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Papa no Reino Unido: 1º dia 

 

Escoceses enfileiram-se nas ruas para ver o Papa 

Bento XVI completa 

seu primeiro dia da viagem ao Reino Unido 

Por Edward Pentin 

EDIMBURGO, quinta-feira, 16 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – Bento XVI 
aterrissou no aeroporto de Edimburgo um pouco antes das 10h30 de uma manhã 
marcada pelo vento e a humidade. 

Mas o sol também estava brilhando, e o Santo Padre surgiu descansado, demonstrando 
paz e alegria ao sair do avião. 

Ele foi saudado pelo duque de Edimburgo, um gesto sem precedentes, significando o 
quanto a Coroa valoriza a primeira visita de Estado de um Papa. Também foram recebê-
lo o arcebispo primaz da Escócia, Inglaterra e Gales, cardeal Keith Patrick O'Brien, o 
arcebispo Vincent Nichols, e o coordenador do governo da visita, Lord Patten of 
Barnes. 

Os fiéis enfileiraram-se na rota da comitiva que levou o Papa ao Palácio de 
Holyroodhouse, onde a rainha Elizabeth II o aguardava. Ali estavam ainda o arcebispo 
de Cantuária, Rowan Williams, e autoridades políticas. 

A grandeza da ocasião não foi despercebida pelo Papa. Enquanto a Guarda Escocesa 
tocava o hino nacional, ele fez uma saudação de respeito. Então caminhou – ainda 
sorrindo – pelo Palácio com a rainha, momento em que se detiveram para uma reunião 
fechada de 20 minutos, da qual também participou o príncipe Phillip.  

Mas foram as saudações formais, na sequência, que evidenciaram o teor da visita, 
verdadeiramente histórica, e os temas que surgirão nos próximos três dias. O Santo 
Padre falou com ênfase da contribuição da Grã-Bretanha para o mundo, ressaltando que 
o bem que o país alcançou se deve a suas “profundas raízes cristãs”. 

O pontífice criticou o “secularismo agressivo”, advertiu quanto à exclusão de Deus, da 
religião e da virtude da vida pública, que conduz a uma visão redutiva da pessoa e de 
seu destino. 

Ele também dirigiu algumas palavras aos meios de comunicação, especialmente os 
britânicos, convidando a promover “a paz das nações, o desenvolvimento integral dos 
povos e a difusão dos autênticos direitos humanos”. 
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Herança comum 

Em seu discurso, a rainha, que é também a Suprema Governadora da Igreja da 
Inglaterra, afirmou que a presença do Papa “recorda-nos nossa comum herança cristã”. 
Ela se referiu à contribuição da Igreja Católica para o bem do mundo e destacou a 
importância do diálogo. Pediu que os britânicos e o Papa “permaneçam unidos” na 
convicção de que as “religiões jamais podem-se tornar veículos de ódio”. 

Uma breve recepção, para 400 convidados, incluindo bispos, líderes religiosos e 
políticos, foi realizada antes do Papa seguir no papamóvel para almoçar com os bispos 
da Escócia. A polícia estima que 100 mil pessoas foram às ruas de Edimburgo para 
saudar o pontífice em sua passagem. A multidão o aplaudiu calorosamente. O Papa 
estava acompanhado no trajeto pelo cardeal O'Brien e por monsenhor Georg 
Gaenswein, seu secretário.  

As ameaças de protesto não se concretizaram na Escócia. Além de um pequeno grupo 
de pessoas colando cartazes sobre episódios de abuso sexual, não houve outros 
incidentes. Em contrapartida, uma viva multidão compareceu ao Bellahouston Park, um 
grande espaço verde nos arredores de Glasgow, para participar da Missa ao ar livre no 
entardecer. 

Estimativas apontam entre 70 mil e 100 mil pessoas. Um ambiente de festa era a cena 
quando o Papa chegou, com os peregrinos acenando com bandeiras. 

“É maravilhoso e nós, como escoceses, temos o privilégio do Papa ter vindo aqui”, disse 
a peregrina Alice Boyle, que também participou quando João Paulo II ali esteve em 
1982. 

Tom Emans, outro peregrino que acenava com uma bandeira do Vaticano, disse esperar 
que esta visita “ajude as pessoas a pensar sobre a religião e também no próximo; será 
um momento de testemunho dos valores cristãos”. 

Em sua homilia, o Papa disse que a evangelização da cultura é de máxima importância, 
em um tempo em que a ditadura do relativismo ameaça obscurecer a verdade da 
natureza humana, seu destino e seu bem último. 

Segundo o pontífice, “há quem queira excluir a religião do discurso público, privatizá-la 
ou pintá-la como uma ameaça à igualdade e à liberdade, mas a religião, de fato, é 
garantia de liberdade e respeito autênticos”. 

Aos jovens, diante das tentações do mundo, o pontífice afirmou que só uma coisa dura 
verdadeiramente: o amor pessoal de Jesus Cristo por cada pessoa. 

Após a Missa, o Papa dirigiu-se ao aeroporto de Glasgow e, tendo cumprido uma 
agenda cheia, voou para Londres. Um outro dia histórico será esta sexta-feira, quando 
ele falará no Westminster Hall, lugar onde São Thomas More, o padroeiro dos políticos, 
foi julgado e condenado por defender os princípios cristãos, em oposição ao Estado. 
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Por essa razão e pelo grande simbolismo que envolve, alguns aguardam este discurso 
como um dos mais importantes de seu pontificado. 

 

Papa não está preocupado pelas críticas que 
precederam sua viagem 

Explica aos jornalistas no voo a Edimburgo 

EDIMBURGO, quinta-feira, 16 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - Bento XVI não está 
preocupado com as críticas que precederam sua viagem ao Reino Unido, certo da 
"grande história de tolerância" destas ilhas, segundo ele mesmo explicou hoje aos 
jornalistas, no voo que o levava rumo a Edimburgo.  

"Sigo adiante com grande valentia e com alegria", confessou aos 70 jornalistas que o 
acompanhavam e que apresentaram perguntas por escrito, escolhidas depois e lidas pelo 
Pe. Federico Lombardi, SJ, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. 

"Tenho que admitir que não estou preocupado, pois quando estive na França, tinham 
dito: ‘Este país é o mais anticlerical, com fortes correntes anticlericais e com 
pouquíssimos fiéis'. Quando fui à República Tcheca, disseram: ‘Este é o país mais 
antirreligioso da Europa e o mais anticlerical também'", explicou o Santo Padre. 

Anticatolicismo e grande tolerância 

"Todos os países ocidentais, cada um segundo sua própria maneira, segundo a própria 
historia, têm fortes correntes anticlericais e anticatólicas, mas têm também sempre uma 
forte presença de fé", afirmou na primeira pergunta que respondeu aos jornalistas. 

"Na França e na República Tcheca, vi e vivi uma calorosa acolhida por parte da 
comunidade católica, uma forte atenção por parte de agnósticos que, no entanto, estão 
em busca, querem conhecer e encontrar os valores que permitem o progresso da 
humanidade, e estiveram muito atentos para ver si poderiam ouvir algo de mim neste 
sentido; e vi a tolerância e o respeito dos que são anticatólicos." 

Certamente, reconheceu, "a Grã-Bretanha tem sua própria história de anticatolicismo. 
Isso é evidente. Mas é também um país com uma grande tolerância. Tenho certeza de 
que, por um lado, haverá um acolhimento positivo dos católicos e dos crentes, e que 
haverá atenção dos que buscam como seguir adiante nesta nossa época, assim como 
respeito e tolerância recíproca onde há anticatolicismo". 

A Igreja não deve buscar a si mesma 

Em resposta a uma segunda questão, na qual perguntaram ao Papa "se pode fazer algo 
para que a Igreja seja uma instituição mais crível e atrativa para todos", ele esclareceu 
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que "uma Igreja que busca sobretudo ser atrativa já estaria em um caminho 
equivocado". 

"Porque a Igreja não trabalha para si, não trabalha para aumentar os próprios números, o 
próprio poder - advertiu. A Igreja está ao serviço de Outro, não está a serviço de si 
própria, não está para ser um corpo forte, mas para tornar acessível o anúncio de Jesus 
Cristo, as grandes verdades, as grandes forças de amor e de reconciliação, que 
apareceram nesta figura e que vêm sempre da presença de Jesus Cristo." 

Neste sentido, segundo o Bispo de Roma, "a Igreja não busca ser atrativa, mas deve ser 
transparente para que Jesus Cristo apareça. E, na medida em que não existe para si 
mesma, como corpo forte e poderoso no mundo, mas se torna simplesmente a voz de 
Outro, ela se converte realmente em transparência da grande figura de Cristo e das 
grandes verdades que trouxe à humanidade, da força do amor. Quando é assim, é ouvida 
e aceita". 

O verdadeiro ecumenismo 

"A Igreja não deveria considerar a si mesma, mas ajudar os outros a considerarem 
Outro, e ela mesma deve ver e falar de Outro e por Outro - insistiu. Neste sentido, 
parece-me também que anglicanos e católicos têm o mesmo dever, a mesma direção a 
seguir." 

"Se os anglicanos e os católicos fazem ver que não servem a si mesmos, mas que são 
instrumentos de Cristo - amigos do Esposo, como diz São João -, se ambos seguem a 
prioridade de Cristo e não de si mesmos, então progridem juntos." 

"Porque então a prioridade de Cristo os une e deixam de ser concorrentes, cada um 
buscando o número; estão unidos no compromisso pela verdade de Cristo, que entra no 
mundo, e dessa forma se encontram também reciprocamente em um verdadeiro e 
fecundo ecumenismo", concluiu. 

 

Abusos sexuais: Igreja não vigiou 
suficientemente, reconhece Papa 

Na coletiva de imprensa rumo à Escócia 

EDIMBURGO, quinta-feira, 16 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - A Igreja não vigiou 
suficientemente para prevenir e responder aos casos de abusos sexuais de clérigos, 
reconheceu Bento XVI hoje, no avião que o levava a Edimburgo para começar sua 
visita ao Reino Unido.  

O Papa respondeu a uma das perguntas formuladas pelos jornalistas na costumeira 
coletiva de imprensa, na qual constatou a perda de confiança dos fiéis como 
consequência dos escândalos que vieram à tona nos últimos anos. 
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Um choque 

Em primeiro lugar, confessou o Papa, "tenho de dizer que estas revelações foram um 
choque para mim, são uma grande tristeza". 

"É difícil entender como foi possível esta perversão do ministério sacerdotal", 
reconheceu. 

"O sacerdote, no momento da ordenação, preparado durante anos para este momento, 
diz ‘sim' a Cristo para tornar-se sua voz, sua boa, suas mãos, e servi-lo com toda a sua 
existência, para que o Bom Pastor, que ama, que ajuda e que guia à verdade esteja 
presente no mundo." 

"É difícil compreender como um homem que fez e disse tudo isso pode depois cair nesta 
perversão - acrescentou. É uma grande tristeza; uma tristeza também o fato de a 
autoridade da Igreja não ter sido suficientemente vigilante, veloz e decidida para tomar 
as medidas necessárias." 

Por este motivo, o Sucessor de Pedro considera que "estamos em um momento de 
penitência, de humildade, de renovada sinceridade, como escrevi aos bispos irlandeses". 

"Acho que agora devemos viver precisamente um tempo de penitência, um tempo de 
humildade, renovar e aprender novamente a sinceridade absoluta" considerou. 

As vítimas, primeiro interesse. 

O Bispo de Roma falou depois sobre a maneira como a Igreja deve atender às vítimas 
desses abusos.  

"Como podemos reparar? O que podemos fazer para ajudar essas pessoas a superar este 
trauma, a reencontrar a vida, a reencontrar também a confiança na mensagem de 
Cristo?", perguntou-se. 

E respondeu: "Atenção, compromisso com as vítimas é a primeira prioridade, com 
ajudas materiais, psicológicas e espirituais". 

Os culpados 

Depois, apresentou-se o problema de como reagir diante das pessoas culpadas por estes 
delitos; o Pontífice propôs, antes de tudo, que lhes seja aplicada "a justa pena" e que 
sejam excluídas "de toda possibilidade de contato com os jovens". 

"Sabemos que isso é uma doença - esclareceu -, que a vontade livre não funciona onde 
há uma doença e, portanto, devemos proteger estas pessoas de si mesmas e encontrar a 
maneira de ajudá-las e excluí-las de todo acesso aos jovens." 

Por último, considerou que é necessário dar toda a importância necessária à "prevenção 
e educação na escolha dos candidatos ao sacerdócio", ou seja, é preciso "estar atentos 
para que, segundo as possibilidades humanas, sejam excluídos casos futuros". 
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John Henry Newman, “doutor da Igreja”, 
segundo Bento XVI. 

“Ponte entre anglicanos e católicos”, diz aos 
jornalistas. 

EDIMBURGO, quinta-feira, 16 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - Bento XVI definiu 
John Henry Newman, C.O. (1801-1890), cardeal, teólogo, a quem beatificará neste 
domingo, como "doutor da Igreja" e "ponte entre anglicanos e católicos".  

O pontífice traçou um perfil pessoal desta figura destacada do Movimento de Oxford, na 
coletiva de imprensa que teve com os 70 jornalistas que o acompanharam no voo Roma-
Edimburgo, na manhã de hoje. 

Newman, disse, é um homem moderno, "com todas as dúvidas e os problemas do nosso 
ser de hoje"; um homem de "grande cultura", com "conhecimento dos grandes tesouros 
da cultura da humanidade"; e de "vida espiritual com Deus". 

Estes três elementos, sublinhou, "dão a este homem uma grandeza excepcional para a 
nossa época e por isso é uma figura de doutor da Igreja para nós e para todos, e também 
uma ponte entre anglicanos e católicos". 

Para o Bispo de Roma, Newman é "um homem moderno, que viveu todo o problema da 
modernidade, que viveu também o problema do agnosticismo, da impossibilidade de 
conhecer Deus, de crer". 

"Um homem que esteve durante toda a sua vida em caminho, em caminho para deixar-
se transformar pela verdade, em uma busca de grande sinceridade e de grande 
disponibilidade, para conhecer, encontrar e aceitar o caminho rumo à verdadeira vida." 

"Esta modernidade interior da sua vida implica na modernidade da sua fé. Não é uma fé 
em fórmulas de um tempo passado, mas uma fé sumamente pessoal, vivida, sofrida, 
encontrada em um longo caminho de renovação e de conversões", disse, sublinhando 
com seu tom de voz esta última palavra no plural. 
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Papa recorda ao Reino Unido seu passado cristão 
e seu papel no mundo 

Visita começa pela Escócia 

Por Karna Swanson 

EDIMBURGO, quinta-feira, 16 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – Nesta quinta-feira, 
Bento XVI iniciou sua visita oficial de quatro dias ao Reino Unido. Em uma reunião 
com os líderes do Estado, ele enfatizou a liderança da nação ao longo da história e 
destacou suas raízes cristãs. 

O Papa chegou esta manhã ao aeroporto de Edimburgo, onde foi recebido pelo príncipe 
Felipe, duque de Edimburgo, o arcebispo Faustino Sainz Muñoz, núncio apostólico, 
Alex Salmond, primeiro-ministro da Escócia, e outras personalidades. 

Esta é a primeira visita oficial de Estado de um Papa ao Reino Unido, iniciada por um 
convite da rainha Elizabeth II a Bento XVI. A última visita papal (de caráter pastoral) 
aconteceu em 1982, com João Paulo II. 

A cerimônia de boas-vindas a Bento XVI, com a presença da rainha, aconteceu no 
Palácio de Holyroodhouse. Ali, o pontífice manteve reunião fechada com Elizabeth II. 

Depois, no parque do palácio, o Santo Padre pronunciou um discurso aos dirigentes 
políticos, civis e líderes eclesiásticos da Escócia, em que destacou as “as profundas 
raízes cristãs que ainda estão presentes em todos os âmbitos da vida britânica". 

“O respeito dos seus antepassados pela verdade e pela justiça, pela misericórdia e pela 
caridade, chegam até vós por meio de uma fé que continua sendo uma força poderosa 
para o bem do vosso reino e pelo maior benefício de cristãos e não-cristãos por igual”, 
disse Bento XVI. 

“Encontramos muitos exemplos dessa força do bem na longa história da Grã-Bretanha”, 
afirmou. 

“Devido a figuras como William Wilberforce e David Livingstone, a Grã-Bretanha 
interveio diretamente para deter o tráfico internacional de escravos”, assinalou o Papa. 

Também destacou o exemplo de mulheres como Florence Nightingale, que, “inspiradas 
pela fé, serviram os pobres e doentes e estabeleceram novos métodos na assistência de 
saúde que posteriormente se difundiram em toda parte”. 

Nesse sentido, disse o Papa, “John Henry Newman, cuja beatificação celebrarei 
proximamente, foi um dos muitos cristãos britânicos da sua época, cuja bondade, 
eloquência e trabalho honraram seus conterrâneos”. 
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Lutar contra a tirania  

O Santo Padre quis destacar também o importante papel da Grã-Bretanha e seus 
dirigentes durante a Segunda Guerra Mundial, ao enfrentar “a tirania nazista, que 
desejava erradicar Deus da sociedade e negava nossa comum humanidade a muitos, 
especialmente aos judeus, a quem não consideravam dignos de viver”. 

“Recordo também a atitude do regime com relação aos pastores cristãos ou religiosos 
que proclamaram a verdade no amor, se opuseram aos nazistas e pagaram por isso com 
suas vidas.” 

Ademais, a Grã-Bretanha “teve um papel essencial na construção do consenso 
internacional de pós-guerra, que favoreceu a criação das Nações Unidas e marcou o 
começo de um período de paz e prosperidade na Europa, até então desconhecido”. 

Também louvou “os acontecimentos na Irlanda do Norte, que conduziram à assinatura 
do Acordo da Sexta-feira Santa e à restituição de responsabilidades à Assembleia da 
Irlanda do Norte”, que “ajudaram a chegar a uma solução pacífica do conflito”. 

“Ao ver o exterior, o Reino Unido continua sendo, política e economicamente, uma 
figura chave no âmbito internacional”, afirmou o Papa. 

“Da mesma forma, dado que suas opiniões têm uma audiência tão ampla, os meios de 
comunicação britânicos têm uma responsabilidade mais grave que a maioria e uma 
maior oportunidade para promover a paz das nações, o desenvolvimento integral dos 
povos e a difusão dos autênticos direitos humanos.” 

Por isso, insistiu com os presentes em que não de deve debilitar “a raiz cristã que 
sustenta suas liberdades”. 

“Que nesta exigente empresa, mantenha sempre seu respeito por esses valores 
tradicionais e expressões culturais que as formas mais agressivas do secularismo já não 
valorizam ou nem sequer toleram”, disse o Papa. 

Por sua parte, a rainha Elizabeth II reconheceu que a religião “sempre foi um elemento 
crucial na identidade nacional e na consciência histórica” britânica. Ela quis destacar o 
papel da Santa Sé em âmbito internacional, particularmente na resolução do conflito 
norte-irlandês. 

“Eu sei que a reconciliação foi um tema central na vida do cardeal John Henry 
Newman, para quem vai-se celebrar a missa de beatificação no domingo”, afirmou a 
rainha, desejando que a visita do Papa seja “uma oportunidade para aprofundar a relação 
entre a Igreja Católica Romana e a Igreja da Inglaterra e a Igreja da Escócia”. 

Após o discurso, o pontífice se dirigiu à residência do arcebispo de Edimburgo para 
almoçar com o restante da delegação. Daí se dirigiu para a celebração da Missa ao ar 
livre no Bellahouston Park de Glasgow. 
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Bento XVI adverte escoceses contra mau uso da 
liberdade 

Pede aos fiéis que defendam a contribuição do 
cristianismo 

GLASGOW, quinta-feira, 16 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – Bento XVI convidou 
nesta quinta-feira os fiéis escoceses a levantar a voz em defesa do direito a viver em 
uma sociedade promotora do bem-estar de seus cidadãos, não numa “selva” de 
liberdades arbitrárias.  

Foi o que o pontífice afirmou nesta quinta-feira, ao celebrar a missa ao ar livre 
no Bellahouston Park, em Glasgow (Escócia). 

Trata-se do mesmo parque em que João Paulo II celebrou a Missa durante sua visita à 
Escócia em 1982. 

Bento XVI deu início à viagem de quatro dias ao Reino Unido, que incluirá um discurso 
perante representantes da sociedade britânica e a beatificação do cardeal John Henry 
Newman. 

Em sua homilia na Missa da tarde desta quinta-feira, o Santo Padre referiu-se a temas 
que vão desde os avanços no ecumenismo à necessidade de orar pelas vocações. 

Irmãos e irmãs 

Quanto ao papel da religião na sociedade, Bento XVI enfatizou sua contribuição 
essencial à liberdade e ao bem público. 

“A evangelização da cultura é de especial importância em nossa época, quando a 
‘ditadura do relativismo’ ameaça escurecer a verdade imutável sobre a natureza do 
homem, sobre seu destino e seu bem último.” 

 
“Hoje em dia, alguns buscam excluir da esfera pública as crenças religiosas, relegá-las 
ao âmbito privado, objetando que são uma ameaça para a igualdade e para a liberdade. 
No entanto, a religião é, na verdade, garantia de autêntica liberdade e respeito, que nos 
leva a ver cada pessoa como um irmão ou irmã.” 

O bispo de Roma fez um apelo aos leigos para que sigam seu chamado batismal, sendo 
“exemplos de fé em público” e promotores da “sabedoria e da visão da fé no foro 
público”. 

“A sociedade atual precisa de vozes claras que proponham nosso direito de viver, não 
em uma selva de liberdades autodestrutivas e arbitrárias, mas em uma sociedade que 
trabalhe pelo verdadeiro bem-estar dos seus cidadãos e lhes ofereça guia e proteção em 
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sua fraqueza e fragilidade”, afirmou o Papa, convidando os escoceses a não terem medo 
“de oferecer este serviço aos vossos irmãos e irmãs, ao futuro da vossa amada nação”. 

O Papa lembrou o apóstolo da Escócia, São Ninian, cuja festa celebra-se hoje. Este 
santo “não teve medo de elevar sua voz sozinho – afirmou –. Seguindo os passos dos 
discípulos que nosso Senhor enviou antes dele, Ninian foi um dos primeiros 
missionários católicos em trazer a boa notícia de Jesus Cristo aos seus irmãos 
britânicos”. 

Ninian foi seguido por uma geração de outros santos, que inspiraram séculos de fiéis 
que mantiveram a fé, acrescentou o pontífice. 

“Esforçai-vos por ser dignos desta grande tradição", convidou os escoceses. "Que a 
exortação de São Paulo, na primeira leitura, seja para vós uma constante inspiração: 
‘Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na 
esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração’”. 

 

“Jovens, a Igreja agora pertence a vós”, 

afirma Papa. 

Adverte contra o que não é importante na vida 

GLASGOW, quinta-feira, 16 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - Bento XVI alertou os 
jovens contra o que é inútil na vida, recomendando-lhes que sejam conscientes da sua 
dignidade como filhos de Deus e vivam em coerência com isso.  

O Papa fez este convite sincero aos jovens de hoje enquanto celebrava uma Missa ao ar 
livre, em uma tarde escocesa ensolarada, no Bellahouston Park, a aproximadamente 5 
km do centro de Glasgow. 

Multidões balançando bandeiras do Vaticano deram as boas-vindas ao Papa em 
Edimburgo, e ele fez o papamóvel parar para beijar uma pequena menina. Houve um 
momento de recolhimento silencioso da multidão, antes de começar a Missa. 

O Pontífice chegou hoje à Escócia, começando assim uma viagem de 4 dias ao Reino 
Unido, que incluirá um discurso a representantes da sociedade britânica e a beatificação 
do cardeal John Henry Newman. 

A homilia do Santo Padre se referiu a temas que vão do ecumenismo e da evangelização 
da cultura à necessidade de orar pelas vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. Este 
foi o último tema que fez parte da sua saudação particular aos jovens, com a qual 
encerrou a homilia. 

"Convido-vos a levar uma vida digna do nosso Senhor e de vós mesmos", disse aos 
"queridos jovens católicos da Escócia". 
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Brilhantes, mas vazios. 

Bento XVI reconheceu as "muitas tentações que deveis enfrentar cada dia - drogas, 
dinheiro, sexo, pornografia, álcool - e que o mundo vos diz que vos darão felicidade, 
quando, na verdade, estas coisas são destrutivas e criam divisão". 

"Só uma coisa permanece: o amor pessoal de Jesus por cada um de vós. Buscai-o, 
conhecei-o e amai-o, e Ele vos libertará da escravidão da existência deslumbrante, mas 
superficial, que a sociedade atual propõe frequentemente." 

"Deixai de lado tudo o que é indigno e descobri vossa própria dignidade como filhos de 
Deus." 

O Pontífice acrescentou que o Evangelho da Missa de hoje, marcada pela festa de São 
Ninian, apóstolo da Escócia, inclui a exortação de Jesus a orar pelas vocações. 

"Elevo minha súplica para que muitos de vós conheçais e ameis Jesus e, por meio deste 
encontro, vos dediqueis por completo a Deus, especialmente aqueles dentre vós que 
fostes chamados ao sacerdócio ou à vida religiosa", disse o Santo Padre aos jovens. 

"Este é o desafio que o Senhor vos dirige hoje: a Igreja agora pertence a vós!" 

Exemplos luminosos 

Anteriormente, o Papa se dirigiu de forma particular aos bispos e sacerdotes, animando-
os também a rezar pelas vocações. 

Pediu aos bispos que dessem prioridade aos sacerdotes e à sua santificação. 

"Vivei em plenitude a caridade que brota de Cristo, colaborando com todos eles, em 
particular com os que têm escasso contato com seus irmãos no sacerdócio - instou. 
Rezai com eles pelas vocações, para que o Senhor da messe envie trabalhadores à sua 
vinha." 

O Papa também convidou os bispos a se comprometerem pessoalmente na formação dos 
sacerdotes e também dos diáconos. 

"Sede pais e exemplo de santidade para eles, animando-os a crescer em conhecimento e 
sabedoria no exercício da missão de pregar, à qual foram chamados", afirmou. 

Falando aos sacerdotes, recordou-lhes seu chamado à santidade e a modelar suas vidas 
segundo a cruz de Cristo. 

"Pregai o Evangelho com um coração puro e com reta consciência - convidou. Dedicai-
vos somente a Deus e sereis exemplo luminoso de santidade, de vida simples e alegre 
para os jovens; eles, por sua vez, desejarão certamente unir-se a vós em vosso solícito 
serviço ao povo de Deus." 
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Igreja anglicana vê na visita papal uma ponte de unidade 

Fala o representante do arcebispo de Cantuária em Roma 

Por Serena Sartini 

ROMA, quinta-feira, 16 de agosto de 2010 (ZENIT.org) – O reverendo Canon David 
Richardson, representante do arcebispo de Cantuária na Santa Sé, diretor do Centro 
Anglicano de Roma, conversou brevemente com ZENIT sobre a importância da visita 
do Papa ao Reino Unido, no âmbito do diálogo inter-religioso. 

ZENIT: É a primeira visita de Estado de um Papa ao Reino Unido. O senhor 
imagina que ajudará à unidade das Igrejas anglicana e católica? 

Richardson: Eu acredito que a visita tem o potencial de ser um meio de construção de 
pontes. Ela contribui para o crescente entendimento entre anglicanos e católicos. 

ZENIT: O Papa beatificará o cardeal Newman. Esse ato é de união ou divisão nas 
relações entre anglicanos e católicos? 

Richardson: John Henry Newman sempre foi uma figura um tanto ambígua, tanto 
dentro anglicanismo como no catolicismo romano. Como anglicano, tinha algo de 
profeta e chamou a Igreja da Inglaterra, aquela parte do anglicanismo que era sua casa, a 
retomar a visão de si mesma que tinha perdido ou estava em risco de perder. Profetas 
tendem a não ser honrados entre seu próprio povo e no seu próprio tempo, contudo, eles 
geralmente deixam discípulos. Assim foi com Newman. Quando ele se tornou católico 
romano, nem sempre foi calorosamente abraçado por seus novos correligionários. Ele 
mudou muito pouco dos seus escritos que tinham sido publicados como anglicano. Isso 
sugere que ele afirma em si a possibilidade de ser inteiramente católico e ortodoxo em 
teologia como um anglicano. No entanto, para Newman, tornar-se um católico romano 
parecia ser o passo necessário. Eu veria algumas possibilidades de tensão na 
beatificação se fosse ignorado o fato de que Newman foi formado como anglicano e, 
posteriormente, como católico romano, ele reconheceu, em sua Apologia, sua dívida 
com a Igreja que o formara. No entanto, eu não acredito que este fato escapará. 

ZENIT: Pessoalmente, qual é sua relação com o Papa? 

Richardson: Eu encontro o Santo Padre raramente. Encontrei-o de forma privada, em 
seu apartamento, duas vezes, momentos em que o arcebispo de Cantuária estava 
presente. Eu também o encontrei em liturgias, a maioria de natureza ecumênica. Ele 
sempre foi amável e eu admiro sua grandeza como teólogo. Ter hoje o Papa e o 
arcebispo de Cantuária, duas grandes figuras teológicas, torna fascinante o momento do 
desempenho de minha função. 

ZENIT: Espera protestos no decorrer da visita do Papa? 

Richardson: Talvez haja. Mas eu me recordo de quando o Papa foi à Austrália para a 
Jornada Mundial da Juventude. Falava-se de todos os tipos de protesto. Naquele caso, as 
pessoas o levaram no coração, tanto católicos como não católicos. Houve uma grande 
onda de afirmação da fé. Sendo isso verdade na Austrália, uma famosa sociedade 
secular, também será no Reino Unido. 


