
 

Papa no Reino Unido: 2º dia 

 

Papa convida à fidelidade e a não se deixar levar 
pelas modas 

No encontro ecumênico, afirmou que a fidelidade 
exige obediência. 

LONDRES, sexta-feira, 17 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - Bento XVI advertiu os 
cristãos sobre uma mentalidade promovida por "modas do momento", dizendo que a 
fidelidade à Palavra de Deus implica em uma atitude obediente para compreender mais 
profundamente os desígnios de Deus.  

O Papa fez este convite durante a celebração ecumênica que se realizou na abadia de 
Westminster. Lá rezaram as Vésperas, com a presença do arcebispo Rowam Williams, líder 
da Comunhão Anglicana.  

Esta foi a última atividade do segundo dia do Papa na Inglaterra, depois de uma apertada 
agenda, que incluiu um discurso sobre educação, outro sobre a sociedade civil, o diálogo 
inter-religioso, as relações ecumênicas e uma reunião formal com o bispo Williams. 

Durante as Vésperas, o Papa destacou a celebração dos 100 anos do movimento ecumênico 
moderno, que começou com o convite da Conferência de Edimburgo à unidade cristã. Bento 
XVI disse que é necessário "agradecer pelos notáveis progressos realizados com relação a 
este nobre objetivo" e assegurou que "somos conscientes do muito que ainda resta por fazer". 

Indicou que a proclamação cristã e o testemunho são cada vez mais importantes, em um 
mundo marcado não somente pelo individualismo, mas também "indiferente ou inclusive 
hostil à mensagem cristã". 

O Papa assegurou que a fidelidade exige obediência para poder alcançar "uma compreensão 
mais profunda da vontade do Senhor" e advertiu que esta obediência deve estar "livre de 
conformismo intelectual ou acomodação fácil às modas do momento". 

"Esta é a palavra de estímulo que desejo deixar-vos nesta noite e o faço com fidelidade ao 
meu ministério de Bispo de Roma e Sucessor de São Pedro, encarregado de cuidar 
especialmente da unidade do rebanho de Cristo." 
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Fiel e aberta 

O Papa citou o exemplo de um santo inglês, Beda o Venerável: "Na aurora de uma nova era 
para a sociedade e para a Igreja, Beda compreendeu tanto a importância de ser fiel à palavra 
de Deus transmitida pela tradição apostólica como a necessidade de abertura criativa aos 
novos desenvolvimentos e exigências de uma adequação correta do Evangelho à linguagem 
contemporânea e à leitura", disse. 

A nação e o continente estão mais uma vez "no limiar de uma nova etapa - refletiu o Papa. 
Que o exemplo de São Beda inspire os cristãos destas terras a redescobrirem sua herança 
comum, a reforçar o que têm em comum e a prosseguir no esforço de crescer na amizade". 

O Papa disse que a unidade da Igreja "não pode ser outra coisa a não ser a unidade na fé 
apostólica, na fé confiada a cada novo membro do Corpo de Cristo durante o rito do 
Batismo". 

"Queridos amigos - concluiu -, todos nós somos conscientes dos desafios, das bênçãos, das 
decepções e dos sinais de esperança que marcaram nosso caminho ecumênico. Nesta noite, 
coloquemos tudo isso nas mãos do Senhor, confiando em sua providência e no poder da sua 
graça." 

 

Religião não deve ser marginalizada da vida pública, 
diz Papa. 

Pede respeito à liberdade dos católicos para agirem 
segundo sua consciência 

LONDRES, sexta-feira, 17 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - "A religião não é um 
problema que os legisladores devam solucionar, mas uma contribuição vital para o debate 
nacional", afirmou Bento XVI aos representantes do mundo político, social, acadêmico, 
cultural e empresarial britânico.  

Seu esperado discurso no Westminster Hall, lugar emblemático onde foi julgado e condenado 
São Thomas More por se opor ao rei Henrique VIII em nome de sua consciência, centrou-se 
em defender a necessidade de que a religião não seja marginalizada do debate público. 

O Papa expressou especial preocupação pela "crescente marginalização da religião, 
especialmente do cristianismo", em nações "tradicionalmente tolerantes", e convidou a um 
diálogo entre a fé e a razão. 

"O dilema que Moro enfrentou naqueles tempos difíceis, a perene questão da relação entre o 
que se deve ao césar e o que se deve a Deus, me oferece a oportunidade de refletir 
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brevemente convosco sobre o lugar apropriado das crenças religiosas no processo político", 
disse o Papa aos presentes. 

O pontífice reconheceu e mostrou sua estima pelo papel que o parlamentarismo inglês teve na 
instauração da democracia. 

"A tradição parlamentar deste país - disse - deve muito ao instinto nacional de moderação, ao 
desejo de alcançar um genuíno equilíbrio entre as legítimas reivindicações do governo e os 
direitos daqueles que estão sujeitos a ele". 

A Grã-Bretanha, afirmou o Papa, "se configurou como uma democracia pluralista que 
valoriza enormemente a liberdade de expressão, a liberdade de afiliação política e o respeito 
pelo papel da lei, com um profundo sentido dos direitos e deveres individuais e da igualdade 
de todos os cidadãos perante a lei".  

Nisso, ainda que com outra linguagem, tem muito em comum com a doutrina social da Igreja, 
"em sua preocupação primordial pela proteção da dignidade única de toda pessoa humana, 
criada à imagem e semelhança de Deus, e em sua ênfase nos deveres da autoridade civil para 
a promoção do bem comum", afirmou o Papa. 

Ética e política 

Apesar dessas conquistas - afirmou Bento XVI - "as questões fundamentais em jogo na causa 
de Tomás Moro continuam apresentando-se hoje em termos que variam segundo as novas 
condições sociais". 

"Se os princípios éticos que sustentam o processo democrático não se regem por nada mais 
sólido que o mero consenso social, então este processo se apresenta evidentemente frágil. 
Aqui reside o verdadeiro desafio para a democracia", destacou o Papa. 

Neste sentido, "a recente crise financeira global mostrou claramente a inadequação de 
soluções pragmáticas e a curto prazo relativas a complexos problemas sociais e éticos. É 
opinião amplamente compartilhada que a falta de uma base ética sólida na atividade 
econômica contribuiu para agravar as dificuldades que agora milhões de pessoas estão 
padecendo no mundo inteiro". 

Igualmente - sublinhou -, "a dimensão ética da política tem consequências de tal alcance, que 
nenhum governo pode se permitir ignorar". 

"A tradição católica afirma que as normas objetivas para uma ação justa de governo são 
acessíveis à razão, prescindindo do conteúdo da revelação", afirmou o Papa. 

Fé e razão 

"Neste sentido, o papel da religião no debate político não é tanto proporcionar tais normas, 
como se os não-crentes não pudessem conhecê-las. Menos ainda propor soluções políticas 
concretas, algo que está totalmente fora da competência da religião. Seu papel consiste, ao 
contrário, em ajudar a purificar e iluminar a aplicação da razão à descoberta de princípios 
morais objetivos." 
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Este papel "corretivo" da religião a respeito da razão - afirmou o Papa - "nem sempre foi 
bem-vindo", em parte devido a "expressões deformadas da religião, tais como o sectarismo e 
o fundamentalismo, que podem ser percebidas como geradoras de sérios problemas sociais. 
E, por sua vez, tais distorções da religião surgem quando se presta uma atenção insuficiente 
ao papel purificador e estruturador da razão com relação à religião". 

"Sem a ajuda corretiva da religião, a razão pode ser também presa de distorções, como 
quando é manipulada pelas ideologias ou se aplica de forma parcial em detrimento da 
consideração plena da dignidade da pessoa humana". 

Por isso, a religião "não é um problema que os legisladores devam solucionar, mas uma 
contribuição vital para o debate nacional". 

Liberdade religiosa 

O Papa expressou sua preocupação "crescente marginalização da religião, especialmente do 
cristianismo, em alguns lugares, inclusive em nações que outorgam uma grande ênfase à 
tolerância". 

"Há alguns que desejam que a voz da religião se silencie ou pelo menos que se relegue à 
esfera meramente privada. Há também os que defendem que a celebração pública de festas 
como o Natal deveriam ser abolidas, segundo a discutível convicção de que este ofende os 
membros de outras religiões ou de nenhuma." 

"E há outros que sustentam - paradoxalmente com a intenção de suprimir a discriminação - 
que se deveria pedir às vezes aos cristãos que desempenham um papel público que ajam 
contra a sua consciência", acrescentou. 

Tudo isso são "sinais preocupantes de um fracasso na estima não só dos direitos dos crentes à 
liberdade de consciência e à liberdade religiosa, mas também do legítimo papel da religião na 
vida pública". 

Neste sentido, apreciou "o convite sem precedentes que me foi dado hoje", de falar à classe 
política, assim como a colaboração que a Grã-Bretanha e a Santa Sé mantêm em muitos 
âmbitos, como da ajuda ao terceiro mundo e a supressão do comércio de armas. 

Por isso, o Papa convidou as autoridades britânicas a colaborar mais com as comunidades 
cristãs locais, convencido de que "também dentro deste país, há muitas áreas nas quais a 
Igreja e as autoridades públicas podem trabalhar conjuntamente pelo bem dos cidadãos". 

No entanto - acrescentou -, "para que tal cooperação seja possível, as entidades religiosas - 
incluídas as instituições vinculadas à Igreja Católica - precisam ter liberdade de ação 
conforme seus próprios princípios e convicções específicas, baseadas na fé e no magistério 
oficial da Igreja". 

"Assim, serão garantidos direitos fundamentais como a liberdade religiosa, a liberdade de 
consciência e a liberdade de associação", concluiu, convidando-os a "reconhecer a 
contribuição vital que a religião ofereceu e pode continuar oferecendo à vida da nação". 
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Bento XVI aos estudantes católicos: não sejam 
medíocres, sejam santos. 

“Todos querem a felicidade, mas muita gente nunca 
a encontra.” 

LONDRES, sexta-feira, 17 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – “Espero que entre os que me 
escutam hoje esteja algum dos futuros santos do século XXI”, disse o Papa Bento XVI nesta 
sexta-feira para cerca de 4 mil estudantes católicos britânicos. 

“Quando os convido a ser santos, peço que não se conformem em ser de segunda linha” – 
afirmou –, mas que aspirem a um “horizonte maior”. “Não se conformem em ser medíocres”. 

Acompanhado do bispo de Nottingham e presidente da Comissão Episcopal de Ensino, Dom 
Malcolm P. McMahon, o Papa falou aos estudantes no campo desportivo do St Mary’s 
University College. Uma conexão o ligava a todas as escolas católicas britânicas. 

“Não é frequente que um Papa ou outra pessoa tenha a possibilidade de falar de uma vez só 
aos alunos de todas as escolas católicas da Inglaterra, País de Gales e Escócia”, começou seu 
discurso. “Como tenho esta oportunidade, há algo que desejo enormemente lhes dizer”. Foi 
então que o Papa afirmou esperar que entre os que o ouviam estivesse “algum dos futuros 
santos do século XXI”. 

“O que Deus deseja mais de cada um de vós é que sejam santos. Ele os ama muito mais do 
que jamais poderiam imaginar e quer o melhor para vocês. E, sem dúvida, o melhor para 
vocês é que cresçam em santidade”, disse. 

“Talvez algum de vocês nunca antes tenha pensado nisso” – admitiu –, convidando-lhes a se 
perguntar “que tipo de pessoa” gostariam de ser de verdade. 

“Ter dinheiro possibilita ser generoso e fazer o bem no mundo, mas, por si mesmo, não é 
suficiente para fazer feliz. Estar altamente qualificado em determinada atividade ou profissão 
é bom, mas isso não os preencherá de satisfação, a menos que aspirem a algo maior. Chegar à 
fama não faz feliz”. 

“A felicidade é algo que todos querem, mas uma das maiores tragédias deste mundo é que 
muita gente jamais a encontra, porque busca a felicidade nos lugares errados”, afirmou Bento 
XVI. 

Por isso – recordou –, “a verdadeira felicidade encontra-se em Deus. Precisamos ter o valor 
de pôr nossas esperanças mais profundas somente em Deus, não no dinheiro, na carreira, no 
êxito mundano ou em nossas relações pessoais, mas em Deus. Só Ele pode satisfazer as 
necessidades mais profundas de nosso coração”. 
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O Papa convidou os jovens a serem “amigos de Deus”. “Quando se começa a ser amigo de 
Deus, tudo na vida começa a mudar. À medida que o conhecem melhor, percebem o desejo 
de refletir algo de sua infinita bondade em sua própria vida”. 

“Quando tudo isso começa a acontecer, vocês estão no caminho da santidade”, afirmou o 
Papa. 

Neste sentido, convidou-os a ser “não só bons estudantes, mas bons cidadãos, boas pessoas”. 

“Não se contentem em ser medíocres. O mundo necessita de bons cientistas, mas uma 
perspectiva científica torna-se perigosa se ignora a dimensão religiosa e ética da vida, da 
mesma maneira que a religião se converte em limitada se rejeita a legítima contribuição da 
ciência em nossa compreensão do mundo”. 

“Precisamos de bons historiadores, filósofos e economistas, mas se sua contribuição para a 
vida humana, dentro de seu âmbito particular, enfoca-se de modo demasiado reduzido, pode 
nos levar por mau caminho”, explicou o Papa. 

O pontífice também se dirigiu aos alunos não católicos que estudam nas escolas católicas, 
convidando-os a “se sentir movidos à prática da virtude” e a crescer “no conhecimento e na 
amizade com Deus junto de vossos companheiros católicos”. 

“Vocês são para eles um sinal que recorda esse horizonte maior que está fora da escola, e, de 
fato, é bom que o respeito e a amizade entre membros de diferentes tradições religiosas forme 
parte das virtudes que se aprendem em uma escola católica”, concluiu. 

 

Escola católica deve ser coerente com a doutrina, diz 
Papa. 

Ao se encontrar com religiosos e professores 
católicos britânicos 

LONDRES, sexta-feira, 17 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – Não só o que se ensina nas 
escolas católicas deve ser coerente com a doutrina, mas também os religiosos que se dedicam 
ao ensino devem ser modelo com sua própria vida.  

Foi o que afirmou Bento XVI aos representantes das escolas católicas britânicas, a quem 
encontrou na manhã desta sexta-feira, no St Mary’s University College em Twickenham 
(bairro londrino de Richmond). 

O Papa falou, na capela da instituição, para cerca de 300 religiosos e professores das escolas 
católicas, a quem assinalou que sua presença é um sinal que recorda o espírito e costumes 
católicos que devem permear todos os aspectos da vida escolar. 
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“Isso vai além da evidente exigência de que o conteúdo do ensino concorde sempre com a 
doutrina da Igreja. Trata-se de que a vida de fé seja a força impulsora de toda atividade 
escolar, para que a missão da Igreja se desenvolva com eficácia”, afirmou o Papa. 

Bento XVI recordou aos presentes, entre quem se encontrava também o Ministro de Instrução 
britânico, Nick Gibb, que já desde a entrada do cristianismo na Inglaterra este realizou um 
importante trabalho educativo. 

“Os monges perceberam com clareza esta dimensão transcendente do estudo e do ensino, que 
tanto contribuiu para a evangelização destas ilhas”, afirmou o Papa. 

O pontífice também quis recordar a venerável Mary Ward e suas Damas Inglesas. Mary 
(1585 - 1645), nascida durante a perseguição anticatólica posterior à Reforma, fundou uma 
original obra educativa, que se estendeu por todo continente. 

“Eu mesmo, quando criança, fui educado pelas ‘Damas Inglesas’, e tenho por elas uma 
profunda dívida de gratidão”, reconheceu o Papa. 

Neste sentido, quis também recordar aos presentes que “a tarefa de um professor não é 
simplesmente comunicar informação ou proporcionar capacitação em habilidades orientadas 
ao lucro econômico da sociedade”. 

“A educação não é nem nunca deve ser considerada algo meramente utilitário – advertiu –. 
Trata-se da formação da pessoa humana, preparando-a para viver em plenitude. Em uma 
palavra, trata-se de partilhar sabedoria. E a verdadeira sabedoria é inseparável do 
conhecimento do Criador”. 

O Papa quis animar os religiosos de forma concreta a não abandonar sua presença no âmbito 
educativo. 

“Como os papéis respectivos da Igreja e do Estado no âmbito da educação continuam 
evoluindo, nunca esqueçais que os religiosos têm uma única contribuição a oferecer a este 
apostolado, sobretudo através de suas vidas consagradas a Deus e por meio de sua fidelidade: 
o testemunho de amor a Cristo, o Mestre por excelência”, afirmou. 

Por último, destacou – em referência aos episódios de abuso sexual – a importância de que as 
escolas católicas sejam “locais seguros” para crianças e jovens, e inclusive que este “clima de 
confiança” seja um distintivo destes centros.  

“Nossa responsabilidade com aqueles que nos confiaram sua formação cristã não pode exigir 
menos”, afirmou. “De fato, a vida de fé pode-se cultivar com eficácia quando prevalece um 
clima de confiança respeitosa e afetuosa”. 

Ao finalizar seu discurso, o Papa presenteou à St. Mary University, na pessoa de Dom Stack, 
bispo auxiliar de Westminster, um mosaico da Virgem Maria. 
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Papa inaugura Fundação desportiva batizada em 
honra de João Paulo II 

LONDRES, sexta-feira, 17 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – Bento XVI inaugurou nesta 
sexta-feira um complexo esportivo batizado em honra de João Paulo II que será usado como 
espaço de treinamento para as Olimpíadas de Londres de 2012.  

O Papa abençoou a John Paul II Foundation for Sport, no St Mary’s University College, em 
Twickenham, num evento em que discursou para os estudantes do Reino Unido. 

“Em vista dos Jogos Olímpicos de Londres, é uma satisfação inaugurar esta Fundação 
Desportiva”, disse o Papa. “Rezo para que todos que venham aqui deem glória a Deus através 
de suas atividades esportivas”. 

A fundação foi criada pelos bispos da Conferência episcopal como forma de promover o 
ensinamento de João Paulo II sobre o esporte. 

O presidente do episcopado, cardeal Vincent Nichols, disse que com a fundação pretende-se 
incentivar o esporte como forma de introduzir a juventude e os adultos “na importância da 
saúde, da dignidade do corpo e do cuidado com o bem-estar físico e seu significado 
espiritual”. 

 

Diálogo inter-religioso requer respeito recíproco e 
liberdade, afirma Papa em seu discurso aos líderes 
das religiões com maior presença no Reino Unido. 

LONDRES, sexta-feira, 17 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - Bento XVI afirmou que o 
diálogo e a colaboração entre membros de religiões diferentes requer reciprocidade entre os 
que dialogam, lamentando que em alguns lugares do mundo falte respeito mútuo e liberdade 
religiosa.  

Esta foi a mensagem do discurso que ele dirigiu a líderes religiosos na manhã de hoje, na 
Waldegrave Drawing Room da St Mary's University College de Twickenham (no bairro 
londrino de Richmond). 

O Papa se referiu à "situação de alguns lugares do mundo onde a colaboração e o diálogo 
inter-religioso precisam do respeito recíproco, da liberdade para poder praticar a própria 
religião e participar de atos públicos de culto, assim como da liberdade para seguir a própria 
consciência sem sofrer ostracismo ou perseguição, inclusive depois da conversão de uma 
religião a outra". 

E assegurou que, "estabelecidos o respeito e a abertura, as pessoas de todas as religiões 
trabalharão juntas de maneira efetiva pela paz e pelo entendimento mútuo, e serão assim um 
testemunho convincente diante do mundo". 
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Três níveis de diálogo 

A seguir, o Pontífice destacou aos líderes das confissões cristãs e das religiões com maior 
presença no Reino Unido - judeus, muçulmanos, hindus e sikhs - que o diálogo inter-religioso 
"não deveria se limitar a discussões formais". 

Em concreto, explicou que "este tipo de diálogo precisa ser levado a cabo em diversos níveis" 
e identificou "o diálogo de vida", "o diálogo de ação" e as "conversas informais". 

"O diálogo de vida - explicou - implica simplesmente em viver um junto ao outro e aprender 
um do outro, de tal forma que se cresça no conhecimento e no respeito recíprocos." 

"O diálogo de ação - continuou - nos reúne em formas concretas de colaboração e aplicamos 
nossa dimensão religiosa à tarefa da promoção do desenvolvimento humano integral, 
trabalhando pela paz, pela justiça e pela utilização da criação." 

Bento XVI explicou que este diálogo de ação "pode incluir a busca conjunta de maneiras de 
defender a vida humana em todas as suas etapas e também a maneira de assegurar que não se 
exclua da vida social a dimensão religiosa de indivíduos e comunidades". 

Finalmente, destacou que, "no âmbito das conversas informais, existe não só a necessidade de 
colóquios teológicos, mas também a de compartilhar nossa riqueza espiritual, falando sobre 
nossa experiência de oração e contemplação e expressando a alegria mútua do encontro com 
o amor divino". 

Compromisso 

Neste contexto, o Papa animou os líderes das diversas religiões a "continuar com o diálogo 
com vossos irmãos e irmãs cristãos". 

"Alegra-me ver tantas iniciativas positivas empreendidas neste país para promover este 
diálogo em diversos níveis", disse. 

Assegurou também que "os católicos, na Inglaterra e no mundo inteiro, continuarão 
trabalhando para construir pontes de amizade com outras religiões, para curar os erros do 
passado e promover a confiança entre indivíduos e comunidades". 

Bento XVI destacou que, "desde o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica deu especial 
importância ao diálogo e à colaboração com os membros de outras religiões". 

E indicou que "a Igreja Católica continua por este caminho de compromisso e diálogo no 
genuíno respeito por vós e por vossas crenças". 
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Grande alegria do Papa 

O encontro, além de reunir destacados líderes, congregou representantes do clero e fiéis de 
outras religiões. 

O Barão Sacks de Aldgate, rabino-chefe da United Hebrew Congregations of the 
Commonwealth, e o diretor da Prince's School of Traditional Arts, Khaled Azzam, dirigiram 
ao Papa palavras de saudação. 

Depois, o Papa começou seu discurso destacando sua grande alegria por poder encontrar-se 
com os representantes das diversas comunidades religiosas presentes na Grã-Bretanha. 

E desejou à comunidade judaica na Grã-Bretanha e no mundo inteiro uma feliz e santa 
celebração do Yom Kippur. 

O primeiro aspecto que comentou a seguir foi "a estima que a Igreja Católica tem pelo 
importante testemunho de todos vós, homens e mulheres de espírito, em um momento em que 
as convicções religiosas nem sempre são bem entendidas ou valorizadas". 

"A presença de fiéis comprometidos em diversos âmbitos da vida social e econômica fala por 
si só que a dimensão espiritual de nossas vidas é fundamental em nossa identidade como 
seres humanos", declarou. 

Também sublinhou "a grande importância da nossa cooperação em comum, que 
complementa o aspecto pessoal do nosso contínuo diálogo". 

O único necessário 

Bento XVI destacou o compromisso de todos os presentes na busca espiritual e lhes disse: 
"Vossa presença e testemunho no mundo recordam a importância fundamental que tem para a 
vida de cada homem esta busca espiritual na qual estamos comprometidos". 

Citando Santo Agostinho, indicou que "o desejo do sagrado é a busca da coisa necessária e a 
única que pode satisfazer as aspirações do coração humano". 

E explicou que, nesta busca, "a iniciativa não depende de nós, mas do Senhor: não se trata 
tanto de que O busquemos, porque é Ele quem nos busca; e mais ainda, é Ele quem colocou 
em nossos corações esse desejo d'Ele". 

O Papa reconheceu que "as ciências humanas e naturais nos proporcionam conhecimentos 
grandiosos", mas constatou que, "ainda assim, estas disciplinas não dão - nem podem dar - 
uma resposta à pergunta fundamental". 

E acrescentou que "a busca do sagrado não menospreza outros campos da pesquisa humana; 
ao contrário, ela os situa em um contexto que acrescenta sua importância como meios do 
exercício responsável do nosso domínio sobre a criação". 
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Explicou que, na Bíblia, Deus "nos confiou a tarefa de explorar e aproveitar os mistérios da 
natureza ao serviço de um bem superior" e que na fé cristã esse bem superior "se expressa 
como amor a Deus e amor ao próximo". 

"Dessa forma - declarou -, nós nos comprometemos com o mundo com entusiasmo e de 
coração, mas sempre com o olhar dirigido a servir esse bem superior, a fim de não borrar a 
beleza da criação, explorando-a por motivos egoístas." 

"É assim como a genuína crença religiosa nos situa muito além da utilidade presente, rumo à 
transcendência", explicou. 

Bento XVI destacou diversos aspectos positivos da crença religiosa: "Ela nos recorda a 
possibilidade e o imperativo da conversão moral, o dever de viver em paz com nosso próximo 
e a importância de levar uma vida íntegra", disse. 

"Entendida de forma adequada, ela nos ilumina, purifica nossos corações e inspira ações 
nobres e generosas, em benefício de toda a família humana - acrescentou. Move-nos à prática 
da virtude e nos leva ao amor mútuo, com o maior respeito às tradições religiosas diferentes 
das nossas." 

Depois do discurso do Papa, o arcebispo de Liverpool, Dom Patrick A. Kelly, pronunciou 
umas palavras de agradecimento. 

Após a apresentação individual dos líderes religiosos e a volta de Bento XVI à nunciatura 
apostólica de Wimblendon para um almoço em privado, aconteceu na Waldegrave Grawing 
Room uma recepção para os líderes religiosos, da qual participou o presidente do Conselho 
Pontifício para a Unidade dos Cristãos, Dom Kurt Koch. 

 

Papa saúda líder anglicano e dá diretrizes para o 
diálogo: proclamar a unicidade de Cristo 

LONDRES, sexta-feira, 17 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – Os cristãos não deveriam 
hesitar em proclamar a unicidade de Cristo, disse Bento XVI nesta sexta-feira ao líder da 
Comunhão Anglicana. Embora a Igreja seja chamada a ser inclusiva, isso não deve ocorrer 
em detrimento da verdade cristã, disse.  

O Papa fez esta reflexão ao encontrar o arcebispo de Canterbury, no Lambeth Palace, evento 
do segundo dia de sua viagem à Inglaterra. 

Apesar de se falar das tensões entre anglicanos e católicos durante o período prévio à viagem, 
a reunião de hoje entre ambos líderes evidenciou a amizade e o compromisso ecumênico 
comum. 

O pontífice, de fato, assinalou sua intenção de não “falar das dificuldades que o caminho 
ecumênico encontrou ou segue encontrando”. 
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“Quero unir-me a vocês em ação de graças pela profunda amizade que cresceu entre nós e 
pelo notável progresso realizado em muitos âmbitos do diálogo durante os quarenta anos 
transcorridos desde que a Comissão Internacional Anglicano-Católica começou seu trabalho”. 

Oração 

A Comunhão Anglicana enfrenta profundas desavenças internas sobre duas questões 
principais: o papel da mulher, especialmente no ministério episcopal, e os problemas morais 
relacionados com o homossexualismo, incluída a possibilidade de “casamentos” 
homossexuais e de homossexuais no desempenho do ministério. 

Em novembro do ano passado, Bento XVI escreveu uma constituição 
apostólica, Anglicanorum Coetibus, que permite criar Ordinariatos pessoais para os 
anglicanos que desejam entrar em plena comunhão com a Igreja Católica. 

No entanto, o discurso do Papa hoje se centrou no caminho para uma maior unidade entre as 
duas confissões cristãs. Afirmou que “a unidade que Cristo desejou fervorosamente para seus 
discípulos só chegará em resposta à oração, através da ação do Espírito Santo, que renova 
sem cessar a Igreja e a conduz à plenitude da verdade”. 

Batalhas comuns 

Bento XVI refletiu sobre a evolução do contexto do diálogo ecumênico desde que João XXIII 
e o arcebispo Geoffrey Fisher se reuniram em 1960. A própria cultura se distancia cada vez 
mais de suas raízes cristãs – observou – e há uma “crescente dimensão multicultural da 
sociedade”, que traz consigo a oportunidade de encontrar outras religiões. 

“Para os cristãos, isso nos abre a possibilidade de explorar, junto aos membros de outras 
tradições religiosas, formas de dar testemunho da dimensão transcendente da pessoa humana 
e da vocação universal à santidade, pondo em prática a virtude em nossa vida pessoal e 
social”, refletiu o Papa. 

Mas advertiu contra o risco de diluir a verdade cristã. “Nós, cristãos, nunca devemos vacilar 
em proclamar nossa fé na unicidade da salvação que Cristo nos dá”, afirmou. “Em fidelidade 
à vontade de Deus, reconhecemos que a Igreja está chamada a ser inclusiva, mas nunca em 
detrimento da verdade cristã”. 

Aí está – prosseguiu – “o dilema enfrentado por aqueles que estão sinceramente 
comprometidos com o caminho ecumênico”. 

Exemplo de Newman 

Bento XVI referiu-se em seguida ao cardeal John Henry Newman como um exemplo para as 
relações ecumênicas. O cardeal Newman cresceu como anglicano e passou a metade de sua 
vida nessa Comunhão antes de se converter à Igreja Católica. O Papa o beatificará no 
domingo. 
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Em Newman, afirmou o Papa, “celebramos um pastor cuja visão eclesial cresceu com sua 
formação anglicana e amadureceu durante seus muitos anos como ministro ordenado na 
Igreja da Inglaterra”. 

“Ele nos ensina as virtudes que o ecumenismo exige: por um lado, seguia sua consciência, 
ainda que com grande sacrifício pessoal; por outro, o calor de sua constante amizade com 
seus antigos companheiros o conduziu a pesquisar com eles, com um espírito 
verdadeiramente conciliador, as questões sobre as quais diferiam, impulsionado por um 
profundo desejo de unidade na fé”. 

O Papa pediu ao arcebispo Williams, nesse “espírito próprio da amizade”, renovar “nossa 
determinação em perseguir o objetivo da unidade na fé, na esperança e no amor, conforme à 
vontade de nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo”. 

 

Visita ao primaz anglicano Rowan Williams, tido 
como um dos homens mais cultos de nosso tempo. 

Por Renzo Allegri 

ROMA, sexta-feira, 17 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – Nesta sexta-feira, Bento XVI 
realizou uma visita de cortesia ao arcebispo de Cantuária, que é o primaz da Comunhão 
Anglicana, Rowan Williams, no Lambeth Palace. Este é um encontro que terá certamente um 
grande peso no futuro, ainda que não imediatamente. 

A atual viagem à Inglaterra do Papa Ratzinger tem, em sua essência, o objetivo da unidade, 
da reconciliação com a Igreja Anglicana. Este foi certamente o tema das conversas de Bento 
XVI, sobretudo com Rowan Williams. 

O arcebispo Williams não é um personagem muito conhecido fora da Inglaterra. Galês, de 60 
anos, é considerado um dos homens mais cultos de nosso tempo. Conhece e fala oito idiomas. 

Licenciado em Filosofia e Teologia, passou grande parte de sua vida como professor em duas 
das universidades mais importantes da Inglaterra, Cambridge e Oxford. Desde 1981, é casado 
com Jane Paul, também teóloga e professora universitária, com quem tem dois filhos. 

A formação religiosa do arcebispo tem características muito especiais. É fruto de amor e 
conhecimento das diferentes formas como, ao longo dos séculos, tem estado dividida a 
religião cristã. 

Ele procede de uma família de luteranos-jansenistas, que deram as bases para sua fé religiosa. 
Mas quando jovem quis ser educado na tradição anglo-católica, e depois, quando adulto, 
apaixonou-se pelo estudo da tradição russo-ortodoxa. O ecumenismo é, portanto, um 
elemento natural de seu espírito. 

Uma das características mais surpreendentes deste personagem é o fato de que ele é também 
um dos grandes poetas de nosso tempo. Ele é colocado entre os clássicos modernos, como 
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Thomas Stearns Eliot, por exemplo. Suas obras formam parte já da história da literatura 
inglesa. 

Na Itália, não há mais que uma só coletânea de suas poesias, publicada recentemente pela 
editora Ancora, com o título La dodicesima notte, um breve livro que mostra de maneira 
magnífica o grande talento deste autor. 

As poesias estão precedidas por uma ampla e documentada nota introdutória do padre 
Antonio Spadaro, jesuíta, especialista do setor Literatura de Civiltà Cattolica, a prestigiosa 
revista dos jesuítas. 

Em seu ensaio, intitulado Como ler a poesia de Rowan Williams, padre Spadaro mostra 
imediatamente que não se trata de uma “poesia religiosa ou teológica em sentido estrito”. 

Ler os versos do arcebispo de Cantuária é uma “empresa árdua”, explica o sacerdote. Mas 
precisamente porque o autor é um verdadeiro artista, que usa uma linguagem rica em 
símbolos e enfrenta as temáticas mais dramáticas da humanidade de nosso tempo, revivendo-
as no enfoque do sobrenatural. 

O resultado é uma mescla de encanto extraordinário, que impressiona. Um verdadeiro poeta, 
portanto. 

E este artista se encontraria frente a outro intelectual, Joseph Ratzinger, que já no tempo do 
Concílio Vaticano II, quando tinha pouco mais de 35 anos, era considerado um dos homens 
mais cultos da Europa. 

Grande teólogo, mas também grande humanista. Apaixonado pela música clássica, é 
conhecedor profundo e amante das obras-primas sinfônicas dos compositores europeus, e ele 
mesmo pianista. 

Dois teólogos que são dois artistas debatendo sobre os problemas que afetam o homem e 
Deus. E o farão como teólogos, mas certamente também como artistas. Com um estilo, 
portanto, inédito, como sugere a frase escolhida por Bento XVI para sua visita ao Reino 
Unido: o coração fala ao coração. 

Qual será o resultado? Talvez não saibamos pelas crônicas jornalísticas destes dias. Mas pode 
ser surpreendente e muito superior a toda expectativa. 

 

O segredo da serenidade do Papa, segundo o porta-
voz da Santa Sé Federico Lombardi: transparecer 

Jesus Cristo. 

CIDADE DO VATICANO, sexta-feira, 17 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – O Papa 
Bento XVI viajou ao Reino Unido “com coragem e alegria”, e esta serenidade já é uma 
primeira mensagem e exemplo para os fiéis.  
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É o que afirma o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, pe. Federico Lombardi, no editorial 
desta semana de Octava Dies, jornal informativo do Centro Televisivo Vaticano. 

Apesar das anunciadas polêmicas e oposições, o Papa continua dando razão da esperança 
cristã com “doçura e respeito”, afirma Lombardi. 

Referindo-se à conversa do Papa com os jornalistas no voo papal, o porta-voz vaticano 
afirmou que o Papa não estava preocupado com possíveis polêmicas e oposições, mas viajava 
com "alegria”. 

“Disse que a Igreja não deve preocupar-se tanto em se mostrar forte e atrativa, mas 
transparecer totalmente a pessoa e as palavras de Jesus Cristo”. Se o fizer, “fez seu dever, 
realiza sua missão e não tem motivo algum para ter medo”. 

Aqui, destaca Lombardi, “está a simplicidade secreta do Papa, mesmo em situações difíceis”. 
Esta serenidade “por si mesma já é mensagem e exemplo para os católicos”. 

“O segredo é, de fato, a fé em Jesus Cristo”, acrescenta o porta-voz; uma fé que o Papa 
“propõe com inteligência, confiança e com alegria, respeitando os questionamentos e as 
dificuldades de seus interlocutores.” 
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