da “qualidade” da vida e da missão jesuítica. 

Contudo, a renovação supõe um vínculo com tal propósito. A interpelação do Papa 

Francisco, na CG 36ª, é entendida como um chamado “para crescer no fervor 
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espiritual”. E, antes dele ainda, “uma interpelação e um desafio” para seguir “a vontade 

de Deus”, como “conversão ao apelo” divino. Assim, “a Companhia é provocada, 

chamada com insistência, a entrar num processo de renovação espiritual que implica 

inseparavelmente um processo de profunda conversão e deve descer até os aspectos 

concretos da vida, do trabalho e do “estilo de vida”.” (Cf. PALÁCIO, 2017, p. 11). 

A renovação, diante dessa aproximação hermenêutica, é descrita como um 

retorno às raízes da experiência pessoal e apostólica. Nesse sentido, o documento faz 

alusão à necessidade de dar visibilidade ao “espírito” que os coloca em movimento. O 

“ícone de Venécia” consiste o recurso para ser a luz na experiência contemporânea dos 

jesuítas. (Cf. PALÁCIO, 2017, p. 11). Isso está ligado ao fato de que, em Veneza, 

Inácio de Loyola e os primeiros companheiros formularam uma importante imagem 

para a Companhia: a identidade do grupo, em conformidade com a opção de seguimento 

ao único Mestre e Senhor. Contudo, diriam que eram da “Companhia de Jesus”. E é por 

meio dessa referência, que a CG 36ª indica o sentido da renovação da vida e da missão e 

o modo de entendê-la. 

O desafio não está, portanto, em maiores explicitações da missão; mas, ao modo 

que a atinge direta ou indiretamente, uma vez que todos os congregados são chamados a 

serem “companheiros de Jesus”. Trata-se de dar ênfase ao “modo” de viver os 

“conteúdos” da missão. O encontro com o Papa Francisco é considerado decisivo para 

dar esse passo. Diante da interpelação papal e, principalmente, divina, a Companhia de 

Jesus é chamada a descobrir Cristo no rosto dos pobres e “a acolher a misteriosa 

sabedoria que Deus” quer comunicar através deles. (Cf. EG nº 198). 

 

* * * 

 

O ministério do Papa Francisco tem um pressuposto definido a partir da 

experiência dos primeiros companheiros. Nota-se uma mudança de enfoque, um 

deslocamento de prioridades. (Cf. IVEREIGH, 2017, p. 80). O “sonho” dos primeiros 

companheiros, posteriormente transformado em projeto, era compartilhar a vida como 

“amigos no Senhor” e a missão, entendida como a “alegria de anunciar o Evangelho”, 

sem afastar-se dos pobres. São três elementos que dão o conteúdo da renovação, juntos 

com a “comunidade de discernimento”. (Cf. PALÁCIO, 2017, p. 12). Por isso que o 

próprio Papa Francisco, na sua alocução aos congregados na CG 36ª, era incisivo 

quanto à importância do discernimento, pois a CG precisa dele para pontuar o lugar do 
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magis. Nesse sentido, há bastante proximidade com o significado de “reforma” do Papa 

Francisco, pois em seu ministério expressa frequentemente a necessidade de a Igreja 

“refocar-se” em sua missão central: “sair da própria comodidade e ter a coragem de 

alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho”. (Cf. EG nº 20). 

As periferias geográficas já são bastante prestigiadas pelo Papa Francisco; mas, 

este se refere também às periferias existenciais, “que muitas vezes o mundo 

contemporâneo cria de forma dramática” (Cf. MV nº 15). Para que a Igreja retome o 

centro de sua missão é preciso que haja “o desapego dos obstáculos: a dependência do 

ego, do poder, do dinheiro, do status”, entre outros. “O impulso à reforma vem desde a 

periferia, desde o mundo dos pobres e dos marginalizados”. (Cf. IVEREIGH, 2017, p. 

80). “A reforma toma lugar quando o centro se abre a esses impulsos inovadores.” 

Levando em consideração a história da Igreja, “os movimentos de reforma bem-

sucedidos vieram desde as ordens religiosas, com seus votos de pobreza e castidade e 

sua identificação com os marginalizados”. Em geral, esses movimentos buscaram, “não 

mudar as doutrinas nem ajustar a Igreja ao mundo, senão abrir o centro às necessidades 

reais da gente que sofre”; buscaram uma “conversão pastoral” da Igreja para ampliar o 

acesso aos seus bens – sacramentos, espiritualidade, salvação – à gente comum. (Cf. 

IVEREIGH, 2017, p. 81). 

Na Evangelii Gaudium, Papa Francisco assinala a necessidade de uma 

“conversão pastoral e missionária”, pois uma “simples administração” já não serve 

nesse momento. (Cf. EG nº 25). Em referência ao Vaticano II, Papa Francisco expressa 

que este “apresentou a conversão eclesial como a abertura a uma reforma permanente de 

si mesma por fidelidade a Jesus Cristo: Toda a renovação da Igreja consiste 

essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação”. Quanto às estruturas 

eclesiais, há as que “podem chegar a condicionar um dinamismo evangelizador” e há as 

“boas estruturas” que “servem quando há uma vida que as anima, sustenta e avalia”. 

Afirma que “sem vida nova e espírito evangélico autêntico, sem “fidelidade da Igreja à 

própria vocação”, toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco tempo”. (Cf. 

EG nº 26). 

Papa Francisco está inserido na “tradição de reforma periférica”. É jesuíta 

identificado com os pobres; e com caráter austero e humilde. As suas mensagens, desde 

o início, têm enfocado os sofrimentos e as necessidades dos marginalizados – os 

imigrantes, os desempregados, os indígenas, os “descartados” por uma economia 

globalizada – e reclamando os direitos a “terra, teto e trabalho”. As suas viagens 
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apostólicas testemunham isso. (Cf. IVEREIGH, 2017, p. 81). Obviamente, a questão da 

“reforma” tem um alcance ainda maior quando algumas estruturas são levadas em 

consideração como a Cúria Romana, o Colégio Cardinalício, o Instituto para as Obras 

de Religião, mais conhecido como Banco do Vaticano, a relação da Santa Sé com os 

Governos Nacionais. No entanto, relembra-se que o foco da nossa temática parte da 

“forma” de ser Igreja e não das suas estruturas institucionais. Nesse aspecto, repousa o 

nosso trabalho investigativo e para o qual está direcionada a dimensão da renovação 

desenvolvida pelo Bispo de Roma. 

O testemunho, palavra à qual o Papa Francisco faz muitas referências, começa 

consigo mesmo. O que está levando a cabo é uma renovação pastoral, “para que a Igreja 

se converta em um hospital de campo de batalha que ofereça a misericórdia de Deus aos 

seus fiéis”. (Cf. IVEREIGH, 2017, p. 82). “A misericórdia de Deus não é uma ideia 

abstrata, mas uma realidade concreta”. (Cf. MV nº 6). Há informações de pequenos 

gestos voltados para essa causa: em uma fria noite de 2015, mandou abrir vários carros 

do Vaticano para que os moradores de rua que vivem nas imediações da Santa Sé 

passassem a noite dentro deles. Também aparelhou duchas e uma barbearia para estas 

pessoas. Nesse mesmo ano, Papa Francisco pediu a um grupo de quatrocentos 

vagabundos para distribuir os Evangelhos que presenteou aos milhares de fiéis que 

assistiam o Angelus dominical e convidou a centro e cinquenta indigentes e sem teto a 

visitar os museus do Vaticano e a Capela Sistina. Uma iniciativa inédita para 

materializar seu desejo de abrir a Igreja aos pobres. (Cf. Semana, 2017, p. 83). 

Na canonização de Madre Teresa de Calcutá, em Roma, em 2016, convidou 

mais de mil e quinhentas pessoas sem casa, distribuiu-lhes assento vip e lhes deu pizza 

no almoço. Em abril desse mesmo ano, abriu um serviço gratuito de lavadoras e 

secadoras para as pessoas com escassos recursos em um edifício da comunidade católica 

Santo Egídio, em Roma. A gente o batizou com o nome de “A lavanderia do Papa”. (Cf. 

Semana, 2017, p. 83). Em 2017, havia a previsão de que quinhentos necessitados 

almoçariam com o Papa Francisco, no dia 19 de novembro, no marco da primeira 

Jornada Mundial dos Pobres, uma iniciativa do Bispo de Roma que se celebrará a cada 

ano, no domingo anterior à Festa de Cristo Rei do Universo. A expectativa é de que essa 

ação converta-se em uma tradição papal. (Cf. Semana, 2017, p. 83). 

Desde o seu primeiro aniversário natalício como Papa, convida moradores de rua 

para tomar o café da manhã, em 17 de dezembro, com ele. No entanto, na comemoração 

do ano de 2016, a convocatória esteve marcada pela diversidade, pois o Bispo de Roma 
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compartilhou a primeira refeição do dia com dez sem teto, quatro italianos, dois 

romenos, um moldávio e um peruano. Ainda no primeiro ano de seu ministério petrino, 

no mês de novembro, Papa Francisco presenteou às centenas de fiéis na Praça São 

Pedro com “caixas de Misericórdia: o remédio espiritual para os males que afligem a 

sociedade”. A curiosa caixa de “comprimidos” continha um rosário e uma imagem da 

Divina Misericórdia. (Cf. Semana, 2017, p. 83). 

O pressuposto fundamental da Igreja de ser “sinal e instrumento da salvação da 

humanidade ao longo da história” precisa transparecer em sua realidade 

fenomenológica. Caso contrário, a instituição “não mais será pertinente e significativa 

para seus contemporâneos”, tão pouco conseguirá realizar a sua missão evangelizadora 

através de sua proclamação e seu testemunho. Pois a proclamação deverá ser realizada 

numa linguagem acessível ao mundo de hoje, que leve em consideração as tensões e os 

condicionamentos da complexa sociedade hodierna, com uma mensagem realmente 

salvífica porque conhecedora do ser humano em seus anseios e em suas limitações. E 

“mais importante ainda é o testemunho eclesial, modalidade mais convincente da 

proclamação do Reino de Deus”. (Cf. MIRANDA, 2013, p. 6). 

 

* * * 

 

Na Gaudete Et Exsultate, Papa Francisco relembra que o Vaticano II, através da 

Lumen Gentium nº 11, salientou vigorosamente: “Munidos de tantos e tão grandes 

meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados 

pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho”. (Cf. nº 10). Antes dessa, 

porém, já assinalava algumas tentações na “crise do compromisso comunitário”, entre 

elas o “mundanismo espiritual”, que tem como um de seus alimentos, “o fascínio do 

gnosticismo”, “uma fé fechada no subjetivismo”, no qual interessa somente uma 

“determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos” que 

supostamente dão conforto e iluminação, mas, em última instância, “a pessoa fica 

enclausurada na imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos”. Trata-se de 

um imanentismo antropocêntrico, no qual não há interesse por Jesus Cristo e pelo outro; 

uma forma desvirtuada do Cristianismo. (Cf. EG nº 94). 

 Ao longo da história da Igreja, entretanto, fez-se “bem claro que aquilo que 

mede a perfeição das pessoas é o seu grau de caridade, e não a quantidade de dados e 

conhecimentos” acumulados. Pontua o Papa Francisco que “os “gnósticos”, baralhados 
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neste ponto, julgam os outros segundo conseguem, ou não, compreender a profundidade 

de certas doutrinas”. E que “concebem uma mente sem encarnação, incapaz de tocar a 

carne sofredora de Cristo nos outros, engessada em uma enciclopédia de abstrações”. 

Pois “ao desencarnar o mistério, em última análise preferem “um Deus sem Cristo, um 

Cristo sem Igreja, uma Igreja sem povo”.” (Cf. Gaudete Et Exultate, nº 37). 

Adverte, no entanto, que não se refere aos racionalistas inimigos da fé cristã, o 

que pode, segundo a sua declaração, ocorrer dentro da Igreja, seja nos leigos das 

Paróquias como em quem ensina Filosofia ou Teologia em centros de formação. Indica 

também que é típico dos gnósticos pretenderem “tornar perfeitamente compreensível 

toda a fé e todo o Evangelho”, com as suas explicações. Ainda chama a atenção para o 

fato de que os gnósticos “absolutizam as suas teorias e obrigam os outros a submeter-se 

aos raciocínios” usados por si. E em sua conclusão, esclarece que “uma coisa é o uso 

saudável e humilde da razão para refletir sobre o ensinamento teológico e moral do 

Evangelho, outra é pretender reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica fria e dura, 

que procura dominar tudo”. (Cf. Gaudete Et Exsultate, nº 39). 

Há limites para a razão. Papa Francisco adverte para o fato de que não se pode 

pretender que o modo pessoal de compreender a verdade seja usado para exercer “um 

controle rigoroso sobre a vida dos outros”. Assim, relembra que “na Igreja convivem 

legitimamente diferentes maneiras de interpretar muitos aspectos da doutrina e da vida 

cristã, que, na sua variedade, “ajudam a explicitar melhor o tesouro riquíssimo da 

Palavra”.” (Cf. Gaudete Et Exsultate, nº 43). Ao relembrar São Francisco de Assis, 

explica que o Santo, “ao ver que alguns dos seus discípulos ensinavam a doutrina, quis 

evitar a tentação do gnosticismo”. Então, este escreveu da seguinte forma a Santo 

Antônio de Lisboa: “Apraz-me que interpreteis aos demais frades a sagrada teologia, 

contanto que este estudo não apague neles o espírito da santa oração e devoção.” 

Reconhecia assim, explica o Papa Francisco, “a tentação de transformar a experiência 

cristã em conjunto de especulações mentais”, que acabam por afastar a pessoa do 

frescor do Evangelho. (Cf. Gaudete Et Exsultate, nº 46). 

 

* * * 

 

A realização deste trabalho trouxe inúmeras contribuições ao crescimento 

intelectual a partir da leitura bibliográfica e documental necessária para o conhecimento 

de Pe. Bergoglio, desde o início de sua trajetória eclesial ao incipiente ministério de 
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Bispo de Roma. Entretanto, o diálogo com algumas pessoas inseridas no âmbito da 

Igreja Católica e também com professores e profissionais qualificados em pesquisa 

permitiu um significativo acréscimo no levantamento de dados sobre a temática, cuja 

abordagem está longe de ser definitiva; ao contrário, quanto mais investimento na 

compreensão do assunto, maior o desejo de prosseguir na respectiva investigação. Em 

que pese a importância do distanciamento “apaixonado” pelo objeto de estudo, nada 

como a humilde convicção de que a escolha está baseada no interesse profundo pelo 

entendimento do fenômeno real.  

Do plano de trabalho à escrita do texto, algumas surpresas agradáveis e outras 

amargas; mas, sempre conduzida pela esperança de que os desafios são oportunidades 

para alargar o horizonte da existência humana. Assim, entre altos e baixos, há o 

reconhecimento da força dessa experiência para a maturidade científica, gestada ao 

longo desses anos. Não me resta dúvida de que há muito por ser feito a partir dela, mas 

esse impulso fez uma significativa diferença. Dada a riqueza de exploração do objeto de 

estudo, alguns limites também foram sentidos; porém, sempre na perspectiva da 

manutenção do foco. Em função disso, algumas questões postas inicialmente para esta 

construção foram gradativamente substituídas, sem que houvesse uma exclusão radical, 

pois nada está desperdiçado; mas, na medida do possível, rearticulado no texto. Não 

obstante, há o desejo de que o presente trabalho seja proveitoso para o desenvolvimento 

de pesquisas futuras, a partir do desdobramento de algum ponto em questão; assim 

como de publicação, cuja primeira utilização poderá ser um ou mais artigos científicos 

ou mesmo um livro; este, com os devidos aperfeiçoamentos. 

Por fim, o gosto por fazer a tese de doutorado suscita o interesse pessoal pela 

continuidade da leitura a respeito do tema estudado e de outros decorrentes da 

necessidade de aprofundamento. A experiência positiva já mobiliza o interior nessa 

“peregrinação”. Então, a conjuntura momentânea é vista como uma espécie de “pausa” 

que certamente será frutífera pelo futuro diálogo com a Banca Examinadora, com vista à 

“retomada” da jornada sem ansiedade; mas imbuída da grata satisfação pelo 

desenvolvimento constante. 
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Cronologia de Jorge Mario Bergoglio 

 

1936: Nasceu em Buenos Aires, no dia 17 de dezembro. Filho de imigrantes italianos. 

1957: Aos 21 anos de idade, entra no Seminário Arquidiocesano de Buenos Aires, 

localizado no bairro portenho de Villa Devoto. Neste mesmo ano sofre de pneumonia e 

o seu pulmão direito lhe é parcialmente retirado. 

1958: No dia 11 de março, entra no noviciado da Companhia de Jesus, que foi realizado 

em Córdoba. 

1960: Dois anos depois, em 12 de março, faz os primeiros votos como jesuíta. E estuda 

ciências humanas em Padre Hurtado, no Chile. 

1961 a 1963: Estuda no Seminário de São Miguel, em Buenos Aires. 

1964 a 1965: Ensina Literatura e Psicologia na Escola Secundária Jesuíta, em Santa Fé. 

1966: Um ano depois, leciona na prestigiosa escola secundária, Colégio del Salvador, 

em Buenos Aires. 

1967 a 1970: Estuda Teologia no Seminário de São Miguel. Nesse período, em 13 de 

dezembro de 1969 é ordenado Sacerdote. 

1970 a 1971: Passa pela Terceira Provação, em Alcalá de Henares, na Espanha. 

1971 a 1973: É nomeado mestre de noviços e vice-chanceler no Seminário de São 

Miguel; neste último ano faz seus votos perpétuos como jesuíta. 

1973 a 1979: Após eleição ocorrida em 31 de julho de 1973, é Superior dos jesuítas da 

Província da Argentina e do Uruguai. 

1979 a 1985: É reitor do Colégio Máximo e professor de Teologia. 

1986: Vai à Alemanha para terminar a sua tese doutoral, objetivo que não será 

alcançado. 

1986 a 1989: Ensina Teologia Pastoral no Colégio Máximo de San Miguel. 

1990: No dia 25 de junho, foi-lhe retirada a cadeira de Teologia Pastoral. Pe. Bergoglio 

é destinado a Córdoba, onde permanece até o dia 20 de maio de 1992. 

1992: No dia 27 de junho é ordenado Bispo Auxiliar de Buenos Aires. 

1997: No dia 3 de junho é nomeado Arcebispo Coadjutor de Buenos Aires. 

1998: No dia 28 de fevereiro é nomeado Arcebispo de Buenos Aires. 

2001: No dia 21 de fevereiro, passa a Cardeal. É Relator Geral Adjunto da X 

Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. 
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2005: Recebe o segundo maior número de votos no conclave, pelo qual foi eleito o 

Cardeal Joseph Ratzinger, como sucessor do Papa João Paulo II. 

2005 a 2011: Após eleição, é presidente da Conferência dos Bispos na Argentina. 

2013: No dia 13 de março, é eleito Papa, sucedendo a Bento XVI. 
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