
 

Papa no Reino Unido: 3º dia 

 

Bento XVI aos jovens: todo dia há que optar pelo 
amor 

Convite à oração e ao silêncio para descobrir o 
“verdadeiro eu” 

LONDRES, sábado, 18 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – Para se descobrir o verdadeiro 
eu e encontrar Deus são necessários o silêncio e a oração, afirmou neste sábado o Papa Bento 
XVI aos jovens que o esperavam nos arredores da catedral de Westminster.  

Milhares de jovens ingleses seguiram, através de telões, a Missa celebrada pelo Papa na 
catedral de Westminster. Ao término da celebração, Bento XVI saiu ao átrio para dali saudá-
los e dirigir-lhes em breve discurso. 

Recordando o lema desta viagem – “O coração fala ao coração” –, o Papa pediu que jovens 
“olhem no interior de seu próprio coração”, que pensem “em todo amor que seu coração é 
capaz de receber, e em todo amor que é capaz de oferecer”. 

“Fomos criados para receber o amor, e assim tem sido”, afirmou o Papa. Ele convidou os 
jovens a “agradecer a Deus pelo amor que já conhecemos, o amor que nos fez quem somos, o 
amor que nos mostra o que é verdadeiramente importante na vida”. 

“Precisamos dar graças ao Senhor pelo amor que recebemos de nossas famílias, nossos 
amigos, nossos professores e todas as pessoas que em nossas vidas nos ajudaram a nos dar 
conta do quão somos valiosos aos seus olhos e aos olhos de Deus”. 

O homem também foi criado para amar – prosseguiu o Papa. “Às vezes, isso parece o mais 
natural, especialmente quando sentimos a alegria do amor, quando nossos corações 
transbordam de generosidade, idealismo, desejo de ajudar os demais e construir um mundo 
melhor”. 

“Mas outras vezes constatamos que é difícil amar; nosso coração pode-se endurecer 
facilmente pelo egoísmo, a inveja e o orgulho”. 

O amor – prosseguiu – “é o fruto de uma decisão diária. Cada dia temos de optar por amar, e 
isso requer ajuda”. Por isso, convidou os jovens a dedicarem tempo a Jesus na oração. 

“A verdadeira oração requer disciplina; requer buscar momentos de silêncio todo dia. Muitas 
vezes significa esperar que o Senhor fale”. 
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“Inclusive em meio ao cansaço e às pressões de nossa vida cotidiana, precisamos de espaços 
de silêncio, porque no silêncio encontramos Deus, e no silêncio descobrimos nosso 
verdadeiro ser”, acrescentou o Papa. 

Quando isso sucede – concluiu –, “ao descobrir nosso verdadeiro eu, descobrimos a vocação 
particular à qual Deus nos chama para a edificação de sua Igreja e a redenção de nosso 
mundo”. 

 

Papa volta a condenar abusos sexuais por clérigos e 
reconhece a “vergonha e humilhação” da Igreja 

LONDRES, sábado, 18 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – O Papa Bento XVI afirmou que 
o abuso de menores, “especialmente por ministros da Igreja”, causou um “imenso 
sofrimento” e uma “grande vergonha” à Igreja.  

O pontífice se expressou durante a homilia da missa deste sábado, na catedral de 
Westminster, no terceiro dia de sua viagem ao Reino Unido. 

O Papa quis manifestar, “acima de tudo”, seu “profundo pesar às vítimas inocentes desses 
crimes atrozes, junto com minha esperança de que o poder da graça de Cristo, seu sacrifício 
de reconciliação, trará a cura profunda e a paz a suas vidas”. 

“Reconheço convosco a vergonha e a humilhação que todos sofremos por causa desses 
pecados”, acrescentou. 

No entanto, se se apresenta ao Senhor, “este castigo contribuirá a sanar as vítimas, à 
purificação da Igreja e à renovação de seu inveterado compromisso com a educação e a 
atenção dos jovens”. 

Ele também agradeceu “os esforços realizados para enfrentar este problema de modo 
responsável” e pediu a todos que se preocupem com as vítimas e se compadeçam dos 
sacerdotes. 

Sacrifício eucarístico 

O Papa centrou sua reflexão no enorme crucifixo que coroa a nave central da catedral, a cuja 
sombra quis aprofundar o mistério do Preciosíssimo Sangue. 

“A efusão do sangue de Cristo é a fonte da vida da Igreja”, afirmou Bento XVI. “A Igreja em 
todo tempo e lugar celebra a Eucaristia até que o Senhor retorne na glória, alegrando-se de 
sua presença sacramental e aproveitando o poder de seu sacrifício salvador para a redenção 
do mundo”. 

A realidade do sacrifício eucarístico “esteve sempre no coração da fé católica; questionada no 
século XVI, foi solenemente reafirmada no Concílio de Trento, no contexto de nossa 
justificação em Cristo”. 



 3 

“Aqui na Inglaterra, como sabemos, houve muitos que defenderam incondicionalmente a 
Missa, frequentemente a um alto preço, incrementando a devoção à Santíssima Eucaristia, 
que tem sido um selo distintivo do catolicismo nestas terras”, acrescentou o Papa. 

Este mistério “também se reflete em nossos irmãos e irmãs de todo o mundo que ainda hoje 
sofrem discriminação e perseguição por sua fé cristã”, assim como “no sofrimento de cada 
cristão que diariamente une seus sacrifícios aos do Senhor para a santificação da Igreja e a 
redenção do mundo”. 

Presença cristã 

Este mistério da redenção deve “chegar ao mundo”, insistiu o Papa. “O Concílio Vaticano II 
falou eloquentemente sobre o papel indispensável que os leigos devem desempenhar na 
missão da Igreja”. 

Esta exortação conciliar bebe “das intuições e ensinamentos de John Henry Newman”. 

Neste sentido, desejou que as ideias de Newman “sigam inspirando” os cristãos, para que 
trabalhem decididamente na defesa das verdades morais imutáveis, que, assumidas, 
iluminadas e confirmadas pelo Evangelho, fundamentam uma sociedade verdadeiramente 
humana, justa e livre”. 

A sociedade contemporânea “precisa deste testemunho”, afirmou, pois “um dos maiores 
desafios que enfrentamos hoje é como falar de modo convincente da sabedoria e do poder 
libertador da Palavra de Deus a um mundo que, com muita frequência, considera o Evangelho 
uma constrição da liberdade humana, em lugar da verdade que liberta nossa mente e ilumina 
nossos esforços para viver correta e sabiamente, como indivíduos e como membros da 
sociedade”. 

O Papa concluiu desejando que os católicos ingleses de hoje “unam-se aos fiéis que ao longo 
da história do cristianismo nesta terra edificaram uma sociedade verdadeiramente digna do 
homem, digna das mais nobres tradições de vossa nação”. 

 

Após abençoar um mosaico dedicado ao seu patrono, 
São David, Papa recorda aos galeses sua tradição 

cristã 

LONDRES, sábado, 18 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – “Que a mensagem de São David, 
em toda sua simplicidade e riqueza, continue ressoando hoje em Gales, atraindo os corações 
de seu povo para um renovado amor por Cristo e sua Igreja”.  

Esse foi o desejo do Papa neste sábado, após abençoar, na catedral de Westminster, ao 
término da missa, um mosaico de São David (Dewi Saint), patrono dos galeses. 
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Com este gesto, e com o acender de uma vela perante a imagem da Virgem de Cardigan, uma 
das advocações mais queridas pelos galeses, Bento XVI quis expressar sua proximidade aos 
católicos daquela região, que não poderá visitar durante esta viagem apostólica. 

O Papa recordou as antigas raízes cristãs do País de Gales, assim como sua tradicional 
devoção à Virgem. 

“São David, um dos grandes santos do século sexto, idade dourada para estas ilhas, pelos 
santos e missionários, foi fundador da cultura cristã que está na origem da Europa moderna”. 
Sua pregação “foi simples, mas profunda: sejam alegres, mantenham a fé e o cumprimento 
das coisas pequenas”. 

“Lamentavelmente, não me é possível ir ao País de Gales durante esta visita. Mas confio que 
esta bela imagem, que agora retornará ao Santuário Nacional de Nossa Senhora em Cardigan, 
seja uma recordação perdurável do profundo amor do Papa pelo povo galês”, concluiu. 

 

Bento XVI se reúne com grupo de vítimas de abusos 
sexuais e garante que a Igreja Católica colabora com 

as autoridades civis 

ROMA, sábado, 18 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - Hoje, o Papa Bento XVI se 
encontrou, na nunciatura apostólica de Londres, com um grupo de pessoas vítimas de abusos 
sexuais por parte de membros do clero.  

"O Santo Padre - comunica uma nota oficial divulgada pela Santa Sé - se comoveu ouvindo 
as histórias das vítimas e expressou profunda dor e vergonha pelos seus sofrimentos e de suas 
famílias." 

O Papa "rezou com elas e lhes assegurou que a Igreja Católica, além de levar a cabo medidas 
eficazes para a proteção dos jovens, está fazendo todo o possível para comprovar as 
acusações, para colaborar com as autoridades civis e para entregar à justiça o clero e os 
religiosos acusados destes crimes". 

"Como em outras ocasiões - afirma a nota -, rezou para que todas as vítimas de abusos 
pudessem experimentar a cura e a reconciliação e conseguissem superar sua própria angústia 
passada e presente com serenidade e nova esperança para o futuro." 

"Após este encontro - conclui o comunicado -, o Santo Padre falará com um grupo de 
profissionais e de voluntários que se dedicam à proteção das crianças e jovens no ambiente 
eclesiástico." 
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Atenção a idosos não é generosidade, mas gratidão, 
afirma Papa ao visitar um asilo no distrito londrino 

de Lambeth 

LONDRES, sábado, 18 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - A atenção aos idosos não é um 
ato de solidariedade, mas de gratidão, esclareceu Bento XVI neste sábado à tarde, ao visitar 
uma residência de repouso de idosos em Lambeth.  

Nas palavras que o Pontífice dirigiu aos idosos, assim como às Irmãzinhas dos Pobres, que os 
atendem, qualificou as pessoas mais velhas como "uma bênção para a sociedade". 

"Dado que os avanços médicos e outros fatores permitem uma maior longevidade, é 
importante reconhecer a presença de um número crescente de idosos como uma bênção para a 
sociedade", disse o Papa, ao explicar o motivo pelo qual havia incluído esta visita na agenda 
de sua peregrinação ao Reino Unido. 

"Cada geração pode aprender da experiência e da sabedoria da geração que a precedeu. De 
fato, a prestação de assistência aos idosos deveria ser considerada não tanto como um ato de 
generosidade, mas a satisfação de uma dívida de gratidão", afirmou. 

Aos idosos, o Papa apresentou como exemplo João Paulo II, quem "sofreu de forma muito 
notória nos últimos anos da sua vida". 

"Todos nós tínhamos claro que ele viveu isso em união com os sofrimentos do nosso 
Salvador. Seu bom humor e paciência quando enfrentou seus últimos dias foram um exemplo 
extraordinário e comovente para todos nós, que devemos carregar o peso da idade avançada." 

Depois, o próprio Bento XVI se apresentou como "um irmão que conhece bem as alegrias e 
fadigas que chegam com a idade". 

"Nossos longos anos de vida nos oferecem a oportunidade de valorizar tanto a beleza do 
maior dom que Deus nos deu - o dom da vida - como a fragilidade do espírito humano." 

"A nós, que temos muitos anos, foi dada a maravilhosa oportunidade de aprofundar no nosso 
conhecimento do mistério de Cristo, que se humilhou para compartilhar a nossa 
humanidade." 

Os anos da velhice, assegurou, "constituem uma oportunidade para recordar, na oração 
afetuosa, todos aqueles a quem amamos nesta vida e de colocar o que fomos e fizemos diante 
da misericórdia e ternura de Deus". 

A comunidade das Irmãzinhas dos Pobres, fundadas por Santa Jeanne Jugan, está presente 
neste bairro de Londres desde 1863, atendendo idosos. 
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Papa recebe encarregados de prevenir abusos de 
menores 

LONDRES, sábado, 18 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - A viagem de Bento XVI ao 
Reino Unido criou um tipo de encontro sem precedentes para um pontífice, ao receber fora de 
Roma um grupo de profissionais e voluntários que se dedicam à proteção e crianças e jovens 
no ambiente eclesiástico.  

O encontro, que não havia sido anunciado no programa, aconteceu no final da visita que o 
Pontífice realizou à residência de idosos São Pedro, de Londres. 

Nas palavras que lhes dirigiu, o Papa recordou que "a Igreja tem uma longa tradição de cuidar 
das crianças desde sua mais tenra idade até a maturidade, seguindo o exemplo do afeto de 
Cristo, que abençoou as crianças que lhe foram apresentadas e ensinou aos seus discípulos 
que os que são como elas herdarão o Reino dos Céus". 

Bento XVI reconheceu o trabalho que estas pessoas realizam, para garantir que nos ambientes 
eclesiais se aplicam as diretivas que tanto as autoridades civis como as eclesiais 
estabeleceram para assegurar um ambiente sereno a toda criança. 

"Em nome das muitas crianças a quem servis e dos seus pais, permiti-me que vos agradeça 
pelo bom trabalho que realizastes e que continuais realizando neste campo", disse-lhes. 

Reconheceu, por outro lado, que "é deplorável que, em clara contradição com a longa 
tradição da Igreja de cuidar das crianças, estas tenham sofrido abuso e maus tratos por parte 
de alguns sacerdotes e religiosos". 

"Todos nós tomamos mais consciência da necessidade de proteger as crianças; e vós sois 
parte importante da resposta de amplo alcance que a Igreja está dando a este problema." 

"Ainda que nunca possamos estar totalmente satisfeitos, o crédito deve ser dado quando é 
merecido: é preciso reconhecer os esforços da Igreja neste país e em outros lugares, 
especialmente nos últimos 10 anos, para garantir a segurança de crianças e jovens e para 
mostrar-lhes respeito à medida que se encaminham à maturidade", concluiu. 

 

No Hyde Park, Papa reconhece um novo martírio: 
ser ridicularizado. 

Apresenta o exemplo de John Henry Newman na 
véspera de sua beatificação 

LONDRES, sábado, 18 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - A vida do cardeal John Henry 
Newman (1801-1890) mostra que "a paixão pela verdade, a honestidade intelectual e a 
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autêntica conversão são custosas", disse Bento XVI no final da tarde deste sábado, durante a 
vigília de oração pela beatificação do purpurado britânico.  

O ato de oração aconteceu no Hyde Park, situado em Westminster, em pleno coração de 
Londres, reunindo 80 mil pessoas, muitas delas jovens. 

Após a leitura das bem-aventuranças, Bento XVI, em sua homilia, compartilhou com os 
presentes a influência que Newman exerceu em sua vida e em seu pensamento: este anglicano 
que passou a fazer parte da Igreja Católica "nos convida a examinar nossas vidas, para vê-las 
no amplo horizonte do plano de Deus e crescer em comunhão com a Igreja de todo tempo e 
lugar". 

Uma vida a serviço da Verdade 

O Papa destacou a luta constante que o venerável servo de Deus travou contra a tendência de 
reduzir a fé à esfera privada e a uma percepção meramente subjetiva; uma luta que oferece 
grandes ensinamentos para o tempo presente, "quando o relativismo intelectual e moral 
ameaça destruir a própria base da nossa sociedade". 

Newman, continuou, recorda que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, 
recebe um chamado especial: conhecer a verdade e encontrar nessa verdade nossa liberdade 
última e o cumprimento das nossas aspirações humanas mais profundas". 

Proclamar o Evangelho com valentia 

"Não podemos guardar para nós mesmos a verdade que nos torna livres", exortou o Papa, 
dizendo que, a exemplo de Newman, "é preciso dar testemunho dela", porque a verdade 
"pede para ser ouvida". De fato, o poder de convicção que a verdade tem "procede de si 
mesma, e não da eloquência humana ou dos argumentos que a expõem". 

Um novo martírio: a ridicularização 

O Pontífice indicou que "o preço a ser pago pela fidelidade ao Evangelho já não é ser 
enforcado, desconjuntado, esquartejado"; não obstante, aqueles que proclamam a fé com 
fidelidade nos tempos atuais muitas vezes devem pagar outro preço: "ser excluído, 
ridicularizado". 

Mas advertiu que nem por isso a Igreja "pode se desviar da sua missão de anunciar Cristo e 
seu Evangelho como verdade salvadora, fonte da nossa felicidade definitiva como indivíduos 
e fundamento de uma sociedade justa e humana". 

Bento XVI convidou os presentes a viverem sua fé com coerência, a exemplo de Newman, 
pois a verdade se transmite "não só pelo ensinamento formal", mas sobretudo "pelo 
testemunho de uma vida íntegra, fiel e santa". 

Da mesma forma, destacou que, diante da crise de fé da sociedade atual, os cristãos não 
podem "se dar ao luxo de continuar como se não acontecesse nada". 
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Advertiu que tampouco basta confiar somente "em que o patrimônio de valores transmitido 
durante séculos do cristianismo continuará inspirando e configurando o futuro da nossa 
sociedade". 

"Sabemos que, em tempos de crise e turbação, Deus suscitou grandes santos e profetas para a 
renovação da Igreja e da sociedade cristã - recordou o Papa. Confiamos em sua providência e 
pedimos que nos guie constantemente." 

Aos jovens 

O Papa fez um convite especial aos jovens, para que escutem atentamente o chamado 
particular que o Senhor faz a cada um, seja dentro da vida consagrada, no sacerdócio ou 
dentro do sacramento do matrimônio: "Peçam-lhe a generosidade de dizer ‘sim'. Não tenham 
medo de entregar-se completamente a Jesus. Ele lhes dará a graça de que precisam para 
acolher seu chamado". 

E marcou um encontro com os jovens na Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em 
Madri em agosto de 2011, assegurando que "é uma magnífica ocasião para crescer no amor a 
Cristo" e em uma "alegre vida de fé junto a milhares de jovens. Espero ver muitos de vocês 
lá". 

Ao finalizar seu discurso, a vigília de oração continuou com a adoração ao Santíssimo 
Sacramento e as ladainhas do Sagrado Coração. Depois, elevou-se a oração Irradiating Christ 
e o coral coro entoou o cântico Lead, kindly light, ambos compostos pelo cardeal Newman. 

 

Arcebispo da Cantuária: uma viagem muito além de 
toda expectativa. 

“As pessoas foram às ruas para manifestar sua fé” 

ROMA, sábado, 18 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - "Acho que uma das melhores coisas 
é precisamente a percepção de que muitas das previsões que foram feitas acabaram sendo 
errôneas": assim afirmou hoje o arcebispo da Cantuária, Rowan Williams, aos microfones da 
Rádio Vaticano.  

"O principal que quero dizer - afirmou - é que foi uma ocasião extremamente feliz e que o 
acolhimento que o Papa recebeu dos bispos anglicanos, das pessoas nas ruas e, naturalmente, 
no Westminster Hall, foi enormemente positivo. E certamente a oração ecumênica da tarde na 
abadia foi intensamente comovente para todos os presentes." 

A viagem de Bento XVI, prosseguiu, "foi uma ocasião verdadeiramente abençoada e as 
pessoas saíram às ruas para manifestar sua fé". 

"O conflito é sempre uma notícia melhor para uma manchete de jornal que a harmonia - 
comentou. Mas como muitas pessoas me disseram nesta ocasião, quando se pensa que isso 
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teria sido totalmente inimaginável há 40 ou 50 anos, inclusive no começo do Concílio 
Vaticano II, claramente algo aconteceu." 

"E parte disso - acrescentou o bispo da Cantuária - é uma volta às raízes, algo de que o Papa e 
eu falamos em privado (são alguns dos nossos entusiasmos teológicos comuns), a herança dos 
Padres e, novamente, rezar juntos frente ao sacrário de Eduardo o Confessor, olhando para 
trás, para a época em que as fronteiras não eram as que existem agora entre os cristãos... E 
tudo isso é parte, penso eu, de um quadro muito positivo." 

"Acho que é uma pena que o mundo veja só as controvérsias ou as pequenas coisas negativas, 
enquanto o imenso peso da oração cotidiana, da compreensão, do amor e da amizade que 
existe entre nós passa despercebido", observou.  

Por outro lado, com relação ao encontro privado com o Papa, Rowam Williams afirmou que 
os diálogos se centraram não tanto nas relações entre anglicanos e católicos, e sim na situação 
dos cristãos na Terra Santa, frente ao próximo Sínodo dos Bispos sobre o Oriente Médio, que 
se realizará em outubro, em Roma. 

"Falamos de algumas das grandes áreas de conflito, nas quais estamos tentando trabalhar 
juntos - acrescentou; de como as hierarquias católicas e anglicanas trabalharam juntas no 
Sudão, testemunhas e portadoras de paz, e de quão urgente é reforçar tudo isso. Falamos 
também da questão de como comprometer-se em um diálogo racional com o mundo leigo." 

"Minha oração e minha esperança para esta visita - concluiu Williams - é que ajude a 
promover a fé neste país e ajude as pessoas a reconhecerem tanta gente absolutamente 
simples que acredita em Deus, na vida sacramental da Igreja e que funda sua própria vida em 
tudo isso." 

 

Mais aplausos que vaias na visita do Papa a Londres 

O segundo dia da viagem foi o mais intenso e 
significativo 

Por Edward Pentin 

LONDRES, sábado, 18 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – Essa sexta-feira foi o dia mais 
intenso e historicamente importante da visita de Estado do Papa ao Reino Unido. 

O pontífice fez seis discursos, dirigindo-se aos professores, estudantes, líderes religiosos e 
ecumênicos e representantes civis e políticos nas Câmaras do Parlamento. 

Seu discurso no Westminster Hall, pronunciado pouco depois das 17h, foi o momento 
culminante da visita de Estado. As multidões o aclamavam enquanto ele realizava o curto 
trajeto no papamóvel até a Porta de São Estevão, a entrada do Palácio de Westminster, ao 
qual se refere muitas vezes como mãe de todos os parlamentos. 



 10 

Em sua chegada, foi recebido por John Bercow, presidente da Câmara dos Comuns, um cargo 
que uma vez desempenhou São Thomas More, patrono dos políticos, que foi julgado e 
condenado no Westminster Hall.  

Como o presidente recordou aos presentes em seu discurso de boas-vindas, esta foi a primeira 
visita do Sucessor de Pedro ao Parlamento britânico – um fato que por si só tem um 
significado histórico, e que teria sido “inconcebível” há não muito tempo. 

No discurso do Santo Padre, pronunciado perante quatro ex-primeiros-ministros da Inglaterra, 
líderes da Igreja e representantes de outras religiões, o pontífice voltou a falar sobre um tema 
próximo a seu coração: a importância da fé e da razão. Falou de “sinais preocupantes” de que 
a fé esteja sendo marginalizada na sociedade e destacou o papel da religião em ajudar os 
legisladores a descobrir “os princípios morais”. 

Elogiou o papel do Reino Unido no desenvolvimento internacional, mas recordou que, da 
mesmo forma que algumas instituições financeiras são “muito grandes para quebrar” e se 
gastaram grandes recursos para impedir que isso acontecesse, também o desenvolvimento 
humano dos povos do mundo não é menos importante, “uma empresa digna da atenção do 
mundo, que é também ‘muito grande para quebrar’”. 

Seu discurso foi essencialmente uma aplicação de sua encíclica social Caritas in veritate, 
uma recordação de que “toda decisão econômica tem uma consequência moral”, mas 
levando-a ainda mais longe e aplicando-a à esfera política. Era, como apontou um 
comentarista, “um chamado à união” e a um objetivo, que a religião não seja rejeitada pela 
sociedade laica. 

Sua acolhida pelos políticos no Palácio de Westminster foi impressionante. “Ninguém 
poderia ter adivinhado o calor que lhe demonstraram”, disse o padre Christopher Jamison, até 
pouco tempo abade da Abadia de Worth, em Sussex. “Seu discurso foi muito significativo 
para o país”. Também foi muito oportuno. O novo governo de coalizão está aceitando o papel 
da fé na sociedade, considera. 

O segundo dia da viagem do Papa – primeiro em Londres –, começou com uma missa 
privada na Nunciatura, onde o Papa se hospeda. Primeiro houve uma visita ao St. Mary's 
University College, em Twickenham, um respeitado colégio católico de formação de 
professores, onde foi recebido por um grande número de calorosos estudantes. 

Falou da importância da sabedoria no ensino, convidou os estudantes das escolas católicas a 
que sejam santos e entrem em relação com Deus, ao invés de buscar apenas a riqueza ou a 
fama. 

Depois o pontífice se reuniu com líderes inter-religiosos. Um almoço na nunciatura e um 
breve descanso foram seguidos por uma caravana de veículos através de Londres, até 
o Lambeth Palace, residência oficial do arcebispo de Cantuária. Depois do discurso em 
Westminster Hall, houve um momento de oração entre o Papa e o arcebispo de Cantuária. 

100% com o Papa 
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A atmosfera ao redor de Westminster esteve animada durante todo o dia, com os fiéis 
expressando seu apoio ao Santo Padre. Poucos manifestantes tentaram protestar. 

Um grupo de mulheres do Caminho Neocatecumenal cantava “Aleluia”, enquanto outros 
sustentavam faixas que diziam: “Papa, nós te amamos” e “Estamos 100% com o Papa”. 

Ao redor de 30 defensores das mulheres sacerdotes haviam-se reunido diante da residência de 
Lambeth, enquanto Bento XVI estava com o arcebispo de Cantuária. Entre eles estava Peter 
Tatchell, ativista dos direitos homossexuais, que foi um dos líderes da campanha “Proteste 
contra o Papa”. Depois de ter atraído a atenção de todos os meios de comunicação, a Tatchell 
aguardava só um pequeno grupo. 

Um grupo ainda mais duro de manifestantes foi o da Free Church. Um grupo de membros em 
sua maioria anciãos da Protestant Church Society havia-se reunido em frente à Abadia de 
Westminster para gritar contra o Papa. A todas as minhas perguntas sobre se estavam 
dispostos a escutar o Papa, a ler suas obras ou a se organizar em torno de valores comuns, a 
resposta direta foi: “Não”. 

Mas o ambiente era de bom humor, com brincadeiras entre eles e ao passarem os sacerdotes 
católicos. Diante de um cartaz com o dizer “Não ao papismo”, um padre brincou: “é bom ver 
autênticos protestantes à moda antiga por aqui”. 

Muitos dos católicos que levavam bandeiras e faixas na multidão disseram que estavam 
encantados com a forma como estava transcorrendo a visita. O consenso é que o índice de 
participação tem sido bom e que há um grande entusiasmo entre os fiéis. 

A amabilidade dos anglicanos tampouco passa despercebida. “Eles têm sido muito generosos 
e amáveis”, disse o padre Jamison. 
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