
 

Papa no Reino Unido: 4º dia 

 

Lição de Newman, segundo Bento XVI: o coração 
fala ao coração 

Conceber a vida cristã como um convite à santidade, 
diz Papa na Missa de beatificação. 

BIRMINGHAM, domingo, 19 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - Ao beatificar hoje John 
Henry Newman (1801-1890), em uma multitudinária Celebração Eucarística, Bento XVI 
sintetizou em seu lema de vida - "O coração fala ao coração" - a lição deixada aos cristãos 
por este teólogo, cardeal e fundador dos Oratórios de São Felipe Néri, na Inglaterra.  

Diante dos 70 mil peregrinos reunidos no Cofton Park de Rednal, o Papa considerou em sua 
homilia que este lema, convertido também no lema da sua visita, "oferece-nos a perspectiva 
da sua compreensão da vida cristã como um chamado à santidade, experimentada como o 
desejo profundo do coração humano de entrar em comunhão íntima com o coração de Deus". 

A oração espiritualiza 

"Recorda-nos que a fidelidade à oração vai transformando-nos gradualmente em semelhança 
de Deus." A oração, disse o Papa citando o novo beato, "tem o que se pode chamar de efeito 
natural na alma, espiritualizando-a e elevando-a". 

Com a oração, sublinhou, o homem "já não é o que era antes; gradualmente (...) se vê 
imbuído de uma série de ideias novas e se vê impregnado de princípios diferentes". 

Na oração, segundo o Papa, pode entender-se esta experiência recolhida nos escritos do 
cardeal britânico: "Tenho minha missão - escreve -, sou um elo na corrente, um vínculo de 
união entre pessoas. Ele não me criou para o nada. Farei o bem, farei seu trabalho; serei um 
anjo de paz, um pregador da verdade no lugar que me é próprio. (...) Se o fizer, eu me 
manterei em seus mandamentos e O servirei nas minhas tarefas". 

A missão do cristão 

Esta visão e sua concepção do diálogo entre a fé e a razão, afirmou o Pontífice, constituem 
uma herança importantíssima, não só para os católicos britânicos, mas para os cristãos do 
mundo inteiro. 

"Quero um laicado que não seja arrogante nem imprudente na hora de falar, nem alvorotado, 
mas homens que conheçam bem sua religião, que aprofundem nela, que saibam bem onde 
estão, que saibam o que têm e o que não têm; que conheçam seu credo a tal ponto, que 
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possam prestar contas dele; que conheçam tão bem a história, que possam defendê-la", 
escreveu Newman, num trecho citado pelo Papa. 

Bento XVI também apresentou a extraordinária figura de sacerdote de Newman com outro 
dos seus escritos: "Se vossos sacerdotes fossem anjos, meus irmãos, eles não poderiam 
compartilhar convosco a dor, sintonizar convosco, não poderiam ter compaixão de vós, sentir 
ternura por vós e ser indulgentes convosco, como nós podemos; eles não poderiam ser nem 
modelos nem guias, e não teriam te levado do teu homem velho à vida nova, como eles, que 
vêm do nosso meio". 

 

Papa pede a bispos britânicos esforço evangelizador 
e generosidade ao aplicar a “Anglicanorum coetibus” 

LONDRES, domingo, 19 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – O Papa Bento XVI despediu-
se dos bispos do Reino Unido, reafirmando-lhes a importância da nova evangelização do 
país, do testemunho da fé através das obras sociais e de cultivar a amizade com os anglicanos.  

Antes de se dirigir ao aeroporto internacional de Birmingham para a volta a Roma, o Papa 
reuniu-se com os bispos locais, na capela da Francis Martin House, no Seminário de Oscott 
(Birmingham). 

Em seu discurso, e como conclusão de suas intervenções nestes dias, o Papa sublinhou a 
importância da nova evangelização do Reino Unido. Segundo o pontífice, há “a necessidade 
urgente de anunciar novamente o Evangelho em um ambiente muito secularizado”. 

“Durante minha visita, percebi com clareza a sede profunda que o povo britânico tem da Boa 
Notícia de Jesus Cristo”, sublinhou. 

Por isso, destacou a importância de “apresentar em sua plenitude a mensagem do Evangelho 
que dá vida”, inclusive aqueles elementos que contradizem o juízo das opiniões correntes da 
cultura atual. 

Para este fim, recomendou-lhes fazer uso do novo Conselho Pontifício para a Nova 
Evangelização, e apoiar e acolher os novos movimentos eclesiais, pois muitos “têm um 
carisma especial para a nova evangelização”. 

Ação social 

O Papa recomendou também aos prelados o “testemunho da caridade”, especialmente neste 
tempo de crise econômica. 

“Nestas circunstâncias, será necessário apelar novamente à característica generosidade dos 
católicos britânicos”, afirmou. 

Bento XVI recordou também a recente instrução dos bispos (Eleger o bem comum), 
documento em que sublinham “a importância de praticar a virtude na vida pública”. 
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“A voz profética dos cristãos tem um papel importante ao colocar em relevo as necessidades 
dos pobres e indigentes, de quem muito facilmente se descuida.” 

“As atuais circunstâncias oferecem uma boa oportunidade para reforçar essa mensagem e 
também para encorajar todos a aspirar a valores morais superiores em todos os âmbitos de 
suas vidas, em oposição a um contexto de crescente ceticismo inclusive sobre a própria 
possibilidade de uma vida virtuosa”, afirmou. 

A respeito da polêmica, muito forte no Reino Unido, sobre os casos de abusos sexuais por 
membros do clero, o Papa advertiu sobre a importância de tratar casos como estes de forma 
adequada. 

Esses episódios – disse – “debilitam gravemente a credibilidade moral dos pastores da 
Igreja”. 

“Tenho falado em muitas ocasiões das profundas feridas que tal comportamento causa, em 
primeiro lugar nas vítimas, mas também nas relações de confiança que devem existir entre os 
sacerdotes e o povo, entre os sacerdotes e seus bispos, e entre as autoridades da Igreja e as 
pessoas em geral.” 

O Papa, neste sentido, louvou as medidas adotadas pelo episcopado inglês “para assegurar 
que as crianças estejam eficazmente protegidas contra os danos e para fazer frente de forma 
adequada e transparente às denúncias que se apresentem”. 

Ademais, falou-lhes da importância de alertar sobre este problema em outros âmbitos sociais. 
“Que melhor maneira poderia haver de reparar esses pecados que se aproximar, com um 
espírito humilde de compaixão, das crianças que continuam sofrendo abusos em outros 
lugares? Nosso dever de cuidar dos jovens não exige menos”. 

Anglicanos 

O pontífice afirmou ainda a necessidade de aplicar “com generosidade” a Anglicanorum 
Coetibus. 

“Isso se deveria contemplar como um gesto profético que pode contribuir positivamente para 
o desenvolvimento das relações entre anglicanos e católicos.” 

Nesse sentido, recordou que o objetivo último de toda atividade ecumênica é “a restauração 
da plena comunhão eclesial em um contexto em que o intercâmbio recíproco de dons de 
nossos respectivos patrimônios espirituais nos enriqueça a todos”. 

Por último, recordou-lhes que a nova tradução ao inglês do Missal Romano, que será 
publicada em breve, deve ser uma “oportunidade para uma catequese mais profunda sobre a 
Eucaristia e uma renovada devoção na forma de sua celebração”. 
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Papa presta homenagem aos britânicos que deram 
sua vida contra o nazismo 

70 anos da Batalha da Inglaterra 

BIRMINGHAM, domingo, 19 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - No domingo em que a 
Grã-Bretanha celebra o 70º aniversário da Batalha da Inglaterra (1940), o Papa alemão 
prestou uma homenagem a todos os britânicos que sacrificaram suas vidas na luta contra o 
nazismo.  

"Para mim, que estive entre os que viveram e sofreram os escuros dias do regime nazista na 
Alemanha, é profundamente comovente estar conosco nesta ocasião e poder lembrar de 
tantos concidadãos vossos que sacrificaram suas vidas, resistindo com garra às forças desta 
ideologia demoníaca", confessou o Papa. 

Suas palavras foram ouvidas pelos 70 mil peregrinos reunidos para a Celebração Eucarística 
de beatificação do cardeal John Henry Newman (1801-1890), no Cofton Park de Rednal, 
Birmingham. 

O Pontífice cumprimentou particularmente os habitantes da vizinha Coventry, "que sofreu 
duríssimos bombardeios, com numerosas vítimas, em novembro de 1940".  

"Setenta anos depois, recordamos com vergonha e horror o espantoso preço da morte e 
destruição que a guerra traz consigo; e renovamos nossa determinação de trabalhar pela paz e 
pela reconciliação, onde quer que ameace um conflito", afirmou. 

A Batalha da Inglaterra se converteu em toda uma série de operações realizadas no céu 
britânico, durante o ano de 1940, com as quais a Alemanha buscou, sem resultados, destruir a 
Royal Air Force (RAF) para obter a superioridade aérea necessária para uma invasão das 
ilhas britânicas. 

O balanço da batalha da Inglaterra é de 300 mil mortos, muitos deles civis, e de 2 milhões de 
casas destruídas. Segundo números oficiais, do lado britânico foram perdidos 900 aviões, 
enquanto do lado alemão foram 1.700. 
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Papa vira nova página para a Igreja Católica no 
Reino Unido 

A visita papal alcança um inédito reconhecimento 
para os católicos por parte de instituições e da 

sociedade 

Por Edward Pentin 

LONDRES, domingo, 19 de setembro de 2010 (ZENIT.org) - Após os dois primeiros dias da 
visita papal, concentrados sobretudo em assuntos de Igreja-Estado, os dois últimos dias se 
tornaram muito mais pessoais e pastorais. 

A dimensão institucional da viagem teve etapas pouco comentadas na manhã deste sábado, 
quando, na casa do arcebispo de Westminster, recebeu em audiência privada o primeiro-
ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, o vice-primeiro-ministro, Nick Clegg, e o líder da 
oposição, Harriet Harman. 

O Santo Padre deu seus pêsames a Cameron pelo recente falecimento do seu pai, falou com 
cada um dos políticos durante cerca de 20 minutos e lhes entregou como lembrança uma 
medalha do seu pontificado. 

Cameron, anglicano, presenteou o Papa com uma cópia da primeira edição do livro do novo 
beato, John Henry Newman, "Apologia pro vita sua", impressa em 1864, junto a um recorte 
de jornal que descreve um serviço religioso presidido pelo cardeal de Edgbaston, 
Birmingham. 

Um momento significativo das relações institucionais que esta visita abriu aconteceu na 
sexta-feira à noite, quando se realizou um jantar de trabalho entre o governo do Reino Unido 
e a delegação papal, na Lancaster House de Londres. O tema foi a luta comum contra a fome 
e o subdesenvolvimento. 

As demais atividades do sábado, a partir das 10h, deram o tiro de largada para uma maratona 
de celebrações litúrgicas e encontros pastorais, que começou com a Missa na catedral do 
Preciosíssimo Sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo, em Westminster. A liturgia desta 
catedral de estilo bizantino, consagrada em 1910, foi tão impressionante que alguns fiéis se 
comoveram até as lágrimas. 

O Santo Padre expressou seu "profundo pesar" por abusos sexuais cometidos por sacerdotes e 
definiu tais abusos como "crimes atrozes", que provocaram "a vergonha e a humilhação" da 
Igreja. 

Ele enquadrou estes delitos no contexto do sofrimento de Cristo: "Na vida da Igreja, em suas 
provas e tribulações, Cristo continua, segundo a expressão genial de Pascal, estando em 
agonia até o fim do mundo". 
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O Pe. Jonathan How, porta-voz da Conferência Episcopal da Inglaterra e do País de Gales, 
explicou a ZENIT que o Papa deu um sentido transcendente, à luz do sofrimento de Cristo, ao 
escândalo dos abusos cometidos por clérigos. 

"Se nos sentimos envergonhados e humilhados pelos abusos, não fazemos mais que 
compartilhar o que as vítimas e Cristo experimentaram", esclareceu. 

Confirmação na fé 

Os peregrinos que participaram da Missa do sábado e da vigília no Hyde Park procediam de 
todos os lugares da Grã-Bretanha. Dan Williams de Cardiff confessou a ZENIT que um 
evento como este "só acontece uma vez na vida" e que espera que sirva para "reforçar a fé" 
no país. 

Billy Macauley, que havia acompanhado o Santo Padre desde Glasgow, reconheceu que a 
visita papal foi "uma grande bênção", e que a Missa no Bellahouston Park foi "muito 
potente". 

"É difícil imaginar que as palavras possam ter tanto significado para as pessoas; por isso 
rezamos para que o Santo Padre, guiado pelo Espírito Santo, continue confirmando na fé", 
afirmou. 

Depois da Missa, cerca de 2.500 jovens das dioceses de Inglaterra, País de Gales e Escócia se 
reuniram na praça em frente à catedral, para cumprimentar o Bispo de Roma. 

"Peço a cada um, em primeiro lugar - disse o Papa aos jovens - que olhe para o interior do 
próprio coração. Que pense em todo o amor que seu coração é capaz de receber e em todo o 
amor que é capaz de oferecer." 

Como se esperava, o Santo Padre se reuniu mais tarde com 5 pessoas que sofreram abusos 
por parte de clérigos: 3 das vítimas eram de Yorkshire, 1 era de Londres e 1 da Escócia. 

Uma fonte próxima das vítimas revelou à BBC que passaram cerca de 40 minutos com o 
Papa, "um bom período de tempo, (...) mais longo que o concedido ao primeiro-ministro". 

O centro de Londres transformado 

Às 18h do sábado, houve um momento que muitos britânicos e o Papa recordarão para 
sempre: a viagem, no papamóvel, percorrendo o coração de Londres. Mall, a grande avenida 
que conduz ao palácio de Buckingham, sinônimo de império, esplendor e momentos cruciais 
para a história do país, ficou decorada com enormes bandeiras do Vaticano e da União. 

Todos aplaudiram - ainda que com o típico ar britânico reservado - durante a passagem do 
papamóvel, cercado por uma equipe de guarda-costas que caminhavam rapidamente. Entre a 
multidão, muitos começaram a correr para acompanhar seu ritmo, até que chegou ao último 
quilômetro de distância do Hyde Park, onde presidiu uma vigília na véspera da beatificação 
do cardeal John Henry Newman. 
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O Papa guiou milhares de fiéis em uma belíssima cerimônia de vigília de oração e adoração. 
Infelizmente, devido às inquietudes surgidas pela segurança, só puderam entrar as pessoas 
que tinham ingressos, deixando milhares no exterior, orbigadas a acompanhar a cerimônia 
através dos telões colocados no outro lado da parede que foi construída para esta ocasião. 

Em seu discurso, o Papa ilustrou tudo o que os jovens católicos podem aprender com o 
cardeal Newman. Também se referiu ao exemplo dos mártires católicos e acrescentou que, 
ainda que os católicos de hoje não sejam esquartejados por sua fé, frequentemente são 
ridicularizados. Afirmou que temos de suportar isso, na certeza de que a "bondosa luz" da fé 
"nos mostrará o caminho". 

Mais uma vez, estavam presentes pessoas de todas as idades e culturas, inclusive as mais 
jovens, com seus moletons de capuz, sinal comum de rebelião frente à autoridade, e todos se 
recolheram em profunda oração. 

Para mim, pessoalmente, como católico britânico, ver o Vigário de Cristo atravessando 
lugares tão familiares como o Palácio de Buckingham, dando a bênção no Hyde Park, foi 
uma experiência quase surreal, algo que nunca imaginei que veria. 

Talvez mais que o discurso no Westminster Hall na sexta-feira, nesses momentos tive a 
impressão de que a Igreja Católica conseguiu verdadeiramente ser aceita na Grã-Bretanha. 
Agora começa um novo capítulo para os católicos britânicos, que deixam para trás os 
problemas passados da Igreja Católica, a quem este país deve suas mais profundas raízes 
culturais. 

 

Pluralidade no Reino Unido, desafio e oportunidade 
de crescimento: 

Papa encerra sua visita 

BIRMINGHAM, domingo, 19 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – A diversidade do Reino 
Unido moderno é um “desafio”, mas também uma “grande oportunidade”, afirmou Bento 
XVI neste domingo, ao encerrar sua visita de quatro dias.  

No aeroporto internacional de Birmingham, antes de embarcar de volta a Roma, o Papa 
dirigiu um breve discurso durante a cerimônia de despedida. 

O pontífice agradeceu ao primeiro-ministro britânico, David Cameron, “pelo intenso trabalho 
de preparação, tanto do governo atual como do precedente, do serviço civil, das autoridades 
locais e da polícia e dos numerosos voluntários que pacientemente ajudaram a preparar os 
eventos destes quatro dias”. 

O Papa observou que nos quatro dias no Reino Unido pôde visitar “representantes de muitas 
comunidades, culturas, línguas e religiões que compõem a sociedade britânica”. 
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“A grande diversidade da moderna Grã-Bretanha é um desafio para seu governo e seu povo, 
mas também representa uma grande oportunidade de maior diálogo intercultural e inter-
religoso que enriquecerá toda comunidade”, afirmou. 

Agradecendo pela oportunidade de se encontrar com a rainha Elizabeth II, com o próprio 
Cameron e outros políticos, e de ter podido discutir “questões de mútuo interesse”, o bispo de 
Roma confessou se sentir “particularmente honrado ao receber o convite para me dirigir às 
duas Câmaras do Parlamento no histórico recinto de Westminster Hall”. 

“Desejo sinceramente que estes encontros contribuam para confirmar e fortalecer as 
excelentes relações entre a Santa Sé e o Reino Unido, especialmente na cooperação para o 
desenvolvimento internacional, o cuidado do meio ambiente e a construção de uma sociedade 
civil com um renovado sentido de valores partilhados e metas comuns”, afirmou. 

“Foi também uma satisfação visitar o arcebispo de Cantuária e os bispos da Igreja da 
Inglaterra, orando posteriormente com eles e nossos irmãos cristãos nos sugestivos arredores 
da Abadia de Westminster, um lugar que fala com muita eloquência das tradições e cultura 
que compartilhamos.” 

“Posto que a Grã-Bretanha acolhe muitas tradições religiosos, sou grato pela oportunidade de 
encontrar seus representantes e partilhar com eles algumas ideias acerca da contribuição que 
as religiões podem oferecer para o desenvolvimento de uma sadia sociedade plural”, 
acrescentou. 

Bento XVI sublinhou que, “naturalmente”, sua visita estava dirigida de forma especial aos 
católicos do Reino Unido. 

“Aprecio muitíssimo o tempo que passei com os bispos, sacerdotes, religiosos e leigos, com 
os professores, alunos e pessoas adultas. Foi especialmente comovedor celebrar com eles, 
aqui em Birmingham, a beatificação de um grande filho da Inglaterra, o cardeal John Henry 
Newman”. 

A viagem ao Reino Unido foi a 17ª internacional do pontificado de Bento XVI. 
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