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Aos meus pais, Itelvina e José, que 

sempre nos mostraram que, na família, 

todos são corresponsáveis e por isso 

cada opinião precisa ser considerada 

antes de qualquer tomada de decisão. 

Assim, desde cedo estou imbuída da 

certeza de que a Colegialidade pode 

acontecer em todos os âmbitos da vida 

porque  em todos eles, ela se faz 

importante e necessária. Se na vivência 

familiar já é explícita a necessidade de 

todos sentirem-se coparticipes, assim 

também acontece na vivência 

eclesiológica onde somos uma família, 

filhos de um mesmo Pai, e por isso 

chamados a sentirmos coresponsáveis 

pelo todo. 
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Tener autoridad no es ser una persona 

represora. La represión es una 
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para que la persona pueda crecer. 

Alguien con autoridad es alguien capaz de 

crear un espacio de crecimiento.  

 

(Jorge Mario Bergoglio) 



 
 

RESUMO 

 

O papa Francisco vem surpreendendo o mundo desde sua chegada à 

sacada mais importante do Vaticano naquele 13 de março de 2013, quando fora 

eleito Sumo Pontífice da Igreja Católica. Ali, já naqueles breves minutos de sua 

aparição, chama a atenção seja pelos gestos, pela maneira de falar e agir e, 

principalmente, pela maneira de se fazer próximo às pessoas. Ainda naquele dia 

memorável, Francisco aponta para um eixo que, embora não explicitamente, passa 

a ser central em seu ministério: a Colegialidade. Isso é perceptível já no momento 

em que ele se denomina como bispo de Roma e chama os cardeais de irmãos. As 

palavras de Francisco apontam para a Colegialidade. Entretanto, somente uma 

averiguação mais profunda  é capaz de descobrir se, de fato, Francisco é um papa 

que vive o espírito colegial desde sua base familiar e ministerial. A presente 

dissertação buscou conhecer as bases teóricas e teológicas de Jorge Mario 

Bergoglio, os caminhos eclesiológicos percorridos por ele, no que tange a 

Colegialidade. Esse trabalho teve, dentre outras coisas,  o intuito de descobrir se as 

experiências de Jorge Mario Bergoglio anteriores à eleição contribuíram para a 

tônica colegial presente nos documentos de Francisco. Para tanto a pesquisa 

procurou mostrar  as raízes da Colegialidade presentes não só no momento do 

Concílio Vaticano II, como os aspectos de sua recepção nos diferentes continentes, 

particularmente em solo latino-americano, do qual Bergoglio é um dileto filho. 

Demasiado importante se mostrou o conhecimento das raízes biográfico-existenciais 

do futuro arcebispo de Buenos Aires. Reconhecendo tais aspectos de Bergoglio, 

com mais facilidade se descobrirá quem, de fato é Francisco e quais são seus 

pensamentos para a Igreja e sua missão. 

 

Palavras-Chave: Colegialidade - Papa Francisco - Vaticano II - Eclesiologia - 

CELAM. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Pope Francis has been surprising the world since his arrival at the Vatican's most 

important balcony on March 13, 2013, when he was elected Supreme Pontiff of the 

Catholic Church. There, already in those brief minutes of his appearance, he draws 

attention by his gestures, by the way of his speaking, actig and mainly, by the way of 

being close to people. Still on that memorable day, Francis points to an way that, 

although not explicitly, becomes central in his ministry: Collegiality. This is noticeable 

at the moment when he calls himself bishop of Rome and calls the cardinals of 

brothers. Francis's words point to Collegiality. However, only a deeper inquiry is able 

to discover whether, in fact, Francis is a pope who lives the collegial spirit in his 

family and ministerial base. The present dissertation sought to know the theoretical 

and theological bases of Jorge Mario Bergoglio, the ecclesiological paths covered by 

him, regarding Collegiality. This work had, among other things, the intention of 

discovering if the experiences of Jorge Mario Bergoglio before the election 

contributed to the collegial tone present in the documents of Francis. For this, the 

research sought to show the roots of Collegiality present not only in the moment of 

the Second Vatican Council, but also the aspects of its reception in the different 

continents, particulary in Latin American soil, of which Bergoglio is a beloved son. It 

was too important to know the biographical-existential roots of the future archbishop 

of Buenos Aires. Recognizing such aspects of Bergoglio, it will be easier to discover 

who, in fact, is Francis and what his thoughts are for the Church and her mission. 

 

Keywords: Collegiality - Pope Francis - Second Vatican -  

ecclesiology - CELAM. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o dia em que, pela primeira vez, Jorge Mario Bergoglio se 

apresentou ao mundo como papa Francisco vem despertando em muitos 

especulações das mais variadas, expectativa e, o principal, a esperança de 

melhores dias para a Igreja e para o Mundo. Na maioria dos cristãos, manifestou-se 

certa perplexidade pelo fato de agir de forma diferente dos papas anteriores, não 

medindo esforços para estar próximo ao povo, ao seu povo. Não é demasiado 

lembrar do alvoroço que causou ao sair dos muros do Vaticano, logo depois ser 

eleito, para pagar a sua conta na hospedaria em que passou boa parte do tempo 

antes do Conclave. São tantas características peculiares, e que não passaram 

despercebidas, que seria difícil, em apenas uma dissertação, abordar todas elas. 

Por isso, no decorrer de toda a pesquisa, buscou-se observar as atitudes de 

Francisco e sua relação com o tema da Colegialidade; afinal, ela parece ter sido 

enaltecida no momento em que Francisco pela primeira vez se intitulou o bispo de 

Roma.  Especificamente buscou-se compreender as atitudes do papa, a partir de 

suas experiências seja na vida cotidiana e familiar quanto na vida ministerial. Dessa 

forma, entende-se ser impossível analisar aspectos do pontificado de Francisco sem 

antes observar e tentar analisar os aspectos importantes que fizeram dele, e em tão 

pouco tempo, um homem  admirado por pessoas dos cinco continentes, de 

diferentes credos ou mesmo sem religião.  

 

O primeiro capítulo, ao estabelecer certo vínculo entre o inusitado 

Francisco e os gestos e as palavras de João XXIII, procura desenhar um percurso 

que vai desde a chegada ao balcão no qual o Cardeal Mario Jorge Bergoglio fora 

anunciado como o herdeiro da Cátedra de Pedro até à Basílica de São Paulo Fora 

dos Muros, em que o Papa bom anunciou seu desejo de convocar um Concílio para 

pensar e tentar responder às grandes questões do mundo contemporâneo. Por meio 

desse capítulo, busca-se compreender, mais e melhor, os aspectos importantes do 

Concílio Vaticano II, ao qual Jorge Mario Bergoglio parece estar vinculado como um 

dileto filho.Diferente dos três últimos papas, Bergoglio estudou Teologia exatamente 

no fervilhar do Vaticano II, quando ele era pauta nos seminários e em toda a Igreja, 

de maneira especial, na Igreja Latino-Americana. Os Documentos do CELAM 
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também se fazem, portanto, importantíssimos para a presente pesquisa, por isso 

também são tratados no referido capítulo. 

 

Uma vez verificados estes aspectos teóricos que fizeram parte de sua 

vida e ministério, perpassando o Concílio bem como os documentos das 

Conferências do CELAM, o segundo capítulo apresentará elementos biográficos  

para que se possa conhecer melhor o próprio Jorge, o menino simples cuja fé fora 

recebida da família, de maneira muito especial de sua avó, que não só lhe dava uma 

formação religiosa como também lhe mostrava a necessidade de ser um bom 

cidadão. Ademais, por conta da fé, aquele menino suburbano da linda Buenos Aires, 

reconhece um chamado de Deus e opta por ser um jesuíta porque se vê apaixonado 

pela vida de seu idealizador, Inácio de Loyola. Bergoglio se torna padre e muito 

rapidamente se vê assumindo cargos importantíssimos dentro da Companhia de 

Jesus na Argentina e cuja inexperiência fez com que, mais tarde, não se orgulhasse 

de certas decisões que tomara.  

Aqueles, certamente foram tempos muito difíceis, mas que também foram 

muito necessários para a formação e amadurecimento daquele homem que, após 

assumir altos cargos, passou a se ver como um simples padre confessor. Essa 

dolorosa provação foi também uma bonita experiência, uma vez que, na confissão, o 

sacerdote pode se aproximar ainda mais das pobrezas humanas, a fim de trazer-

lhes conforto e esperança. Esse simples confessor logo viu-se transmutado em 

bispo. Para alguém que tinha o desejo de ser missionário, e por isso optou por fazer 

parte de uma Ordem eminentemente missionária, certamente tal nomeação lhe deu 

a certeza de que podemos traçar metas, mas é Deus quem estabelece os rumos, de 

forma que as antigas metas não passem mais do que mero sonho de juventude.  

 

O terceiro capítulo visa analisar aspectos de Bergoglio e de sua vida 

como bispo diocesano.  Sua autora se coloca no lugar de Jorge Mario Bergoglio e 

procura pensar o que foi feito de si, perpassando as circunstâncias de sua 

nomeação como bispo auxiliar de Buenos Aires e depois como bispo coadjutor e, 

por fim, arcebispo da maior diocese da Argentina. Ademais, ainda empaticamente, 

procura desvendar o que Bergoglio quer de si, a partir de seus gestos e de suas 

palavras, dirigidos aos presbíteros e ao povo, por meio dos quais fluem aspectos da 

Colegialidade expressa na Teologia do Povo.  
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Optou-se exatamente por verificar as mensagens feitas pelas homilias 

das quintas-feiras santas, onde o arcebispo proferia palavras diretas aos presbíteros 

de toda a diocese que se faziam presentes na magnífica catedral de Buenos Aires. 

Nessas homilias, pode-se perceber qual tipo de tratamento o arcebispo dava aos 

seus presbíteros, referindo-se indiretamente ao tema da Colegialidade. Por fim, são 

verificadas, também, as homilias que Bergoglio proferia para toda a nação por 

ocasião do dia da pátria argentina, o também chamado Te Deum. Aqui também 

pode ser verificada a maneira com que o Arcebispo se sentia diante das demais 

pessoas da sociedade e se suas palavras eram imbuídas do pensamento colegial. 

 

Por fim, o quarto e último capítulo traz à tona os documentos mais 

importantes do pontificado de Francisco, de forma que seja possível compreender, 

se, de fato, seu ministério petrino é uma continuação de tudo o que Bergoglio 

aprendeu e fez em Buenos Aires ou se, por algum motivo, existiu algum tipo de 

ruptura e/ou transição em seus pensamentos e ações após aquele auspicioso 13 de 

março de 2013. 

Diante de tudo isso, busca-se, com a presente dissertação, levar o leitor a 

conhecer melhor Jorge Mario Bergoglio e ver se, enquanto filho dileto do Concílio, o 

Pontificado de Francisco está marcado por aquela que é considerada por Hervé 

Legrand, a espinha dorsal do pensamento conciliar, ou seja, a Colegialidade, e se a 

sua realização não é, por assim dizer, um dos sinais dos tempos, em oposição à 

tendência centralizadora e autoritária, intra et extra ecclesiam, do momento atual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



20 
 

Capítulo I 

 

Papa Francisco e a Colegialidade: do Vaticano II a Aparecida 

 

Desde o dia em que Francisco apareceu pela primeira vez na Sacada do 

Vaticano vem mostrando uma certa peculiaridade que o difere de tantos outros 

purpurados que dias antes viajaram para Roma a fim de escolherem, ou serem 

escolhidos, novo papa da Igreja Católica. A peculiaridade a que se refere é ao fato 

de sua busca, quase incansável, em se mostrar próximo das pessoas.  

Este capítulo tem a intenção de compreender as raízes teológicas do 

papa Francisco no que tange o tema da Colegialidade. Para isso busca-se fazer um 

breve panorama do Concílio Ecumênico Vaticano II através de seu idealizador, o 

papa João XXIII, e de dois de seus mais expressivos documentos, Lumen Gentium e 

Gaudium et Spes. Na sequência busca-se, também de forma panorâmica, analisar 

os documentos produzidos nas Conferências do CELAM e por fim, são utilizadas 

algumas linhas para abordar o Sínodo extraordinário de 1985, que, de certa forma, 

também tem a dizer sobre a Colegialidade.  

Antes, porém, de observar tais bases teóricas a que Jorge Mario 

Bergoglio esteve inserido, busca-se nas linhas que seguem, analisar a profundidade 

dos gestos do novo papa logo após sua eleição, em sua primeira aparição na 

sacada do Vaticano. Esta é uma análise própria, feita a partir da verificação das 

imagens dos primeiros momentos do papa, entretanto, também encontra eco e 

inspiração nas observações de outros teólogos Alex Villas Boas1 e Cesar Kuzma2 

que analisam tais gestos de Francisco logo que se apresenta ao povo pela primeira 

vez. 

 

1. Francisco e a eleição papal: primeiros gestos de um pontificado 

 

Era uma tarde ensolarada, quente, tranquila e, aparentemente, igual a 

tantas outras na região do Vale do Paraíba, situada no interior do Estado de São 

                                            
1
 Cf. BOAS, Alex Villas. A densidade Teológica dos gestos de Francisco. IN: SANCHES, Wagner 

Lopes; Figueira, Eulálio (orgs). Uma Igreja de portas abertas: nos caminhos do papa Francisco, pp. 
69-87. 
2 Cf. KUZMA, Cesar. Cantar com Francisco! Provocações eclesiológicas a partir da Evangelli 

Gaudium. IN: AMADO, Joel Portella; FERNANDES, Leonardo Agostini (orgs). Evangelli Gaudium 
em questão: Aspectos bíblicos, teológicos e pastorais, pp. 195-208. 
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Paulo. Tudo ocorria como um dia qualquer, mas, na realidade, alguns olhares 

atentos naquela tarde se voltavam aos mais variados canais de TV, que estavam 

focados em um único tema: a sucessão pontifícia após a renúncia inesperada de 

Bento XVI. O assunto em pauta era, portanto, se o mundo veria a fumaça escura ou 

branca saindo das chaminés da Capela Sistina, após o quinto escrutínio daquele 

Conclave que para muitos ainda seria inusitado. 

Diferente da região valeparaibana era o clima em Roma, a cidade eterna. 

Já era noite, por volta das dezenove horas. Fazia bastante frio e uma chuva 

incessante tornava aquele momento ainda mais inesquecível para todos os que se 

faziam presentes na Praça de São Pedro e arredores do Vaticano. Enfim, a fumaça 

branca começou a surgir no alto daquele telhado. A princípio ela parecia um pouco 

acinzentada, deixando em todos um misto de expectativa e dúvida. Logo em 

seguida, a rajada de fumaça se intensificava trazendo a certeza de que os cardeais 

haviam escolhido o 266º papa da história da Igreja. 

As pessoas na Praça se enchiam de alegria, o alvoroço era unânime. O 

frio e a chuva, que nessa hora já estava mais branda, pareciam não interferir na 

empolgação visível em todos. Para quem acompanhava pela TV, a alegria das 

pessoas transparecia no colorido dos guardas chuva, das bandeiras dos mais 

variados países do mundo e no brilho dos aparelhos eletrônicos. Acima daqueles 

olhares, a chaminé mais importante do mundo, fumegando, dava sinais de novos 

ares para toda a Igreja Católica. 

Passado o momento de euforia, as pessoas, na praça, continuaram 

atentas, esperando o anúncio do nome. Pessoas e mais pessoas chegavam à praça, 

como outras milhares se apinhavam, com entusiasmo, frente a um visor de 

computador, celular ou aparelho de televisão. Aumentava a curiosidade sobre quem 

seria o novo papa. ‘Certamente um Europeu’, diziam muitos. ‘Sim, e vindo da Itália’, 

concluíam outros. As mídias brasileiras apostavam num brasileiro; as americanas, 

num americano; e, assim, as especulações corriam o mundo. 

Passada uma hora, depois da fumaça branca, foram abertas as cortinas 

da sacada do Vaticano, na qual se via a figura frágil do Cardeal protodiácono Jean-

Louis Tauran. As pessoas na Praça não se continham. Muitos usavam binóculos 

para não perder nenhuma cena daquele momento histórico da Igreja Católica. O 

idoso cardeal não passou nem um minuto na sacada vaticana, mas seu semblante 

era alegre e entusiasta ao anunciar a tão esperada frase: "Habemus Papam". Em 
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seguida, apresentou o reverendíssimo Cardeal Jorge Mario Bergoglio, que havia 

atribuído para si o singelo e inusitado nome de Francisco.  

O anúncio causou efusivas manifestações entre os peregrinos daquela 

praça, os quais, em seguida, gritavam em grande coro e nos mais variados idiomas 

e sotaques o nome ‘Francisco’! Muitos ali não podiam imaginar que Bergoglio, agora 

Papa Francisco, era um argentino, jesuíta, torcedor do San Lorenzo, amigo das 

pessoas, que gostava de andar de metrô e fazer sua própria comida. Mas, os 

primeiros sinais já davam a impressão de que seria alguém capaz de renovar as 

esperanças dos fiéis.  

Se na Praça os peregrinos não podiam imaginar tais coisas, as pessoas 

que se encontravam em casa iam descobrindo, por meio da web e outros Meios, 

dados biográficos do novo pontífice. Os veículos brasileiros católicos deixavam de 

lado a imparcialidade, que na teoria é imprescindível ao jornalismo, e mostravam 

alegria por ser o papa argentino e o primeiro latino-americano a ocupar a cátedra de 

Pedro. As mídias seculares, por sua vez, também se mostravam interessadas em 

encontrar a maioria de dados para deixar todos bem informados sobre sua vida, 

seus gostos e, por fim, fazendo inúmeras  especulações sobre o início de seu 

pontificado. O mundo se voltava para Roma e todos esperavam atentos as primeiras 

palavras do novo pontífice.  

Para os argentinos, especialmente aos de Buenos Aires, a surpresa e 

alegria eram contagiantes. Sabiam exatamente quem era e o que seria capaz de 

fazer aquele homem anunciado pelo protodiácono.  A pergunta que restava para o 

mundo era se o nome Francisco fazia alusão ao santo de Assis ou ao grande 

missionário jesuíta, Francisco Xavier, ou ainda a outro santo muito conhecido, 

Francisco de Sales. Esse questionamento seria aos poucos sanado com as atitudes 

que o novo papa teria desde a primeira aparição e nos primeiros dias de seu 

ministério. 

Passadas dezenas de minutos, pouco a pouco a figura daquele homem 

foi adentrando as casas cujas mídias estavam ligadas. Finalmente, aparecia o novo 

papa. De maneira simples, vestido de branco e com um crucifixo de prata no peito, 

dirigiu um olhar atento ao povo. O quê passara na cabeça daquele homem ao ver a 

multidão que o esperava? Talvez ali, frente ao povo, lhe tenha vindo à mente e ao 

coração o significado do ministério ora aceito por ele. Sem sorrir, mas com emoção 

em seu olhar e carinho em sua voz, o novo papa saúda a todos com um 'buonasera' 
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e, de um modo muito latino-americano, brinca que seus irmãos bispos haviam 

escolhido um papa bem lá do "fim do mundo".  Talvez aquele tenha sido um 

momento libertador, de um homem que queria ser ele mesmo, cujo ministério só 

seria frutífero se, desde aquele instante, ele continuasse a ser ele mesmo. Ainda 

que fizesse apenas segundos que Francisco aparecera na sacada, sua sensibilidade 

já enchia de esperança a todos que o acompanhavam. Ainda em gestos de 

sensibilidade pede a todos que, junto com ele, rezem pelo papa emérito Bento XVI.  

Em seguida, a cerimônia segue seu rumo, ainda que sem os tantos 

protocolos esperados. Uma frase dita por Francisco, se faz interessante para o 

desenvolvimento de toda essa pesquisa: "Aqui se inicia o caminho do bispo e do 

povo". Assim, o novo pontífice se denomina um bispo, o bispo de Roma, um primus 

inter pares3.  Com um gesto também revelador e emocionante, pede o favor de lhe 

concederem orações, se debruça sobre a sacada e espera que o povo o abençoe. 

Uma vez abençoado, e ao som das milhares de palmas eufóricas batidas na praça, 

o novo pontífice dá sua primeira bênção enquanto bispo de Roma. Diz boa noite ao 

seu povo e deseja-lhes um bom descanso.  

Enquanto isso, na cidade valeparaibana, acompanhava atenta todos 

aqueles momentos que, aos poucos, iam sendo tecidos e traduzidos por um teólogo 

na maior rede de televisão do país. Os gestos do novo papa me pareciam 

surpreendentes, apesar de a lembrança do anúncio de Bento XVI, seu antecessor, 

permanecer muito vaga em minha memória. Entretanto, as vestes brancas, a cruz 

peitoral de prata aparentemente um pouco oxidada, o jeito de tratar aquelas 

pessoas, seu forte pedido de oração juntamente com o silêncio intenso na praça e, 

                                            
3
 No decorrer da presente dissertação optou-se pela utilização da expressão primus inter pares o que 

pode ser, talvez, audacioso. Porém o termo enfatiza a questão da Colegialidade cujo intuito é 
reconhecer, também, o papel do bispos, buscando fazer com que a cúria romana esteja a serviço do 
papa e do colégio episcopal e não que, este último veja-se preso a servir a cúria. Para Luiz Carlos 
Susin: "Evidentemente isso desperta a inquietação em torno de um desenho de governo que se 
aproximaria da Igreja Anglicana, eminentemente episcopal, ou da Igreja Ortodoxa, cuja autoridade 
máxima está nos patriarcas e metropolitas. A Igreja Católica desenvolveu um sentido do primado 
romano muito forte e articulado. Mas as pesquisas históricas, patrísticas, e a eclesiologia do primeiro 
milênio que nos permite sonhar com alguma forma de ecumenismo cristão entre as Igrejas demonstra 
que o primado está no reconhecimento do bispo de Roma como o primeiro 'entre' os pares, não 
'sobre' eles. A expressão cum et sub chega depois. SUSIN, Luiz Carlos. Reforma da Cúria Romana. 
pp, 9-10. Em contrapartida, a este respeito, Hervé Legrand ao falar do papa Francisco expressa que 
"o novo papa, em sua preocupação de valorizar as 'periferias', se absterá de apresentar a Igreja 
romana como a mãe de todas as Igrejas e se comportará como estas últimas como se fossem irmãs. 
Ele tomará, portanto, suas distâncias em relação a uma recepção maximalista do Vaticano I e se 
empenhará, ao invés, em vivificar a comunhão das Igrejas na comunhão da Igreja. LEGRAND, Hervé. 
O primado romano, a comunhão entre as Igrejas e a comunhão entre os bispos. IN: Reforma da 
Cúria Romana, p. 82. 
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por fim, a maneira de, por diversas vezes, se intitular como bispo, me fez pensar 

que, sim, aquele parecia um papa diferente dos dois anteriores que cheguei a 

conhecer. A propósito, o título de bispo de Roma, fazia-me relembrar o tema da 

Colegialidade tão afirmado no Concílio Vaticano II. 

Minha experiência é que a Colegialidade, por vezes, parece ter sido 

esquecida pelos dois pontificados que o antecederam, fazendo com que o poder 

fosse cada vez mais centralizado na Santa Sé. Alberto Melloni é categórico ao 

afirmar que os papas tem o costume de "sonegar a colegialidade do Vaticano II"4 e 

que o ponto de partida herdado por Francisco, no que se refere à Colegialidade é 

zero.  

Dom Celso Queiroz, bispo emérito da diocese de Catanduva - SP, faz um 

relato pessoal e diz que a centralização do poder na Cúria Romana foi uma maneira, 

talvez equivocada, de a Igreja se imaginar unida:  

 

A unidade da Igreja não está numa língua e numa cultura do 
passado, que deve ter seu lugar de honra em nossos museus. A 
unidade da Igreja situa muito mais profundamente na unidade da fé e 
das coisas essenciais que decorrem da fé comum.5 

 

Assim, essa centralização do poder na Santa Sé, altamente fomentada no 

pontificado de João Paulo II, e ratificada por Bento XVI, não parece ter sido boa para 

o conjunto da Igreja que nasceu de Jesus, que, no início de seu ministério, chamou 

doze homens para fazerem parte de sua missão, com os quais comeu, bebeu e 

viveu. O próprio dom Celso faz uma crítica ao modelo de poder instaurado no 

papado de João Paulo II e adverte que essa centralização só fez aumentar os casos 

de clericalismo, carreirismo e de corrupção6. Segundo ele, esses fatos corroboraram 

o declínio do pontificado de Bento XVI e provocaram sua renúncia. 

Se a saída de Bento XVI tem ligação direta aos problemas acarretados 

por conta da centralização do poder na Cúria Romana, a vinda de um novo papa 

criava a expectativa de uma mudança específica neste quesito. Os primeiros gestos 

e determinações de Francisco mostraram desde o início que a esperança de milhões 

de fiéis em voltar à experiência colegiada das primeiras décadas do cristianismo não 

                                            
4
 MELLONI, Alberto. Parte II - Nível Canônico e Institucional: Senatus communionis. IN: Reforma da 

Cúria Romana, p. 51. 
5
QUEIROZ, Dom Celso. Francisco e a Colegialidade. In: SANCHEZ, Wagner Lopes, FIGUEIRA, 

Eulálio A. P. (orgs). Uma Igreja de portas abertas: nos caminhos do Papa Francisco, p. 43. 
6
Cf. Ibid., p.42. 
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seria frustrada. Seus primeiros gestos pareceram indicar que seu pontificado deveria 

ser um resgate dos fundamentos da fé, a exemplo do pontificado de João XXIII, que 

mostrou um grande desejo de a Igreja voltar às fontes, voltar a Jesus para continuar 

sua missão viva e vivificante de anunciadora do Reino de Deus. 

O projeto ministerial de João XXIII foi muito além de um pontificado de 

transição, a que seus irmãos cardeais imaginavam ao elegê-lo. Nomeado Sumo 

Pontífice, nos altos de seus 77 anos de idade, buscou recuperar o espírito colegial 

da Igreja durante seu ministério papal. O ápice desse espírito de Colegialidade se 

manifestou de forma mais viva quando, reunido em Consistório, anunciou o 21º 

Concílio Ecumênico, que seria, posteriormente, denominado “Vaticano II” e realizado 

de 1962 a 1965, cujo jubileu de cinquenta anos  dioceses de todo o mundo 

acabaram de celebrar. 

 

2. João XXIII e a abertura do Concílio Vaticano II 

 

Uma das atitudes mais nobres de um papa é se reconhecer como bispo, o 

bispo de Roma, responsável por zelar pela unidade da Igreja, respeitando a 

diversidade das Igrejas particulares. João XXIII, antes mesmo de completar o 

terceiro mês de seu pontificado, na festa da conversão de São Paulo Apóstolo, 

resolve anunciar três grandes decisões: a primeira delas designada para a Igreja 

particular de Roma e as outras duas que afetariam diretamente toda a Igreja 

Católica. São elas: a reunião de um Sínodo diocesano em Roma, a Convocação de 

um Concílio Ecumênico e a Revisão do Código de Direito Canônico. 

Destas três medidas, as duas primeiras são fundamentais para a presente 

pesquisa que busca compreender o espírito colegial presente naquele que ficara 

conhecido como 'o papa bom'. Anunciar um Sínodo para a Igreja de Roma era a 

prova de que, João XXIII compreendia-se bispo de uma Igreja particular e, em igual 

medida, o chefe espiritual de toda a Igreja. Assim, ficava claro que não deixaria sua 

diocese por conta do Cardeal Vigário7, como era costume, mas tomaria conta ele 

mesmo de assuntos pertinentes a ela.  

                                            
7
Cf. BEOZZO, José Oscar. O Concílio Vaticano II: etapa preparatória. IN: 

http://www.vidapastoral.com.br/artigos/documentos-e-concilios/o-concilio-vaticano-ii-etapa-
preparatoria/ acesso em 10/01/2017. 
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O anúncio do Concílio, por sua vez, mostrava também que seu 

pensamento sobre o governo da Igreja seria de maneira colegiada, de modo que as 

aspirações dos povos fossem ouvidas antes que as decisões, de implicações 

universais, fossem tomadas. O próprio fato de o sumo pontífice anunciar tais 

decisões para os cardeais, antes de o fazer para o mundo, já indicava este seu agir 

em prol da Colegialidade. Para o padre Beozzo ambas iniciativas supunham:  

 

(...) uma visão colegiada das responsabilidades pastorais do bispo e 
do Papa. Todo o corpo cristão, leigos e leigas, sacerdotes, religiosos 
e religiosas, de diferentes maneiras, era chamado a participar e 
colaborar ativamente na vida da Igreja e na busca de soluções para 
os problemas existentes.8 

 

Assim, o anúncio do Sínodo Diocesano e do Concílio mostraram seu zelo 

pela Colegialidade, sua sensibilidade em suscitar um discernimento comum, 

indicando que a missão da Igreja é de todos e para todos. O anúncio feito aos 

Cardeais, por fim, representou seu senso de Colegialidade aos seus irmãos, os 

quais ouviram de antemão seus sonhos, planos e desejos para o governo de toda a 

Igreja e se sentiram livres para emitir suas próprias opiniões. Tais novidades foram 

recebidas com grande espanto pelos presentes na celebração, e por católicos do 

mundo inteiro, que poucas horas depois do anúncio já recebiam a noticia pelos 

meios de comunicação social. Em todos transpareciam a perplexidade e a vontade 

de entender de onde surgira a ideia de realizar, naquele momento, um Concílio 

Ecumênico, até porque as circunstâncias no cenário mundial não eram as mais 

favoráveis. Vivia-se o terrível clima da “guerra fria”, e convocar uma assembleia 

eclesiástica, que envolveria a Igreja católica do mundo todo, certamente parecia um 

ato impensado ou inconsequente. “Uma assembleia internacional, com membros do 

episcopado de todos os recantos, causaria mais confusão do que vantagens”.9  

O anúncio do Concílio por João XXIII "chegou inesperado"10 como diria o 

historiador Giuseppe Alberigo. E seria, na visão de muitos, "um luxo caro, perigoso, 

desnecessário"11, como analisou Libanio quase meio século depois. Essa 

mentalidade se dá pelo fato de muitos teólogos da época, bem como os próprios 

cardeais, acreditarem que havia chegado o fim dos concílios com a interrupção do 

                                            
8
 Cf. ibid.  

9
Ibid. 

10
ALBERIGO, Giusepe. Breve história do Concílio Vaticano II, p.  19. 

11
LIBANIO, João Batista. Concílio Vaticano II: Em busca de uma primeira compreensão, p. 57. 
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Vaticano I e, de maneira mais exata, com o dogma da infalibilidade papal. Nesse 

sentido, o papa poderia, ele mesmo, sempre que, e quando quisesse, declarar as 

mudanças que julgava necessárias. Uma medida muito mais simples do que reunir 

uma assembleia de bispos do mundo inteiro.  

Além disso, a julgar sua idade bastante avançada, sua saúde debilitada e 

o momento tenebroso em que o mundo vivia, "tudo se podia esperar, menos a 

convocação do Concílio"12. Assim, tal anúncio se apresentou, como uma atitude 

audaciosa do sumo pontífice. Somente alguém com muita coragem poderia tomar tal 

decisão para que a Igreja reencontrasse seu norte e se colocasse em proximidade 

com o mundo, a fim de retornar às fontes para que o Evangelho voltasse, então, a 

ser pauta na vida cotidiana das pessoas. 

Dessa maneira, para Alberigo, é muito claro que tal decisão fora, 

definitivamente, algo pensado e que brotava do seu desejo mais íntimo:  

 

A convocação do novo concílio é fruto de convicção pessoal do papa, 
lentamente sedimentada em seu espírito, encorajada também por 
outros e, enfim, tornada decisão autorizada e irrevogável no trimestre 
sucessivo à eleição ao pontificado. [...] Uma convocação que não se 
fez preceder por tratativas diplomáticas, nem por consultas formais 
eclesiásticas, que, portanto, tomou a todos de surpresa [...]. Um ato 
desconcertante, fadado a permanecer estéril ou a ser julgado até 
mesmo como “decisão precipitada”.13  

 

Em suma, o anúncio parecia desconcertante, inesperado e, até mesmo, 

contraditório para os representantes da Cúria romana, pelo fato de João XXIII não 

recorrer a nenhuma comissão antes de tomar tal decisão. Ou seja, para um governo 

todo estruturado na Santa Sé, essa notícia vinha como uma desestruturação. No 

entanto, ela mostra que a decisão do sumo pontífice fora tomada, sem qualquer 

pressão curial, mas não isoladamente. Para o papa, tal decisão era fruto da vontade 

de Deus, inspirada em uma de suas conversas com o Cardeal  Domênico Tardini, 

que fora um grande personagem a caminhar com João XXIII na preparação desse 

acontecimento.14  

É certamente difícil descobrir com exatidão o que aconteceu e como foi a 

repercussão daquele anúncio tão inesperado nos dias finais de janeiro de 1959. 

                                            
12

 Ibid. 
13

ALBERIGO, Giuseppe (Coord.). História do Concílio Vaticano II, Vol 1. p. 31-32.  
14

Cf. JOÂO XXIII. Discurso Inaugural Gaudet Mater Ecclesia. In: Documentos do Concílio 
Ecumênico Vaticano II, 2. Ed., p. 15. 
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Muito embora não possamos ter a certeza sobre o que sentiram os cardeais 

presentes naquela celebração, e também todos os fiéis que rapidamente souberam 

do que ocorrera, é possível, no entanto, imaginar. Na verdade, poucos tinham a 

ideia do que isso significaria para a Igreja e seu lugar naquele momento no mundo. 

Sobre a grandiosidade do Concílio e de suas resoluções, afirma Dom Angélico: 

 

O Concílio Vaticano II foi o maior acontecimento da Igreja nos últimos 
séculos. Verdadeira explosão da ação do Santo Espírito que causou 
primavera eclesial. Primavera que não exclui tempestades! Estamos 
diante do Concílio marcantemente eclesiológico-pastoral, que é 
convite a todos os discípulos missionários de Jesus à constante 
conversão; à vivência por todo o Povo de Deus de intensa comunhão 
e participação.15 

 

O Concílio representa uma grande primavera, um ar de contínua 

esperança, um evento que não terminou com sua conclusão, mas teve seu início 

exatamente num momento em que a humanidade podia, enfim, colocar em prática 

suas proposições mais frutíferas. Não há dúvidas de que o Concílio foi 

importantíssimo por isso nas páginas seguintes serão apresentadas algumas de 

suas peculiaridades no que tange ao tema da Colegialidade, partindo do próprio 

papa João XXIII e de alguns sinais deixados por ele. 

 

                                            
15

BERNARDINO, Angélico Sândalo. Concílio da Primavera da Igreja, p. 5. 
Dar ao Concílio a característica de grande acontecimento é certamente confirmar que as intuições de 
João XXIII estavam certas desde o instante em que, pela primeira vez, sonhou tal evento. Edelcio 
Ottaviani apresenta alguns pontos salientados pelo papa a este respeito: "Na constituição apostólica 
a qual é convocado o Concílio Vaticano II, João XXIII utiliza por duas vezes a palavra acontecimento. 
Ao citar o caráter ecumênico do novo Concílio, segundo a tradição dos vinte primeiros Concílios 
ecumênicos que o haviam precedido, João XXIII alude à jubilosa repercussão que teve seu anúncio, 
não escapando a ninguém 'a importância histórica do acontecimento'. No item, Convite à oração, o 
Sumo Pontífice escreve: 'E agora pedimos a cada um dos fieis e a todo o povo cristão de continuar na 
participação, e na oração mais viva, que acompanhe, verifique e adorne a preparação próxima do 
grande acontecimento'." (OTTAVIANI, Edelcio Serafim. A busca da verdade no exercício da liberdade: 
especificidades, dificuldades e espiritualidade do teólogo contemporâneo. 2013. 246 f. Dissertação 
(Mestrado em Teologia) - Pontifícia Universidade de São Paulo, São Paulo 2013). Este autor associa 
essa expressão à noção estoica de acontecimento trabalhada por Gilles Deleuze e Michel Foucault, 
para os quais acontecimento é da ordem da materialidade do incorporal. Isto é, algo como um vapor 
sobre a superfície do corpo que está aguardando as condições históricas para se “incorporar”, o 
acontecimento é da ordem dos verbos infinitivos: amar, morrer, por exemplo. Mas, necessita do 
sujeito para que possa se efetivar: “Eu” amo, “tu” morres. Sem a presença dos atores que imprimiram 
sua marca ao Concílio, ele teria ficado somente no mundo das ideias.   
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3. João XXIII e a Colegialidade 

 

O fato de João XXIII anunciar o Concílio aos cardeais reunidos em 

consistório, antes de dar a notícia ao mundo, já indica um senso de Colegialidade. A 

própria ideia de criar um concílio, a fim de descobrir o que pensa e como deve agir a 

Igreja Católica no mundo inteiro, já denota fortemente o desejo de, enquanto sumo 

pontífice, não querer usar de seu poder para definir, unilateralmente, os caminhos 

pastorais a serem percorridos dali em diante. Sua proposta era a de traçar, em 

conjunto, os rumos de uma Igreja aberta a todos, com todos e em todos, cuja 

linguagem fosse compreendida por todos. Isso tudo era impensado antes do 

anúncio, especialmente porque após o Vaticano I pensava-se que outro Concílio 

jamais aconteceria novamente como afirma John O'Malley: "Depois das definições 

de primazia e infalibilidade papal no Concílio Vaticano I, alguns teólogos 

predisseram que nunca haveria outro Concílio, porque lhes parecia que agora o 

papa solucionaria todos os problemas."16 

Após o anúncio, naquele auspicioso 25 de janeiro de 1959, era preciso 

iniciar os trabalhos de preparação para um evento tão grandioso. Assim, no dia 17 

de maio do mesmo ano, dia de Pentecostes, o Papa João instituiu uma Comissão 

Antepreparatória para o Concílio, mostrando a grande necessidade de que todo o 

processo conciliar fosse executado de maneira colegiada. Tal equipe era composta 

por membros da Cúria Romana e coordenada pelo Cardeal Domenico Tardini. “A 

comissão tinha a função de recolher opiniões e sugestões dos bispos, das 

universidades e faculdades católicas, dos organismos da cúria.”17 Para esse 

momento antepreparatório, buscou-se compreender o ponto de vista de todos os 

interessados e, para isso, foi enviado um pedido de Tardini para que os destinatários  

expusessem seus pensamentos a respeito dos problemas que o Concílio deveria 

tratar. Isso resultou, em 5 de junho de 1960, em um motu proprio, o Superno Dei 

nutu, marcando a transição da fase antepreparatória para a fase preparatória.  

Na sequência do árduo trabalho na fase antepreparatória, chegara o 

momento de ir mais além. De 1960 a 1962, ocorreu a fase preparatória do Concílio. 

Os trabalhos aqui foram muito mais exigentes e, por isso, o esquema tornou-se mais 

                                            
16

 O'MALLEY, John W. O que aconteceu no Vaticano II, p. 27 
17

ALBERIGO, Giuseppe (Coord.), História dos Concílios Ecumênicos, p. 396. 
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amplo do que o primeiro. Havia uma comissão central, dirigida pelo próprio papa18, e 

cerca de dez outras comissões divididas por temas. Essa fase foi demasiado 

importante, porque “puderam contribuir tanto os bispos de todo o mundo como 

teólogos das escolas diversas da romana, e até alguns daqueles que sob Pio XII 

foram atingidos por sansões”.19 Nesses dois anos, foram produzidos 70 esquemas 

com os mais diversos assuntos. A fase preparatória teve seu término em 2 de 

fevereiro de 1962, com o motu proprio Concilium, em que João XXIII marcava  para 

o dia 11 de outubro a abertura oficial do Concílio Ecumênico Vaticano II. 

Antes desse motu proprio, João XXIII deu à Igreja um grande presente de 

Natal quando, no dia 25 de Dezembro de 1961 publicou a Constituição Apostólica 

Humanae Salutis por meio da qual convocava o Vaticano II. No decorrer do 

documento o bispo de Roma exalta a maneira colegiada com que as fases 

antepreparatória e preparatória (das quais acompanhou de perto) foram realizadas; 

colhendo as ideias e opiniões do Colégio Cardinalício, do Episcopado de todo o 

mundo, dos Sagrados Dicastérios da Cúria Romana, dos Superiores das Ordens e 

Congregações Religiosas, das Faculdades Eclesiásticas. Enfim, foi uma gama de 

cardeais, bispos, prelados, teólogos, canonistas e especialistas do mundo todo20, 

que de maneira direta ou indireta, se envolveram com tais fases, sendo, portanto, 

corresponsáveis pelos 70 esquemas provenientes destes dois anos de preparação 

ao grande evento. 

Ainda no documento, o sumo pontífice suplica a todos os fiéis que 

intercedam a Deus pelo evento ora marcado dizendo: 

 

Pedimos a cada um dos fiéis e a todo o povo cristão de continuar na 
participação, e na oração mais viva, que acompanhe, vivifique e 
adorne a preparação próxima do grande acontecimento. Seja esta 
oração inspirada pela fé ardente e perseverante; seja acompanhada 
por aquela penitência cristã, que a torna mais aceita a Deus e mais 
eficaz; seja valorizada pelo esforço de via cristã, qual penhor 
antecipado da disposição decidida de cada fiel em aplicar os 
ensinamentos e as diretrizes práticas que emanarem do próprio 
Concílio.21 

 

                                            
18

Cf. ALBERIGO, Giuseppe, História do Concílio Vaticano II, p. 175. 
19

ALBERIGO, Giuseppe., Breve história do Concílio Vaticano II, p.36-37. 
20

 Cf. JOÃO XXIII. Constituição Apostólica com a qual é convocado o Concílio Ecumênico Vaticano II. 
IN: Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, p.15. 
21

 JOÃO XXIII. Constituição Apostólica Humanae Salutis com a qual é convocado o Concílio 
Ecumênico Vaticano II. IN: Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, p.16. 
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Este gesto do sumo pontífice nos dá indícios, mais uma vez, de que ele 

compreende a necessidade de toda a Igreja estar unida em prol de um evento 

conciliar verdadeiramente frutífero. Dessa forma, cabe a todos a preocupação com o 

Concílio a iniciar nos meses seguintes e não apenas ao papa, aos cardeais e aos 

demais envolvidos diretamente com o evento, mas muito mais do que isso, a 

responsabilidade é de todos os cristãos. Assim, também, é dever de todos o esforço 

contínuo para que as mudanças vindas com os encaminhamentos do Concílio 

aconteçam, de fato, na vida da Igreja. 

Passados alguns meses, desde a publicação do  motu próprio, chegara a 

hora de o tão esperado evento ter seu início. Assim, no dia 11 de outubro de 1962, o 

mundo contemplava a imagem, que viria ser icônica, dos padres conciliares 

adentrando na  Basílica de São Pedro, para darem início à Assembleia Conciliar. 

 

Cerca de 2500 padres conciliares, completamente paramentados em 
delicadas vestes brancas com mitras brancas no alto da cabeça, 
desceram a grande escada do palácio pegado à Igreja e pareciam 
flutuar pela piazza em direção à basílica de São Pedro. A Guarda 
Suíça, os guardas nobres, os guardas palatinos, os bispos e os 
patriarcas das Igrejas católicas orientais em suas vestimentas e 
coroas e vários outros acrescentavam cor e variedade à cena. Bem 
no fim da procissão, que levou mais de uma hora para acabar, vinha 
o papa João XXIII, carregado na sedia gestatoria, a famosa cadeira 
levada nos ombros de servidores. (...) O Concílio começara.22 

 

 A sessão solene contou com a presença de pessoas dos cinco 

continentes, o que indica que, de fato, o espírito de Colegialidade já se fazia 

presente na vida das pessoas que se dispuseram a fazer acontecer tal evento. João 

XXIII apresentou em sua mensagem de abertura alguns dos pontos mais 

importantes que seriam discutidos durante o Concílio. Iniciou seu discurso 

lembrando as pessoas do passado, importantíssimas para o atual caminhar da 

Igreja. O Pontífice denominou o Concílio como a "celebração solene da união de 

Cristo e da sua Igreja"23, e delineia ainda os caminhos a serem percorridos pelo 

Vaticano II afirmando: 

 
A finalidade principal deste Concílio não é, portanto, a discussão de 
um ou outro tema da doutrina fundamental da Igreja, repetindo e 
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 O'MALLEY, John W. O que aconteceu no Vaticano II, pp. 107-108. 
23

 JOÃO XXIII. Discurso na abertura solene do Concílio. IN: Documentos do Concílio Ecumênico 
Vaticano II, p. 22. 
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proclamando o ensino dos Padres e dos Teólogos antigos e 
modernos, que se supõe sempre bem presente e familiar ao nosso 
espírito. [...] Uma coisa é a substância do depositum fidei, isto é, as 
verdades contidas na nossa doutrina, e outra é a formulação com 
que estão enunciadas, conservando-lhes, contudo, o mesmo sentido 
e o mesmo alcance.24 

 

Com esses dizeres, o Sumo Pontífice deixa claro que, diferentemente dos 

outros Concílios Ecumênicos, o Vaticano II teria um caráter eminentemente pastoral 

e trataria do agir da Igreja. Seria, portanto, um olhar para si com o intuito de refletir e 

repensar a maneira de demonstrar e viver a fé em Jesus Cristo. Assim, percebe-se 

que a proposta mais enfática do sumo pontífice era a de proporcionar um 

aggiornamento, palavra italiana que é facilmente traduzida como atualização. Em 

suma, tal palavra pode ser vista como uma “atualização da Igreja, uma inserção no 

mundo moderno, onde o cristianismo deveria se fazer presente e atuante”25. Desse 

modo, fica claro que, para o papa, o que a Igreja precisava não era defender a fé, 

mas se atualizar para melhor dialogar e, consequentemente, propagá-la. Essa 

atualização requer mais do que uma mudança de rota, mas um verdadeiro querer 

fazer com que a fé participe da história e, com isso, alcance o maior número de 

pessoas. Assim: 

 

Acolher o apelo ao aggiornamento é aceitar que a fé e a Igreja estão 
e vivem na história; dar-se ao trabalho de responder ao desafio de 
uma reelaboração doutrinal fiel à Revelação e aos "Sinais dos 
Tempos"; empenhar-se numa coerente e constante renovação 
institucional.26 

 

Para Antonio José de Almeida, o aggiornamento, ou a atualização,  no 

Concílio Vaticano II é o modo próprio de a Igreja olhar para suas Fontes (Sagradas 

Escrituras e Tradição), modificando sua relação com elas, a fim de que, este olhar 

se transfigure em uma vivência mais fiel ao que elas ensinam. Dessa forma, o 

aggiornamento é o ato de todos os membros da Igreja voltarem-se para as ações de 
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Discurso de João XXIII na abertura solene do Concílio Vaticano II, IN: Documentos do Concílio 
 Ecumênico Vaticano II, p. 27-28.  
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 SOUZA, Ney. Contexto e desenvolvimento histórico do Concílio Vaticano II. In: GONÇALVES, 
Paulo Sérgio Lopes; BOMBONATTO, Vera Ivanise (Orgs.). Concílio Vaticano II: análises e 
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 ALMEIDA, Antonio José de. Aggiornamento. IN: PASSOS, João Décio, SANCHEZ, Wagner Lopes. 
Dicionário do Concílio Vaticano II, p.9. 
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Jesus, contemplando-as e nelas encontrando a inspiração de gestos que conduzam 

à vida em abundância: “Ego sum via, veritas et vita” (Jo 14,6). 

 Outro ponto acentuado por João XXIII, também relacionado a este 

aggiornamento, e de grande importância, é o que toca a relação da Igreja com o 

mundo. Para João XXIII, um modelo de Igreja pautado em Jesus Cristo prefere 

utilizar mais da misericórdia do que da severidade, pois “deseja mostrar-se mãe 

amorosa de todos, benigna, paciente, cheia de misericórdia e bondade”27, 

relacionando não apenas os católicos, como os fiéis de outras denominações 

religiosas. O desejo de ser mãe amorosa dá indicativos de que o caminho a ser 

percorrido pela Igreja, a partir de então, deveria ser menos de condenações e mais 

de diálogo. Seu papel é o de mater et magistra, de mãe e mestra, que escuta e 

caminha junto aos filhos, que ensina mais por seu exemplo do que pela voz que 

grita: “Roma locuta, causa finita est”. 

A mãe amorosa é aquela que conhece o filho pelo olhar e pelas 

peculiaridades que carrega em si, ouve seus prantos e compartilha de suas alegrias. 

Assim, o fato de a Igreja se denominar mãe, implica uma vontade de ela estar 

próxima e conhecer cada um de seus filhos. Ao que indica o papa, somente assim é 

possível fazer com que a Igreja venha a florescer e o Concílio venha a ser, de fato, 

uma verdadeira primavera na vida do mundo. Assim, o desejo mais ardente do sumo 

pontífice é que a Igreja passe a dialogar com tudo e com todos, fazendo, portanto, 

do Concílio, o "dia que promete a luz mais brilhante"28. Ser um dia com luz brilhante 

implicaria, entre tantas coisas, ser forte ferramenta na busca de soluções para os 

problemas acarretados na época pré-conciliar, como os advindos com a II Guerra 

Mundial, as inúmeras pessoas mortas pelo nazismo nos campos de concentração, 

como Auschwitz e a própria Guerra fria que acercava o mundo sendo, de certa 

forma, uma ameaça para a dignidade da pessoa humana. 

Por fim, a mensagem do papa, e consequentemente, seu desejo para 

todo o Concílio, é que a Igreja represente uma verdadeira esperança para todos: 

cristãos (católicos, ortodoxos, protestantes), judeus, muçulmanos, de outras religiões 

ou mesmo sem nenhuma delas. A Igreja, por fim, deve estar de portas abertas para 

acolher e ser um afago a todos que a procuram.  
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Discurso de João XXIII na abertura solene do Concílio Vaticano II, IN: Documentos do Concílio 
 Ecumênico Vaticano II, p. 29. 
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 Ibid. p. 31. 
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É bastante claro que João XXIII tinha um zelo pela Colegialidade, resta 

saber como foi a receptividade deste zelo no decorrer do Concílio e no período 

posterior a ele. Por isso, nas linhas que seguem, serão analisados alguns aspectos 

que tangem a temática da Colegialidade em dois dos principais documentos do 

Vaticano II. 

 

4. Vaticano II e o resgate da Colegialidade sob a luz de Lumen 

Gentium e Gaudium et Spes. 

 

Desde o anúncio do Concílio Vaticano II, uma das ideias que mais 

chamava a atenção é a de que ele se tornaria uma verdadeira primavera no seio, 

não apenas da Igreja, como da humanidade inteira. Com tal evento, a Igreja era 

chamada a florescer em alguns campos para encontrar eco no mais íntimo dos 

corações. A ideia de Colegialidade conciliar começou a tomar corpo durante as 

sessões nas diferentes comissões e na Assembleia Geral, como pode-se notar na 

composição das comissões mistas29 e na redação dos documentos finais. Nas 

páginas seguintes, serão mostrados alguns parágrafos em que o tema da 

Colegialidade foi assimilado de forma mais contundente nos documentos que tratam 

sobre o papel da Igreja (Lumen Gentium) e sua relação com o mundo atual 

(Gaudium et Spes).  
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 Para a realização do Concílio foram criadas dez  comissões sendo cada uma delas "presidida por 
um Cardeal, contavam ainda com Subcomissões e às vezes com Comissões mistas e um número 
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trabalho. IN: PASSOS, João Décio; SANCHEZ, Wagner Lopes (dir). Dicionário do Concílio 
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Vaticano II. São Paulo: Paulus 2015.). 
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4.1 Lumen Gentium 

 

Não há dúvidas de que Lumen Gentium se caracteriza como "o 

documento central do Concílio Vaticano II"30. Entretanto, ainda por este motivo, foi 

um documento que passou por fases significativas antes de ser aprovado em 

novembro de 196431. Lumen Gentium é o desdobramento do esquema De Ecclesia, 

escrito na fase preparatória do Concilio. Entre os pontos convergentes estavam o 

aumento do poder do bispo em detrimento da influência do poder do papa e também 

o retorno do diaconado permanente como primeiro grau da ordem sacerdotal.  

Os quatro capítulos apresentados pelo esquema De Ecclesia geraram 

cerca de quatro mil emendas, suscitando à Comissão Teológica uma série de 

alterações na elaboração textual. Por ter-se configurado como um documento a 

gerar tanta inquietação, na 80a Congregação geral, em 15 de setembro de 1964, foi 

proposto um novo método de aprovação. Ao invés de se votar separadamente cada 

uma das emendas aceitas pela Comissão, optou-se por votar cada capítulo em seu 

conjunto, pois assim, seria mais fácil alterar apenas os pontos dissidentes. Nas 

sessões seguintes, ocorreram as votações. Os textos obtiveram maioria de votos 

favoráveis em todas elas, ainda que com ressalvas em um ou outro ponto. A 

aprovação final do texto aconteceu no dia 21 de novembro de 1964.32  

A Constituição Dogmática Lumen Gentium se configura como o olhar da 

Igreja sobre ela mesma, a fim de que a vocação universal à santidade fosse 

reconhecida por todos e para todos os fiéis. O Documento final apresenta oito 

capítulos, que perpassam toda a vida da Igreja. O primeiro capítulo trata do "Mistério 

da Igreja" que, entre outras coisas, afirma, em seu número quatro, a índole trinitária 

da Igreja: "Assim a Igreja universal aparece como o 'povo congregado na unidade do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo'"33. Desta forma "a Trindade é o regaço 

transcendente que envolve o mundo. Ela é a luz irradiante. Se a Lumen Gentium é o 

documento-chave para compreender o Vaticano II, o capítulo I é a síntese dessa 

intelecção".34 
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 LOPES, Geraldo. Lumen Gentium: texto e comentário, p. 9. 
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 Ibid. 
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 Cf. Constituição Dogmática Lumen Gentium. In: Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano 
II, pp. 101-102. Nota de rodapé. 
33

 LG 4. 
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 LOPES, Geraldo. Lumen Gentium: texto e comentário, p. 9. 
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O segundo capítulo, que de certa forma, contém o tema central de toda a 

Constituição, intitula-se "o Povo de Deus". Aqui é apresentada a ideia que norteará 

todo o Concílio: a dignidade dos fiéis se dá pela inserção de cada um na Igreja 

através do sacramento do Batismo. O Capítulo três, importantíssimo para a atual 

pesquisa, fala da "constituição hierárquica da Igreja e em especial o episcopado", 

busca trazer a tona o papel de cada um que compõe a hierarquia da Igreja 

resgatando, também, a colegialidade episcopal. Na sequência, o capítulo quatro 

versa sobre "os leigos" destacando sua importante vocação seja na Igreja, seja no 

mundo. O Capítulo seguinte aborda a "vocação universal à santidade na Igreja" e 

apresenta a necessidade de todos os batizados estarem em busca da santidade 

para si e para toda a humanidade. O sexto capítulo explana sobre "os religiosos" 

abordando sua natureza e importância, além de dar um encorajamento a todos. O 

capítulo sete aborda a "índole escatológica da Igreja peregrina e sua união com a 

Igreja celeste", e por fim, o capítulo final aborda "a bem-aventurada Virgem Maria, 

mãe de Deus, no ministério de Cristo e da Igreja”. 

Estes capítulos acabam por ser importantíssimos para uma nova 

compreensão de Igreja, pois, como afirma o teólogo belgo-brasileiro José Comblin, 

anteriormente ao Concílio Vaticano II, vivia-se sob a noção de Igreja enquanto  

societas perfecta, em que tudo girava em torno da hierarquia, de maneira a ser 

sempre ela o cume de toda e qualquer ação eclesial35. Com Lumen Gentium, essa e 

outras visões foram superadas para o bem de toda a Igreja. Outra visão bastante 

estruturada na constituição dogmática foi a questão da Colegialidade dos bispos, 

objeto prioritário da presente pesquisa.   

O número 14 de Lumen Gentium aborda pela primeira vez, ainda que não 

explicitamente, o tema da Colegialidade quando afirma:  

 

São incorporados plenamente na sociedade da Igreja, todos os que, 
tendo o Espírito de Cristo, aceitam integralmente a sua organização 
e todos os meios de salvação nela instituídos, e no seu organismo 
visível estão unidos com Cristo, que a dirige mediante o sumo 
pontífice e os bispos, pelos vínculos da profissão de fé, dos 
sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão.36 
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 Cf. Comblin, José; O povo de Deus, p. 20. 
36
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Aqui a Constituição já dá pistas de que o regimento da Igreja acontece de 

igual maneira pelos bispos, estando eles, apoiados pelo bispo de Roma. 

Após esse ponto, o tema da Colegialidade é tratado de maneira enfática a 

partir do número 18, quando o documento fala abertamente da constituição 

hierárquica da Igreja. O Documento associa a Colegialidade à unidade entre os 

bispos e retoma todo o pensamento e práticas já do início do cristianismo, quando o 

próprio Cristo chamou os doze e lhes deu a missão de serem apóstolos de maneira 

colegiada.  Assim, "os apóstolos congregaram a Igreja universal que o Senhor 

fundou neles e edificou sobre o bem aventurado Pedro, como chefe, permanecendo 

Cristo Jesus como pedra angular (cf. Ap 21,14; Mt 16,18; Ef 2,20)".37  

 

Tal como, por disposição do Senhor, são Pedro e os demais 
apóstolos formam um só colégio apostólico, de maneira semelhante 
o Romano Pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos 
apóstolos, estão unidos entre si.38 

 

É importante verificar que o documento, ao analisar essa questão, 

apresenta as fontes bíblicas e assim mostra sua sintonia ao desejo de o Concílio, 

definitivamente, voltar às fontes. Na questão da Colegialidade, Lumen Gentium 

apresenta o ministério episcopal como a continuação dos trabalhos apostólicos e, 

dessa forma, reverbera o desejo de boa parte dos padres conciliares em romper 

com o pensamento pré-conciliar, para o qual o poder real da Igreja se mantinha 

sempre na Cúria Romana e as Igrejas locais eram tidas como filiais. A ordenação 

episcopal confere o múnus de santificar e os ofícios de ensinar e governar. Para 

isso, é preciso, portanto, que estejam unidos à cabeça e ao corpo episcopal, ou seja, 

toda ação do bispo tem que ser em conformidade com a Igreja hierárquica e o 

colégio dos bispos39. Dessa forma, Lumen Gentium afirma que "os bispos, de 

maneira eminente e visível, fazem as vezes do próprio Cristo, Mestre, Pastor e 

Pontífice, e agem em seu nome".40 Por essa razão faz-se tão necessária a 

comunhão com o Colégio Episcopal e sua cabeça, o Sumo Pontífice, sucessor de 

Pedro, "Vigário de Cristo e Pastor de toda a Igreja"41.  

                                            
37

 LG 19. 
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 LG 22. 
39
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O documento é claro ao afirmar a necessidade desse viver de forma 

colegiada, mostrando o grande poder dos bispos, mas salvaguardando a união de 

todos eles com o Papa42. Assim, como Jesus é a cabeça e a Igreja são os membros, 

assim também se dá com o Colégio Episcopal que mantém no Sumo Pontífice a 

cabeça e nos demais o corpo. Dessa forma todos devem estar unidos nas 

importantes tomadas de decisões. 

O número 23 da Constituição é todo pautado na questão da união colegial 

e apresenta o Sumo Pontífice como o "princípio e o fundamento perpétuo e visível 

da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis". Cada bispo representa a 

unidade eclesial em sua Igreja particular, onde cada um governando bem a sua 

própria Igreja, em unidade com a Igreja Universal, acaba contribuindo com todo o 

"corpo místico" e colaborando com o sucessor de Pedro.  Em outras palavras, ao 

bispo é atribuída a tarefa de suscitar a unidade de sua Igreja particular com a Igreja 

universal, isso só é possível mediante a sua participação no Colégio dos bispos.  

O documento afirma que a mesma Igreja, fundada por Jesus e seguida 

pelos apóstolos, está inteiramente em cada Igreja particular. Atestar que a Igreja de 

Jesus Cristo subsiste em cada uma das Igrejas locais representa reconhecer sua 

totalidade, dando base e fundamento para o pensamento conciliar sobre a 

Colegialidade. Entretanto, é preciso compreender que, apesar da autonomia de cada 

bispo em sua Igreja local, todos são seguidores do bispo de Roma. De igual 

maneira, é importante também que as conferências episcopais desenvolvam ações 

variadas e fecundas "para que o espírito colegial encontre aplicações concretas"43. 

Uma das funções do bispo é a de ensinar. Com isso o documento deixa 

claro também que esta função está unida à infalibilidade a que o próprio Cristo 

deixou à Sua Igreja. Tal infalibilidade é própria daquele que é a cabeça do Colégio 

Episcopal e "nestes casos o Romano Pontífice não dá uma opinião como qualquer 

pessoa privada, mas propõe ou defende a doutrina da fé católica como mestre 

supremo da Igreja universal, dotado pessoalmente do carisma da infalibilidade"44 

O numero 26 da Constituição apresenta a missão do bispo de santificar e 

sua pessoa como presença viva e verdadeira da Igreja de Cristo em todas as Igrejas 

particulares, ressaltando que a função do bispo de uma diocese longínqua é a 
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mesma do bispo de Roma. Nesse sentido, o documento afirma: "nestas 

comunidades, por mais reduzidas, pobres e dispersas que sejam, está presente 

Cristo, em virtude do qual se congrega a Igreja una, santa, católica e apostólica."45  

Dessa forma, percebe-se um pouco como funciona o Colégio, onde, todos tem 

mesmo grau de importância em sua Diocese, ao mesmo tempo que estão ligados 

entre si e, de forma específica ao bispo de Roma. 

Lumen Gentium traz à tona essa compreensão de Igreja sinodal, na 

certeza de que é o Espírito Santo quem age para que a unidade aconteça. Assim, a 

Constituição quer mostrar que é impossível para a Igreja universal caminhar sem 

que as igrejas particulares estejam verdadeiramente ligadas umas às outras, à luz 

do mesmo Espírito. Isso nos dá a certeza, mais uma vez, da importância da 

Colegialidade, haja vista que unidas todas caminham numa única direção: em busca 

da Santidade universal como afirma o próprio título de um dos capítulos da 

Constituição.  

No tópico seguinte, será abordado o tema da Colegialidade em outro e 

fundamental documento conciliar, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que 

trata do papel da Igreja no mundo de hoje. 

 

4.2 Gaudium et Spes 

 

Se Lumen Gentium, foi um olhar da Igreja para si, Gaudium et Spes foi 

um olhar dela para o mundo moderno. Sendo o último documento a ser promulgado 

durante o Concílio Vaticano II, fora, possivelmente, um dos mais aguardados de todo 

o evento. Não apenas por sua temática46, mas, também por ele ser parte viva desde 

o inicio dos trabalhos. 

                                            
45

 LG 26. 
46 Vale a reflexão que a Igreja promover uma abertura e tomar atitude de diálogo, especialmente com 

a realidade do mundo moderno, poderia parecer instigante, espantoso e assustador por parte de 
alguns dos padres Conciliares (os conservadores), e até mesmo para o povo que se acostumara não 
apenas com o modelo de Igreja societas perfecta como também com a dualidade (tão antiquada) de 
que só pode ser bom o que está vinculado à Igreja e à fé católicas. Para Alberigo: "o longo projeto 
que passou por várias e laboriosas redações, e que devia, segundo uma expectativa bastante 
difundida, ser o primeiro teste da capacidade da Igreja em dialogar com o mundo. Talvez seja 
realmente difícil dar-se conta hoje da amplitude da expectativa que rodeava então esse esquema. 
Falava-se da "obra-prima" do concílio, da obra acabada. Muitos pensavam que fosse chegado o 
momento para a Igreja, depois de se ter definido a si mesma, empenhar-se pelos problemas do 
mundo com clareza e generosidade, exatamente à medida que estava segura de ser distinta do 
mundo, mas co-responsável por sua salvação. Mas, para chegar a isso, faltava uma adequada 
preparação espiritual e doutrinária que o permitisse sobre sólidas bases teológicas. Era mais fácil 
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O documento é considerado para alguns como uma "obra prima", uma 

linda coroação de todos os trabalhos conciliares. Para Geraldo Lopes, caracteriza-se 

como um tesouro escondido nas quatro sessões do Vaticano II, para ele "como nas 

Bodas de Caná, o vinho bom ficou para o final: a Gaudium et Spes"47. 

 Ela era o esquema 13 da lista de documentos a partir de 1964. Algumas 

de suas temáticas e seu fundamento já vinham desde o discurso inaugural do 

Concílio feito por João XXIII, o que nos indica que, os anseios mais fortes do "papa 

bom" e a promoção do aggiornamento se concretizariam mediante verdadeiro 

diálogo entre Igreja e Mundo. Tais anseios estiveram presentes no decorrer de todas 

as fases do Concílio, culminando com a Constituição Pastoral que ora nos atemos.  

Em maio de 1963, fora redigido um texto de seis capítulos sobre a atitude 

da Igreja perante os problemas do mundo atual, a pedido da Comissão de 

coordenação. Esta, no entanto, não o aprovou. Outro texto foi redigido no decorrer 

do mesmo ano e também não agradou, com isso foi criada uma subcomissão central 

para a preparação de um novo texto. A subcomissão era presidida pelo bispo de 

Livorno e a redação feita em francês, após ser revisado e retocado, em março de 

1964 os três primeiros capítulos já haviam sido traduzidos para a língua latina. 

Passadas todas as revisões, em julho, foi enviado aos Padres: 29 páginas, 1 

proêmio, 4 capítulos, 1 conclusão. No decorrer do mesmo ano os demais capítulos 

iam sendo reelaborados e sugestões iam chegando a Roma. Em outubro e 

novembro, o Concílio examinou o esquema e as observações, orais e escritas, 

chegando à conclusão de  que eram muitas. Dessa forma, o texto não foi aprovado 

naquela sessão do Concílio. Ao invés disso, continuou a ser elaborado e, em maio 

de 1965, foi entregue aos Padres conciliares duas partes, uma teórica e outra 

prática, totalizando 80 páginas e 106 parágrafos. No fim de setembro e início de 

outubro, o documento foi discutido e novamente precisou de mudanças. Com a 

adição das emendas propostas o documento passou a ter 97 parágrafos. Os dias 15 

a 17 de novembro foram dedicados às votações e delas brotou a necessidade de 

mais uma revisão, diminuindo, novamente, o número de parágrafos para 93. Depois 

de tantas emendas e modificações no texto original, no dia 7 de dezembro de 1965 

                                                                                                                                        
desejar que a Igreja saísse desconfiada e polêmica com a modernidade, do que planejar com clareza 
uma atitude de amizade, mas não de vigilância". (ALBERIGO, Giuseppe. Breve História do Vaticano 
II, p.128.) 
47
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houve a votação do documento e o papa Paulo VI promulgou a Constituição pastoral 

no dia seguinte, o ultimo dia de trabalho do Concílio.48  

O Documento é constituído por duas partes, uma, de certa forma, mais 

teórica, a outra, intuitivamente pastoral. A primeira aborda "a Igreja e a vocação do 

homem" enquanto a segunda "alguns problemas mais urgentes". A Constituição 

inicia no capítulo primeiro falando da dignidade da pessoa humana, passando pela 

"comunidade humana", a "atividade humana no mundo" e finalizando com "o papel 

da Igreja no mundo contemporâneo". Dessa forma, reconhecendo a dignidade do 

ser humano enquanto criatura de Deus e ser de comunhão/relação, vivendo, 

portanto em comunidade e tendo responsabilidades com toda humanidade, a Igreja 

se coloca a serviço da motivação para a unidade e na promoção do bem comum. 

A segunda parte, agora com ênfase maior na práxis, tem por primeiro 

capítulo "a promoção da dignidade do matrimônio e da família" perpassando num 

capítulo seguinte para "a promoção do progresso cultural", "a vida econômico-

social", "a vida da comunidade política" e por fim, o quinto capítulo intitulado 

"promoção da paz e da comunidade internacional". Com esses capítulos, os Padres 

conciliares apresentam uma análise da sociedade, colocando em primeiro plano, e, 

de certa forma, o mais importante, o seio familiar como princípio de toda vida em 

sociedade e seleiro de  testemunhas do mistério de amor revelado por Deus49.  

Ao falar sobre a cultura, o documento apresenta a responsabilidade de 

todos, enquanto colaboradores, para que as atividades culturais sejam "penetradas 

de espírito cristão e humano"50.  Ao tratar sobre a vida econômica os Padres 

conciliares alertam para o dever desta corroborar a promoção da dignidade humana, 

num mundo onde "coexistem o luxo e a miséria"51, dessa forma, é dever de todos 

estarem atentos para as injustiças nos campos econômicos e abertos a ajudarem a 

todos os povos, especialmente aos menos favorecidos.  

Ao abordar a vida política, faz um alerta para que não se mude o foco de 

sua existência: é dever de todo ser humano, em sua liberdade, "fazer uso do seu 

voto livre em vista da promoção do bem comum"52. A Igreja, aqui, se reconhece 

partícipe do mundo, logo, também corresponsável pela sociedade. "A Igreja, a quem 
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pertence fomentar e elevar tudo o que de verdadeiro, bom e belo se encontra na 

comunidade dos homens, consolida a paz entre os homens, para glória de Deus"53.  

Por fim, a temática em pauta é a paz, necessária a todo ser humano, 

"fruto do amor, o qual vai além do que a justiça consegue alcançar"54 por isso todos, 

em especial o poder público tem obrigação de tomar atitudes contra as guerras com 

a finalidade de uma verdadeira promoção do bem comum. Neste propósito, as 

nações devem estar unidas no desejo de sociedades justas e fraternas, de maneira 

a se respeitar, entre outras coisas, segundo o princípio de subsidiaridade55. Em 

suma, é dever, especial dos cristãos viver o espírito de caridade e, da Igreja, se 

fazer presente nas nações "para fomentar e estimular a cooperação entre os 

homens; tanto por meio das suas instituições públicas como por uma inteira e 

sincera colaboração de todos os cristãos, inspirada apenas pelo desejo de servir a 

todos."56 

Como é perceptível diferente de Lumen Gentium − que trouxe ao centro 

das discussões a questão da Colegialidade, ao falar da relação entre os bispos com 

eles mesmos e com o bispo de Roma−, Gaudium et Spes não aborda o tema de 

maneira explícita. Entretanto, todos os embates e revisões feitas e refeitas no texto 

durante os anos de 1964 e 1965 nos dá indicativos precisos de que, o documento só 

seria promulgado se, de fato tivesse maioria de votos favoráveis, ou seja, que, de 

fato, fosse uma obra feita por todos os padres conciliares.  

Na trajetória do documento, sua escrita teve inúmeras idas e vindas, suas 

discussões e também as críticas variadas tomavam espaço no decorrer da 

preparação dos textos. Entretanto, onde existiria prova maior de Colegialidade do 

que nos momentos de maior discussão entre os conciliares? É exatamente na 

expressão livre de todos que se apresenta, de maneira mais efetiva, o espírito 

colegial, do qual João XXIII sonhava ao convocar o Concílio. Foi sobretudo na 

Gaudium et Spes que o espírito de Colegialidade se fez presente entre os padres 

conciliares. 

Por outro lado, ao compreender a Colegialidade como 

corresponsabilidade, pode-se aplicá-la não apenas na relação entre os bispos, mas 

em outras expressões eclesiológicas. Pensando assim é possível ver traços que 
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levam a crer que a Colegialidade necessita fazer parte do modus vivendi das 

comunidades eclesiais, sejam elas religiosas ou leigas, paroquiais ou comunitárias 

(CEBs e movimentos espirituais). Para Geraldo Lopes isso fica bastante explícito em 

Gaudium et Spes e na síntese de toda a eclesiologia do Concílio: 

 
A Gaudium et Spes nasce do húmus fértil de uma nova eclesiologia, 
que fala de sacerdócio comum dos fiéis, de universalidade do único 
Povo de Deus, de índole missionária da Igreja e relação dos leigos 
com a hierarquia... Cristo é o centro e a cabeça da Igreja, ao redor do 
qual todos e todas somos irmãos e irmãs, embora com distintos 
ministérios e funções. (...)  A Igreja da Gaudium et Spes é, ao mesmo 
tempo, circular e aberta. Circular, no que concerne à sua 
organização interna e à tomada de decisões, onde todos somos 
irmãos e irmãs, sem distinção de raça, cor, sexo, nação, classe, etc., 
mesmo exercendo papéis diferenciados. E aberta, na medida em 
que, pelo Batismo, todo cristão é chamado a ser missionário, a 
propagar e viver a Boa-Nova de Jesus Cristo onde quer que se 
encontre. Igreja como Povo de Deus, por um lado, e Igreja a 

caminho, por outro.
57 

 

Fica explícito que, na Gaudium et Spes, ainda que não haja um parágrafo 

que trate especificamente do assunto, ela deixa implícito o dever de compartilhar 

com todos os seres humanos as buscas de soluções para as mais variadas 

questões que dizem respeito à salvaguarda da sociedade humana, por meio dos 

binômios: Igreja e mundo, fé e vida, justiça e paz. Assim, o Concílio divide as 

responsabilidades do bem comum com todos os cristãos, sejam eles católicos ou de 

outras denominações. Tais responsabilidades, se antes, eram vistas como únicas e 

exclusivas da Igreja/hierarquia, agora passam a ser vistas de maneira igual por 

todos. Dessa forma, se a Colegialidade em Lumen Gentium representava a comum 

responsabilidade entre os bispos, aqui, ela se caracteriza pela coparticipação de 

todos os fiéis com toda a Igreja em prol de uma relação mais madura e frutífera com 

toda a humanidade. 

Ainda seguindo este pensamento, a Constituição afirma também que o 

homem foi criado por Deus, portanto é criatura, mas, antes de mais nada, é 

chamado a ser filho e a participar da sua felicidade. Esta participação se vincula a 

inúmeras coisas, mas especialmente à relação entre os homens, pois todos são 

chamados a ser irmãos. Isso se explicita, especialmente, na relação responsável e 

fraterna que todos os fiéis são chamados a estabelecer com o seu próximo (Cf. Mt 
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22, 39), sendo um sinal de unidade e manifestando  a presença do próprio Deus no 

meio da humanidade58. 

Os parágrafos seguintes frisam essa perspectiva: a interdependência e 

relação das pessoas, de forma a estarem sempre unidas e perceptíveis aos 

problemas dos outros. O documento apresenta também o fato de que "a igualdade 

entre todos os homens deve ser cada vez mais reconhecida, uma vez que, dotados 

de alma racional e criados à imagem de Deus, todos tem a mesma natureza e 

origem."59 Dessa forma, tendo a mesma origem, passem a ter as mesmas 

responsabilidades perante o mundo. Este pensamento fica explícito no parágrafo 40 

em que o texto diz: "A Igreja pensa, assim, que por meio de cada um dos seus 

membros e por toda a sua comunidade, muito pode ajudar para tornar mais humana 

a família dos homens e a sua história."60  

Gaudium et Spes, no parágrafo 43, a exemplo da Lumen Gentium, 

aborda, de maneira mais explícita, a Colegialidade episcopal ao apresentar a 

necessidade de os leigos tomarem "parte ativa em toda a vida da Igreja", a fim de 

serem testemunhas de Cristo para a comunidade humana. Ainda nesse parágrafo, 

fala da unidade entre os bispos e os sacerdotes para que, unidos, preguem a 

mensagem de Cristo a todos61. 

Em todos os momentos, o documento deixa claro a necessidade de que 

os trabalhos exercidos por todos, especialmente pelo clero, sejam sempre em 

conjunto, em unidade, em comunhão, ou seja, de forma colegiada. Em outras 

palavras, "a Gaudium et Spes representa a passagem de uma Igreja mais voltada 

para si mesma a uma Igreja voltada para o mundo. (...) É um marco fundamental de 

seu aggiornamento"62. Isso, certamente gera, não apenas expectativa, como 

também sinal de pertença e corresponsabilidade, o que serve para gerar muitos 

frutos para toda a Igreja.  
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5. A Colegialidade do Vaticano II à Aparecida. 

 

Neste tópico serão analisados aspectos contidos nos documentos das 

Conferências Episcopais Latino-americanas, a fim de se chegar à compreensão de 

como o espírito conciliar, e consequentemente, a Colegialidade, foram recebidos e 

vivenciados na América Latina, cujo reavivamento em Aparecida teve a mão do 

Cardeal Jorge Mario Bergoglio, futuro papa Francisco. Tal afirmação constitui um 

dos objetivos específicos deste trabalho, ou seja, averiguar se o arcebispo de 

Buenos Aires estava tão imbuído desse propósito quanto parece estar no comando 

da Igreja Universal.  

 

5.1 A Colegialidade e o espírito conciliar em Medellín, Puebla, Santo 

Domingo e Aparecida 

 

O Concílio Vaticano II foi uma grande primavera na Igreja e ressaltou, 

como observado, a necessidade de se viver a Colegialidade para que o governo da 

Igreja universal estivesse, de fato, voltado para toda a humanidade (da humanidade 

para a humanidade). Além de Lumen Gentium e Gaudium et Spes, outro documento 

importantíssimo para a presente pesquisa é o Decreto Christus Dominus sobre o 

múnus pastoral dos bispos na Igreja.  Tal documento vem para reafirmar os pontos 

importantes de Lumen Gentium quando trata o assunto da Colegialidade dos bispos. 

Destaca-se o números  3 que afirma o papel do bispo como partícipe do Colégio:  

 

Os bispos, participando da solicitude por todas as Igrejas, exercem 
este seu múnus, recebido pela sagração episcopal, em união e sob a 
autoridade do Sumo Pontífice, naquilo que se refere ao magistério e 
ao governo pastoral: todos unidos num Colégio ou corpo no que diz 
respeito à Igreja universal de Deus.63 

 

Outro destaque contundente a esta pesquisa aparece nos números 27 e 

28 do documento onde, primeiro apresenta-se a importância de as dioceses terem 

conselhos de pastoral com participação de clérigos, religiosos e leigos a fim de que, 

unidos, definam os passos pastorais de toda a diocese.64 Outro ponto é quando se 

fala do clero diocesano e o documento reafirma a necessidade de uma unidade 
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entre os sacerdotes e o bispo. Além de tal necessidade, Christus Dominus apresenta 

o desejo de que os sacerdotes "sintam-se co-responsáveis do bem espiritual de toda 

a diocese"65. Tais números dão indicativos de que é preciso fomentar em todo o 

Povo de Deus a certeza sobre a importância de reconhecerem sua responsabilidade 

perante a Igreja, logo, sua participação no 'Corpo Místico de Cristo'.  

O Concilio deu ênfase, ainda,  sobre a importância das conferências 

Episcopais dando-lhes grande voz, explícito também no capítulo final de Christus 

Dominus. Na América Latina, um Conselho Episcopal de cunho continental já existia 

e já desempenhava importante papel no período do Concílio. No Brasil, a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)  havia nascido no ano de 1952. 

Na América Latina,  o Conselho Episcopal (CELAM) foi criado no ano de 1955, 

quando, após o Congresso Eucarístico no Brasil, ocorrido no Rio de Janeiro, 

aconteceu a primeira Conferência Geral do Episcopado latino americano, convocada 

pelo papa Pio XII.66 Após esta primeira Conferência, que foi o marco da fundação do 

CELAM, houve outras quatro conferências (Medellín em 1968; Puebla em 1979; 

Santo Domingo no ano de 1992 e, por fim, Aparecida em 2007). Essas se fazem 

importantes para a atual pesquisa e serão, apresentadas nas páginas que se 

seguem. 

 

5.1.1 Medellín (1968) 

 

A Conferência de Medellín, Colômbia, aconteceu no ano de 1968, menos 

de três anos após o término do grande evento conciliar. A ideia primaz da realização 

de tal Conferência consistia no discutir e colocar em prática as conclusões do 

Concílio, trazendo a todos os fiéis da América Latina a renovação e a primavera 

sugeridas pelo evento. Como afirma Oscar Beozzo: 

 

Da preocupação de como aplicar o Vaticano II às circunstâncias 
próprias da América Latina, chegou-se, três anos depois, em 
Medellín, a um passo denso de consequências: em sua estrutura, em 
sua inspiração, nos temas abordados, no horizonte de suas 
preocupações, Medellín não repete o Vaticano II. Medellín refaz, num 
certo sentido, o Vaticano II e, em muitos pontos, dá um passo além: 
aí emerge pela primeira vez a importância das comunidades de base, 
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esboça-se a teologia da libertação, aprofunda-se a noção de justiça e 
de paz ligadas aos problemas da dependência econômica, coloca-se 
o pobre no centro da reflexão da Igreja no continente.67 

 

O momento sociopolítico não era dos melhores para os países latino-

americanos por consequência dos governos ditatoriais advindos dos golpes militares 

em alguns países como o próprio Brasil em 1964, Argentina em 1966 e Peru em 

1968.68 Por isso, o documento, no geral, dirige um olhar atento para a realidade 

vivida pelos povos da América Latina e propõe luzes para o caminhar da Igreja, 

seguindo as aspirações do Concílio Vaticano II. O documento conclusivo aborda 16 

temas (capítulos) sendo eles: Justiça; Paz; Família e Demografia; Educação; 

Juventude; Pastoral das Massas; Pastoral das Elites; Catequese; Liturgia; 

Movimentos leigos; Sacerdotes; Religiosos; Formação do clero; Pobreza da Igreja; 

Colegialidade; e por fim, Meios de Comunicação Social. É interessante a análise de 

que, antes de tratar dos assuntos diretamente ligados à fé, o documento expõe a 

própria realidade humana. Este fator pode transparecer que a voz do Concílio, 

expresso em Gaudium et Spes pela relação da Igreja com o Mundo, se fazia muito 

viva na cabeça e nos corações dos bispos da América Latina, por consequência, se 

faria também muito viva na realidade dos católicos latino-americanos.  

Se o Concílio foi um farol para que Medellín dirigisse um  olhar atento 

para a realidade do povo, foi também para o que diz respeito à Colegialidade 

episcopal. Isso é um fato tão marcante que o documento conclusivo apresenta um 

capítulo inteiro sobre o tema. É este capítulo que será analisado daqui em diante. 

Após abordar tantos temas importantes, quase ao final do documento, a 

Colegialidade aparece enquanto sinal de  importância e necessidade de  integração 

humana. O documento apresenta fatores positivos e negativos ao falar da 

Eclesiologia e traz a importância das Conferências episcopais, bem como a 

existência do próprio CELAM, para a Igreja latino-americana.  Assim como em 

Lumen Gentium, o Documento ora apresentado mostra a necessidade de todos os 

fiéis compartilharem "a responsabilidade e o trabalho para realizar a missão comum 

de dar testemunho do Deus que os salvou e os fez irmãos em Cristo"69. Ademais, 
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apresenta o sentido da vivência do espírito da Colegialidade não apenas no 

ministério episcopal como também entre os bispos e padres que, dessa forma, 

estarão unidos, construindo uma comunidade de verdadeira comunhão.  

Esta visão do espírito colegial entre padres e bispos não visa desviar o 

pensamento conciliar da Colegialidade episcopal, que é abordado mais adiante pelo 

documento, mas, de maneira mais efetiva, procura ressaltar a importância de se 

viver a corresponsabilidade ministerial por parte daqueles que vivem o sacramento 

da ordem. Assim, o bispo tem seu clero como aliado para o seguimento missionário 

de santificar o Povo de Deus.70 

O documento apresenta orientações pastorais para a Igreja da América 

Latina onde ressalta a vivência da comunhão por todos os cristãos, em comunidades 

locais. Com isso, apresenta as divisões territoriais a que conhecemos hoje, sendo, 

portanto, as paróquias, vicariatos forâneos e regiões pastorais; além, é claro das 

dioceses. É neste momento que o documento aborda veementemente o papel dos 

bispos e o sentido da Colegialidade, tão caro ao Concílio. Antes de mais nada, é 

apresentada a necessidade de os bispos, em suas dioceses, contarem com a ajuda 

de Conselhos Presbiteral e Pastoral. Tais conselhos devem servir de grande apoio 

para o governo da diocese, sendo canais de diálogo do bispo com os presbíteros e 

com toda sua Igreja particular. O documento aborda ainda que o cumprimento do 

dever da Colegialidade "reflete em benefício da própria diocese, pois assim a 

comunhão eclesial dos fiéis se abre às dimensões da catolicidade"71. 

O ponto seguinte do documento fala sobre as conferências episcopais e 

afirma que:  

 

 A Conferência Episcopal deve constituir em cada país ou região a 
expressão concreta do espírito de colegialidade que deve animar 
cada bispo. Deve fortalecer sua estrutura interna, precisando as 
respectivas responsabilidades mediante comissões formadas por 
bispos competentes, com assessores especializados.72 

 

Além disso, ela precisa valorizar e criar meios para o desenvolvimento de 

uma autêntica Pastoral de Conjunto, de maneira a suas ações e planos pastorais 

sempre estarem, de fato, próximos à realidade do povo. Para isso, o documento é 
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bastante enfático ao afirmar que "as Conferências Episcopais devem procurar ouvir 

a voz dos respectivos presbíteros e do laicato do país e que chegue até elas 

fielmente."73 Dessa forma, é perceptível que a Colegialidade episcopal se baseia na 

ideia de uma interligação verdadeira de toda a Igreja, presente, de maneira viva, em 

todas as Igrejas particulares. Ao final do capítulo, sobre a Colegialidade, Medellín 

apresenta o próprio CELAM, e a importância da união entre as Conferências 

Episcopais, para a unidade entre os povos da América Latina. 

Apesar de Medellín apresentar pontos importantes para o entendimento e 

também a vivência do espírito conciliar que diz respeito à Colegialidade, a maior 

base para a compreensão da vivência desse espírito está por trás do documento 

conclusivo em si. O documento foi aprovado sem antes passar por instâncias da 

Cúria Romana, sendo, dessa forma, um documento inteiramente realizado na 

América-Latina e para os latino-americanos. Mais do que isto, esta é uma prova de 

que o espírito de Colegialidade era real e estava mesmo sendo vivido pela Igreja. 

 

A decisão da Santa Sé de aceitar a publicação imediata e oficial dos 
documentos acrescentou o peso da aprovação de Roma ao trabalho 
dos bispos, teólogos e leigos latino-americanos presentes a Medellín, 
sem que sobre sua obra e suas conclusões tivesse pairado, por um 
momento sequer, uma sombra de suspeita ou de dúvida, que teria 
sido desastrosa para as conclusões da Conferência. Este gesto do 
papa Paulo VI imprimiu um selo de credibilidade e de catolicidade à 
mensagem interna do documento, fundamental para seu papel de 
guia da ação pastoral da Igreja no continente, em meio às 
contestações internas e externas que se seguiram a Medellín.74 

 

 

5.1.2 Puebla (1979) 

 

Não há duvidas de que Medellín foi uma Conferência importantíssima cujo 

intuito foi planejar a aplicação do Concilio Vaticano II ainda enquanto suas 

conclusões estavam fervilhando por todo o mundo. O mais interessante é que esta 

aplicação aconteceria já transparecendo a própria maneira latino-americana de ser e 

se fazer Igreja. O que nos diz muito sobre a Colegialidade, haja vista que, as 

propostas da Conferência foram refletidas por bispos latino americanos na e para a 
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America Latina.  Com o intuito de continuar este caminho de avivamento da Igreja da 

América Latina a III Conferência do CELAM, Puebla, ocorreu  onze anos depois de 

Medellín e procurou olhar para o antigo documento mirando uma nova maneira de 

se pensar a Igreja.  

Se a última Conferência acontecera num momento conturbado da história 

sociopolítica do povo latino-americano, esta não se situava em melhor momento 

histórico. "A repressão atingia sintomas paroxísticos. Os regimes militares levavam 

arbítrio, as torturas, os assassinatos a graus insuportáveis."75 Assim, Puebla deveria 

ser um grito contra as injustiças, um passo além de Medellín. Se este fora 

importante, o de agora não deveria ser nem sua simples continuação e também, de 

outra forma, não deveria significar uma ruptura a ele. Era preciso seguir em frente no 

intuito de a Igreja ser voz profética em prol dos mais necessitados. Por isso: 

 

O documento de Puebla, sob vários pontos de vista, pode ser 
considerado um passo adiante: rejeição à violência; empenho pela 
libertação total do homem da pobreza, que é fruto também do 
capitalismo liberal, do marxismo ateu, de uma visão do homem 
restrita aos aspectos sócio-econômico-políticos; reavaliação da 
religiosidade indígena e popular; opção preferencial pelos "índios, 
camponeses, operários, marginalizados, [...] mulheres duplamente 
marginalizadas".76 

 

Se as circunstâncias de vida do povo latino-americano continuavam 

conturbadas e tensas nos anos entre as duas Conferências, a vida da Igreja 

universal também não era muito calma neste mesmo período. O papa Paulo VI veio 

a morrer em 1978 após um grande desgaste físico (por conta da idade) e emocional 

ocasionado pelos problemas políticos, na Itália, e eclesiais (com os inúmeros casos 

de padres que deixaram o ministério ao redor de todo o mundo, especialmente na 

Europa). Na sequência o Conclave elegeu João Paulo I cujo pontificado durou pouco 

mais de um mês. Após estes acontecimentos o novo Conclave elegeu um cardeal 

bastante jovem e com porte atlético cujo nome seria em homenagem ao antecessor, 

João Paulo I, e que, por sinal, escolhera tal nome para homenagear os dois papas 
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do Concílio Vaticano II77. Uma das primeiras ações de seu pontificado se daria na 

abertura da Conferência de Puebla.  Em seu discurso inaugural salientou os 

caminhos a serem percorridos pela Conferência dizendo que o ponto de partida para 

Puebla deveria ser, insubstituivelmente, "as conclusões de Medellín, com tudo o que 

tem de positivo, mas sem ignorar as incorretas interpretações por vezes feitas e que 

exigem sereno discernimento, oportuna crítica e claras tomadas de posição"78. Para 

João Batista Libanio esta advertência provavelmente mira pra uma direção: a crítica 

da Cúria Romana para a questão da Teologia da Libertação gestada em Medellín. 

 

Logo depois de Medellín, já apareciam os primeiros sinais de reação 
às iniciativas inovadoras pós-conciliares e ao surto libertador da 
Igreja latino-americana por parte de Roma e de setores 
conservadores eclesiásticos do nosso Continente. Por bem da 
verdade, eles nunca assimilaram nem o Vaticano II nem Medellín. 
Adquiriam então força depois de alguns anos de recesso tímido 
diante das ondas libertárias sociais e eclesiais. Como estas 
arrefeceram, os conservadores puderam levantar a cabeça, 
escondida sob a avalanche libertadora. (...) Era então, pensavam os 
conservadores, o momento de reconduzir as Igrejas do Continente 
ao leito seguro do controle institucional por parte de Roma no campo 
interno da vida eclesiástica e na atuação na sociedade. Na 
organização de Puebla predominou tal preocupação de modo que os 
teólogos da libertação foram sistematicamente excluídos de alguma 
assessoria. O longo documento de Puebla desconheceu a teologia 
da libertação, como se ela não existisse. E ela tinha sido a primeira 
teologia original do Continente.79

 

 

No mais, a preparação para a Conferência de Puebla aconteceu num 

longo período de dois anos onde foi preparado um documento de trabalho para 

nortear os trabalhos da Conferência. Esta preparação de dois anos foi muito 

produtiva já que buscou envolver, de fato, toda a Igreja da América Latina. 

 

À Conferência de Puebla, como se sabe, precederam dois anos de 
preparação com a ativa e generosa participação de todas as Igrejas 
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da América Latina. Houve, efetivamente, uma campanha de 
fervorosa oração, um processo de consulta e de contribuições 
principalmente das Conferências Episcopais, sistematizados no 
Documento de Trabalho. Este serviu como instrumento de estudo e 
orientação.80 

 

Após este tempo de preparação, a Conferência aconteceu entre 27 de 

janeiro a 13 de fevereiro de 1979 e contou com a presença de centenas de 

delegados que, durante os dias de trabalho, discutiriam a questão da "Evangelização 

no presente e no futuro da América Latina". O grande documento conclusivo é 

dividido em catorze capítulos e cinco partes sendo eles: Análise pastoral da 

realidade; resposta da Igreja- a evangelização; A aplicação pastoral para a América 

Latina (terceira e quarta partes); Opções pastorais.81  

Se a Conferência de Medellín reservou espaço específico para abordar a 

questão da Colegialidade, Puebla não destacou o tema num lugar próprio, mas o 

apresenta em vários pontos de seu documento conclusivo, dando aos leitores a 

certeza de sua relevância para a Igreja da América Latina. Assim, observa-se o tema 

em alguns números que serão analisados a partir de agora.  

Ainda no discurso de inauguração, o papa João Paulo II fomenta que o 

mais importante de toda a Conferência é que se mantenha a unidade seja entre os 

bispos, entre os sacerdotes, religiosos e os leigos. Neste quesito o Sumo Pontífice 

apresenta Jesus como centro desta unidade.82 Atestar que a Igreja deve permanecer 

unida e centrada em Jesus Cristo não significa que seus membros, e no caso, os 

bispos reunidos em Conferência, devam todos pensar da mesma forma, mas, de 

maneira mais forte, precisam dialogar sobre seus pensamentos para assim, juntos, 

encontrarem soluções para os problemas dialogados. Esta unidade é, portanto, 

também, o exercício da Colegialidade a que os sucessores dos apóstolos são 

intimamente convidados. 

A alocução introdutória, assinada pelo então presidente do CELAM 

Cardeal Aloísio Lorscheider, ao abordar as qualidades e os problemas presentes na 

realidade pastoral da Igreja da América Latina,  apresenta "a colegialidade episcopal 
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cada vez mais vivida"83 como uma grande vitalidade da Igreja latino americana, e 

destaca a importante presença dos bispos diante do povo, uma forma, também, de 

valorizar a Igreja enquanto Povo de Deus, como tanto sublinha o Concílio Vaticano 

II. Ao concluir a alocução o cardeal Lorscheider aborda que a tônica da preparação 

para a Conferência, e consequentemente sua realização, tem como princípios a 

"comunhão e participação84" para uma verdadeira evangelização libertadora. O 

termo participação muito diz à presente pesquisa já que a Colegialidade é, a 

maneira mais efetiva de participação dos bispos no Colégio Episcopal. 

O Documento de Puebla não apresenta a Colegialidade como tema 

específico, mas aborda a temática em vários momentos no decorrer de todo o 

Documento. Já em seu número quatro os bispos afirmam viverem a Colegialidade 

completando-se "uns aos outros, segundo as capacidades dadas por Deus". Para 

eles "só assim é que poderemos enfrentar, o grande desafio da evangelização no 

presente e no futuro da América Latina"85. 

No capítulo III, quando o documento propõe uma visão da realidade 

eclesial e aborda o "clamor por justiça", afirma que a Igreja Latino-americana vive a 

comunhão e ligação entre as bases menores e a universal e também a comunhão 

entre as dioceses. Tal comunhão, para o Documento, se expressa nas Conferências 

Episcopais e em nível latino-americano, no CELAM86. Na sequência apresentam-se 

as estruturas de evangelização seguidas pelos ministérios e carismas, onde, num 

primeiro momento, há destaque ao ministério episcopal.  O documento afirma, 

novamente, que "percebe-se maior espírito de colegialidade entre os bispos e maior 

co-responsabilidade com o clero, religiosos ou religiosas e com os leigos"87.  

É perceptível que, por diversas vezes é afirmada a questão da 

Colegialidade, especialmente como algo bom e frutífero na Igreja Latino Americana. 

No número 260, o documento apresenta esses frutos, afirmando, novamente, a 

importância da Colegialidade para a vida da Igreja, em especial a Latino Americana: 

 

Na AL, desde o Concílio de Medellín, percebe-se grande mudança 
na maneira de se exercer a autoridade dentro da Igreja. Acentuou-se 
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o seu caráter de serviço e sacramento, como também a sua 
dimensão de afeto colegial. Esta encontrou sua expressão não 
apenas a nível do conselho presbiteral diocesano, mas também 
através das conferências episcopais e do CELAM.88 

 

A terceira parte do Documento de Puebla aborda, especificamente, a 

comunhão e participação para uma efetiva evangelização na Igreja, neste espaço, 

reconhece o esforço para o exercício da Colegialidade entre as conferências 

episcopais e dá destaque especial ao próprio CELAM como organismo de 

comunhão eclesial em toda a América Latina.89 

Alguns passos na sequência, o Documento apresenta orientações 

pastorais, inicia com uma lista direcionada aos bispos e, novamente, o quesito da 

Colegialidade apresenta-se de forma bastante contundente. "Assumir a colegialidade 

episcopal em todas as suas dimensões e consequências, a nível regional e 

universal"90. Entre tais orientações foca-se, novamente, na importância de os bispos 

serem sinais e promotores da unidade da Igreja particular91, sendo, portanto, sinais 

em suas próprias dioceses, passarão a ser também nas esferas exteriores. 

O Documento de Puebla apresenta a questão da Colegialidade como algo 

muito vivido na Igreja da América Latina. Percebe-se, portanto que a Igreja latino-

americana estava completamente imbuída de tal pensamento conciliar e isso foi 

fator indispensável para que as Conferências do CELAM fossem verdadeiros faróis a 

iluminar a vida do povo latino-americano, em especial aos mais pobres e 

marginalizados. É preciso saber se tais pensamentos e vivências continuaram a 

acontecer em todo o Continente. 

 

5.1.3 Santo Domingo (1992) 

 

Puebla buscou ser uma atualização de Medellín. Suas conclusões eram 

vivas na Igreja da América Latina quando o papa João Paulo II convocou a IV 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano para o ano de 1992, em Santo 

Domingo. A Conferência teria como tema central os 500 anos do início da 

evangelização no continente. A vida sociopolítica latino-americana havia tido 
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mudanças significativas, os regimes ditatoriais deram espaço à democracia, mas o 

povo, principalmente o mais pobre, continuava sofrendo com problemas como o 

desemprego, a exclusão, a fome... Era necessário olhar para estas situações de 

injustiças e marginalização dos mais fracos e empobrecidos. João Paulo II deixou 

isso bem claro em seu discurso de abertura da Conferência, ao dizer, ter dirigido 

"mensagem especial de solidariedade e de simpatia" aos afro-americanos e aos 

índios, para ele, "grupos humanos particularmente submergidos na pobreza"92 

Se a vida dos latino-americanos havia mudado no período entre Medellín, 

Puebla até chegar a Santo Domingo, na Igreja católica a mudança também 

aconteceu. Se o documento de Medellín foi aprovado pela Santa Sé sem qualquer 

alteração e se Puebla foi sua continuação, ainda que apresentando certa resistência 

em algum ponto, Santo Domingo apresentava desde seu início uma mudança 

profunda. A Conferência não agradou a muitos. Para João Batista Libanio "foi, em 

parte, uma experiência traumatizante"93 além de gerar uma certa ruptura com 

Medellín ao se descartar o método ver-julgar-agir e deslocando-se das questões 

sociais "diminuindo o impacto da opção pelos pobres e pela libertação"94. Em 

contrapartida, uma positividade de toda a Conferência foi valorizar a cultura e a 

religiosidade popular95, tão vivas no povo latino americano.  

O Documento conclusivo contém 302 parágrafos divididos em três partes 

e três capítulos sendo: "a nova evangelização", "a promoção humana" e "a cultura 

humana". Com esse esquema tentava-se apresentar os três objetivos da 

Conferência: celebrar Jesus Cristo, dar mais profundidade nas orientações de 

Medellín e Puebla, e, por fim, traçar nova estratégia para a ação evangelizadora no 

Continente96. 

O tema da Colegialidade não aparece, enquanto Tratado,  no documento 

conclusivo, salvaguarda quando se fala do papel do bispo e das Igrejas particulares 

e no próprio discurso de abertura quando o papa João Paulo II sublinha que suas 

visitas ao Continente, as visitas ad Limina dos bispos à Roma e outros encontros, 

foram fortalecedores dos "vínculos da colegialidade episcopal e a co-
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responsabilidade na solicitude pastoral por toda a Igreja"97. Apesar dessa palavra 

positiva do papa sobre a importância da Colegialidade, é perceptível que a 

Conferência não agradou a muitos: 

 

A história de Santo Domingo foi complicada e contraditória. Houve 
uma intervenção declarada de Roma, que tratou de controlar o 
conteúdo e a metodologia do evento. Os bispos resistiram o máximo 
possível e os resultados foram ambíguos, não tendo muito impacto 
posterior no continente. (...) Na prática, produziu-se um confronto 
ideológico entre a coordenação, apoiada por teólogos conservadores 
da Europa e América Latina, e os bispos, que resistiram e 
conseguiram salvar aspectos importantes da tradição de Medellín e 
de Puebla, como a opção pelos pobres e as comunidades de base. 
Roma conseguiu alterar a metodologia do ver-julgar-agir, porém os 
bispos vincularam a promoção humana como parte integrante da 
evangelização inculta. (...) Assim, completou-se uma longa 
caminhada de quase quinze anos e surgiu uma experiência nova de 
amadurecimento eclesial, co-responsabilidade e participação.98 

 

Se a experiência de Santo Domingo não foi o que a Igreja latino 

americana esperava, era necessário  convocar uma nova Conferência. Seria ela 

diferente? É o que descobrir-se-á ao fazer uma breve análise do Documento de 

Aparecida. 

 

5.1.4 Aparecida (2007) 

 

Ao que parece Santo Domingo  destoou das demais Conferências do 

episcopado latino-americano. O perceptível fechamento da Igreja, poucas décadas 

depois do Concílio, interferiu no andamento da Igreja latino-americana e marcou 

toda a Igreja universal. Sergio Torres González, que acompanhou as Conferências 

de Puebla e Santo Domingo, afirma ter sido 

 

testemunha de um desencontro e uma incompreensão entre Roma e 
vastos setores da Igreja latino-americana. Dificuldade do centro para 
discernir o que acontece na periferia. Temores infundados de 
rebeldia e de cisma. Às vezes, endurecimento de ambos os lados.99 
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Para os latino-americanos não parecia muito clara a possibilidade de se 

convocar mais uma Conferência, a propósito, pensava-se que o ciclo de 

Conferências haviam sido extinguidos após acontecer, no ano de 1997, uma 

Assembleia Especial para a América em Roma. Pensava-se que tal evento pudesse 

se repetir periodicamente, tornando muito mais simples a centralização do poder na 

Sé Romana100. Apesar dessa especulação, para González, "a história não disse a 

última palavra"101. Quinze anos depois de Santo Domingo, portanto, a Igreja da 

América Latina acolhe com expectativa uma nova Conferência convocada por João 

Paulo II, mas realizada no pontificado de Bento XVI, no ano de 2007, em Aparecida, 

Estado de São Paulo, sudeste do Brasil.  

Aparecida estava, portanto, às portas, trazendo a esperança de ser uma 

Conferência a resgatar a maneira latino americana de ser e fazer Igreja. A abertura 

da V Conferência foi no dia 13 de maio numa belíssima missa presidida pelo sumo 

pontífice ao som de um coral contendo mil vozes que dava à multidão presente na 

maior Basílica Mariana do mundo a certeza do quão viva e participativa é a ação dos 

fiéis no Brasil e no Continente. O calor, incomum naquele período do ano, não tirou 

o brilho daquela celebração tão marcante, ao contrário, os raios de luz trazidos pelo 

sol iluminavam o povo que pôde ser visto pelo papa e os bispos ali presentes. Eram 

assim, portanto, iluminados os protagonistas dessa V Conferência, os "discípulos e 

missionários de Cristo, Caminho, Verdade e Vida"102. 

A ideia geral da Conferência, com este tema, era traçar os caminhos para 

a Nova Evangelização dos povos da América Latina. Participaram do evento cerca 

de  
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266 pessoas, sendo 162 membros, 81 convidados, 8 observadores e 
15 assessores. Entre os membros havia um bispo delegado de cada 
um desses países: EUA, Espanha, Portugal e Canadá; 10 
representantes da Cúria Romana e um delegado de cada um dos 
Conselhos Episcopais Continentais da Europa, Ásia e África.103 

 

No que tange ao tema da Colegialidade,  Libanio pensa ter sido positivo, a 

começar pela missa de abertura que uniu todos os bispos, mas no mais, para ele, a 

Conferência foi importante aos bispos porque "reforçou-lhes a consciência de 

responsabilidade intransferível, de legítima autonomia e liberdade pessoal e 

colegiada"104.  

O Documento conclusivo contém três partes ("a vida de nossos povos 

hoje", "a vida de Jesus Cristo nos discípulos missionários" e "a vida de Jesus Cristo 

para nossos povos") e volta com a metodologia ver-julgar-agir, de certa forma, 

suprimida na Conferência anterior. O documento foi redigido por uma comissão 

presidida pelo então cardeal Jorge Mario Bergoglio, de Buenos Aires, e integrada 

por oito bispos. Para Víctor Manuel Fernández, hoje arcebispo titular de Tiburnia e 

reitor da Universidade Católica Argentina, integrante da equipe redacional do 

Documento, uma novidade de Aparecida foi que, os assuntos discutidos e, a própria 

escrita, foram marcadamente um trabalho em conjunto, comunitário, dos 

participantes da Conferência. Assim, os redatores não tiveram o papel de escrever 

muito, encobrindo a voz da assembleia. Pelo contrário, todos foram ouvidos e a 

maioria dos pontos foram redatados pelas comissões105. Este fator nos apresenta o 

pensamento colegial presente na Conferência, especialmente, pelo dirigente da 

equipe redatora. Apesar de o Documento ter ido à Roma, passado por pequenas 

alterações antes de aprovado, certamente, os passos de Colegialidade o ajudaram a 

se transformar num marco para a igreja latino-americana.  

Ainda sobre Colegialidade, ela se faz perceptível em alguns pontos do 

documento, ainda que não seja dedicado grande espaço para decifrá-la. O ponto 

5.2. apresenta os "lugares eclesiais para a comunhão", o primeiro deles é a diocese 
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e o Documento deixa claro que "a Igreja particular é totalmente Igreja, mas não é 

toda a Igreja. (...) Para isso, ela deve estar em comunhão com as outras Igrejas 

particulares e sob o pastoreio supremo do Papa, Bispo de Roma, que preside a 

todas as Igrejas"106. Assim, a Igreja particular precisa ser sinal de comunhão visível 

consigo mesma e com as demais Igrejas particulares, estando sempre, todas, 

ligadas à cabeça, o Sumo Pontífice.  O Documento aborda, ainda, as Conferências 

Episcopais e a comunhão entre as Igrejas e afirma: 

 

os bispos devem cultivar a espiritualidade da comunhão, a fim de 
acrescentar os vínculos de colegialidade que os unem aos demais 
bispos de sua própria Conferência, e também todo o Colégio 
Episcopal e à Igreja de Roma, presidida pelo sucessor de Pedro: 
cum Petro et sub Petro. Na Conferência Episcopal os bispos 
encontram seu espaço de discernimento solidário sobre os grandes 
problemas da sociedade e da Igreja, e o estímulo para oferecer 
orientações pastorais que animem os membros do Povo de Deus a 
assumirem com fidelidade e decisão sua vocação de ser discípulos 
missionários.107 

 

Apesar de tais pontos serem mais explícitos ao abordar a Colegialidade, é 

perceptível que a própria forma de escrita do Documento foi de forma colegiada e, 

de igual maneira, se compreende-se a Colegialidade como coparticipação, percebe-

se que todo o documento está intimamente ligado ao assunto já que, todos os 

batizados são chamados a serem 'discípulos missionários', levando, assim, a Boa 

Nova a todos. Este é o dever do cristão e o convite mais forte presente em todo o 

Documento da V Conferência do CELAM. 

 

6.   Sínodo de 1985: retorno à centralização. 

 

Como percebe-se no caminho histórico percorrido até aqui, o Concílio 

Vaticano II foi luz que iluminou toda a Igreja. Medellín, refletindo tal luz, trouxe para a 

América Latina um novo rosto para a Igreja. Uma Igreja mais próxima ao povo, mais 

sensível às suas necessidades, mais amiga e mãe amorosa, como tanto salientou 

João XXIII durante a preparação do Vaticano II. Assim, a Segunda Conferência do 

Episcopado latino-americano, motivada pelo princípio de Colegialidade, dava à 

Igreja do Continente um rosto, jovem, bonito e vivo. Vemos em Puebla uma 
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continuação à última Conferência, entretanto, em Santo Domingo, é perceptível que 

o rosto construído ia, aos poucos, sendo encoberto por um véu curial. 

No meio tempo, entre a terceira e a quarta Conferência do CELAM, no dia 

25 de janeiro de 1985108, o papa João Paulo II convoca um Sínodo Extraordinário 

dos Bispos a acontecer ainda naquele ano e, que analisaria a "aplicação do Vaticano 

II às novas exigências da Igreja". Seria, portanto, um voltar ao Concílio, um balanço 

sobre sua recepção e vivência ao redor do mundo.  

Segundo o regulamento, uma assembleia extraordinária só pode ser 

convocada mediante questões que exigem rápida solução e por isso surgiram 

especulações sobre tais urgências. A alguns, tais questões se referiam à Teologia 

da Libertação gestada na América Latina exatamente como inspiração do próprio 

Concílio109. Sendo assim, ainda que um Sínodo não tenha capacidade jurídica para 

retificar um concílio ecumênico, sempre existe a oportunidade de ele mudar algumas 

orientações110 em vista de propor-lhe uma atualização. Ao que parece, esta foi a 

intenção.  

No que se refere à Colegialidade, a preparação do Sínodo aconteceu, 

conforme o esperado. Em março o cardeal secretário de Estado enviou a 

convocação oficial do Sínodo, juntamente com um questionário sobre o 

conhecimento, a recepção, abusos e erros de aplicação das quatro constituições 

conciliares aos presidentes das conferências episcopais. Algumas conferências 

tornaram públicas suas respostas o que gerou certo desconforto por parte da Cúria, 
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que, inclusive, lhes chamou a atenção argumentando que tais respostas deveriam 

ser confidenciais. A medida tomada pela Cúria gerou um aumento da polêmica 

eclesial111, entretanto os trabalhos continuaram, apesar do escasso tempo de 

preparação, dez meses, desde a convocação  até a data inicial do Sínodo. 

Outro fator interessante, que toca a questão da Colegialidade, é o fato de 

ser um sínodo extraordinário (assim como o de 1969), "as Conferências episcopais 

são representadas pelos seus presidentes e não por delegados eleitos"112, desta 

forma, já na ocasião do anúncio, os participantes eram, previamente definidos, já 

que não haveria escolha por parte das Conferências episcopais, os sinodais 

totalizariam o número de 168113. 

Passados os meses de preparação, o Sínodo deu-se início no dia 25 de 

novembro e os trabalhos prosseguiram até o dia 08 de dezembro, exatos 20 anos da 

conclusão do Concílio. Para teólogos de linha progressista e que se alinhavam aos 

ensinamentos do Vaticano II, de modo especial os latino-americanos, o Sínodo de 

1985 foi um verdadeiro retrocesso. Ao que tudo indica, a avaliação teve por objetivo, 

não uma valorização dos acertos e ampliação da compreensão das pessoas sobre o 

Concílio, mas uma tentativa de fazer sucumbir algumas de suas decisões mais 

importantes, a fim de que a Igreja retornasse a um estado, talvez, de societas 

perfecta, especialmente no que toca a questão de Igreja enquanto Povo de Deus. 

Assim, para José Comblin  

 

Todo setor que fez oposição ao Concílio, e adquiriu tanta força no 
pontificado de João Paulo II, queria voltar a uma Igreja que luta pelo 
seu poder usando todas as armas disponíveis - por exemplo, usando 
o apoio dos poderes políticos ou econômicos deste mundo. Por isso 
quis eliminar o tema povo de Deus, e conseguiu fazê-lo, pelo menos 
temporariamente. (...) A teologia latino-americana e todo o 
episcopado profético na América Latina estavam convencidos de 
que, para a Igreja, a pobreza e a opção pelos pobres não são 
puramente problemas éticos; pertencem à essência da Igreja porque 
são qualidades do povo de Deus que é a realidade humana da Igreja. 
Ao eliminar o conceito povo de Deus, a questão da opção pelos 
pobres deixa de ser problema importante, e a pobreza proclamada 
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pela Igreja reduz-se a uma piedosa exortação espiritual dirigida a 
cada católico, mas não compromete o conjunto da instituição.114 

 

Este posicionamento se dá porque, perceptivelmente o Sínodo tentou 

abolir ou ofuscar a eclesiologia Povo de Deus, acentuando a Igreja como mistério e, 

mais especificamente, como Comunhão (fazendo alusão de que esta havia sido a 

grande virada eclesiológica de todo o Concílio). Uma vez ofuscada a imagem de 

Povo de Deus, ofuscava-se também o sentido de participação e coresponsabilidade. 

Para o cardeal Aloísio Lorscheider, está claro que o medo era de que "a imagem 

'Povo de Deus' não tivesse sido bem entendida, tendo dado origem a uma leitura 

mais sociológica do que teológica da Igreja, com o risco de descambar para uma 

visão meramente democrática da Igreja"115  

O cardeal ainda pontua em seu testemunho que a questão da 

Colegialidade foi bastante questionada, apesar de não tão aprofundada quanto se 

pensava e/ou deveria como afirma: 

 

Apareceu também, diversas vezes, a preocupação que já se fizera 
sentir no Vaticano II, a saber, que a colegialidade pudesse, de 
alguma forma, afetar o primado papal. Daí a acentuação do papa por 
si e do papa junto com os bispos. Ficou-se nesta afirmação sem um 
aprofundamento ulterior do exercício deste poder do papa junto com 
os bispos, tendo em vista a atual situação do mundo com suas 
enormes possibilidades de comunicação. Para ser mais claro: o papa 
deve ordinariamente agir por si só ou colegialmente? A própria 
natureza do Sínodo dos Bispos poderia talvez ser mais aprofundada 
dentro deste questionamento.116 

 

Ao que se percebe, o Sínodo tratou da questão da Colegialidade, mas, 

até mesmo aos participantes não ficaram completamente claras as conclusões sobre 

o assunto. Em suma, é perceptível também o grande desejo do Sínodo reduzir 

algumas conclusões do Concílio, como a central eclesiologia Povo de Deus. Isso, ao 

certo, mostra um fechamento da Igreja hierárquica nas décadas que sucederam o 

Vaticano II. Tal fechamento gera tristeza e inquietação, entretanto, quando Francisco 

aparece na sacada Vaticana, intitulando-se bispo de Roma, fazendo brincadeiras e 

curvando-se com o propósito de receber a bênção dos presentes, dá indícios de que 
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sua reflexão eclesiológica é diferente e que a Colegialidade é, por ele, zelada. A 

maneira de expor seu pensamento nos lembra João XXIII com seu sonho e abertura 

ao aggiornamento.  

 

7. Algumas considerações sobre a Colegialidade  

 

Hoje, ao  abordar o tema da Colegialidade, muito facilmente a 

relacionamos ao Concílio Vaticano II, que foi, de certa forma, seu fio condutor e, por 

consequência, após ele, passou a ser considerada por alguns como a espinha 

dorsal do pensamento pós-conciliar117. Esta relação acontece porque Lumen 

Gentium apresenta, e Christus Dominus confirma, o Colégio dos bispos, ao qual 

deve estar vinculado o ministério episcopal.  

 

Ao tratar do Colégio episcopal,  é interessante enfatizar que a Lumen 

Gentium não o entende como "um grupo de iguais que delegam seu poder ao que 

preside; mas no sentido de um grupo estável, cuja estrutura e autoridade são 

deduzidas da Revelação118. Isso indica que a Colegialidade não representa uma 

unanimidade de pensamentos, mas, uma comunhão entre a Cabeça e Corpo em 

busca de um consenso comum. Por isso nenhum Colégio é capaz de existir sem a 

Cabeça, o que torna imprescindível chegar a compreensão de que toda ação 

colegiada é, necessariamente, em ligação entre um e outro, entre corpo e cabeça. 

Desta forma, "faltando a ação da cabeça, os bispos não podem agir colegialmente, 

como se depreende da mesma noção de Colégio"119, ou seja, a ação para se 

compreender como colegiada precisa necessariamente ser em sintonia coma 

cabeça cujo colégio não existiria sem sua presença. 

 

É interessante a análise feita sobre o Colégio a partir do próprio corpo 

humano porque é evidente e claro que cada membro não é o corpo em sua 

totalidade, entretanto, ele faz parte do corpo e tem, apesar de funções diversas, 

igual dignidade. Dessa forma é fácil pensar com Edelcio Ottaviani, que analisa o 
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posicionamento de Nietzche ao dizer que 'todo o corpo pensa', que nem sempre é a 

cabeça/razão que diagnostica o que é o melhor para o corpo, uma vez que presença 

dos instintos complementam o uso da razão. Segundo Nietzsche, a razão é o último 

atributo humano na escala da evolução. O homem contemporâneo faria bem se 

prestasse mais atenção ao que falam os instintos. Estes foram treinados ao longo de 

milhões de anos para perceber tanto o que afeta positivamente o corpo quanto o que 

lhe aflige de forma negativa. Estabelecer a hierarquia dos instintos, indicando qual é 

aquele que deve obedecer e qual aquele que, em determinado momento deve 

mandar, é tarefa da razão. Esta é instrumento em função da saúde de um corpo. 

Assim, o corpo todo fala, sente e se relaciona, de forma que, uma dor em 

determinado membro atinge a pessoa de maneira integral e não apenas numa parte. 

Ainda nessa linha de raciocínio, o autor afirma a necessidade de se compreender a 

diaconia presente na relação do corpo, haja vista que "razão, como os instintos, 

deve estar a serviço da saúde do corpo, e não o contrário: o corpo a serviço da 

razão, como se esta lhe fosse transcendente".120 Dessa forma, atestar o Colégio dos 

bispos é, também, atestar a relação de complementaridade que cada um tem com o 

bispo de Roma de forma que todos se envolvem por sanarem as patologias e dores 

presentes no corpo eclesial. A exemplo do que acontece com o corpo humano, um 

membro da Igreja pode muito bem, e melhor que a cabeça, chamar a atenção ao 

que lhe é mais salutar; qualquer membro, animado pelo Espírito Santo, pode 

diagnosticar suas reais necessidades. A cabeça, nesse sentido, depois de todo o 

corpo pensar (discernimento), determina quem deve obedecer e quem deve mandar.   

 

O Concílio reconhece na Colegialidade o caráter cristológico, sacramental 

e pastoral ao proclamar que sua ligação se dá no próprio Colégio dos Doze. Cristo 

convida os bispos a serem sucessores dos apóstolos e consequentemente lhes 

apresenta  a mesma missão que confiou aos Doze dois mil anos atrás (cf. Mc 16, 

15). Assim, para o autor Carlos Josaphat:  

 

O Vaticano II começa por dar à Colegialidade um fundamento real. 
Em seu próprio ser episcopal, constituído pela própria ordenação, 
antes mesmo de qualquer incumbência pastoral particularizada, o 
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bispo é portador de uma vocação de amor universal. Animado 
dessas disposições e desses cuidados ministeriais, o bispo é 
introduzido na Comunhão com o corpo episcopal e com sua cabeça, 
o soberano Pontífice. Assim, o paradigma teológico da Colegialidade 
se elabora no capítulo III da Lumen Gentium e se desdobra em suas 
aplicações pastorais no Decreto Christus Dominus, capítulo I.121 

 

Ao observar tais aspectos, percebe-se que, a Colegialidade, é, portanto, a 

compreensão de que todos os que participam do Colégio, em unidade com sua 

Cabeça, são responsáveis por uma mesma missão. Assim como os Doze tinham 

Pedro como cabeça, mas, são igualmente responsáveis pela propagação do 

Evangelho, assim é, também, a relação dos bispos com o sucessor de Pedro. Dessa 

forma "o ideal evangélico que o Vaticano II quer viver, reforçar, ampliar e aprimorar 

em sua realização concreta na Igreja atual, é que a plenitude pessoal do papa e a 

plenitude colegial dos bispos não se oponham ou se embaracem"122. Em plenitude 

todos se sentem corresponsáveis e esse sentimento (compreensão) é o que pode 

tornar a Igreja fecunda e atuante em todos os cantos do planeta. Essa 

corresponsabilidade hierárquica é fundamental para que as Igrejas particulares 

caminhem rumo a uma plena evangelização. Iniciativas contundentes para que isso 

aconteça são os Sínodos e as Conferências Episcopais, ambos salientados pelo 

próprio Concílio Vaticano II.  

 

É possível pensar que quando cada integrante do Colégio Episcopal 

compreende sua responsabilidade perante o todo (a Igreja), entende também, que 

não é um mero receptor e propagador de ideias alheias, compreende, portanto que o 

papel do bispo não é ser um agente passivo, mas ativo nesse caminho rumo ao 

cumprimento da Missão, deixada por Cristo, de evangelizar a todos os povos.  Essa 

compreensão de coresponsabilidade dá ânimo e forças para seguirem seu 

pastoreio, mas mais do que isto, os ajuda, também, a transmitir tal pensamento em 

suas Igrejas particulares, afinal, um bispo que se sente partícipe no Colégio 

episcopal, busca viver uma Colegialidade por meio da proximidade e do diálogo com 

                                            
121

 JOSAPHAT, Carlos. Colegialidade. IN: PASSOS, João Décio; SANCHES, Wagner Lopez (dir). 
Dicionário do Concílio Vaticano II, p. 150. 
122

 Ibid. p. 151. 



66 
 

seus presbíteros que, na esfera paroquial, buscam viver tal pensamento com seus 

leigos, os quais são visivelmente o "instrumento vivo da missão da própria Igreja"123.  

 

Dessa forma, uma Igreja que se compreende corresponsável em uma 

mesma missão, ainda que com dons, carismas e vocações diferentes, é uma Igreja 

que se reconhece toda missionária. Em outras palavras, é uma Igreja que reconhece 

que seu papel é propagar o Evangelho seja onde for. Obviamente, ela o fará sempre 

em sintonia com a Cabeça e com a finalidade de atingir todo o mundo. Seguindo 

essa linha de raciocínio, é fácil pensar que a Colegialidade é um assunto que se 

aproxima da visão da Igreja enquanto Povo de Deus. Esta propõe o vínculo de todos 

os batizados em prol da "edificação do Corpo de Cristo" 124. 

 

A distinção que o Senhor estabeleceu entre os ministros sagrados e 
o restante do Povo de Deus contribui para a união, já que os 
pastores e os demais fiéis estão ligados uns aos outros por uma 
vinculação comum: os pastores da Igreja, imitando o exemplo do 
Senhor, prestem serviço uns aos outros e aos fiéis, e estes deem 
com entusiasmo a sua colaboração aos pastores e doutores. Deste 
modo, todos testemunham, na variedade, a admirável unidade do 
Corpo místico de Cristo: a própria diversidade de graças, 
subministrações e atividades, consagra em unidade os filhos de 
Deus, porque "um só e o mesmo é o Espírito que opera todas estas 
coisas" (1Cor 12,11).125 

 

Fica claro, portanto, que a Colegialidade é uma maneira eficaz de se viver 

e ser Igreja. Ela, a Colegialidade, está na raiz e nas bases eclesiológicas do papa 

Francisco, resta saber, como e qual foi a recepção dela no decorrer de sua vida. O 

próximo capítulo procurará situá-la desde suas origens, perpassando o ministério 

presbiteral na cidade de Buenos Aires. 
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CAPÍTULO II 

 

Jorge Mario Bergoglio: da família ao ministério episcopal. 

 

Pouco tempo depois da eleição do novo papa, naquele dia 13 de março 

de 2013, os veículos de comunicação buscavam incansavelmente apresentar aos 

seus receptores o rosto de Francisco. Aos poucos biografias eram traçadas, aquele 

homem de olhar atento e palavras simpáticas passava a ser mais conhecido e a 

mídia saciava as expectativas do público que queria saber quem era, o que gostava 

e também os costumes do novo pontífice.  

Certamente para compreender melhor o pontificado de Francisco (e 

qualquer outro papa) é necessário conhecer suas raízes e isso implica saber um 

pouco da sua história, por isso, este capítulo versa sobre a vida de Jorge Mario 

Bergoglio no seio familiar, na vida jesuítica até chegar ao ministério episcopal junto a 

Arquidiocese de Buenos Aires.  

 
 
1. A família biológica 

 

A família de sobrenome Bergoglio migrou da região do Piemonte, 

noroeste da Itália, ao final da década de 1920, em busca de uma nova vida num 

continente distante e promissor, a América Latina.  Giovanni Angelo Bergoglio, sua 

esposa Rosa Margarita Vasallo di Bergoglio e seus seis filhos (avós, pai e tios do 

atual papa Francisco) venderam todos seus bens, entre eles a cafeteria da família, e 

partiram para Argentina onde buscavam uma vida melhor num país em ascensão 

que já acolhera milhares de italianos, entre eles os demais irmãos de Giovanni 

Angelo.126 A Argentina, na época, era um excelente lugar para a Família Bergoglio 

se refugiar, primeiro pelo fato de parte da família já estar inserida no país, depois 

porque seu modelo de crescimento, baseado em suas exportações, a tornara a 

oitava potência econômica mundial, passando Canadá, Austrália e, claro, os demais 

países da América Latina.127 
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Ao chegarem ao porto de Buenos Aires, diferente dos demais imigrantes 

que se mantinham na cidade até conseguirem boas condições de vida, o casal e os 

filhos foram para a cidade do Paraná, ao norte da cidade rio-platense, onde os 

irmãos de Giovanni Angelo viviam desde 1922 e haviam se estabelecido após 

criarem uma empresa. As condições financeiras dos Bergoglio eram excelentes, 

haviam construído um prédio de quatro andares, a propósito, o primeiro com 

elevador na cidade e que continha uma cúpula apreciada por muitos. Em cada andar 

morava um dos irmãos com sua família, e assim, por um tempo viveram, unidos, 

como é comum na cultura italiana. A propósito disto, o papa Francisco, ainda 

quando cardeal, relembrou essa história numa de suas poucas entrevistas (que se 

transformou em livro) e afirmou que a própria ida dos avós para a Argentina tinha 

muito mais relação com a ideia de manter a família mais unida do que por motivos 

financeiros. Na ocasião o cardeal afirmava que as condições de vida de seus avós 

eram favoráveis na Itália, entretanto, o conceito de manter a família unida é muito 

europeu, de maneira especial, muito italiano. Dos seis irmãos, Giovanni Angelo era o 

quarto a deixar a Itália para viver na Argentina, depois dele apenas dois irmãos 

continuaram vivendo em sua terra natal.128 

 

O ano de 1932 foi traumático para a família Bergoglio e para a Argentina 

em geral. Uma severa crise econômica devastou os negócios da família, fazendo 

com que perdessem a empresa, o prédio e todos os bens, em outras palavras, 

viram-se totalmente falidos. Um dos irmãos, o mais velho, havia morrido de câncer, o 

mais novo havia se mudado para o Brasil, o outro recomeçou a empresa e aos 

poucos se reergueu. Giovanni Angelo, por sua vez, resolveu seguir os passos dos 

imigrantes recém chegados à Argentina, emprestou 2.000 pesos, foi para Buenos 

Aires, comprou um armazém e, junto com a família, começou de novo a “fare 

l’America”. Segundo o papa Francisco este recomeço se deu com a mesma 

naturalidade com que tinham chegado à Argentina, o que, para ele, demonstra quão 

fortes e obstinados foram seus avós paternos. Mario Giuseppe Bergoglio, pai do 

atual sumo pontífice, ajudou no armazém, era responsável por colocar as 

mercadorias no lugar. Mario era contador e na antiga empresa de seu pai e tios 

desenvolvia serviços administrativos, por isso, sua ajuda no novo pequeno comércio 
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da família durou até o momento em que conseguiu um emprego de contador numa 

outra empresa.129  

 

Uma nova fase teve início para Giovanni Angelo, Rosa e seus filhos. Era 

necessário ter fibra para seguirem e recomeçarem quantas vezes fosse preciso. Mas 

as coisas parecem ter se acertado aos poucos. No ano de 1934, Mario Giuseppe 

Bergoglio e Regina María Sívori, pais do papa Francisco, se encontram pela primeira 

vez numa igreja no bairro Almagro. Conheceram-se melhor e se casaram um ano 

depois. Tiveram cinco filhos, o primogênito, Jorge Mário Bergoglio, Oscar, Marta, 

Alberto e María Elena. Dos quatro irmãos, a única que presenciou em vida a eleição 

do irmão que virou papa foi a mais nova de todos, María Elena.130 

 

1.1 Nascimento e infância 

 

Os pais de Jorge Mario Bergoglio, Mário e Regina, casarem-se e 

mudaram-se para uma pequena casa no bairro de Flores que, diferente de agora, 

com suas bonitas casas, era um bairro pobre, com casas pequenas e famílias 

simples. A casa, como todas as outras do bairro era singela, tinha uma cozinha e 

sala na parte baixa e quartos no primeiro piso. A princípio, a residência era alugada, 

mas, rapidamente Mário e Regina decidiram comprá-la. Os pais de Mário, Rosa e 

Giovanni viviam no mesmo bairro e os de Regina moravam próximo dali. Foi neste 

ambiente que a família, aos poucos foi crescendo, na sequência do nascimento de 

Jorge Mario, nasceram os demais irmãos que, juntos com os pais, formavam uma 

bonita família.131  

Foi nessa casa simples, num bairro de nome tão bonito, que nasceu e 

cresceu aquele que se tornaria sumo pontífice da Igreja Católica, o primeiro latino 

americano a assumir a cadeira mais importante de toda a Igreja. Fora naquele lar 

que Jorge Mário Bergoglio viveu toda infância e adolescência, até o dia em que 

partiu para o seminário arquidiocesano de Buenos Aires. Naquela casa, os Bergoglio 

viveram unidos e Jorge Mário já se apresentava como uma pessoa muito alegre, 

bem humorada e, de maneira especial, com um instinto protetor muito acentuado, 
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como salienta a irmã mais nova e a única que o conheceu como papa, María Elena. 

A irmã, em entrevistas que deu após a eleição pontifícia, conta que viveu pouco 

tempo com o primogênito da família, cerca de apenas nove anos e por isso, seu 

contato maior se deu após o irmão já viver fora de casa, enquanto seminarista e 

sacerdote nos anos que seguiram.132 

Segundo a irmã, que é doze anos mais nova que Jorge, existem poucas 

lembranças sobre a convivência familiar, entretanto, as que existem são bastante 

fortes. Os pais sempre foram muito religiosos. O pai, ao chegar do trabalho, rezava o 

rosário com toda a família e aos domingos iam todos juntos para a missa de manhã, 

voltavam e organizavam almoços que duravam boa parte da tarde, como nas 

tradicionais famílias italianas. Para María Elena tudo era bastante simples, mas uma 

simplicidade que também exalava dignidade. A mãe, Regina, tratava de cuidar com 

zelo da alimentação bem como das roupas que vestiam, que, ainda que ganhadas 

de outras pessoas, eram consertadas e estavam sempre alinhadas. Apesar da 

posição social da família, que não tinha posses, mas também não lhes faltava o 

essencial, os pais faziam questão de serem rígidos com a questão cultural. Aos 

sábados pela tarde a mãe se juntava com os filhos para escutarem ópera. Para reter 

a atenção dos filhos, Regina ia lhes explicando todos os significados, instaurando 

neles o gosto pela arte.133 

Ademais desses casos de família, Jorge Mário Bergoglio apresentava-se 

uma criança como todas as outras; amava futebol, mesmo que não fosse um bom 

jogador, gostava de se reunir com os amigos para jogarem. Aprendeu com o pai a 

paixão pelo clube de futebol do San Lorenzo, pelo qual, é apaixonado até os dias de 

hoje. Segundo o que dizem, sempre foi um bom aluno, gostava de gastar seu tempo 

lendo e com isso era muito inteligente.134  

Aos treze anos de idade, quando terminou a escola primária, seu pai lhe 

disse com seriedade que ele necessitava trabalhar.  As palavras do pai lhe soaram 

um pouco desconcertantes, já que para Jorge, a família caminhava bem e, apesar 

de não terem regalias financeiras, o salário do pai lhes dava uma condição mediana, 

não passavam necessidades. Entretanto, como filho obediente, aceitou e começou a 

trabalhar numa fábrica em que seu pai prestava serviços de contador. No início, 
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trabalhava no setor da limpeza e com o passar do tempo foi para a área 

administrativa. Foi para um colégio industrial para estudar química e por isso saiu do 

emprego e entrou num laboratório, onde permaneceu até ir para o seminário. No 

laboratório conheceu Esther Balestrino que, mais do que uma chefe, se tornou uma 

grande amiga, cuja vida se estreitará novamente com a de Jorge na época da 

Ditadura da Argentina (Os anos de Chumbo), tema a ser mais discutido no tópico 3 

deste capítulo.135 

Apesar de Jorge não compreender no início as causas que levaram seu 

pai a "obrigá-lo" a trabalhar tão cedo, passados dezenas de anos, já como cardeal, 

numa das entrevistas que virou livro, Jorge Mário mostra sua grande gratidão ao pai 

por tê-lo aconselhado a ir em busca de trabalho. Para ele, o serviço foi uma das 

melhores coisas que lhe fez a vida, especialmente porque aprendeu o lado bom e 

mal da existência.136 Certamente, o exercício de um ofício lhe fez amadurecer e 

conhecer melhor a própria realidade humana, o que, certamente, viria a influenciar 

todo seu ministério, seja sacerdotal, episcopal ou pontifício. 

Apesar desses fortes momentos com os pais e irmãos, é muito certo que 

Jorge Mario Bergoglio fora fortemente influenciado por uma pessoa de sua família, 

sua avó Rosa, por quem ainda hoje demonstra enorme carinho em todas as vezes 

que a cita. 

 

1.2 A importância da avó Rosa em sua consciência social 

 

É bastante difundida a história da chegada dos Bergoglio ao porto de 

Buenos Aires. Diz-se que fazia um calor bastante elevado e que não passava 

despercebida uma família cuja matriarca vestia um luxuoso casaco de peles. A 

senhora, de nome Rosa, que não tirara o casaco do corpo em nenhum momento 

durante a viagem, guardava um segredo: por entre as costuras da luxuosa 

indumentária estava todo o dinheiro que a família possuía e que havia trazido para 

esta nova vida no continente tão longínquo.  
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Se na ocasião a mulher não passara despercebida por nenhuma das 

pessoas que a viram, a realidade é que, na família, Rosa, era também uma 

referência, especialmente no que diz respeito à própria educação de Jorge Mário 

Bergoglio. María Elena aponta a avó Rosa como uma pessoa de temperamento 

forte, com muita energia e que acabou por desempenhar um papel muito importante 

junto à família. Como moravam no mesmo bairro, os netos passavam muito tempo 

na casa dos avós.137 Para os netos a avó era formidável. Mas de maneira especial, a  

avó passou a ter uma relação muito forte com o neto mais velho, Jorge Mario, que 

desde a primeira  passou a estar sob seus cuidados. Com o nascimento do segundo 

filho de Regina e Mario, Jorge Mário era recolhido de casa pela avó todos os dias 

pela manhã e passava com ela o dia inteiro. Isso fortaleceu não apenas o vínculo 

que tinham entre si, como o fez conhecer um pouco mais da cultura italiana, 

incluindo a língua.138 

 

Ao pensar no termo Colegialidade, apesar de compreendê-lo no âmbito 

eclesial, percebe-se que seu fundamento é a coparticipação e, portanto, a 

coresponsabilidade de todos num determinado projeto, logo, ela, a Colegialidade, 

não serve apenas para o âmbito eclesial, pelo contrário, pode e deve ser aplicada 

em todos os lugares, inclusive no seio familiar. Quando Rosa decide cuidar de Jorge 

enquanto a nora tinha outro filho, mostra que tinha, com clareza, a certeza de que 

seu papel enquanto avó, mãe e sogra, era de participar de maneira efetiva da vida 

daquela criança, a fim de ajudar no seu processo de formação e crescimento, além, 

é claro, de amenizar os afazeres de Regina. Assim, desde pequeno Jorge ia se 

moldando a um modelo colegiado de viver em família. Um modelo onde todos 

sentem-se responsáveis uns pelos outros, papel fundamental no projeto familiar. 

 

Mais do que a amorosidade da avó, o que fazia de Rosa alguém especial, 

era também sua sensatez, suas atitudes políticas e sua fé, que, moldaram Jorge 

Mário e o marcaram profundamente para sempre. Antes de irem para Argentina, 

ainda em Turín, na Itália, Rosa participava da Ação Católica, um movimento 

nacional, promovido pelos bispos da Itália, que buscava defender a independência 
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da Igreja. Rosa era uma boa oradora e colaborava muito com a liderança nacional 

da Ação Católica. Conta-se que em certo momento Rosa foi capaz de desafiar o 

fascismo, subindo ao púlpito de uma igreja para criticar Mussolini. Certamente a 

ditadura foi também um motivo para que a família Bergoglio partisse para o 

continente latino americano.139 Rosa compreende seu papel também no seio da 

Igreja, por isso, tendo certeza de sua responsabilidade enquanto leiga, se faz uma 

pessoa engajada e pronta a ajudar e defender os pensamentos da Igreja e que 

também eram os seus.  

A força de Rosa e de seu pensamento político, altamente embasado e 

misturado com uma fé forte e verdadeira, certamente era algo raro em seu tempo. 

Especialmente partindo de uma mulher. Muito provavelmente esse foi o fator mais 

importante para confirmar o quanto ela contribuiu para fazer de Jorge Mário alguém 

com consciência social acentuada. Sua relevância é tão forte na vida do neto que 

ele guarda, até hoje, duas coisas importantes que marcam sua relação com a avó. A 

primeira delas é a carta que Rosa escrevera e entregara a ele no dia de sua 

ordenação sacerdotal, parabenizando-o por tão importante ministério.  A carta fora 

escrita algum tempo antes, porque Rosa tinha receio de morrer antes de ver o neto 

ordenado. A outra relíquia que guarda de sua avó é um pequeno testamento que 

revela a força de sua fé dizendo: 

 

Que éstos, mis nietos, a los cuales entregué lo mejor de mi corazón, 
tengan una vida larga y feliz, pero si algún día el dolor, la enfermedad 
o la pérdida de una persona amada los llenan de desconsuelo, 
recuerden que un suspiro al Tabernáculo, donde está el mártir más 
grande y augusto, y una mirada a María al pie de la cruz, pueden 
hacer caer una gota de bálsamo sobre las heridas más profundas y 
dolorosas.140 

 

Tal testamento apresenta a fé inabalável de Rosa. O fato de Jorge Mário 

Bergoglio mantê-lo dentro de seu breviário dá grandes indícios sobre o quanto estes 

escritos lhes são caros e o quanto eles foram úteis em toda sua vida. Sua 

proximidade com a avó certamente marcou e moldou muito de sua personalidade e 

                                            
139

 Ibid. 
140

Cf. RUBÍN, Sergio; AMBROGETTI, Francesca. El Jesuita: la história de Francisco, el papa 

argentino, p. 124 (Que estes, meus netos, aos quais entreguei o melhor de meu coração, tenham 
uma vida longa e feliz, mas, se algum dia a dor, a enfermidade ou a perda de uma pessoa amada os 
encher de aflição, recordem que um suspiro no Tabernáculo, onde está o maior e mais sagrado 
mártir, um olhar a Maria ao pé da cruz, pode fazer cair uma gota de bálsamo sobre as feridas mais 
profundas e dolorosas.(Tradução nossa). 



74 
 

de sua fé, provavelmente o ajudou também a impulsioná-lo no caminho e 

discernimento vocacional. 

 

 

2. A vocação 

 

A forte presença da avó Rosa sempre foi muito importante na vida de 

Jorge, especialmente no que diz respeito à sua formação espiritual. Jorge era um 

jovem como os outros de sua idade. Estudava, trabalhava, saía para passear com 

os amigos e como todos os outros, gostava de viver bem sua juventude. Aos 

dezessete anos, como tantas outras vezes, combinou de sair com os amigos para 

juntos comemorarem o dia do estudante. Este dia passou a ser especial, e, jamais 

fora esquecido por ele. Antes de se encontrar com os amigos, passou em sua 

paróquia, como católico praticante sua intenção era fazer algumas orações e 

também se confessar. Ele conta que, ao adentrar na igreja, deparou-se com um 

padre diferente, que ele não conhecia, entretanto que lhe transmitiu uma grande 

espiritualidade. Para Jorge, não há explicação sobre o que aconteceu no dia, 

entretanto, aquela confissão mudou todo o rumo de sua vida. O momento foi tão 

forte que, Jorge desistiu de se encontrar com os amigos. Voltou para casa com uma 

grande certeza: a de que queria seguir a vocação sacerdotal.141 

 

A decisão sobre qual vocação seguir não é tarefa fácil hoje em dia, de 

igual maneira não era a cinquenta anos atrás. No entanto, essa data não foi aquela 

em que ele tomou a maior decisão de sua vida, mas, o dia em que, pela primeira 

vez, compreendeu o chamado de Deus em seu interior. Algo lhe despertou para uma 

vocação, a sacerdotal. Entretanto, em sua maturidade de menino, sabia que 

necessitava refletir mais sobre o assunto. Necessitava descobrir, se, 

verdadeiramente era isso que queria. Era um jovem que já tinha uma vida 

profissional e que, se quisesse, certamente teria uma carreira promissora pela 

frente. Jorge concluiu seus estudos secundários, continuava trabalhando no 

laboratório e mantinha em segredo o desejo sobre a vocação. Segundo ele, viveu 

momentos de solidão num período de aproximadamente quatro anos em que 
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amadureceu, especialmente no que se refere o assunto, e também aprendeu a 

conviver melhor consigo, com suas convicções internas e assim, pôde dominar sua 

solidão.142 

A primeira atitude após a tomada de decisão foi contar para seu pai, que, 

aceitou bem a notícia, apesar de insistir em certificar-se de que o filho estava, de 

fato, seguro sobre a decisão tomada. Jorge acredita que esta aceitação tão rápida 

do pai está intimamente ligada à formação religiosa que havia recebido de sua mãe, 

Rosa. Como todo pai preocupado, ele buscava instigar o filho a concluir uma 

faculdade antes de partir para o seminário, o que, traria uma segurança, caso 

mudasse de ideia. Entretanto, as indagações foram em vão, Jorge estava mesmo 

decidido e o pai acolheu a decisão com carinho e alegria. Para a mãe, Regina, este 

processo fora mais difícil e trouxe-lhe mais dor e sofrimento. Segundo relato do 

próprio Jorge, a mãe passou anos sem compreender a decisão, não o visitava no 

seminário e mantinha certo distanciamento. Esta maneira de agir se dera pelo fato 

de que ela sentia que tudo acontecera de maneira muito rápida, e, tinha a impressão 

de que a decisão não havia sido bem refletida pelo filho.143  

Não há como compreender o que e como se sentia Regina diante de uma 

tomada de decisão tão difícil de seu filho mais velho, entretanto, sabe-se que uma 

mãe amorosa sempre se preocupa com o filho e, por mais maduro que ele seja, é 

sempre visto como uma criança aos seus olhos. Talvez esse distanciamento de 

Regina significasse apenas uma preocupação exacerbada de quem ama, de quem 

não quer ver o outro sofrer e que sente medo pelas dores a serem sentidas pelo 

filho. Prova disso é a cena de Regina ajoelhada aos pés de Jorge no dia de sua 

ordenação pedindo-lhe sua benção sacerdotal144, o ato jamais fora esquecido pelo 

filho e demonstra, em gestos tão simples, o amor e o reconhecimento de uma mãe. 

 

2.1 Jorge: da Diocese à Companhia de Jesus 

 

Após a tomada de decisão, Jorge Mario Bergoglio partiu para o seminário 

diocesano de Buenos Aires. O prédio imponente, que até hoje existe e cumpre a 

mesma função, acolhia a dezenas de jovens que buscavam conhecer melhor a 
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vocação sacerdotal. Jorge era mais um no meio daqueles tantos rapazes. O 

seminário tinha uma estrutura subdividia em três. Os meninos mais novos faziam 

parte do seminário menor, onde, cursavam a escola normal, ao fim do qual uns 

seguiam o caminho do sacerdócio e outros não. Havia também os rapazes mais 

velhos, do seminário maior, que já estavam aptos a cursarem a Filosofia e a 

Teologia. No meio destes, haviam também os jovens como Jorge que, apesar da 

idade e também de já terem terminado o estudo normal, precisavam estudar melhor 

as línguas latina e grega, para, poderem dar início aos estudos filosóficos e 

teológicos. A este último grupo, era-lhe dado o apelido de “viúvos” por não fazerem 

parte nem do seminário menor, nem do maior.145 

Em meados dos anos 1960, apesar de o seminário pertencer a 

Arquidiocese de Buenos Aires, quem o dirigia era a Companhia de Jesus. Isso 

significa que os formadores, especialmente os mais próximos, professores, reitor e 

também o próprio diretor espiritual de Jorge eram jesuítas. O contato com os 

seguidores de Inácio de Loyola o fez conhecer melhor a congregação e 

irredutivelmente passou a admirar mais o espírito missionário. Sentiu-se 

impulsionado a seguir neste caminho, ainda que isso significasse postergar um 

tempo significativo em sua ordenação, haja vista que o período de formação 

jesuítica é o mais longo de toda a Igreja. Estava decidido, queria viver em 

comunidade, ajudar numa paróquia e obedecer ao superior, e não a um bispo.146 

 

Enquanto buscava respostas a esses anseios, Jorge Mario ficou 

gravemente doente, passou por uma cirurgia e uma sofrida e longa recuperação. 

Sua grave doença lhe fez perder um dos pulmões e por isso, apesar de sentir-se 

bem, era privado de atividades físicas, jogos e qualquer outro tipo de ação que 

viesse a requerer esforço físico. Ainda assim, em março do ano seguinte, foi aceito 

na Companhia de Jesus, onde deu continuidade a sua formação.147 O tempo de 

seminário também moldou Francisco para a questão da Colegialidade, haja vista 

que, no momento mais difícil de sua vida, sua enfermidade, sentia claramente a 

presença da Igreja ali com ele, apoiando-o e o ajudando no que fosse preciso. 

Jorge, portanto, não se sentia só, ainda que aqueles momentos fossem de dor e 
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sofrimento. A Colegialidade é, de certa forma, isso, o reconhecimento de que 

ninguém está sozinho e nem é, e/ou pode se tornar autorreferencial. 

Apesar do contato massivo que tinha com os jesuítas, sua decisão de se 

tornar um membro da Companhia de Jesus, ao invés de ser um sacerdote 

diocesano, certamente esteve mais ligada aos fundamentos da ordem do que à 

relação próxima que tinha com eles. O próximo tópico contará um pouco dessa 

história. 

 

2.1.1 Pequeno histórico e fundamentos da Congregação 

(centralidade de Jesus - Exercícios espirituais) 

 

De certa forma, é impossível abordar a Companhia de Jesus e não 

relacioná-la com seu fundador, Santo Inácio de Loyola. De igual maneira, não se 

pode falar de ambos sem atestar a centralidade dos Exercícios Espirituais para a 

criação institucional dos Jesuítas, os "seguidores de Jesus". Jorge Mario Bergoglio 

vê Santo Inácio como alguém que teve uma grande fidelidade ao chamado recebido 

por Deus. Assim, a interioridade e a espiritualidade de Inácio, transformou-se em 

fermento apostólico, fermento da história possibilitando o diálogo entre Palavra de 

Deus e a cultura da sua época. Fruto deste diálogo é a instituição, a Companhia de 

Jesus148, que perdura até os dias de hoje! Se o fundamento da Companhia de Jesus 

é Santo Inácio e os Exercícios Espirituais, cabe agora compreender melhor quem foi 

Inácio e o que o motivou a criar essa ordem religosa. 

. 

 O espanhol de nome Iñigo López de Loyola nasceu no ano de 1491, 

numa família nobre, e era o mais novo de 13 irmãos. Perdeu sua mãe ainda muito 

cedo, e por isso, passou a receber grandes cuidados e educação por parte de uma 

ama de leite e também da mulher de seu irmão mais velho.  Ao sair da adolescência, 

passou a criar expectativas de se tornar um militar, assim como alguns de seus 

irmãos. Com este pensamento, não teve ambição em se letrar, sabia basicamente 

ler e escrever, certo de que isso lhe bastava para o futuro que buscava (futuro bem 

distante do campo eclesial que, sim, exigiria dele ser uma pessoa mais erudita).149 
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Pertencer a uma família nobre, com tradição de serviço à autoridade real, 

era para ele um motivo de grande orgulho, mas também de grande ajuda em sua 

evolução humana. Os Loyolas tinham uma vasta amizade com o tesoureiro real de 

Castela, Juan Velázquez de Cuéllar, residente em Arévalo. Este ofereceu a Iñigo a 

oportunidade de treinar em sua casa. Desse modo, a vida do rapaz se configuraria 

como a de um cortesão a serviço dos altos funcionários e um trampolim de incentivo 

para a vida política, administrativa ou, como ele queria, a artilharia. Esse período 

durou cerca de dez anos até que Juan Velazquez morresse.150 

 

A experiência, certamente foi muito importante na formação do jovem 

rapaz, entretanto, numa reflexão posterior, Iñigo viria a compreender que havia nisso 

uma ânsia muito grande em ficar famoso. 

 

Em sua Autobiography Inácio escreve sobre si mesmo que "até aos 
vinte e seis anos de idade ele era um homem dado às vaidades do 
mundo, e que o que ele mais gostava era de esportes bélicos, com 
um grande e tolo desejo de ficar famoso (AB,1). A ideia de "ficar 
famoso", sugere uma pessoa ambiciosa, e essa característica 
transparece nos exercícios.151 

 

Assim que Juan morreu, Iñigo foi empregado como cavaleiro do duque de 

Nájera, vice-rei de Navarra. Ele não era um soldado propriamente dito, mas um 

mediador, o que, lhe fazia participar de campanhas militares. Em maio de 1521 uma 

grande força francesa atacou a cidade de Pamplona quando as tropas defensivas 

eram insuficientes. Dias depois, Iñigo, seu irmão e uma pequena tropa partiram para 

a cidade. Ao chegarem ali e ao perceberem a difícil situação, seu irmão, recuou com 

sua pequena tropa, mas Iñigo permaneceu e em seguida foi atingido nas pernas por 

uma bala de canhão, que, mais do que gravemente ferido, o deixa, impossibilitado 

para sempre de voltar a ser militar. Iñigo volta para casa para se recuperar e 

permanece ali entre junho de 1521 até fevereiro do ano seguinte. Segundo os 

relatos, este tempo foi decisivo para sua vida. Mais do que isso, neste tempo ele se 

converte e transforma radicalmente sua vida.152 
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Para uma pessoa, que, já se considerava ambiciosa no que tange a 

carreira militar, um ferimento deste porte, provavelmente foi mais custoso do que se 

tivesse sido fatal. Sua vaidade, como ele mesmo diz, anos depois, era muito alta, e 

isso, provavelmente lhe causou grande conflito interior, fundamental para sua 

conversão. Conta-se que Iñigo era grande apreciador de romances de cavalaria e 

por isso, no período de sua recuperação, queria ler para se distrair. Como na 

biblioteca de sua casa não tinha esse tipo de literatura, sua cunhada, Madalena, 

quem lhe deu os cuidados devidos durante toda sua convalescência, lhe apresentou 

dois livros, o primeiro, a versão castellana de Vita Christi de Ludolfo da Saxônia e o 

outro uma biografia dos santos de Jacopo de Varazze.153  

Se, até o momento, Iñigo era um católico que tinha a religião apenas por 

natureza cultural e familiar, mas que não a levava muito a sério, a partir deste 

momento ele passa a compreender melhor a fé. Mais do que leituras comuns, estas 

lhe traziam indagações. A primeira obra apresentava a vida e os ensinamentos de 

Jesus de Nazaré, acompanhava também exercícios de piedade, exortações e 

conselhos para a vida espiritual. Era, assim, o primeiro contato verdadeiro de Iñigo 

com as Escrituras. A segunda literatura apresentava a vida dos santos, pessoas 

como ele, que buscaram e souberam seguir a Cristo e, com isso, mudaram de vida, 

mudando  também a vida das pessoas. Isso lhe intrigava totalmente. 

 

Devido a essas leituras, novas representações invadiam 
gradualmente seu imaginário, juntando-se às lembranças de sua vida 
passada. (...) O orgulhoso soldado estava também fascinado pelo 
heroísmo dos santos: "E se eu fizesse isto que praticou São 
Francisco? Ou isto que São Domingos praticou?" (RP7). Embora 
fossem coisas difíceis e penosas, ele se sentia capaz de fazer igual. 
Esses pensamentos que o ocupavam durante muito tempo se 
alternavam com as façanhas mundanas que ainda o atraíam. Nesse 
estágio, é impossível falar de conversão. Tanto em relação a Deus, 
ao Rei ou aos belos olhos de sua dama, Iñigo continuava o cavaleiro 
ambicioso que só pensava em se destacar pelas façanhas que 
testemunhassem seu espírito de serviço. Se os destinatários 
mudavam, a motivação continuava a mesma.154 

 

Neste processo entre a leitura dos livros e também sua recuperação, Iñigo 

teve o desejo de fazer uma peregrinação até Jerusalém para se aproximar dos 

lugares em que Jesus esteve. Estava decidido que "iria se dedicar a Deus, segundo 
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os exemplos dos santos. Isso significava, essencialmente, transferir sua lealdade a 

um líder ou rei terrestre para o líder divino Jesus Cristo"155. Saiu de Loyola, foi pra 

Montserrat onde se despiu de suas roupas nobres, as doou a um mendigo e em 

seguida vestiu uma roupa de peregrino. Sua intenção era seguir para Barcelona, de 

lá iria para Itália e assim, na sequência, a Jerusalém. Antes passou cerca de onze 

meses em Manresa onde levava uma vida ascética e de oração, além de, passar por 

diversas manifestações místicas que, lhe causavam grande perplexidade. Onde 

também, estruturava os escritos que tinha e fazia sobre sua vida espiritual. Esse 

período foi fundamental para o desenvolvimento dos Exercícios Espirituais “em sua 

própria vida e na futura eficácia da ordem religiosa fundada por ele"156. 

 

Seguindo seu desejo, partiu de Manresa, foi pra Barcelona, onde passou 

algum tempo arrecadando dinheiro, foi para Roma, em busca de uma permissão 

papal para sua peregrinação, passou por Veneza e de lá seguiu para Jerusalém. 

Sua permanência ali foi de cerca de um mês, mas teve de voltar, pois politicamente 

não tinha permissão de ficar mais tempo. Em seu retorno, tinha a certeza de que, 

para seguir fiel ao seu desejo de ajudar as almas, através dos Exercícios Espirituais, 

ele, primeiramente, precisaria estudar. Foi, portanto, para Barcelona a fim de estudar 

latim e gramática como preparação para ingressar nos estudos filosóficos. Dado 

interessante sobre esta época é que ele passou a aplicar os Exercícios a algumas 

pessoas e, provavelmente, através desta prática acabou por atrair seguidores. 

Permaneceu ali por dois anos e quando estava preparado, partiu para Alcalá em 

busca dos estudos filosóficos157: 

 

Ao deixar Barcelona, Iñigo deixava a lembrança de um homem 
espiritual cativante, rigoroso consigo mesmo, mas cheio de 
humanidade para com os outros, apaixonado por Cristo, inteiramente 
consagrado a ajudar as almas e preocupado com a reforma da 
religião. (...) Foi embora sozinho, deixando em Barcelona três 
companheiros que desejavam ter seu estilo de vida: Juan de 
Arteaga, Lope de Cáceres e Calixto - modesto início de um grupo 
que fracassou (FN I, 170-171).158 
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Iñigo foi para Alcalá com o intuito de se dedicar aos estudos filosóficos, 

entretanto, mantinha-se dando catequeses, aplicando os Exercícios, falando de 

espiritualidade e isso o atrapalhou nos estudos. Permaneceu ali por pouco mais de 

um ano. Os companheiros de Barcelona se juntaram a ele, todos se vestiam da 

mesma forma. As pessoas se reuniam junto a eles para ouvir os ensinamentos de 

Iñigo. Estas práticas chamaram a atenção e a Inquisição quis compreender melhor o 

que eram tais Exercícios. No fim de todo o processo, os inquisidores não 

encontraram nada de errado para condenar, entretanto, os proibiram de falar e 

praticar tais atos até que se formassem (num período de quatro anos), e também, 

pediram que não se vestissem mais com roupas iguais, haja vista que não faziam 

parte de uma congregação religiosa. Esta foi a primeira vez que Inácio e os 

companheiros se depararam com a hierarquia da Igreja. Dessa forma, Inácio decidiu 

sair dali e foi para Salamanca. Porém, também não permaneceu ali muito mais que 

dois meses, haja vista que ali também foi questionado sobre suas práticas. Como a 

intenção de ajudar as pessoas era viva em sua alma, sabia que isso só seria 

possível com os estudos, e que até então, estes não haviam sido satisfatórios. Por 

isso teve a ideia de ir para Paris, pensava que o fato de não saber a língua o 

ajudaria a ficar mais quieto e assim se dedicar, de fato, aos estudos.159  

Iñigo, em Paris, tentou recuperar o tempo perdido e estudar 

verdadeiramente. Três anos depois de sua chegada se tornou bacharel em artes, 

depois mestre na mesma área e em seguida recomeçou os estudos teológicos, 

nessa época adotou o nome Inácio, provavelmente por sua devoção a Inácio de 

Antioquia.160 Este período fora difícil para Inácio, entretanto ele compreendia que era 

absolutamente necessário para seguir com seu projeto de vida.  

Em agosto de 1534 Inácio e seis companheiros receberam votos e 

comprometeram-se a juntos trabalharem em prol do Reino de Deus. A ideia inicial 

era partirem em peregrinação a Jerusalém, se a ideia não desse certo, se 

apresentariam ao papa e ficariam a seu serviço. Nesse período os Exercícios 

Espirituais estavam mais refinados, até por conta das contribuições dadas a eles por 

parte dos estudos teológicos de Inácio. Entretanto, novamente circularam boatos 

sobre a ortodoxia dos Exercícios e Inácio insistiu que houvesse uma investigação 

formal. Assim sendo, foram analisados pelo inquisidor de Paris, o dominicano 
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Valentin Liévin, e aprovados por ele em março de 1535. Em junho de 1537, Inácio foi 

ordenado em Veneza e em novembro se transferiu para Roma. Ali teve a certeza de 

que seria impossível ir para Jerusalém, por isso, em 1538 ele e os companheiros 

apresentaram-se ao papa que lhes atribuiu ministérios. Um ano depois discutiram a 

possibilidade de formarem uma ordem religiosa apresentando um plano ao papa, tal 

plano seria uma regra provisória. O documento "foi aceito em 1540, e a Sociedade 

de Jesus (conhecida hoje como os jesuítas) foi formalmente constituída. Todas 

essas decisões foram discutidas exaustivamente entre os companheiros."161 

 

No início da década de 1540 Inácio, já eleito o superior da nova 
ordem, colaborou na formação e comunicação de sua Constituição, 
uma regra que continua em vigor até hoje. Os Exercícios Espirituais 
foram publicados pela primeira vez em forma de livro em 1548. (...) 
No final da década de 1540, a nova ordem começou a aceitar 
convites para fundar colégios para a instrução de jovens, uma forma 
de ministério que floresceu. Inácio morreu no dia 31 de julho de 
1556, deixando um grupo muito maior de jesuítas trabalhando na 
Europa, Ásia e América Latina.162 

 

Como foi dado a perceber, é praticamente impossível dissociar os 

fundamentos da Companhia de Jesus com a vida de Santo Inácio e, por 

conseguinte, com os Exercícios Espirituais. A propósito, foi por meio deles que a 

Ordem foi criada, passou a ser responsável pela evangelização de diversos povos 

do mundo e perdura firme até os dias de hoje. A experiência de conversão e 

também a lealdade de Inácio ao seu projeto (que para ele é um chamado de Deus) 

motivou e motiva muitos a seguirem o mesmo caminho, o que aconteceu com Jorge 

Mario Bergoglio, um jovem seminarista da arquidiocese de Buenos Aires na 

Argentina.  

 

 

2.1.2 Companhia de Jesus na Argentina 

 

A Companhia de Jesus instalou-se em torno da América Latina desde 

pouco tempo depois de seu descobrimento. Na Argentina, sua chegada se deu no 
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ano de 1585 quando, num vasto trabalho, alguns padres missionários passaram a 

evangelizar os índios da região. O jesuíta Guillermo Furlong 163 cita que foram tantas 

as explorações realizadas pelos jesuítas durante o primeiro século deles na 

Argentina quanto os inúmeros caminhos abertos por eles nas diversas regiões do 

país. Para ele, as expedições foram ordinárias e cotidianas.164 Padre Furlong ainda 

diz que os jesuítas trabalharam arduamente em terras argentinas e por isso é justo 

reconhecer que tanto suor e sangue derramados não foram em vão, pelo contrário, 

foram frutíferos, pois fecundou uma árida terra que até então era carente de cultura 

e evangelização. Para ele, é certo que, foram os jesuítas os responsáveis pela 

civilização dos povos latino-americanos.165 Mais do que isso, os jesuítas foram 

grandes protetores dos povos indígenas, advogados perspicazes para a causa da 

escravatura na época das colonizações. 

 

Una de las glorias más grandes y genuinas de la Compañia de Jesús 
es la de haber sido sus miembros siempre y en todas partes, pero 
muy particularmente en estas regiones del Río de la Plata, los más 
tenaces defensores y los más sacrificados abogados de los 
indígenas. Es realmente indecible lo mucho que sufrieron los 
|Jesuítas de parte de los encomenderos y colonizadores laicos, a fin 
de garantir la natural libertad de los indios que moraban en estos 
países. El que aquéllos después de medio siglo de durísima 
esclavitud recobraran su libertad se debió exclusivamente a los 
Jesuítas, como toda la historia lo comprueba. 166 

 

Outro ponto importante trazido à América pela Companhia de Jesus foi a 

educação. Satisfatória ou deficiente o fato é que até o fim do século XVIII só 

existiam os colégios jesuíticos espalhados seja em Tucumán, Rio de la Plata e 

Paraguay. Assim, "se podrán talvez criticar los métodos, (...) pero la historia 

imparcial tendrá siempre que reconocer que cabe a la Compañia de Jesús, y 

solamente a ella, haber abierto escuelas en todos nuestros contros de población".167 
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Ainda que fosse notável e importantíssima a atuação jesuítica naqueles momentos, 

no ano de 1767 eles foram expulsos do território, durante a Guerra Guaranítica que 

resultou no Tratado de Limites em 1750. Os guaranis resistiram ao Tratado que 

visava aumentar as terras colonizadas, logo, suprimindo os pontos de missão 

jesuítica, de maneira singular à terra dos "Sete Povos". Para os colonizadores, os 

jesuítas não persuadiram os índios a deixarem esses territórios e voltarem para a 

selva e isso os levou à expulsão coletiva da Companhia em todo o território de Rio 

de la Plata no ano de 1767.168 

 

Este fato acabou por desolar boa parte de toda a população. Os índios 

preferiram voltar aos bosques e selvas como seus antepassados, do que ter de se 

sujeitarem às arbitrariedades dos espanhóis. Os colégios e escolas foram fechados 

e assim permaneceram por cerca de seis anos, quando utilizaram os próprios bens 

dos jesuítas (exilados) para sua reabertura. Em todo caso, ainda que extinguidos do 

país, a população ainda vivia um certo "jesuitismo" e todos viam-se gratos por todas 

as bem-feitorias trazidas por eles. Isso foi tão marcante que retalos narram as 

atitudes de uma mulher, Maria Antonia de La Paz y Figueroa que dedicou parte de 

seu tempo para aplicar os Exercícios Espirituais para as pessoas,169 assim "fueron 

los Ejercicios Espirituales de San Ignacio el alimento sólido y vigorizante de las 

multitudes, así en Buenos Aires, como en Montevideoo, Tucumán, Santiago del 

Estero y Córdoba"170 

O episódio desterrou a Companhia de Jesus na Espanha e América 

Latina em 1767, entretanto, poucos anos mais tarde, em 1773, através de uma bula 

o papa Clemente XIV suprime toda a Ordem dos Jesuítas. No período, somente nos 

Estados Unidos e Rússia branca e em algumas dioceses da Inglaterra os jesuítas 

continuaram a viver em comunidade, isso se deu porque nestes lugares a Bula 

pontifícia não foi promulgada. Em todo o resto da Europa os jesuítas deixaram de 

existir. Tal repressão durou até o ano de 1814 quando o Papa Pío VII convocou os 

jesuítas que residiam em Roma e entregou-lhes uma outra Bula, a que reestabelecia 

em todo o mundo a Companhia de Jesus. Ainda que reestabelecidos, a Ordem só 
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voltou ao Rio de la Plata cerca de vinte cinco anos depois.171 Aos poucos os 

Jesuítas foram retomando seu espaço e papel no território. Continuaram como 

grandes promotores da educação, criando numerosos centros educacionais. Assim, 

muitos Jesuítas são reconhecidos e lembrados ainda hoje, por serem responsáveis 

de grande desenvolvimento das terras "rio-platenses".  

 

Todos ellos (...) que por su virtud y letras fueron beneméritos de 
estas repúblicas, han contribuido grandemente a estabelecer primero 
y a robustecer y prestigiar después la moderna Compañia de Jesús, 
prolongación, sucesora y heredera de aquella antigua Compañia de 
Jesús tan íntimamente ligada al nacimiento y desarrollo de los 
pueblos rio-platenses. 172 

 

Os fundamentos da Companhia de Jesus, a história de Loyola e também 

o desenvolvimento da Ordem religiosa, além de seu grande papel na evangelização 

dos povos, foi fundamental para Bergoglio optar por fazer parte da Ordem. 

Entretanto, da mesma forma que a história da Companhia é regada por relações e 

tensões, assim também foi a vida de Bergoglio enquanto membro ativo da Ordem 

iniciada por Inácio de Loyola. 

 

3.  A família jesuítica: relações e tensões 

 

Bergoglio entrou na Congregação dos jesuítas tomado pelos anseios do 

fundador da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola. Viveu ali até ser nomeado bispo 

auxiliar da Arquidiocese de Buenos Aires, em 1992. Sua trajetória dentro da 

Companhia foi grande e ele passou por diversas experiências no decorrer dela. 

Foram muitas as experiências que certamente o fizeram crescer em diversos 

sentidos, aprender muito e a vivenciar fortes momentos de fé. Em todos esses anos 

em que esteve ligado à Companhia, teve com ela uma relação de diversos matizes: 

de professor de literatura, tendo como formação básica a química, a provincial da 

Congregação em toda a Argentina. De provincial a um simples padre confessor; de 
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professor num colégio de renome a estudante num país estrangeiro, a Alemanha. 

Todas as experiências certamente lhe deixaram marcas e, de maneira especial, 

cooperaram em tudo o que ele se tornou até ser eleito sumo pontífice da Igreja 

Católica. Adiante serão abordadas algumas dessas experiências na Companhia de 

Jesus. 

 

 3.1 Bergoglio e a família jesuítica: primeiros passos 

 

A vida espiritual de Bergoglio sempre foi bastante viva, como já citado na 

atual pesquisa.  Sua ida para a Companhia de Jesus se deu após conhecer melhor o 

fundador, Inácio de Loyola que, em sua opinião é alguém que soube dialogar com a 

história dos homens, que buscou realizar a vontade de Deus. O mais explícito em 

Inácio é sua fidelidade ao chamado de Deus, fermento de sua vocação e fermento a 

serviço do apostolado marcando a história de diferentes continentes. Para Bergoglio, 

Santo Inácio não é um homem de espiritualidade isolada e também não é um 

empresário, mas é, um homem chamado por Deus a estabelecer o diálogo entre 

Palavra revelada e a cultura de sua época.173 Conhecer mais sobre o fundador da 

Companhia de Jesus o fez optar definitivamente pela Congregação, mas mais do 

que isso, o papa Francisco descreve sua decisão dezenas de anos depois, em uma 

entrevista dada a um irmão jesuíta, Antonio Spadaro: 

 

Eu queria algo mais, mas não sabia o quê. Tinha entrado no 
seminário. Gostava dos dominicanos e tinha amigos dominicanos. 
Depois, porém, escolhi a Companhia, que conhecia bem, porque o 
seminário estava entregue aos jesuítas. Da Companhia 
impressionaram-me três coisas: o espírito missionário, a comunidade 
e a disciplina. Isto é curioso, porque eu sou um indisciplinado nato, 
nato, nato. Mas a sua disciplina, o modo de organizar o tempo 
impressionaram-me muito. E depois uma coisa para mim 
verdadeiramente fundamental é a comunidade. Procurava sempre 
uma comunidade.174  

  

Após a decisão, ingressou na Congregação, fez o noviciado em Córdoba, 

onde conheceu o padre espanhol Pedro Arrupe que, em 1965, se tornaria superior 

geral dos Jesuítas. Na ocasião o padre vinha visitar a casa e contou-lhes suas 
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experiências missionárias no Japão, que fortificou em Bergoglio o desejo de ir para o 

país e ser um missionário. Este desejo jamais seria alcançado em virtude de seu 

grave problema de saúde privando-lhe de um dos pulmões. Bergoglio concluiu seus 

estudos filosóficos no Colégio Máximo, em San Miguel, e depois foi enviado para a 

cidade de Santa Fe, no Colégio Inmaculada Concepción, onde seria o subprefeito do 

Colégio e daria aulas de literatura espanhola, arte, oratória e psicologia. Passou dois 

anos ministrando as aulas, que, a propósito não tinham relação com sua formação, 

já que havia estudado química antes de ingressar no seminário e em seguida a 

filosofia.175  

Entretanto, Bergoglio, apesar de preferir e acreditar que lecionaria algum 

tipo de disciplina científica, seguiu obediente as ordens e com empenho buscava 

despertar nos alunos a inquietude e a curiosidade através da liberdade. Cada aluno 

era convidado a ler e estudar o autor que preferisse e não, necessariamente algum 

indicado por ele enquanto docente. Sua intenção era dar aulas mais práticas 

possíveis e, na disciplina de literatura instigava os alunos a escreverem seus 

próprios contos.176 Após os dois anos que permaneceu ali Bergoglio retornou ao 

Colégio Máximo em San Miguel para iniciar seus estudos em Teologia. Este período 

foi muito importante para a Igreja do mundo todo e consequentemente para a 

América Latina, a Argentina e para a Companhia de Jesus. O Concílio Vaticano II 

tinha terminado a pouco e trazia novos ares para os fiéis de todo o mundo.  

 

A Companhia tinha como provincial geral, desde o anos de 1965, o padre 

Pedro Arrupe que provinha da periferia e, quando eleito, era provincial do Japão. As 

ideias de renovação pós conciliar estavam afloradas e a Companhia de Jesus foi 

uma das primeiras Congregações a tentar vivê-las. Assim, aconteceram reformas 

legislativas na Companhia para modificar estruturas e apostolados, foram criados os 

Centros Inacianos de Espiritualidade (CIE), além de uma abertura da Congregação à 

ciência, ao diálogo com outras denominações religiosas, além de um diálogo com a 

própria cultura moderna. Para o superior geral, o Evangelho era patrimônio do ser 

humano e por isso sua inculturação era direito dos povos e dever da Igreja.177 
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A renovação de pensamento e ações fervilhavam, não apenas no interior 

da Congregação mas também, de maneira viva, na Igreja presente em toda a 

América Latina. Ela trouxe, com o documento de Medellín, uma espécie de 

aplicação do Concílio Vaticano II para a Igreja latino-americana. É nesse cenário que 

Jorge Mario Bergoglio está inserido e passa a cursar a Teologia. Tinha como mestre 

o padre Miguel Ángel Fiorito, o primeiro a compreender e expandir o pensamento de 

Arrupe para que todos os jesuítas voltassem ao carisma de Inácio de Loyola e assim 

recuperassem o caráter de missão e santidade, através de um vivo interesse pelos 

pobres. Bergoglio era próximo de Fiorito, de quem aprendia e com quem passou a 

escrever e publicar artigos para o Boletim espiritual da Companhia. Rapidamente se 

tornaria assistente do mestre dos noviços numa casa próxima ao Colégio Máximo. 

Em 13 de dezembro de 1969 Bergoglio se ordenou sacerdote e no ano seguinte 

passou seis meses na Espanha para se submeter à "tercera probación", ultima prova 

antes de um jesuíta ser definitivamente submetido à Ordem Religiosa. Esse período 

foi de discernimento e fortalecimento de seu compromisso com Deus e com a 

Companhia de Jesus, encerrando assim o período de doze anos de sua formação 

jesuítica.178  

Na época, o Colégio Máximo era considerado o centro de formação 

jesuítica de maior relevância na América Latina. Em suas jornadas acadêmicas 

interdisciplinares, o Colégio recebia a presença de grandes nomes da área de 

História, Antropologia, Filosofia e Teologia. Entre essas pessoas se destacam a 

presença de Leonardo Boff e Juan Carlos Scanone, fortes expoentes das correntes 

teológicas da libertação e do povo179, a primeira tendo sido gestada em toda a 

América Latina, com a Conferência de Medellín e a segunda difundida na Igreja 

argentina.  O fato de os jesuítas abordarem tais temas em sua casa de formação 

mais importante poderia indicar que a Companhia de Jesus na Argentina buscava 

seguir os caminhos traçados pelo Vaticano II e que foram acolhidos rapidamente 

pelo superior geral da Congregação, Pedro Arrupe. Especialmente nas aberturas 

propostas para a relação de diálogo com as ciências modernas.  

 

Apesar de a formação seguir por um caminho renovado, e isso dar a 

impressão de que este ardor provocado pelo Vaticano II tenha sido unânime entre 
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todos os jesuítas argentinos, a realidade era outra: os anos que seguiram foram de 

grande crise para toda a congregação. O provincial da Argentina era o irlandês 

Ricardo Dick O'Farrel. Ele havia assumido a Companhia da Argentina em 1969 e 

teve o mandato de três anos renovado por mais três. Era considerado um padre com 

pensamento pós-conciliar e aberto, apesar de não concordar plenamente com as 

manifestações da Teologia do Povo. A Argentina vivia um período pré-ditadura e o 

clima não era propício aos ares da recém nascida teologia latino-americana. Os 

sacerdotes viviam seu apostolado em grande debate e dividiam-se entre: teólogos 

da libertação; teólogos do povo; teólogos conservadores e os sacerdotes do terceiro 

mundo. O'Farrel dava autonomia e liberdade aos sacerdotes, o que, por vezes, o 

distanciava da identidade inaciana e diluía a disciplina religiosa, uma marca da 

Companhia de Jesus. Essas questões geraram a crise em toda a Congregação, o 

que ocasionou também uma queda significativa de vocações.180 

 

Com o fim do mandato de O'Farrel, os sacerdotes acreditavam que seu 

sucessor seria Joaquín Ruiz Escribano, jovem de 39 anos, homem considerado 

ponderado, muito capaz e que poderia conduzir bem a Companhia, a fim de gerar 

mais diálogo entre as correntes ideológicas e teológicas entre os jesuítas. O que os 

padres não esperavam é que Joaquín sofresse um acidente e viesse a óbito no ano 

de 1972, deixando as expectativas agora serem de uma mudança urgente.181 

 

 

3.2 Bergoglio: mestre dos noviços e provincial  

 

Quando voltou da Espanha, Bergoglio passou a ser  responsável pelos 

noviços. A escolha certamente decorreu por ocasião de seu trabalho como 

assistente do anterior mestre/responsável e também por seu trabalho com o padre 

Fiorito, na questão da renovação espiritual da província. Nesse sentido, no período 

que esteve na Espanha, dedicou um bom tempo para imergir mais a fundo nos 

Exercícios Espirituais. Apesar dessas experiências, que o colocariam no patamar de 

uma boa escolha para o cargo, sua pouca idade na época e o fato de ainda não ter 
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feito sua profissão perpétua eram obstáculos a serem vencidos por seus superiores. 

Não obstante, sua indicação dava indícios de três coisas: primeira, a crise na 

província era preocupante; segunda, a Ordem estava, privada, na Argentina, de 

outra pessoa para o cargo, haja vista que ninguém fora preparado para assumi-lo; 

por último, a indicação de Bergoglio, apesar dos aparentes impedimentos, dava 

indícios de que ele era visto com grande apreço por seus confrades.182 Apesar dos 

entraves, Bergoglio foi nomeado mestre de noviços em abril de 1971. 

 

Durante o período em que exerceu o cargo, além de proporcionar aos 

noviços uma experiência para tomarem consciência de seus atos espirituais, 

proporcionava um apostolado forte entre os pobres. Assim, formava-os 

espiritualmente. Na época, Bergoglio vivia com austeridade e humildade, trabalhava 

nas hortas, atendia aos enfermos, mantinha seus horários de oração, fazia pastoral 

com os pobres. Não era conservador, mas fazia com que todos mantivessem a 

disciplina. Nesta época fora nomeado vice-reitor e também professor de teologia 

pastoral no Colégio Máximo. Foi o responsável pelos noviços até julho do ano de 

1973 quando, apenas com 36 anos de idade, foi nomeado provincial da Argentina.183 

A nomeação o pegou de surpresa, o que também aconteceu a muitas 

pessoas que viam nele um rapaz muito jovem para o cargo. O que novamente dava 

indicativos de que a Companhia de Jesus não preparara seus padres para 

exercerem cargos de liderança. Em meio a isso, Bergoglio aparecia como alguém de 

destaque dentro da Congregação. Não obstante, seu jeito e temperamento, frutos 

também da inexperiência, interferiram em seu governo como ele mesmo observaria 

dezenas de anos depois: 

 

Estávamos num tempo difícil para a Companhia: tinha desaparecido 
uma inteira geração de jesuítas. Por isso, vi-me nomeado Provincial 
ainda muito jovem. Tinha 36 anos: uma loucura. Era preciso 
enfrentar situações difíceis, e eu tomava as decisões de modo 
brusco e individualista. (...) O meu modo autoritário e rápido de tomar 
decisões me levou a ter sérios problemas e a ser acusado de ser 
ultraconservador.184 
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Alguns dos pontos mais fortes de seu mandato como provincial, que 

durou um tempo de seis anos, se deu justamente nos anos em que a Argentina 

sofria fortemente uma crise política e, unindo-se a outros países da América Latina, 

passou a ser governada pelas Forças Armadas no ano de 1976. Aqueles anos foram 

cruéis e desoladores para muitos argentinos. Neste cenário, Bergoglio, o jovem 

provincial, era obrigado a tomar decisões complexas! 

 

 

3.2.1 Os anos de chumbo 

 

O mandato de Bergoglio como provincial da Companhia de Jesus durou 

seis anos, de 1973 até o ano de 1979, e foi marcado exatamente por uma forte crise 

em toda a Argentina. Foram anos tortuosos, anos de chumbo, uma época turbulenta  

na qual o país estava dividido.  Governado por uma junta militar desde 1976, a 

Argentina se viu confrontada por uma grande oposição, que era feita especialmente 

por sindicalistas e também estudantes que, por meio de greves e manifestações, 

buscavam reformas no âmbito social e universitário, conclamando um retorno à 

democracia. Muitos destes proclamavam a luta armada e buscavam uma 

reestruturação socialista de toda a sociedade, a fim de conseguirem melhores 

condições de vida especialmente para os mais pobres.185  

 

Em 1973, Juan Domingo Perón havia voltado para a Argentina, após 

dezoito anos de exílio, e provocou em muitos a esperança de que o país voltaria a 

se reconciliar. O peronismo era muito forte em meados da década de quarenta e 

trazia uma ideologia que priorizava a justiça social; porém, depois de tanto tempo, a 

Argentina havia mudado e, por isso, o peronismo também estava dividido em duas 

linhas de pensamento na década de setenta. De um lado, via-se a esquerda 

peronista lutando por uma Argentina socialista e se posicionando contra os 

latifundiários e a classe alta dominante; de outro lado, situava-se o peronismo de 

direita, que representava a tradição autoritária e conservadora do 

justicialismo/peronismo. Em 23 de setembro de 1973, Perón assumiu novamente o 

Estado, mas fracassou na tentativa de reconciliar as duas linhas. Com o fracasso, 
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em maio do ano seguinte, houve o rompimento das duas linhas e os peronistas 

esquerdistas passaram para a clandestinidade.186 

 

Em julho de 1974, morre Juan Domingo Perón e sua terceira esposa, 

María Estela Martínez de Perón, conhecida como Isabel (ou Isabelita) Perón, 

assume o Estado com a ajuda dos peronistas de direita e, juntos com as forças de 

segurança, fundaram a Alianza Anticomunista Argentina, conhecida como a Triple A. 

Na época os peronistas de esquerda eram denominados montoneros e atentavam 

contra a vida dos peronistas de direita, no mesmo instante a Triple A tinha luz verde 

para sequestrar, interrogar, usar de torturas e até aniquilar os montoneros. Neste 

período houve cerca de 2500 mortes, sendo 2000 atribuídas à Triple A. Em 24 de 

março de 1976, a Argentina sofreu um novo golpe militar. Isabel Perón foi exilada na 

Espanha e a Argentina se viu numa situação catastrófica . Qualquer um que não 

mostrasse apoio aos militares era considerado suspeito e/ou subversivo. Na época, 

o provincial da Companhia de Jesus na Argentina, Bergoglio, mantinha sob seus 

cuidados 166 sacerdotes, 32 irmãos jesuítas e vinte estudantes no país.187 

 

Os militares venceram a guerra, mas não procuravam a paz. 
Declararam o estado de sítio, ab-rogando os direitos constitucionais, 
suspendendo as atividades políticas e de associação, proibindo os 
sindicatos, vigiando os jornais, sequestrando militantes políticos, 
ativistas sociais e guerrilheiros. A tortura tornou-se a regra para obter 
informações, aplicando o método do sistemático desaparecimento 
em série para gerar um clima de terror. Os centros clandestinos de 
detenção eram, aliás, o motor de um perverso sistema de 
apropriação dos recém-nascidos dados à luz pelas detentas.188 

 

Sob o pano de fundo de promover a ordem no país, os militares 

provocaram a destruição de muita gente ao redor de toda a Argentina, e o pior, o 

medo enfrentado pelos argentinos se assemelhava aos sentimentos que a 

população de outros países da América Latina enfrentava nos países cuja 

dominação militar também aconteceu. Para os argentinos, o ano de 1983 foi um 

marco quando o regime militar se dissolveu. Entretanto, as marcas deixadas por 

este momento tenso nunca serão apagadas. As consequências do período são 
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cerca de 30 mil pessoas desaparecidas, 500 condenadas à morte, "detenção de 

milhares de ativistas políticos, o exílio de, aproximadamente, dois milhões de 

pessoas, além dos 19 mil fuzilados pelas ruas".189  

Esta numeração é absurda. Ainda hoje existem familiares que não 

conseguiram descobrir os corpos de seus entes queridos e a ferida na alma 

argentina jamais poderá ser cicatrizada. Os relatos contam que os números seriam 

ainda maiores se muitos perseguidos não tivessem conseguido fugir do país no 

decorrer daqueles anos de chumbo. Muitos destes sobreviventes (alguns jamais 

voltaram à Argentina) foram ajudados pelo jovem provincial dos jesuítas que, 

arriscando a si e a toda a Companhia de Jesus, cedeu hospedagem, abrigo e outros 

tipos de ajuda para que se livrassem daquele tormento. 

 

 

3.2.2 O Movimento de Sacerdotes para o Terceiro Mundo (MSTM)  

 

A preocupação dos padres sobre a situação política na Argentina 

encontrou luzes na Encíclica Populorum progressio de Paulo VI e no Manifesto dos 

bispos do terceiro mundo. Partindo destes documentos, no ano de 1967 os padres, 

portanto, decidiram formar um movimento, que depois, por conta de uma de suas 

inspirações, ficou conhecido como Movimento de Sacerdotes para o Terceiro Mundo 

(MSTM).190 A intenção do Movimento, mais do que ser algo organizado 

sistematicamente, era buscar uma metodologia mais livre, de modo que unisse, de 

fato, sacerdotes de diversas partes do país e que cada qual trabalhasse a partir da 

sua realidade pastoral. Dessa forma, o Movimento abrigava diversos tipos de 

trabalhos pastorais e diferentes linhas de pensamento, porque, afinal, o que estava 

detrás de tudo isso era a mesma opção básica, cristã e sacerdotal. Existia em todos 

uma inquietude e uma opção política que ia na linha da justiça social, passando a 

uma opção clara a partir de 1971.191 Para Ivereight esta clara opção se relaciona aos 

pensamentos peronistas 
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Mugica y los sacerdotes del Tercer Mundo tenían una visión 
mesiánica del peronismo en tanto que fuerza de liberación popular y 
veían la política a través de una óptica socialista. Para el MSTM, el 
pueblo era peronista y, por lo tanto, la Iglesia, para estar con el 
pueblo, también debía serlo. (...) El objetivo del MSTM era, según 
había declarado en 1969, << la socialización de los medios de 
produción, del poder económico y político, y de la cultura>>. Dos 
años después, el MSTM manifestó que el peronismo era el medio 
para conseguirlo. <<El movimiento peronista revolucionario - declaró 
en 1971 - llevará necesariamente a la revolución, que hará posible un 
socialismo original y latinoamericano.>>192  

 

O essencial ao Movimento, e que unia a todos, era a maneira de 

compreenderem o sacerdócio e também uma forma mais aguçada de 

compreenderem o que significava a realidade do povo. Assim, o grupo previa uma 

autêntica valorização do popular, de sua religiosidade, de sua história concreta, 

como relata o Documento de San Miguel, publicado pelo episcopado argentino no 

ano de 1969 como aplicação do documento de Medellín para a Argentina. O trabalho 

pastoral diretamente ligado aos pobres, e na maioria das vezes não apenas um 

trabalho para os pobres, mas uma vivência plena de pobreza por parte dos 

sacerdotes que assumiam suas condições concretas de vida, foi um dos elementos 

fundamentais que deram ao Movimento sua originalidade. Com sua presença ativa 

no meio do povo, sofrido e pobre, os sacerdotes constatavam a situação de miséria 

e subdesenvolvimento do continente e especificamente do país e, por isso, 

buscavam uma libertação concreta do povo.193 

Lucio Gera, que não era um sacerdote filiado ao MSTM, apesar de manter 

estreita ligação com ele, faz uma abordagem sobre o papel do sacerdote à luz do 

movimento: ele precisa estar próximo do povo, para que, conhecendo suas 

angústias, possa ser o alívio a que tanto o povo busca e precisa. É perceptível que o 

MSTM se apresenta exatamente como a concretude desta interpretação: 

 

En virtud de su misión el sacerdote es llevado a identificarse con el 
pobre, el pueblo oprimido y excluido. "Comprometerse" ignifica 
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precisamente esa actitud por la que busca asimilarse, ser igual, estar 
en la misma situación, compartit la misma forma y destino de 
existencia. Lo mismo significa la idea de "asumir" la situación o 
realidad del oprimido: cargar com ella, responsabilizarse. (...) 
Comprometerse, en efecto, es identificarse con el oprimido, esto es, 
con quien enfrenta a un opresor. (...) Identificarse con el pobre 
significa, paralelamente, desligarse del poderoso que oprime 
yconstituirse en su adversario. Inconformismo, protesta, denuncia, 
profetismo, se encuadram dentro del marco de esta relación  
antagónica que es asumida por quien se identifica con el oprimido. A 
tal identificación son hoy día llevados muchos sacerdotes. Su misión 
de expresar el mensage evangélico, de testimoniarlo con su vida, se 
convierte de este modo en palabra y testemonio a favor de algunos y 
en contra de la conducta de otros. 194 

 

Este pensamento, embasado no mistério da Encarnação, era também o 

que movia os sacerdotes do Movimento. Estar junto dos pobres e com o povo, os fez 

perceber o quanto o peronismo estava enraizado na vida das pessoas e, por isso, 

compreenderam que ele tinha sido um movimento libertador e continuava 

canalizando a consciência popular. Certamente este pensamento não foi unânime e 

os documentos do MSTM apresentam certa tensão entre a identificação ao 

peronismo como veículo da consciência popular e a proposta de outros grupos 

revolucionários. Em todo caso, o fato era que o MSTM fazia uma opção pela 

libertação e isso se traduzia em vários gestos, declarações, enfrentamentos com as 

forças de segurança e ainda, anos depois, com a morte de muitos sacerdotes.195 

 

O fato de o Movimento não seguir certo tipo de padrão, pelo fato de que 

seu fundamento é seguir de perto o povo pobre seja em qual lugar fosse, não 

representa que ele fosse desorganizado. É fácil perceber uma série de ações que 

eram comuns entre todos e que se caracterizam, portanto, como ações do MSTM. 
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Eis algumas delas: fazer um juízo profético e evangélico das situações; produzir 

maneiras de denunciar as situações de injustiça de maneira a anunciar o Reino. 

Dessa forma, o Movimento não era um grupo, necessariamente, de estudo, reflexão 

teológica, nem mesmo difusão de ideias. Tinha uma metodologia própria para 

ensinar ou conscientizar o povo e as elites, não buscava ocupar determinados 

lugares e nem funções na Igreja, a fim de conduzir a pastoral nesse ou naquele 

sentido.  Queria dar apoio, solidarizar-se e também mostrar seu compromisso junto 

ao povo, esclarecendo-lhes, por vezes o sentido da própria luta. Dessa forma 

queriam também chamar à reflexão os responsáveis do país e de toda a cidadania. 

Por fim, o Movimento buscava também chamar a atenção da própria Igreja sobre as 

incoerências e faltas de cumprimento daqueles compromissos eclesiais que, na 

América Latina e Argentina, tinham sido assumidos com os documentos de Medellín 

e também San Miguel.196 

 

Um dos frutos advindos à Igreja argentina mediante o MSTM e que 

perdura até os dias de hoje é a vida dos sacerdotes nas "Vilas Misérias", assim 

chamadas as favelas argentinas. Desde aquela época, existem sacerdotes que 

vivem nas Vilas e assim, com uma ação profética, os padres podiam (e podem) 

conhecer mais de perto o sofrimento do povo, que também passa a ser seu e 

utilizam-se de sua posição para ser voz daqueles que não tem voz, anunciando o 

Evangelho para aquelas pessoas, mas também sendo promotores da denúncia 

contra as injustiças imperadas contra eles. Muitas vezes a permanência destes 

padres nas vilas misérias fora um risco para o conjunto dos padres que trabalhavam 

nas periferias e à própria população villeira, isso fica explícito com a morte de um 

dos maiores expoentes desta prática, o padre Carlos Mugica, que fora assassinado 

pelo seu empenho e compromisso com os pobres da Villa. Entretanto, as cruzes 

enfrentadas por eles servem para provar a autenticidade evangélica de tal 

compromisso e também a maneira fiel de a Igreja inserir-se, de fato, no mundo dos 

pobres.197  

Histórias como a do padre Mugica acabaram por acontecer por diversas 

vezes. O envolvimento com os mais pobres e marginalizados dava a uma parcela da 
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sociedade a impressão de que tais sacerdotes teriam um envolvimento com 

guerrilhas e forças contra o governo. Assim aconteceu com os padres jesuítas 

Orlando Yorio e Francisco Jalics, cujo panorama histórico segue no ponto seguinte. 

 

3.2.3 O caso Orlando Yorio e Francisco Jalics. 

 

Quando se aborda a trajetória de Jorge Mario Bergoglio, sua vida quanto 

provincial dos jesuítas argentinos e logo sobre o Regime Militar enfrentado pelo país 

nas décadas de 1970-1980, muito facilmente encontra-se links que abordam a 

história de dois padres jesuítas que foram sequestrados no auge da Ditadura 

argentina e, por sorte (ou ações políticas de quem os defendia), foram soltos meses 

depois. Os dois jesuítas eram Orlando Yorio (argentino, considerado por Arrupe um 

dos homens mais bem formados teologicamente na América Latina) e Francisco 

Jalics (jesuíta, missionário húngaro que esteve no Chile e depois foi para  a 

Argentina).  

A história dos dois padres se assemelha aos padres das villas que 

buscavam uma aproximação do povo. Ambos faziam parte das Comunidades de 

Base, que reuniam estudantes de Teologia, leigos e eram acompanhados por um 

padre jesuíta responsável. A iniciativa das Comunidades eram tão consolidadas que 

apareciam em publicações oficiais da própria Companhia de Jesus na Argentina. A 

ideia central era levar o Evangelho a todos, sobretudo aos que menos tinham 

contato com ele. Para o jornalista argentino Marcelo Larraquy, as Comunidades de 

Base funcionaram muito bem até certo ponto. Entretanto, aos poucos, foram causa 

de desentendimentos dentro da Companhia porque os seminaristas entenderam que 

o compromisso com os pobres não era seguido tão a fundo pela Ordem e que, este 

projeto não era prioridade na Província governada por Bergoglio.198 

 

Se, de fato, as Comunidades de Base e a ação dos jesuítas nas Villas 

Miséria não eram prioridade para a Companhia de Jesus na Argentina, a verdade é 

que elas corriam um sério risco de chegarem ao fim porque muitos dos padres 

villeiros passaram a agir de forma diferente após irem para as Villas Miseria. As 

Comunidades de Base eram, sem dúvida um experimento vanguardista, mas que, 
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apresentava uma vida não hierárquica (ao contrário, com uma certa aversão à 

hierarquia e ao modelo de disciplina a que os jesuítas estavam submetidos). As 

Comunidades eram também, de maneira muito viva, comprometidas com a vida 

política, o que por si seria positivo a não ser pelo fato de muitos dos villeros se 

envolverem na guerrilha, cuja base se dava exatamente nas Villas. Outros dos 

padres ainda interpretavam de maneira errônea a questão do celibato, o que causou 

uma queda vocacional por parte de muitos que deixaram a Companhia para 

formarem famílias.199 

Nesta realidade se apresentam Yorio e Jalics que, afirmaram sempre não 

estarem ligados aos guerrilheiros mas que, ainda assim, empregavam ao provincial 

uma preocupação, principalmente porque no ano de 1974 um estudante jesuíta foi 

detido e torturado por ser suspeito de manter vínculo com a guerrilha. Por este 

motivo Bergoglio estava decidido a fechar a Comunidade e perguntou aos padres se 

eles aceitariam isso para cumprir o voto de obediência. Eles aceitaram, mas não 

acreditavam ser o melhor dissolver a Comunidade porque ela era um grande êxito 

apostólico. Com este argumento Yorio foi para Roma, por orientação de Bergoglio, 

tentar revogar a decisão juntamente ao Superior Geral. O superior respondeu depois 

de pouco mais de um ano sugerindo que os padres mudassem de comunidade. 

Mudaram-se, como previsto, porém, as suspeitas continuaram sobre eles a ponto 

deles perceberem que seria difícil permanecerem na Comunidade e na Companhia 

de Jesus.200  

Esta percepção não foi apenas dos padre, mas também do provincial, 

Bergoglio, que foi categórico em expressar as opções: Se quisessem manter os 

trabalhos pastorais nas Villas Miseria, deveriam antes, se desvincular da Companhia 

de Jesus e assim, precisavam se incardinar em alguma diocese. Os dois padres 

aceitaram o conselho do Provincial e pediram para sair da Ordem, tal pedido foi 

aceito em março de 1976, entretanto, apesar de desvinculados da Companhia, os 

padres não foram incardinados em nenhuma diocese. Para um dos padres, Yorio, 

Bergoglio não fez as recomendações necessárias para que isso acontecesse. O fato 

é que, por conta disso, ambos continuaram a viver na casa da comunidade.201 
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Poucos dias após os padres terem conseguido se desvincular da Ordem, 

o governo de Isabel Perón recebe o golpe de Estado e a Argentina se vê 

comandada pelas Forças Armadas. Com a dominação, o país viveu o caos. Muito 

facilmente alguém era considerado subversivo e/ou contra as Forças Armadas. Em 

pouco tempo, as pessoas eram sequestradas e levadas para darem depoimentos e 

isso foi o que aconteceu com os padres Yorio e Jalics, detidos e levados à ESMA 

(Escola de Mecânica da Armada - um grande centro de tortura da ditadura militar 

argentina), e, com eles, oito catequistas que também faziam parte da comunidade 

de base. Todos participavam de uma missa no momento em que foram levados. Os 

catequistas foram soltos dias depois, entretanto, os dois padres permaneceram em 

cativeiro por meses onde receberam os mais variados tipos de torturas.202 

O caso passou a estar tão vinculado a Bergoglio, por todo o fato dos 

desentendimentos entre ele e os padres pouco tempo antes da dominação militar na 

Argentina, que não faltaram acusações de  que o provincial jesuíta teve relação com 

a prisão dos dois padres e inclusive forneceu informações sobre eles ao regime 

militar. Tal pensamento levou o então cardeal Bergóglio a uma espécie de 

julgamento no ano de 2010. Nele, Bergoglio confessou, pela primeira vez, fora as 

vezes que relatou aos amigos, que havia, nessa época, salvado numerosos 

dissidentes, a começar por três seminaristas que o provincial acolheu no Colégio 

Máximo dando-lhes total proteção. Depois desses, existiram outras tantas histórias 

de pessoas salvas por Bergoglio, que foram relatadas em um livro cujo nome é "A 

lista de Bergoglio"203. Para o autor do livro, Nello Scavo: 

 

Durante a ditadura militar, a operação voltada a incluir o nome do 
jesuíta entre os "filiados" ao regime foi uma tentativa de manchar a 
reputação do padre Bergoglio. O que se queria era desacreditá-lo, 
indigitá-lo como "não confiável" aos olhos dos dissidentes e dos seus 
confrades jesuítas. Uma modalidade nada nova. Na Polônia, bem 
como na Hungria e na Romênia comunistas, acontecia o mesmo com 
os religiosos e com os intelectuais que não de dobravam. O caruncho 
da dúvida instalada na opinião pública pode ser mais eficaz do que 
as intimidações e os interrogatórios feitos sem cerimônias.204 
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A verdade é que existem muito mais indícios de que Bergoglio ajudara 

centenas de pessoas do que indícios de que ele tenha praticado algo para prejudicar 

de maneira tão radical os dois padres. Anos depois de todo o ocorrido, Jalics falou 

sobre o caso e afirmou que a denúncia não poderia ter partido do provincial jesuíta, 

para ele tal suposição era infundada. Além disso, o jornalista Nello Scavo afirmara, 

dezenas de anos depois, que "foram os torturadores que fizeram os dois prisioneiros 

acreditarem que tinham sido 'vendidos' pelo provincial deles, o padre Jorge, então 

com trinta e seis anos."205 Toda a discussão a esse respeito marcou e ainda hoje 

marca a vida de Bergoglio que, após deixar de ser o provincial dos jesuítas na 

Argentina passou a se dedicar ao Colégio Máximo como segue. 

 

3.3 Bergoglio reitor do Colégio Máximo 

 

Bergoglio exerceu o cargo de provincial dos jesuítas na Argentina até o 

ano de 1979, quando seu sucessor foi escolhido pelo superior geral da Companhia 

em Roma. O novo provincial argentino era Adrés Swinnem, que exercia na época o 

cargo de mestre dos noviços. Sendo assim, ele e Bergoglio tinham certa afinidade, 

já que os cargos exercidos anteriormente os faziam próximos. Após deixar o cargo 

de provincial, Bergoglio assumiu como reitor do Colégio Máximo, o que, lhe dava a 

tarefa de ser o diretor das faculdades de Teologia e Filosofia. Em outras palavras, 

Bergoglio deixava de ser o chefe máximo dos jesuítas na Argentina, mas passava a 

se encarregar mais a fundos do processo de formação destes, o que, era, 

igualmente, um cargo de grande responsabilidade.206  

 

O foco dos estudos no Máximo passou a ser a Teologia do Povo, dando 

ênfase à religiosidade popular, o que já era dominante não apenas entre os jesuítas 

como também em todo o país. Assim, com a chegada de Bergoglio na reitoria do 

Máximo era empregada uma opção pelos pobres, mais do que isto, com uma ação 

pastoral mais direta que valorizava especialmente as devoções populares e as 

peregrinações. Esta opção, tão voltada ao contato próximo com as pessoas, foi aos 

poucos encontrando certa oposição dos padres mais antigos da Ordem, seja da 

Argentina, da América Latina e mais adiante até de Roma. Os intelectuais da 
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Companhia na Argentina que trabalhavam no CIAS (Centro de Investigação e Ação 

Social) foram os protagonistas de tal oposição ao reitor do Colégio Máximo. 

Aproveitaram a troca do superior geral em Roma, no ano de 1983, e pressionaram 

Bergoglio e seus seguidores, usando do argumento de que sua maneira de 

formação não se adequava ao modelo dos jesuítas latino-americanos.207 

O fato acarretou, de certa forma, uma divisão em toda a Província. No 

ano de 1983, Swinnen passou o cargo de Provincial para Víctor Zorzín e na 

sequência, Bergoglio também deixou seu cargo de reitor do Máximo, passando não 

mais a participar das decisões importantes da Companhia na Argentina. O fato 

acabou criando nele certo distanciamento da própria Ordem. Foi mandado para 

Alemanha para realizar sua tese de doutorado, tese esta que nunca foi concluída, 

como afirma Larraquy: 

 

Después de sua experiencias de gobierno y como hombre de acción, 
le costó trabajo encarar una tesis de doctorado que requería estudios 
profundos y sistemáticos. Aunque a lo largo de los años siempre 
mantuvo la promesa de concluirla, no lo hizo, pero asumiría las 
tensiones y los contrastes como fórmula de comprensión de la 
realidad humana. Al cabo de un semestre en Alemania, Bergoglio 
regresó a Buenos Aires sin pedir permiso al nuevo Provincial, por 
una decisión propia, quizá porque, entre la melancilía de la vida 
cotidiana y el asedio de las horas de lectura, sintió que su influencia 
en la Compañia no podria acabarse de un día para el otro.208 

 

Em sua volta, Bergoglio não pôde reassumir o Colégio Máximo e o novo 

Provincial também não lhe deu uma função específica. O padre, então, passou a 

morar num colégio de Buenos Aires onde tinha contato com os alunos, lhes 

confessava e presidia missas na capela do colégio. Aos domingos pela tarde, ia para 

o Colégio Máximo, em São Miguel, pois ministrava aulas de Teologia Pastoral todas 

as segundas feiras. Apesar de não exercer mais nenhum cargo, além de ser um 

padre confessor e professor, Bergoglio ainda tinha um prestígio junto a boa parte 

dos jesuítas, não com a nova cúpula, mas, especialmente com os seminaristas do 

Colégio Máximo, que viam nele um homem capaz de agir nas dificuldades e trouxe 

ao centro das reflexões da Província os fundamentos da própria Companhia, 

valorizando os Exercícios e as experiências de Inácio de Loyola. Por esse motivo, o 
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novo Provincial decidiu mudar a sede da Província exatamente para o Colégio 

Máximo, a fim de se aproximar dos jovens seminaristas.209 

 

3.4 Exílio, Ordenação Episcopal e distanciamento da família jesuítica 

 

A influência de Bergoglio no Colégio Máximo e na Companhia de Jesus 

era perceptível e isso feria a nova cúpula da Congregação. Mas, sua visibilidade não 

era apenas interna. Em 1987, o ex-provincial publicou um livro e, no lançamento, o 

arcebispo de Buenos Aires, dom Antonio Quarracino, se fez presente e apresentou o 

autor do livro denominando-o como o melhor teólogo da Argentina. Este fato trouxe 

certo mal estar entre a cúpula provincial que decidiu, com o tempo, encerrar a vida 

social de Bergoglio e logo, sua influência sobre toda a Província. No ano de 1990, 

em meio ao semestre letivo, Bergoglio é "convidado" a deixar as aulas de Pastoral e 

subitamente o Colégio Máximo, o mesmo aconteceu com o outro colégio onde vivia 

e era confessor. A ordem agora era de que Bergoglio passaria a viver na residencia 

Mayor localizada na cidade de Córdoba.210 

O ex provincial dos jesuítas, chegou na casa dos padres anciãos em julho 

de 1990, pouco antes de completar 54 anos de idade. O jornalista biógrafo Marcelo 

Larraquy diz que este foi um tempo traumático e de desolação. Um tempo de 

sombras onde Bergoglio buscava ler e escrever, de maneira solitária, cabisbaixo, 

sempre em silêncio. Mantinha sim, uma amabilidade com os convivas da casa, 

entretanto, era visivelmente uma pessoa triste. Ali, ajudava na casa, servia e cuidava 

dos anciãos, mantinha uma vida de oração. Vivia um momento de crise, mas 

buscava discernir os desígnios de Deus. Sua tristeza não se dava apenas pelo fato 

de ter sido exilado, ou de perceber que, não era mais bem visto na própria Província, 

mas, pelo fato de que percebia que esta Província estava dividida. Ele se sentia 

como a própria pedra de tropeço. Entretanto ao biógrafo, este período, mais do que 

ao passado, remetia sua preparação/transformação para o futuro.211 

 

Este momento de tensão entre Bergoglio e a Companhia de Jesus, foi 

também, momento de discernimento sobre sua vida e missão. O que é também 
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muito louvável, já que, para ele um dos fundamentos da própria Companhia de 

Jesus é exatamente a questão do discernimento, como enfatiza ao jesuíta Spadaro 

pouco tempo depois de sua eleição pontifícia.  

 

Eu creio que será sempre necessário tempo para lançar as bases de 
uma mudança verdadeira e eficaz. Este é o tempo do discernimento. 
E por vezes o discernimento, por seu lado, estimula a fazer depressa 
aquilo que inicialmente se pensava fazer depois. E o discernimento 
realiza-se sempre na presença do Senhor, vendo os sinais, 
escutando as coisas que acontecem, o sentir das pessoas, 
especialmente dos pobres.212 

 

Se o tempo em Córdoba fora de preparação e discernimento, fora 

também de estreitar os laços com o Arcebispo de Buenos Aires, Dom Antonio 

Quarracino que, ainda no ano de 1990 convidou Bergoglio a organizar retiros 

espirituais para os clérigos da arquidiocese. Com estes retiros, Quarracino concluía 

que era necessário Bergoglio se aproximar mais dele próprio e da Igreja Argentina. 

O arcebispo via nele um homem de espiritualidade muito forte e também de uma 

liderança excepcional, além de um poder de discernimento e prudência. Por estas 

qualidades, decidiu não medir esforços para que a Santa Sé o nomeasse seu bispo 

auxiliar. Se, por um lado, a ideia podia encontrar obstáculos junto à própria 

Companhia de Jesus de não o liberar ao cargo, por outro lado, Quarracino tinha 

certa proximidade com o papa João Paulo II, que, marcou a nomeação para maio de 

1992.213 

A possibilidade não estava nos planos de Bergoglio que ficou sabendo da 

nomeação uma semana antes, quando o núncio apostólico na Argentina, o 

arcebispo Ubaldo Calabresi, em uma conexão aérea em Córdoba, chamou Bergoglio 

para uma conversa. Para o padre jesuíta, aquela era apenas mais uma consulta 

para bispos, como o núncio costumava fazer. Entretanto, daquela vez era diferente, 

durante todo o tempo os dois discutiram diversos temas e, faltando pouco para o 

embarque do núncio, como último assunto, Calabresi lhe contou que seria nomeado 

bispo auxiliar da capital argentina e que tal nomeação aconteceria uma semana 

depois.214 
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Para o padre jesuíta aquele foi um momento de bloqueio, até porque o 

núncio disse da nomeação e não falou mais nada, partiu para seu voo. Bergoglio 

afirma em uma entrevista que diante de um golpe, seja bom ou ruim, a tendência é 

que ele fique bloqueado e sua reação seja sempre mal.215 Como um bom jesuíta, 

Bergoglio tinha a certeza de não almejar cargos eclesiásticos e, por isso, tal 

nomeação lhe parecera despropositada. Por outro ponto, o quarto voto de um jesuíta 

é exatamente a obediência ao papa. Se era o próprio papa quem o chamava, era 

portanto, para ele, uma obrigação aceitar tal chamado. Não só para ele, como 

também para os fiéis de Buenos Aires, aquela nomeação pareceu descabida. Isso  

se dera pelo fato de que o jesuíta, que fora exilado em Córdoba, não era conhecido 

por ninguém, seus afazeres e seu nome sempre foram grandes dentro da 

Congregação na Argentina, mas não no viés eclesiástico local. Ainda assim, após 

aceitar a nomeação, sua ordenação episcopal aconteceu no dia 27 de junho de 

1992, pelo Cardeal Quarracino na Catedral de Buenos Aires. Com a ordenação 

episcopal, um jesuíta permanece utilizando a sigla SJ, mas é liberado de seus votos 

de pobreza e obediência, o primeiro porque canonicamente um bispo precisa ter 

posses e o segundo porque ele não deve mais obedecer ao superior da Ordem.216  

Assim aconteceu com Bergoglio: após ter sido ordenado bispo, apesar de 

manter-se como jesuíta, não mais pertencia à Ordem. Se antes de ser nomeado 

bispo sua relação com a Companhia estava estremecida, agora, mais do que nunca, 

seus vínculos estavam dispersos. Era agora o momento, portanto, de uma virada de 

página na vida do padre Jorge, como ele sempre gostou de ser reconhecido. Agora 

era a hora de se manter firme em seus ideais e propósitos de vida, para servir a 

Arquidiocese de Buenos Aires. O panorama desta trajetória será apresentado no 

capítulo a seguir.  

 

4. Considerações elementares sobre a Colegialidade na vida do 

Padre Jorge Mario Bergoglio 

 

Certamente, todas as suas experiências de vida foram fundamentais para 

quem ele se tornasse o que o futuro Papa Francisco parece ser aos olhos de bilhões 
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de pessoas. Sua infância, simples, mas cercada de amor e proximidade no seio 

familiar, certamente lhe trouxe o sentido de se viver em comunidade, onde se deve 

ouvir os pensamentos de todos e agir pensando em todos. Sua convivência com a 

avó Rosa, que lhe ensinou tanto sobre a vida e a fé, provavelmente lhe trouxe a 

sensibilidade de compreender que todos tem algo a ensinar e todos tem algo a 

aprender. Sua vida no seminário diocesano também o fez crescer e perceber a 

importância de se fazer próximo aos outros, especialmente porque nesta época 

viveu uma grave enfermidade e a proximidade de sua comunidade lhe foi 

fundamental.  

A vida do jovem Jorge na Companhia de Jesus, após sua saída da 

Diocese, foi um grande aprendizado também, seja nas vezes em que era chamado a 

exercer funções e cargos pelos quais não achava estar apto, seja pelas vezes que 

teve de tomar decisões difíceis e incômodas, mas necessárias. Experimentou nesta 

época o fardo de dar ordens e o de recebê-las. Por vezes fez coisas pelas quais não 

queria, como o caso de ir estudar fora; Por vezes fez coisas pelas quais se 

arrependeu. Entretanto, todas estas experiências foram fundamentais para que ele 

fosse visto por Quarracino como seu mais apto sucessor, pelo qual não apenas lutou 

para ordená-lo seu bispo auxiliar como também, anos mais tarde, seu coadjutor.  

 

 

*   *  * 
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Capítulo III 

A família arquidiocesana de Buenos Aires 

 

1. "O que foi feito de mim" 

 

Jorge Mario Bergoglio, até o dia  13 de março de 2013, teve uma vida 

bastante expressiva. Numa breve retrospectiva, foi possível compreender que 

Bergoglio fora um menino simples, filho de imigrantes radicados na cidade de 

Buenos Aires; que teve uma infância humilde, regada com muito amor, e que 

encontrou, no seio familiar, a fé que o levou a abraçar o sacerdócio. Ingressou no 

Seminário Arquidiocesano, mas logo percebeu que desejava algo bem diferente do 

que a vida relativa a um padre secular. Mais do que um padre de paróquia, queria 

viver em comunidade e ser um missionário, próximo do povo, especialmente dos 

pobres e marginalizados, por isso optou pela Companhia de Jesus. Não obstante, 

devido aos problemas de saúde, viu sua vida tomar um rumo inesperado e, ainda 

muito jovem, se viu levado a ocupar cargos e a alçar voos antes impensados. 

Tornou-se mestre dos noviços e, em seguida, provincial. Depois do provincialato, 

passou a exercer o cargo de reitor do Centro de Formação Jesuítica na Argentina. 

Obediente ao pedido do novo provincial, viu-se enviado à Alemanha para estudar, 

sentindo na carne a solidão pela qual passa um estrangeiro quando deixa suas 

raízes para trás. Não conseguindo ficar pouco mais de um ano longe de sua querida 

Buenos Aires, regressou e passou à condição de um simples padre confessor. Sua 

presença, ainda que desprovida da aura que o cercava quando fora provincial, 

passou a ser incômoda aos seus novos superiores, que não hesitaram em mandá-lo 

para longe de sua cidade natal. Enviaram-no à Córdoba, onde viveu mais uma vez a 

experiência do exílio, passando agora a utilizar-se dele para servir a seus irmãos 

idosos e, ao mesmo tempo, solidificar ainda mais sua relação com Deus. 

 

A breve retomada desse percurso permite observar que Bergoglio nem 

sempre fez o que gostaria de fazer. Essas experiências, alimentadas pela prática 

dos exercícios espirituais, o levaram a meditar profundamente sobre os desígnios 

que Deus reservava para ele. Em Córdoba, recebeu a notícia de sua nomeação a 

bispo auxiliar da cidade que o viu nascer. Mais uma vez o levaram a aceitar algo que 
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ele não buscava e nem tão pouco esperava. Este capítulo trata disso: a trajetória de 

Bergoglio de bispo auxiliar a Cardeal Arcebispo da maior cidade do país. 

 

1.1 A chegada à Arquidiocese como auxiliar 

 

Ao ser nomeado bispo auxiliar, Jorge Mario Bergoglio não era conhecido 

das pessoas da Arquidiocese de Buenos Aires, muito embora conhecesse bem a 

Vicaria de Flores, para a qual o Cardeal Quarracino o designou logo depois de 

ordenado. Situada ao sul da Arquidiocese, a Vicaria era composta por 45 paróquias 

que abrangiam cinco bairros. Bergoglio a conhecia bem: primeiro porque, fora ali, no 

bairro de Flores, que ele nasceu, passou a infância e parte de sua juventude. 

Ademais porque fora exatamente dentro daquela Vicaria que ocorreu o sequestro de 

Francisco Jalics e Orlando Yorio na sangrenta época da intervenção militar na 

Argentina.217 Sua população era formada de operários e de membros da classe 

média-baixa. Nela estava concentrada, em sua maioria, as villas miseria218 de 

Buenos Aires e seu trabalho consistia em assessorar os dez curas villeros que 

viviam e desempenhavam seu ministério pastoral ali. Por todos estes fatos, a Vicaria 

de Flores, certamente, era um bom lugar para o novo bispo desempenhar seu 

trabalho pastoral. Ele poderia estar mais próximo dos pobres como sempre gostou e 

as lembranças do lugar poderiam servir de motivação para a sequência dos 

trabalhos a serem realizados. 

 

Bergoglio, ao chegar na Vicaria, já pôde mostrar um estilo de governança 

bastante diferente. Fazia-se muito próximo de seus padres, cobria-lhes as férias, 

sentava com cada um deles para tomar o mate, questionava-os sobre o tempo que 

utilizavam para rezar, ficava junto ao leito dos sacerdotes enfermos e também os 

substituía em suas missas e confissões. Era um bispo que se fazia presente nos 

momentos mais difíceis, inclusive  quando algum padre vivia um conflito interno 

sobre a questão vocacional. O que mais chamava a atenção era que, se os bispos 

costumam ser mestres e administradores, se eram acostumados com a burocracia, 

Bergoglio se apresentava como um verdadeiro pastor. Um pastor experiente, não 

tinha motorista nem secretário, tomava conta de sua própria agenda e não tinha 
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problemas em andar de metrô, ônibus ou mesmo a pé. Ele conhecia a realidade 

paroquial e isso motivava o clero da Vicaria a apresentar Jesus ao povo, 

promovendo assim, um encontro verdadeiro entre o povo e o próprio Deus. Após 

dezoito meses à frente da Vicaria de Flores, o cardeal Quarracino o nomeou vigário 

geral, confiando-lhe os cuidados da administração arquidiocesana.219 

 

Este período foi o de maior aproximação em relação ao Cardeal 

Quarracino, do qual Bergoglio passou a ser o braço direito, inclusive a substituí-lo 

quando estava fora de Buenos Aires. Chegou a escrever também alguns de seus 

discursos e homilias. Além dessa aproximação com o cardeal, Bergoglio passou a 

ter um contato mais forte com todo o clero da Arquidiocese. No entanto, passar a ser 

o braço direito de Quarracino não correspondia a ser conivente com as atitudes do 

cardeal. Este tomava posições duvidosas, como a de estabelecer uma proximidade 

muito estreita dos governos, aceitando, por vezes, regalias da parte deles. Bergoglio 

também não concordava com a fala preconceituosa do arcebispo, como no caso em 

que ele alegara ser melhor que os homossexuais vivessem exclusos, num ambiente 

próprio e com leis próprias, do que junto a todo o restante da sociedade. Passados 

muito tempo do ocorrido, como arcebispo de Buenos Aires, Bergoglio fez suas 

retificações a este respeito.220 

Momento importante neste período em que Bergoglio fora auxiliar da 

Arquidiocese foi quando no ano de 1996 o governo planejou construir uma autopista 

em torno da cidade. A autopista, que fazia parte de um projeto da criação de 100 

obras públicas no período de 100 dias, passaria exatamente por uma Villa Miseria 

acarretando assim, o desalojamento de centenas de pessoas. Os dez padres villeros 

se uniram em uma greve de fome que durou quatorze dias. Neste período Bergoglio 

se solidarizou a eles e também convenceu Quarracino para que juntos fizessem um 

ato de apoio público aos padres. Este ato acabou por forçar o governo a mudar a 

rota do planejamento e os padres decidiram romper a greve.221 Todas as ações de 

Bergoglio, inclusive as de expressar seus pensamentos ao cardeal Quarracino, 

davam a ele ainda mais visibilidade diante da Igreja de Buenos Aires e de toda a 

Argentina. 
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1.1.2 Bergoglio: arcebispo coadjutor  

 

Por conta de seu gênio e sua capacidade de governança, especialmente 

nos momentos difíceis, Quarracino via em Bergoglio alguém muito capaz, logo, uma 

pessoa que não deveria continuar no cargo de auxiliar por muito tempo. Segundo 

Austen Ivereigh, o próprio Bergoglio, ao saber que um bispo auxiliar não passa muito 

tempo na Arquidiocese, pediu a Quarracino que o mantivesse sempre como auxiliar 

na capital. Segundo o jornalista, Bergoglio afirmava que era portenho e que fora dali 

não sabia fazer nada e, por isso, gostaria de se manter como bispo auxiliar.222 

Diante do fato, alguns certamente poderiam pensar que, num plano carreirista, um 

pedido deste porte, lhe daria a chance de se tornar arcebispo da maior arquidiocese 

argentina. Outros, no entanto, podem analisar o pedido como ingênuo, já que, 

Quarracino estava enfermo e se aproximava dos 75 anos de idade. É impossível 

afirmar as motivações de tal pedido, entretanto, ao acompanhar as atitudes de 

Francisco, é possível analisar que elas indicam muito mais diaconia-serviço do que 

ego-carreirismo, o que indica também que, provavelmente esta sempre tenha sido 

sua maneira de ser. 

 

Independentemente das intenções de Bergoglio a fazer tal pedido, 

Quarracino mantinha para si um plano, o de fazer de Bergoglio seu coadjutor, dessa 

maneira assim que sua renúncia fosse aceita, ou na sequência de sua morte, 

Bergoglio se tornaria automaticamente arcebispo da capital argentina. Para 

conseguir tal propósito, o cardeal Quarracino utilizou de sua amizade com o Papa 

João Paulo II para convencê-lo da nomeação de Bergoglio. Segundo dizem, um de 

seus argumentos pode ter sido o fato de a Igreja argentina estar intimamente ligada 

ao Estado, logo, ligada também a atos de corrupção dentro da própria Igreja. Dessa 

forma, somente alguém com tanta austeridade poderia ser uma boa opção para 

assumir a arquidiocese boanera. Esta é apenas uma hipótese, mas o fato é que o 

papa aceitou a proposta do cardeal e, em junho de 1997, Bergoglio foi nomeado 

bispo coadjutor, causando novamente espanto aos argentinos, pois, apesar de seu 

alto cargo na cúria de Buenos Aires, Bergoglio não tinha grande projeção e nem era 

conhecido na Igreja Argentina.223 
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Passado menos de um ano depois do anúncio, no dia 28 de fevereiro de 

1998, o cardeal Quarracino faleceu deixando a Bergoglio o governo da Arquidiocese 

de Buenos Aires. Além de ocupar o cargo que era de Quarracino, o novo arcebispo 

fez questão de tomar posse também de suas túnicas e batinas gastas, das quais 

apenas pediu para costureiras ajustarem a seu corpo. Para ele, era desnecessário 

adquirir alfaias novas enquanto aquelas lhe serviam. Sua primeira ação enquanto 

arcebispo foi recusar a casa episcopal e se alocar num quarto no prédio da Cúria 

que virou seu novo lar. Na mesma ocasião, dispensou o motorista e não quis 

permanecer no escritório que era de Quarracino, optando por uma sala mais simples 

e menor, onde mantinha uma mesa, três cadeiras e as imagens de São José, Santa 

Teresinha e Nossa Senhora desatadora de nós224. Assim, iniciava sua vida enquanto 

arcebispo da capital portenha e um papel histórico na Igreja da Argentina, do 

Continente Latino-americano e, por fim, na Igreja Católica como um todo. 

 

 

2. "O que quero de mim" 

 

Se, em momentos anteriores, Bergoglio poderia pensar sobre o que foi 

feito de si próprio durante toda sua trajetória, desde a entrada na Companhia de 

Jesus até o momento em que foi nomeado e ordenado bispo da Igreja, para exercer 

o cargo de auxiliar da maior arquidiocese argentina, no momento em que ele 

assume o cargo de Arcebispo dessa mesma Igreja, ele passa, de certa forma, a ser 

protagonista de sua própria vida. Seus atos passam a ser mais livres e sua função 

maior é de mostrar os caminhos abertos por um pastor que tudo faz em prol de suas 

ovelhas. Pouco a pouco, mais do que em palavras, o arcebispo de Buenos Aires 

mostra em atitudes que sua intenção primeira é seguir as linhas mestras traçadas 

pelo Concílio Vaticano II e pelas Conferências do CELAM e da Igreja Argentina. Em 

segundo lugar, Bergoglio vai procurar mostrar que o que quer de si é ser um com os 

outros, ser povo com o povo, ser próximo daqueles de quem boa parte da sociedade 

não quer se aproximar.  
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2.1 A Teologia do Povo 

 

Entre o período do Vaticano II (1962-1965) e a Conferência de Medellín 

(1968), o episcopado da Argentina, que também já existia enquanto Conferência 

Nacional, criou em 1966 a COEPAL (Comissão Episcopal para a Pastoral), cujo 

intuito era criar maneiras mais eficazes de aplicar o Concílio na Igreja argentina.  

Com o suporte de Medellín, no ano de 1969, a Conferência Episcopal Argentina 

escreveu um importante pronunciamento, intitulado Documento de San Miguel, que 

teve como intenção maior adaptar as orientações do Conselho Episcopal Latino-

Americano (CELAM) para a realidade atual do país. Assim, buscou-se analisar a 

realidade argentina seguindo seus mais variados aspectos: econômicos, social, 

cultural e religioso.  

Com as perspectivas apresentadas e desenvolvidas pelo CELAM, o 

Documento de San Miguel buscou propagar a justiça social e a paz, uma nova 

evangelização,  e a renovação de algumas estruturas da Igreja, adaptando-as às 

necessidades do mundo moderno de acordo com as exigências do Concílio Vaticano 

II.  O documento aborda, em seu início, a hierarquia da Igreja, tratando o tema dos 

bispos e dos sacerdotes; em seguida, a questão da pobreza da Igreja, justiça, paz, 

família, educação, juventude, catequese, liturgia, movimentos leigos, religiosos, 

pastoral de conjunto e os meios de comunicação social.225 

 

É interessante destacar o sexto tema do documento, em que se vê 

abordada a questão da Pastoral Popular. Nele, a Igreja argentina não só reconhece 

o valor de todos os seus filhos, como também sente a obrigação de se fazer próxima 

deles, especialmente, dos mais pobres, oprimidos, marginalizados e pecadores. 

Assim, a Igreja precisa amar e compreender o povo; confiar em sua capacidade e 

força de transformação; escutar e entender suas expressões. Para o documento era 

necessário assumir a cultura do povo argentino para, partindo dela, difundir e 

explicar a mensagem de Cristo e, dessa forma, compreendê-la com maior 

profundidade e expressá-la melhor. Por isso, todos os dirigentes das comunidades 

                                            
225 Cf. EPISCOPADO ARGENTINO. Documento de San Miguel: Declaración del Episcopado 

Argentino sobre la adaptación a la realidad actual del país, de las conclusiones de la II Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano (Medellín). IN: DOCUMENTOS DEL EPISCOPADO 
ARGENTINO: Coleción completa del magisterio postconciliar de la Conferência Episcopal Argentina. 
Buenos Aires: Claretiana, 1982.  
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seriam, também, impulsionados a atuarem sempre ao serviço do povo, e assim 

conhecer suas necessidades, aspirações e modalidades para trabalharem através 

delas.226 

Este ardor de proximidade, especialmente aos mais necessitados, vem ao 

encontro do primeiro parágrafo da Constituição Conciliar Gaudium et Spes que diz: 

 

As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens 
de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são 
também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos 
discípulos de Cristo; e não há realidade alguma verdadeiramente 
humana que não encontre eco no seu coração. Porque a sua 
comunidade é formada por homens, que, reunidos em Cristo, são 
guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do 
Reino do Pai, e receberam a mensagem da salvação para comunicar 
a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada 
ao gênero humano e à sua história.227 

 

Colocando-se como partícipe nas alegrias, esperanças, tristezas e 

angústias, a Igreja se mostra como integrante nesse mundo e, por isso, se solidariza 

com o sofrimento da humanidade e se alegra com suas alegrias. Assim acontece 

com o Documento de San Miguel que visa a essa fraterna aproximação, a fim de, 

compreendendo e valorizando melhor o seu povo, transmitir o Evangelho de maneira 

eficaz! 

O Documento de San Miguel foi o impulsionador  da Teologia do Povo, 

especialmente o capítulo seis do documento, referente à pastoral popular, cujo texto 

fora preparado pela COEPAL. Segundo autores como Lucio Gera, um dos principais 

expoentes dessa Teologia e membro da COEPAL, o capítulo seis do documento  foi 

escrito exatamente para servir de inspiração e dar uma coerência aos demais 

escritos de San Miguel. O fato de o documento compreender como filhos da Igreja o 

conjunto dos batizados leva à certeza de que a opção pastoral precisa englobar a 

todos, sejam os que vivem e praticam a fé, sejam aqueles que não o fazem; os que 

tem uma formação referente à fé e aqueles que não tem nenhuma formação sobre o 

assunto. Tal pensamento passou a ser típico da Teologia do Povo.228  

 

                                            
226 Ibid. 
227
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228

 Cf. AZCUY, Virginia R. IN: GERA, Lucio. La Teología Argentina del Pueblo, pp. 20-23. 



113 
 

Segundo a teóloga Virginia Azcuy, a teologia do Povo tem como grande 

característica a prática do diálogo entre todos os setores do Povo de Deus, com 

vistas a um amadurecimento da pastoral eclesial e também à mútua colaboração 

entre bispos e teólogos para o serviço da evangelização e da promoção humana.229 

Tal pensamento segue a noção conciliar de Igreja Povo de Deus.230 Tratando da 

realidade comum que abarca todos os batizados, a noção Povo de Deus vem para 

desbancar, de certa forma, a antiga visão da Igreja como uma “societas inaequalis, 

hierarchica (sociedade desigual)”, que tinha o Sumo Pontífice e a Cúria Romana 

como poderes centralizadores da Igreja, em que os bispos eram vigários do papa e 

os leigos objetos passivos e não sujeitos ativos da dinâmica eclesial.231 Resgatou-se 

então o valor do leigo nessa sociedade não em detrimento da hierarquia, mas 

atribuindo uma “comum dignidade cristã de todos na Igreja, pois, como diz a própria 

Lumem Gentiun 30: ‘Tudo o que acima foi dito acerca do Povo de Deus vale 

igualmente para os leigos, religiosos e clérigos’”.232 

Por fim, a expressão Povo de Deus vem para acabar com o dualismo 

presente na sociedade na época do Concílio de que a Igreja é para o clero, 

comandado pela hierarquia, e o mundo secular é única e exclusivamente para os 

leigos. Desse modo, todos são “chamados a ser sujeitos no grande sujeito, que é a 

Igreja, Povo de Deus peregrino”.233 Ser Povo de Deus, portanto, requer do fiel uma 

verdadeira unidade com a Igreja de todo o mundo. 

É visível que a Teologia do Povo segue os ensinamentos do Concílio e de 

maneira muito especial busca, muito mais do que doutrinar o povo, escutar a 
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sabedoria deste mesmo povo, por isso, um de seus fundamentos é, também 

valorizar a religiosidade popular.234 Para Lucio Gera 

 

La Iglesia se dirige al pueblo, a través de la evangelización, para 
suscitar, conservar o desarrollar en él la dimensión cristiana de la fe. 
(...) La fe cristiana, por la que nos consideramos hijos de un mismo 
Padre y hermanos, fortifica la unidad de un pueblo como, en general, 
todas las formas auténticas de unidad y solidariedad humanas. Es 
por esto que la Iglesia, a través de su evangelización, viene a 
fecundar las actitudes y formas religiosas de un pueblo y también a 
fortificar su unidad de pueblo. (...) En una pastoral popular, la 
atención a la religiosidad del pueblo ha de estar ligada a las restantes 
aspiraciones humanas de ese pueblo.235 

 

Em palavras curtas, a Teologia do Povo, enfatizando a religiosidade 

popular, vem propor uma valorização da fé e da pastoral que brotam da própria 

relação do povo com o Sagrado. Assim, valoriza-se a fé que surge nas bases e que 

está enraizada na cultura. Mais do que pregar uma Teologia, cujo sentido vai de 

cima para baixo, ela tenta reconhecer o que o povo tem de importante, elaborando 

assim uma Teologia que parte de baixo para cima. Reconhece-se que a fé e a ação 

pastoral são frutos da experiência da própria ação do povo. Nessa perspectiva, o 

povo é o centro de toda a pastoral, ou seja, ela parte dele e tem ele próprio como 

receptor. Para Lucio Gera:  

 

La Iglesia se encarna en la masa de los hombres, a través de la fe 
que les predica y transmite. Sin embargo, la fe cristiana no puede ser 
normalmente y con - relativa - facilidad recibida y conservada por 
parte de las mayorias - el "común de la gente" - si no es vivida, 
expresada y mediada a través de las formas, símbolos y valores 
proprios de la cultura de aquellos a quienes se les anuncia.(...) Por 
su propria índole la fe se encarna, inmediatamente, en la dimensión 
religiosa y moral de un pueblo. Pero es evidente que a través de esa 
dimensión religiosa y moral la fe alcanza y tiende a iluminar toda la 
actvidad cultural del hombre, también la económica y política. Más 
allá de la organización del Estado y de otras instituciones políticas, la 
dimensión política de un pueblo arraiga en la voluntad de sus 
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integrantes de estar unidos en un mismo pueblo. La fe cristiana, por 
la que nos consideramos hijos de un mismo Padre y hermanos, 
fortifica la unidad y solidaridad humanas. Es por esto que la Iglesia, a 
través de su evangelización, viene a fecundar las actitudes y formas 
religiosas de un pueblo y también a fortificar su unidad de pueblo. 
Bajo este punto de vista, la Pastoral popular no puede ser reducida a 
una pastoral de la religiosidad del pueblo, esto es, de su expresión 
específicamente cultual. (...) En una pastoral popular, la atención a la 
religiosidad del pueblo ha de estar ligada a las restantes aspiraciones 
humanas de ese pueblo. 236 

 

É interessante perceber que a intenção maior da Teologia do Povo é, de 

fato, compreender todas as aspirações humanas, ou seja, é compreender o ser 

humano de maneira integral, para, partindo de tal compreensão (que se alcança a 

partir da proximidade com o outro) entender sua maneira de ver e viver a fé. Lucio 

Gera deixa claro que a ideia da Teologia do Povo não é, pura e simplesmente, uma 

análise da religiosidade popular, mas, partindo do homem como um todo, 

compreender sua maneira de se aproximar e manifestar esta relação com Deus. A 

religiosidade, é, portanto, um fator importantíssimo e que tem muito a revelar sobre 

todo o povo. É interessante também, ao perceber esta proximidade da Teologia do 

Povo com a religiosidade popular, pensar no Documento de Aparecida que, por 

ventura, dispensa grande espaço para abordar exatamente esta questão da 

religiosidade do povo. Esse fato não é apenas interessante como totalmente 

relevante a esta pesquisa, haja vista que, a equipe redatora do Documento passou 

pela liderança do cardeal Jorge Mario Bergoglio. 
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2.2 Bergoglio arcebispo de Buenos Aires: Suas mensagens aos 

presbíteros 

 

Um dos momentos ápices para a fé cristã é a Semana Santa, na qual se 

celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus. De maneira especial, a quinta feira 

é o dia em que se celebra a instituição da Eucaristia, intimamente ligada ao 

ministério presbiteral. Ao longo da história e por questões práticas, fixou-se para 

este dia a bênção dos óleos santos (dos catecúmenos, do crisma e dos enfermos) 

para que assim, especialmente os óleos dos catecúmenos e do crisma, fossem 

utilizados na Vigília Pascal. "Esta solene liturgia transformou-se em oportunidade 

para reunir todo o presbitério em torno do seu bispo e para fazer da celebração uma 

festa do sacerdócio"237. Celebrando-se, portanto, o sacerdócio, e sendo o dia em 

que, geralmente, o bispo se reúne com todo seu presbitério, é comum que o bispo 

dirija palavras especiais e de ânimo aos seus sacerdotes. Assim acontecia com 

Bergoglio e seus irmãos no presbiterado, por isso serão analisadas agora as 

mensagens do arcebispo de Buenos Aires proferidas nas missas de quinta feira 

santa, durante os anos em que esteve à frente da arquidiocese portenha. 

 

A primeira Missa Crismal presidida por Bergoglio, enquanto arcebispo de 

Buenos Aires, aconteceu no dia nove de abril de 1998, menos de dois meses após a 

morte de Quarracino. Ele iniciou sua fala, agradecendo a presença das mulheres 

consagradas que se faziam presentes, como assim queria seu antecessor, 

Monsenhor Quarracino. O cerne de sua homilia esteve na passagem de Lucas (4, 

16-30) em que se vê Jesus retomar a passagem do profeta Isaías (61, 1-2) onde se 

lê "O Espírito do Senhor está sobre mim".  Segundo Bergoglio, o fato de o Espírito 

estar sobre Jesus representa a predileção do Pai pelo Filho. A ordenação presbiteral 

invoca a presença do Espírito, manifestada pela imposição das mãos sobre os 

ordenandos. Estes, reavivados pela infusão pneumática, são chamados a levar o 

mesmo Espírito a todos os fieis. O Espírito Santo é a força e o dinamismo que move 

a Igreja e a confirma. Em seguida, Bergoglio faz um pedido para que todos renovem 

seus votos diante do Povo de Deus, a fim de que lhe seja mostrada a predileção que 

o Senhor tem pelo serviço sacerdotal e por aqueles que o exercem com total 
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desprendimento. O arcebispo pede ainda que todos confirmem sua consagração ao 

Povo fiel "cuidando con ternura y protegiendo con paciencia incansable a los más 

débiles (...) al mismo tiempo que exigen seriamente y proponen cosas de mayor 

servicio a los que han recibido mayores dones".238 Ao final, Bergoglio salienta que, 

perante uma sociedade machista, os sacerdotes são chamados a valorizar a 

presença das mulheres e os adverte para que "no tengan miedo en dejarse animar 

por su corage".239 Ao final faz um pedido ainda mais forte a todos para que, ao 

comemorarem o dia em que foram ungidos, deixem a unção os conduzir para que 

ela chegue ao povo, de onde saíram e de onde pertencem.240 

 

 No ano seguinte, em primeiro de abril, mais uma vez Bergoglio mostra 

que sua missão não é a de ser um superior situado acima de todos os padres, mas a 

de ser um sacerdote em comunhão todo o clero. Ele aborda o tema da unção 

sacerdotal e se coloca como par inter pares, ou mais propriamente, primus inter 

pares, em se tratando dos outros irmãos no presbitério, uma vez todos que a 

receberam por igual. Sua homilia é também uma súplica a Deus para que sejam 

renovadas sobre eles a graça dos gestos de unção, tidos por Bergoglio como gestos 

sacerdotais e paternais. Dessa forma, ele salienta que todos os membros  do 

presbitério precisam se tratar como ungidos a todo momento, seja no trabalho ou no 

serviço ao povo fiel, seja na vivencia de oração, nas entregas e também nas 

dificuldades e conflitos que possam surgir. Segundo ele, é preciso que os padres se 

utilizem da unção para também ungir o povo na fé batismal, na esperança, na 

caridade. Por fim, conclui:  

 

Nuestras manos ungidas con el crisma, deben ser manos cercanas a 
nuestro pueblo fiel, manos que hagan sentir la unción del Padre en 
su carne, especialmente allí donde esa carne -¡que es la nuestra!- 
"tiene hambre y sed, está enferma y herida, está purgando su falta 
en la prisión, no tiene con qué vestirse, sabe del amargo corroer de 
la soledad nacida del menosprecio".241   
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O ano 2000 fora bastante emblemático para o mundo e todo o 

cristianismo que se envolveu com a virada do milênio. A Igreja viveu um ano jubilar 

em comemoração aos dois mil anos do nascimento de Jesus Cristo e, por isso, 

durante todo o ano e em todo o mundo as comemorações foram intensas. Como 

tudo estava voltado a essa temática, a mensagem do Arcebispo ao seu clero 

também abordou o tema levantando um questionamento: “o que traz júbilo na vida 

do sacerdote e o que é júbilo em seu coração?”. Para Bergoglio, a Missa Crismal é 

uma missa de júbilo dedicada a eles, sacerdotes. É o júbilo da unidade, 

principalmente porque ela reúne os padres de todas as partes da arquidiocese, 

alguns de longe, outros de mais perto. Todos se encontram numa mesma Eucaristia 

e isto traz uma Comunhão presbiteral que nada mais é do que um presente do 

próprio Cristo. A união que brota desta Missa é união no Espírito, união à Esposa 

que é a Igreja una e santa. Segundo ele, é exatamente desta união que brotam 

atitudes jubilares de um coração sacerdotal. Diante deste quadro, Bergoglio 

encerrou a celebração pedindo a Deus que lhes desse o júbilo e a graça da 

humildade, da fortaleza, a fim de darem testemunho de um amor de irmãos e da 

necessária força que brota da " alegria do Senhor”.242 

 

Em 2001, o arcebispo de Buenos Aires, partindo do texto do Evangelho, 

em que Jesus vai à sinagoga e faz a leitura do livro de Isaías, iniciou sua homilia 

dizendo que o evangelista Lucas apresenta, na sinagoga de Nazaré, um Jesus igual 

ao menino que ficara "perdido" no Templo. Trata-se da mesma pessoa, regada pela 

fé trazida pelos pais e cultuada em casa. O evangelista procura mostrar a relação 

que Jesus tem com o Senhor no Templo é a mesma que ele tem com Ele na vida 

cotidiana.  Afinal, da mesma forma que Deus se faz presente nos grandes templos, 

se faz presente também nas pequenas sinagogas. Da mesma forma, Sua presença 

pode ser percebida no meio de uma multidão ou no silêncio de um confessionário. 

                                                                                                                                        
ungidas com o crisma, devem ser mãos próximas ao nosso povo fiel, mãos que façam sentir a unção 
do Pai em sua carne, especialmente ali onde essa carne - que é a nossa! - "tem fome e sede, está 
enferma e ferida, está pagando sua culpa na prisão, não tem com o que se vestir, sabe a amarga 
corrosão da solidão que brota do menosprezo". (Tradução nossa)). 
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Mais do que isso, Bergoglio destaca Jesus no meio do povo, como sacerdote e bom 

pastor. Para ele, é nesta imagem que se encontra a força da identidade sacerdotal. 

Dessa forma, tanto a pequena capela quanto a grande igreja são lugares santos, 

onde Deus convoca os que O querem adorar em espírito e verdade. Esses lugares, 

recebem com frequência todos os tipos de pessoas e por isso Jesus convida os 

sacerdotes a serem homens de Igreja, para que ao segui-Lo e ao procurar imitá-Lo, 

não só O tornem presente como ressaltem Sua presença  nas tradições e costumes 

do povo. Jesus os convida a serem sacerdotes que sintam a Igreja e que sigam 

apaixonados por ela, sem perderem de vista o primeiro amor. Assim, serão capazes 

de ter um coração aberto para corrigirem os erros da Igreja, pedindo perdão dos 

pecados e alimentando-se da Eucaristia. Por fim Bergóglio faz uma prece dizendo: 

"Le pedimos la gracia de que nuestro sacerdocio le haga sentir al pueblo fiel de Dios, 

que la Iglesia, lo ama así de igualito como se siente amado por Maria".243  

 

A homilia do ano de 2002, teve inicio num tom diferente. Por meio dela,  

Bergoglio reconhece que Jesus é consagrado para ungir também o povo, trazendo-

lhe esperança e isso se aplica também ao povo argentino sobretudo no momento de 

crise em que a nação vive. Para ele, "Jesús es ungido para ungir. Y nosotros, 

sacerdotes suyos, también somos ungidos para ungir".244  O arcebispo deixa claro 

que para Jesus, dar vista a um cego, curar um enfermo, livrar alguém da escravidão, 

era muito mais do que apresentar-lhe alguns gestos. Todas estas curas eram feitas 

por meio de unção, mas esta unção não tocava apenas no lugar da enfermidade, 

mas no mais íntimo de cada uma daquelas pessoas. Por isso é importante que eles, 

sacerdotes, sejam tocados sempre, mais e mais, pela unção a que receberam, que 

esta unção sirva para ungirem as pessoas. Isto só pode ser possível quando os 

sacerdotes se unem verdadeiramente a Jesus e incorporam esta união entre o Pai e 

o Filho no mesmo Espírito e assim, com ternura, passem a ungir o povo. Para 

encerrar, ele cita a falta de credibilidade vivida na atualidade e pede que eles não 
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busquem nem pretendam outra credibilidade do que a que provém da unção vinda 

de Cristo. Para ele "Sólo lo que se vive y se hace con unción es digno de fe".245  

 

A tônica da mensagem dirigida aos padres no ano de 2003 vai ao 

encontro à questão da esperança. Isaías fala na leitura proclamada sobre a 

esperança do povo e seu desejo de que venha o Messias, especialmente para 

cuidar das feridas dos mais pobres e marginalizados. Jesus é, portanto, o resultado 

da esperança do povo, "Él es la fuente constante de esta gracia sacerdotal, siempre 

disponible para el que se anima a confiar a sus manos su fragilidad, para el que cree 

que en el 'hoy' de Jesús se cumple la Escritura y todo anhelo humano".246 Por este 

motivo, segundo Bergoglio, é preciso que eles, sacerdotes, se ofereçam ao Senhor e 

ofereçam suas fragilidades bem como as fragilidades de toda humanidade. O 

arcebispo adverte que os que participam do sacerdócio devem ter o gozo de serem 

mais humildes para serem mediadores entre Deus e os homens, por isso é 

importante que reconheçam a riqueza da esperança a que são chamados, já que 

representam Jesus, a própria esperança. Bergoglio encerra pedindo à Virgem Maria 

que cuide das fragilidades bem como das esperanças dos sacerdotes e do povo.247 

 

Em 2004 Bergoglio inicia sua homilia relembrando a do ano anterior,  

questionando sobre a graça a que devem pedir para poderem acudir as 

vulnerabilidades do povo. Ele diz que apenas a compaixão não é suficiente e que 

Jesus tinha uma compaixão que não o paralisava. Pelo contrário, a compaixão 

exercida por Jesus Lhe dava motivação, força e audácia para agir com parresía na 

missão de evangelizar. Assim deve ser também a ação sacerdotal, espelhada em 

Jesus que convida a uma ação fervorosa. Para ele, Jesus não dá visão ao cego pra 

que veja o espetáculo midiático do mundo, mas para que veja as maravilhas que 

Deus faz em meio ao seu povo. Assim, quando Ele olha para nossas fragilidades, 

nos convida a cuidá-las com audácia, e não com temor, porque Deus se compadece 

de seu povo. A parresia é, para o primado da Argentina, "sello del Espíritu, 
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testimonio de la autenticidad del Kerigma y del anuncio evangélico (...) Si los 

pastores tenemos esta actitud, entonces está bien cuidada y conducida la fragilidad 

de nuestro pueblo".248  Por isso, a graça que precisam pedir a Deus é esta audácia 

apostólica que se assemelha a Maria, a primeira evangelizadora, cujo é convite e 

modelo a ser seguido pelos sacerdotes.249 

 

No ano de 2005, o primado argentino inicia sua homilia relembrando mais 

uma vez o tema central abordado nas reflexões anteriores. Os padres precisam 

estar conscientes da necessidade de que eles, enquanto sacerdotes, reconhecerem 

e cuidarem das fragilidades do povo com audácia apostólica. Na sequência, 

Bergoglio apresenta a temporalidade associada a Jesus, um tempo de Graça, um 

Kairós. Esse tempo, que ele denomina como hoje, é diferente do tempo a que a 

sociedade impõem, tempo que explora, exclui e oprime. Diferente deste tempo de 

expoliação, o tempo  (o hoje) de Jesus é carregado de esperança e convida a uma 

renovada caridade de serviço concreto aos mais necessitados. Pra Bergoglio, só é 

possível sair ao encontro da fragilidade do povo a partir do momento em que o 

sacerdote entra neste tempo de graça do Senhor, ou, em outra opção, que saiba 

entrar no tempo da graça dos mais pobres; afinal, para ele, uma forma de entrar no 

tempo de Deus é exatamente saindo de si mesmo e entrando no tempo do povo fiel. 

Para isso, é necessário seguir Jesus, o bom Pastor, levando esperança e boas 

notícias do Evangelho, sendo libertação aos cativos e devolvendo a vista aos cegos. 

No fim de sua homilia, o cardeal faz alusão a São José, homem justo que soube 

entrar no tempo de Deus ao acolher Jesus como filho adotivo.250 

 

Diferente das homilias dos anos anteriores, a de 2006 não é direcionada 

em momento algum especificamente aos sacerdotes e tão pouco dirigida à situação 

político-econômica do país. Bergoglio se limita a falar do Evangelho, apresentando a 

cena de Jesus fazendo sua homilia na Sinagoga de Nazaré. Apesar de breve, ela 

gerou um misto de conflito e admiração. Para Bergoglio, nesse lugar se instaura o 
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ano da graça, ali se inicia a missão pela qual Jesus foi ungido para seguir: anunciar 

o Reino de Deus, ou melhor, a maneira justa e misericordiosa de Deus governar 

todas as coisas. Para ele, a unção é um dom total e só pode ungir quem é ungido, 

da mesma maneira, só pode receber a unção quem se despoja de si mesmo para 

receber este dom total. O cardeal conclui sua homilia pedindo a Deus a graça para 

que todos se  mantenham com os olhos fixos em Jesus;  para que se desinstalem 

dos tempos passados, em que, por vezes, se busca refugiar e também dos futuros, 

os quais, por vezes, se pretende controlar. Seu pedido é que os olhos se 

mantenham fixos no hoje, no tempo do Senhor, pois nele está o próprio amor de 

Deus.251 

 

Em 2007, o cardeal Bergoglio inicia sua homilia lembrando que aquele 

momento era o de eles, os sacerdotes, se juntarem todos, colocando-se diante do 

Povo sacerdotal de Deus, do qual foram tirados e para o qual são enviados a levar 

sua unção. Dessa forma, o "rosto sacerdotal" que lhes foi impresso precisa ser 

configurado, junto ao povo, como um único rosto, o de Jesus Sacerdote. O cardeal 

cita a pessoa de Simeão como quem reconhece a moção do Espírito Santo e mostra 

sua alegria em estar diante do ungido, Jesus. Bergoglio diz que a Igreja faz e refaz a 

eles um convite, o convite de olharem para seu sacerdócio e da mesma maneira 

olharem para o povo fiel, pois, para ele, é exatamente diante do povo que eles são 

capazes de relembrar e fazer reviver a unção que receberam por meio do 

sacramento da Ordem.  Ele diz: é preciso que os sacerdotes foquem seu olhar  nos 

olhares de todo o povo, que muitas vezes são olhares mendigos, agradecidos, 

sofridos, pacientes e piedosos. A partir do momento em que se reconhece esses 

olhares, é preciso que se coloque à disposição para ungir o povo com dedicação. 

Isso faz  reviver nos padres a primeira unção que receberam pela imposição das 

mãos e os fizeram participar da beleza do óleo de alegria que ungiu o próprio Filho 

predileto de Deus. Para Bergoglio, "esta alegría nos resguarda de la mundanidad 

espiritual, nos protege de todo encandilamiento falso y de cualquier gozo pasagero 
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que nos aleja de los gozos humildes y sobrios de quienes tienen corazón de 

pobre".252  

 

No ano de 2008, Bergoglio apresenta duas palavras que dão a tônica em 

toda sua fala: primeiramente, como nos outros anos, ele discorre sobre a  "unção", 

em seguida, introduz uma novidade ao fazer menção à palavra "selo". Assim, deixa 

claro ao seu presbitério que, através da unção, o sacerdote recebe um selo que os 

envia para a missão. Para ele, o fervor missionário de Jesus é o que os consola e os 

movimenta em sua tarefa pastoral, porque os faz conscientes das fragilidades do 

povo e os envia às periferias existenciais para libertar, sanar e anunciar a Boa Nova. 

Bergoglio tem como inspiração o Documento de Aparecida. Ao querer unir 

discipulado e missão, afirma que Jesus é o melhor pastor exatamente porque sabe 

ser o melhor discípulo, por meio da escuta atenta e obediente à palavra do Pai. Esta 

escuta atenta de Jesus o faz Palavra viva, Palavra que se faz Carne, esta Palavra 

impregna neles um selo, através da unção, dando-lhes identidade e os impulsiona à 

missão. Tal identidade não se negocia e, de maneira mais específica, não pode 

gerar um "integrismo enlatado y en conserva" porque não é uma identidade 

autorreferencial mas uma identidade de amor que os empurra à periferia.253 

 

A homilia do ano de 2009 foi carregada de um apelo forte e uma 

reflexão,de cunho político. Bergoglio diz que a unção do Espírito, recebida no 

Batismo, Confirmação e no Sacerdócio, faz sentir na própria carne a carícia e 

bondade do Pai misericordioso e do Filho, Bom Pastor e amigo. Ele continua 

dizendo que são ungidos para ungirem, logo, ungidos para fazer com que o povo fiel 

também sinta a ternura de Deus. Assim, Bergoglio afirma que a unção que 

receberam é também para ungir a cidade que necessita da unção especialmente 

nos espaços da injustiça social e econômica, também nos lugares onde impera a 

violência, a agressão, a corrupção, a mentira e o roubo. Para ele a cidade precisa 

ser ungida por meio de todos os habitantes, em especial os jovens, que anseiam por 
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novos modos de se manifestar. De maneira bastante direta, o cardeal diz que o povo 

necessita de sacerdotes ungidos, que saibam sair de sua autocomplacência e, de 

fato, se aproximar do outro, entregar seu tempo ao povo para atendê-los, bendizê-

los. É preciso sacerdotes que saibam ungir sem "mesianismos ni funcionalismos" e 

que estão próximos ao Sacrário, e por isso, estão próximos do povo.  Para Bergoglio 

isso não é tarefa fácil porque a bondade, muitas vezes, esgota, cansa e é 

trabalhosa. Porém, são nos pequenos gestos de bondade que a unção aparece e 

fornece alegria e eficácia apostólica. A força para conseguirem está no Senhor e por 

isso é preciso sempre fixar o olhar Nele que sempre os chama a segui-Lo.254 

Na reflexão de 2010,  Bergoglio convida os sacerdotes a fixarem os olhos 

no Espírito Santo, que repousa sobre Cristo Sacerdote. Convida a contemplarem o 

Pai, fonte de santidade que envia o Espírito a seu Filho amado. E convida também a 

fixarem os olhares em Jesus Cristo, ungido pelo Espírito. Bergoglio é enfático ao 

dizer que não é nem a carne nem o sangue que guia o caminhar dos pastores; de 

igual maneira, não é a prudência humana nem o interesse próprio que move os 

sacerdotes, mas o Espírito que inspira suas ações e faz delas bênçãos para o povo 

fiel de Deus. O cardeal diz que por vezes chega à fadiga pastoral e isso acontece 

porque a messe é grande e poucos são os operários. Sempre falta mais, sempre 

existe a Cruz no horizonte do trabalho cotidiano; mas, ao olhar a fonte de toda a 

Graça do ministério, vê-se o consolo. Bergoglio reconhece que são pequenos 

sacerdotes diante do Grande Sacerdote, pequenos pastores diante do Grande 

Pastor. A graça, que passa por suas vozes e mãos, é maior do que podem imaginar, 

isso quando aceitam a unção que é o que os fazem bons condutores, "conductores 

conducidos". Para ele, o povo fiel pede aos sacerdotes paciência e mansidão, esta 

mansidão é própria do coração que sabe ser conduzido, abençoado, defendido, 

consolado, enviado e ungido pelo mesmo Espírito que ungiu Jesus, o Bom Pastor.255 

 

Em 2011, Bergoglio apresenta três âmbitos da missão sacerdotal, dizendo 

que, em nome de Jesus, todos são enviados a pregar a verdade, a fazer o bem e 

alegrar a vida do povo. Os dois primeiros são imperativos do Evangelho, o terceiro, 

por sinal, apresenta a beleza da missão. Para o Evangelho de Lucas, essa beleza se 
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dá no proclamado Ano de Graça que representa um ano de paz. Para o profeta 

Isaías, essa beleza se dá no ato de consolar o povo. Bergoglio reflete estes pontos e 

afirma que a alegria do pastor é prova de que ele se deixa ser conduzido pelo 

Espírito e, de igual maneira, a alegria do povo é sinal de que o que lhe chegou (por 

parte dos pastores) é provindo, também, do Espírito. Dessa forma, a alegria é sinal 

da presença do Espírito na condução do próprio povo que se deixa, também, 

conduzir por Ele. Para o arcebispo, sem a alegria, toda e qualquer ortodoxia 

doutrinal pode se tornar fria. Sem a alegria, a beleza do trabalho se converte em 

sombras. A beleza da alegria é também consolação e esta deve ser opção de vida.  

Ter a consolação como opção de vida é o mesmo que fazer uma opção do pastor 

que confia no Senhor e sai pra anunciar o Evangelho, sem bastões e sandálias, e 

mesmo assim ainda segue em paz. Bergoglio conclui pedindo à Virgem Maria que 

os faça participar deste Espírito de Consolação para que seu anúncio da Verdade 

seja alegre e suas obras ungidas com óleo de júbilo.256 

 

Em 2012 o cardeal Bergoglio afirma que a unção vinda do Senhor é 

fidelidade e amor. Estes são dons que devem  acompanhar os padres em toda a 

vida sacerdotal. A unção permanece neles e lhes imprime caráter; mas, é preciso 

também que os sacerdotes busquem viver sob a ação do Espírito que os ungiu. 

Assim, permanecer na unção significa andar, caminhar como Cristo caminhou. Este 

caminhar representa o fazer e isso remete ao estilo de vida de Jesus que é manso e 

humilde de coração. Para o cardeal, a melhor forma de contemplar o estilo do 

Ungido passa por observar Seu modo de anunciar e defender a verdade, seu modo 

paciente na hora de ensinar, seja o povo sejam os discípulos. O Ungido, a quem  

seguem, não se impõe com prepotência nem maltrata os fieis. Ele é Palavra que 

unge e penetra de maneira mansa os que tem boa vontade. Assim, hoje, tanto 

quanto no tempo de Jesus, é necessária esta unção da Palavra porque o povo fiel 

necessita escutar palavras ungidas que toquem seus corações, assim como as 

palavras de Jesus tocaram os corações dos discípulos de Emaús. O fim da homilia, 

assim como as outras, é um momento de prece, por meio da qual o arcebispo  pede 

à Virgem Maria que ajude seus padres a falarem coisas edificantes que alegrem o 
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Povo fiel de Deus, de maneira a incentivá-lo, cada vez mais, a seguir os passos do 

Ungido.257   

 

O ano de 2013 foi bastante atípico. Nesse ano, a voz de Bergoglio não 

seria ouvida na Quinta-feira Santa, ao menos como arcebispo de Buenos Aires. 

Seus amigos purpurados o haviam escolhido  Bispo de Roma, Sumo Pontífice da 

Igreja. Entretanto, antes de partir para o Conclave, havia redigido a homilia da Missa 

Crismal. Por isso, achou-se necessário acrescentar sua leitura aqui também, como 

finalização das mensagens de Jorge Mario Bergoglio ao seu presbitério. O cardeal 

apresenta o sentido da casula para o sacerdote e afirma que sua função, ao 

celebrar, é carregar sobre seus ombros todo o povo fiel, levando seus nomes 

gravados no coração. Mais uma vez, apresenta a unção como fundamento da vida 

sacerdotal e diz que o bom sacerdote é aquele que se faz reconhecido pela maneira 

como ele unge seu povo. Para ele, este povo demonstra sua alegria e gratidão 

quando percebe e recebe esta unção. Assim, os sacerdotes são mediadores entre 

Deus e os homens e devem ser capazes de sentir, assim como fez Jesus, a 

esperança do povo ao tocar-lhe em seu manto. Bergoglio é bastante enfático ao 

dizer que existem sacerdotes que, mais do que mediadores, acabam se tornando 

gestores. Isso se deve ao fato de saírem pouco de si, de ungirem pouco. Ao dizer 

que alguns ungem pouco, não pretende dizer que não ungem nada. Porém, o pouco 

que ungem se deve ao fato de o Povo lhe “roubar” a unção, assim como o fez a 

hemorroíssa ao tocar o manto de Jesus (Mt 9, 20-21). Tal qual essa mulher, cheia 

de esperança e fé, o povo rouba a unção dos sacerdotes ainda que estes não lhe 

dêem atenção. Eis o porquê não se pode afirmar que algum sacerdote não unge 

nada. Por não reavivarem a unção que receberam no dia de sua ordenação 

sacerdotal, esses sacerdotes acabam por viverem tristes e terminam por se tornar 

colecionadores de antiguidades ou de novidades, "en vez de ser pastores con olor 

de oveja y pescadores de hombres". Isso gera a crise de identidade sacerdotal que 

ameaça a todos. Porém, se souberem seguir firmes e fixarem seu olhar em Jesus, a 
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fim de buscarem a unção e não a função, o resultado de seu apostolado será 

fecundo, para si e para o povo.258 

 

 

2.3  Bergoglio arcebispo de Buenos Aires: Suas mensagens à nação 

 

Assim como verificou-se alguns pontos importantes presentes nas falas 

do arcebispo de Buenos Aires para os padres de sua arquidiocese, é imprescindível 

verificar também as falas dele para o povo, para a nação argentina. Isto se dará a 

partir de agora em suas mensagens por ocasião do Te Deum (dia em que se 

comemora a pátria na Argentina por ocasião do primeiro grito pela independência, 

acontecido no ano de 1810).259 Se, nas homilias analisadas anteriormente Bergoglio 

se dirigia aos seus presbíteros, aqui, ele fala abertamente a toda a nação e utiliza-se 

muito mais do que pastoral um viés político de direcionamento ao povo.260  

No ano de 1999 Bergoglio inicia a homilia apresentando a passagem dos 

discípulos de Emaús e lembra do convite feito pelo papa João Paulo II em sua visita 

a Argentina onde dizia "Argentina, levanta-te". Para o arcebispo este levantar é sinal 

de ressurreição e a ressurreição traz  a tona a pedagogia de Jesus que é a da 

presença, da proximidade e do acompanhamento. Levantar é, portanto, caminhar, 

mas não pura e simplesmente, é preciso ver a nova vida que está além das 

amarguras e desilusões. Os argentinos tem uma positividade em sua cultura porque 

em sua religiosidade mais íntima sempre se vê solidário em frente suas lutas e 

iniciativas sociais, isso tudo reflete o dom de vida do Ressuscitado. Bergoglio 

enfatiza que eles, enquanto povo, não podem se permitir serem ingênuos às sombra 

da nuvem da desigualdade social. Salienta que, a história argentina e a Paixão de 

Cristo  estão cheias de encruzilhadas, tensões e conflitos e no meio desta história o 
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povo argentino sempre soube 'ser parte', ou seja, sempre soube conviver com estes 

momentos de mudanças civis, sociais e políticos e tudo isso fortaleceu sua 

identidade. O arcebispo enfatiza que o Evangelho lhes pede para refundarem o 

vínculo social e político entre os argentinos e isso se dará quando se sentirem 

cidadãos. Para ele, ser cidadão significa assumir e sentir-se convocado a uma 

finalidade com sentido o que significa não se acomodarem com uma Argentina onde 

uns poucos se beneficiam enquanto o tecido social se destrói, onde pelo sacrifício 

de todos, uns sejam agradados. Bergoglio conclui a homilia enfatizando a ideia de 

que "el todo es superior a la parte, el tiempo superior al espacio, la realidad es 

superior a la idea y la unidad es superior al conflicto" desse modo, é preciso que 

todos estejam unidos em prol do bem comum.261  

Em 2000 o arcebispo de Buenos Aires reflete a passagem do Evangelho 

em que Jesus dá nova vida ao filho da viúva. Assim, toda a tônica de sua mensagem 

é voltada ao tema da esperança e, de forma especial, endereçada aos jovens da 

nação. Em torno disso, Bergoglio aborda também o Jubileu do ano 2000 e mostra-se 

certo de que o desejo e sonho de todos os argentinos é de que se faça renascer na 

promessa daqueles que iniciaram a pátria, ele enfatiza que o sonho é poder festejar 

este novo aniversário de Maio com a mesma esperança jubilar que está se fazendo 

presente na vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isto aconteça é 

imprescindível manter uma esperança para alegria e alegria para o vínculo, um novo 

vínculo social argentino, a fim de unir cada vez mais o povo. Para ele, refundar com 

esperança os vínculos sociais não é mera utopia, é antes de tudo, uma necessidade 

de convivência a fim de construírem juntos o bem comum e assim produzirem uma 

nova cultura do encontro. Bergoglio convida a todos a animarem-se a tocar o 

marginalizado do sistema, ao doente, e também dar valor ao jovem. Se no 

Evangelho Jesus chama o jovem a se levantar, é este o mesmo chamado que faz 

agora para o povo argentino. Para isso será preciso que se atrevam a renunciarem 

ao poder e assim, aceitar exercer aquela autoridade que se dá através do serviço.262 
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O ano seguinte, em 2001, Bergoglio apropria-se da palavra serviço para 

esta mensagem, especialmente após ler o Evangelho da mãe que pede para que 

seus filhos sentem-se ao lado de Jesus em Seu Reino. O arcebispo destaca nesta 

passagem a resposta de Jesus que apresenta o cálice do serviço como caminho a 

ser seguido. Para Bergoglio o serviço é a atitude de inclinar-se diante da 

necessidade do outro que é um irmão por isso, o serviço não é e não deve ser 

considerado e vivido apenas pelas pessoas de fé, porque ele abarca toda a 

autoridade, seja eclesial, seja política que revelam o verdadeiro sentido do poder. O 

arcebispo destaca que milhões de argentinos experimentam o cálice do serviço 

todos os dias seja em cada esforço solidário; em cada pesquisador que aposta na 

busca da verdade; aos docentes e mestres que sobrevivem nas adversidades; nos 

produtores que apostam no poder do trabalho; nos jovens que trabalham, estudam e 

buscam uma vida familiar. Enfim, o povo experimenta o cálice do serviço em sua 

pobreza que não se deixa levar pela violência organizada e quando segue amando 

sua terra. Para Bergoglio é preciso resgatar a memória a fim de contemplar a 

resistência à opressão a fim de que vislumbrem objetivos comuns em prol do bem 

comum. Para o arcebispo, o Senhor os convoca a deixar o "servilismo" para entrar 

no território da "servicialidad" por que fora do campo do serviço não existe pátria 

mas apenas uma terra devastada por lutas de interesses. O Senhor, não apenas 

convoca como também os anima a não terem medo de beberem do cálice do serviço 

porque isso os dignifica como pessoas.263 Ao fim desta homilia Bergoglio diz: 

 

El servicio nos invita a converger, a madurar, a crear -en definitiva- 
una nueva dinámica social: la de la comunión en las diferencias cuyo 
fruto es la serenidad en la justicia y la paz. Plural comunión de todos 
los talentos y todos los esfuerzos sin importar su origen. Comunión 
de todos los que se animan a mirar a los demás en su dignidad más 
profunda.264  

 

O Evangelho apresentado no ano de 2002 é o de Zaqueu que, 

impossibilitado de ver Jesus busca uma maneira de conseguir e em seguida é 
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também visto por ele. Zaqueu sente-se com pouca estatura não apenas física mas 

também espiritual e assim como ele, é preciso que todos reconheçam-se pequenos 

porque quando se reconhece a pequenez, busca-se maneiras para subir e enxergar 

o que quer ver. Bergoglio é categórico ao dizer que não é possível atingir uma altura 

espiritual quando não se sustenta desde baixo, ou seja, o abaixamento dos próprios 

interesses e ao trabalho cotidiano que aniquila toda soberba. Para o arcebispo o 

povo não pode permanecer inerte enquanto o perigo da dissolução nacional os 

acerca. Assim, não podem retornar à soberba da divisão entre os interesses 

centralistas. Para ele é preciso seguir o exemplo de Zaqueu e animarem-se a sentir 

o chamado para baixar, ser pacientes e mantendo a urgência da solidariedade. 

Bergoglio reconhece Zaqueu como aquele que, após perceber sua pequenez e 

aceitar Jesus, acaba por se redimir e busca, a partir dali viver uma lei, a lei de ser 

mais um irmão e compatriota. De maneira muito enfática o arcebispo fala em 

cumprimento da lei e afirma que ela é a "condición infranqueable de la justicia, de la 

solidariedad y de la política, y ella nos cuida, al bajar del árbol, de no caer en la 

tentación de la violencia, del caos, del revanchismo".265 O arcebispo convida todos a 

abrirem os olhos a tempo e afirma que agora não é momento de terem medo nem 

vergonha porque todos são Zaqueus com enormes talentos e valores por isso é 

preciso refundar o vínculo social. Dessa forma é preciso marcarem-se pela 

esperança que inspira e dá forças para levantarem-se deixando serem admirados 

por Deus, de maneira a abaixarem-se na humildade do serviço.266 

A missa celebrada por ocasião do Te Deum no ano de 2003 teve como 

Evangelho a passagem do bom samaritano. Bergoglio coloca toda a pátria naquele 

cenário onde o homem foi saqueado e ferido. No mesmo momento em que a pátria e 

seu povo encontra-se na personagem do saqueado e ferido, se faz presente 

também no caminhante, que passa, e percebe a situação. Cabe, portanto, a cada 

um decidir se passará com pressa ou se será bom samaritano a cuidar das feridas 

do outro. Para o arcebispo os feridos na pátria são a maioria e a pessoa de fé não 

pode passar despercebida a essa situação, a pessoa de fé não pode ser indiferente 
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às dores do outro. Incluir ou excluir o ferido é, para Bergoglio, uma questão 

econômica, política, social e religiosa. Destaca-se aqui a busca mesquinha pelo 

poder que mostra uma sombra de abandono e violência. Apesar dessa realidade, o 

arcebispo deposita confiança e esperança de que o povo argentino tenha vontade 

verdadeira de ser bom samaritano uns com os outros. Para ele, existe uma 

confiança nova no sistema democrático ainda que com suas debilidades e 

carências, porque, no povo há um aumento nos esforços solidários para voltarem a 

tecer uma sociedade sem feridas. Bergoglio diz que muitos saqueadores do caminho 

conseguem aliados e na história apresentada no Evangelho muitos seguiam um 

caminho de ambição e superficialidade sem olhar os caídos ao longo da estrada, 

para ele, isto ainda acontece e por isso se torna cada vez mais ameaçador. É 

preciso que todos ponham a pátria nas costas, é preciso que não esperem tudo dos 

governantes, mas, todos devem ser parte ativa na reabilitação do país. Para que 

isso aconteça é necessário que todos conheçam a realidade do país e tenham 

vontade de, cada um a sua maneira, contribuir com um pouco do seu azeite e do 

seu vinho, todos, pagando do bolso pelo que falta para a terra ser uma pousada 

para todos. Por fim, ele pede que todos saibam cuidar das fragilidades de cada 

homem, mulher, criança e ancião, porque esta atitude solidária é atitude do bom 

samaritano.267 

A homilia feita no ano de 2004 foi a partir da narrativa de Jesus na 

Sinagoga de Nazaré, ensinando com sabedoria e propriedade e gerando perplexo, 

entusiasmo e esperança nas pessoas até o momento em que perceberam quem era 

ele, Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Diante do acontecimento Jesus deixa sua 

terra. Ao relatar isso Bergoglio afirma que tal gesto é simbólico e lhe parece que é 

um protesto contra aqueles que ao se sentirem tão incluídos acabam por excluir ao 

povo. O arcebispo de Buenos Aires diz que, Jesus assumiu o caminho dos pobres, 

na atualidade os argentinos tem sofrido muito com a pobreza e, como no tempo de 

Jesus, ele continua entre os pequenos e pobres do povo. Bergoglio propõe a relação 

do Evangelho com a vida do povo dizendo que, todos se sentem querem a força 

profética e messiânica vindas de Jesus e que há de trazer libertação a todos, 

entretanto, o início deste trajeto é o reconhecimento da pequenez de cada um, de 
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cada povo e das verdades contidas nele, neste momento, todos fecham os olhos e 

enchem as mãos de pedras intolerantes. Se Jesus vem devolver a visão ao povo, 

este, muitas vezes, não quer aceitar perder a cegueira, porque a visão os faz ver 

também as limitações e fracassos, as crises e reconstruções. Num dos pontos mais 

emblemáticos da homilia, Bergoglio afirma que a cegueira da alma impede o povo 

de ser livre e diz que, aqueles que escutavam Jesus e sonhavam com a liberdade, 

quando levantaram as pedras intolerantes estavam se igualando ao mesmo império 

invasor. Dessa forma, quando o povo copia o ódio e a violência do tirano, quando 

não se permite ter a visão, acaba por se tornar herdeiro da própria tirania. Bergoglio 

ainda alerta para a existência de uma cultura midiática medíocre que mantém a 

sociedade na perplexidade do caos, desinformando muito mais do que cumprindo 

seu papel. Entretanto, o arcebispo dá graças a Deus por ser o povo argentino 

conhecedor do caminho humilde, do marchar diário. Ele cita que o povo não crê nos 

estratagemas mentirosos e medíocres e existe nele, no povo argentino, uma forte 

consciência de sua dignidade. Por fim, apresenta, como chave para a mudança, a 

opção do próprio povo, dizendo que é opção de cada um querer recuperar a visão 

ou continuar vivendo nos cativos da opressão.268 

A próxima missa presidida por Bergoglio aconteceu no ano de 2006 e sua 

homilia abordou a temática das Bem aventuranças apresentada no Evangelho de 

Mt.5,1-12. Bergoglio inicia sugerindo que cada um (de forma individual) repense as 

bem aventuranças compreendendo o que elas tem a dizer pra vida de cada um. Este 

exercício precisa ser pessoal, sendo, portanto, um olhar para si a fim de que 

encontrem esperança de construir a Nação que devem. Ao relatar o Evangelho, 

Bergoglio destaca que o início da fala de Jesus é sobre os pobres e no povo mais 

humilde da Pátria se encontra muito desta bem aventurança porque eles conhecem 

a riqueza da solidariedade, de compartilhar o pouco que se tem, o sacrifício diário do 

trabalho que muitas vezes é mal pago. Para o arcebispo, somente quem imita a 

misericórdia de Deus tem uma alma grande e capaz de obter a própria misericórdia. 

O arcebispo vai perpassando todas as bem aventuranças de modo a relacioná-las 

com a vida da sociedade. Ao falar sobre serem felizes os que tem sede de justiça 

ele aborda que é feliz todo aquele que sente dor ao ver a miséria do povo e alerta 
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para a necessidade de se abrirem os olhos para a realidade porque, segundo ele, o 

escravo não é a pessoa que está presa mas aquela pessoa que não pensa e não 

tem convicções. Da mesma maneira, para ele, o cidadão não se faz apenas pelo 

fato de votar, mas pelo empenho de construir uma Nação solidária. Na sequência 

Bergoglio fala dos puros de coração e destaca que estes são felizes porque não 

discursam e não agem a fim de conseguir aplausos das massas ou para bajular os 

poderosos. Seguir essa bem aventurança dá trabalho, exige renúncias, mas são 

felizes todos os que conseguem porque vivem com coerência, ainda que esta 

coerência não lhe traga mídia. Bergoglio fala também que estes tipos de pessoas 

geralmente sofrem perseguições por causa de suas convicções269, entretanto, para 

ele: 

 

Felices si somos perseguido por querer una patria donde la 
reconciliación nos deje vivir, trabajar y preparar un futuro digno para 
los que nos suceden. Felices si nos oponemos al odio y al 
permanente enfrentamiento, porque no queremos el caos y el 
desorden que nos deja rehenes de los imperios. Felices si 
defendemos la verdad en la que creemos, aunque nos calumnien los 
mercenarios de la propaganda y la desinformación. (...) Felices, 
queridos hermanos, si construimos un país donde el bien público, la 
iniciativa individual y la organización comunitaria no pugnen ne se 
aíslen, sino que entiendan que la sociabilidad y la reciprocidad son la 
única manera de sobrevivir y, Dios mediante, de crecer ante la 
amenaza de la disolición. Nadie puede llegar a ser grande si no 
asume su pequeñez.270 

 

No ano de 2011 Bergoglio novamente fala à Nação por ocasião do dia da 

Pátria e aborda o Evangelho de Mt.11,25-30 onde Jesus diz abertamente que para 

conhecer o Pai é necessário conhecê-lo. O arcebispo diz que Deus torna a 

humanidade irmã de Jesus para que seu amor estimule e liberte todos da cegueira 

do próprio orgulho e vaidade. Dessa forma, o sentido da passagem é falar da 

humildade que revela a pequenez humana e também os potenciais que tem em si 
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mesma. Para ele, quanto mais consciência o povo tiver de seus dons e limites mais 

libertos serão da cegueira e da soberba. Segundo Bergoglio o Pai não interfere e 

nem se intromete na liberdade do povo, Ele não interfere em suas decisões, por 

isso, se esse povo opta por dormir um sono de autossuficiência e abandona os 

humildes se deparará com o pesadelo de um país que esquece seu próprio destino, 

a culpa disso será basicamente de todo o povo. Ao dizer isto, Bergoglio se inclui 

como povo e assume que a responsabilidade é também dele. Por isso se sente 

chamado a pedir a graça de renovar o espírito e a verdade porque é a verdade que 

torna o ser humano livre. Assim, é necessário que todos construam um vínculo 

social e se conscientizem da importância da busca do bem comum. Num ponto 

importante da homilia Bergoglio aborda a temática da sabedoria do povo que 

enfrenta o sofrimento, a injustiça, e que os fazem passar por cruzes como a dor da 

enfermidade. Para o arcebispo celebrar a Pátria é receber um convite a despertar a 

humildade de aceitar o que podem e são e a terem a grandeza de compartilhar na 

gratuidade, sem enganos e nem aparências. Bergoglio expressa que viver a 

fraternidade como viveu Jesus alivia o julgo e o fardo, diz ainda que Deus perdoa 

sempre e eleva o povo. O arcebispo apresenta também uma frase que se tornará 

mundialmente conhecida após sua eleição papal e que diz: "Dios no se cansa de 

perdonar, somos nosostros quienes nos cansamos de pedir perdon"271. Para concluir 

a homilia, Bergoglio faz uma prece à Virgem de Luján para que ela escute o gemido 

do povo que suplica a justiça grandemente esperada. Ele pede que ela escute o 

lamento do povo que, se destrói por perder a esperança, e também àqueles que já 

não se lembram da alegria de viver. Por fim, diz que é, fixando os olhos a Jesus que 

poderão recuperar a humildade que Ele ensinou e que reaviva a esperança e a paz 

nos momentos mais difíceis.272 

Em 2012 Bergoglio presidiu sua ultima missa em comemoração ao dia da 

Pátria, haja vista que em maio do ano seguinte já havia se tornado o bispo de Roma. 

O Evangelho narrado neste dia se encontra em Mc.12,28-34 e aborda o escriba que 

procura Jesus e lhe pergunta sobre o principal mandamento. Bergoglio inicia a 

homilia relembrando o fato que ocorreu em 1810 e que propiciou o processo de 

independência da nação. Para ele, a história da pátria está cheia de sangue e 
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trabalho, renúncias e exílios, mas o que moveu os "pais de Maio" foi um verdadeiro 

amor social. Para ele o Evangelho destacado relembra exatamente o amor gratuito e 

sem reclamações, consistente e convicto. Este é o amor proposto por Jesus, gratuito 

e ilimitado, o que o faz parecer um louco. A loucura do mandamento que propõe 

Jesus deixam aleijados outros tipos de loucura como o relativismo e o poder como 

ideologia única. Estes dois são uma mentira, pois, na pedagogia de Jesus o poder 

significa amor e se manifesta pelo Serviço. Para Bergoglio é fato que nenhum 

sistema e ideologia assegura o cuidadoso e justo trabalho político do bem dos outros 

mas o mandamento do amor pede que se dediquem todas as forças e ajuda a 

fundar a consciência cívica e política. O arcebispo destaca que a sociedade, com a 

ânsia de buscar o poder, o consumismo e uma falsa juventude acaba por descartar 

quem não "produz" e isso torna a sociedade hipócrita e o bem público e comum 

pouco importa. Bergoglio adverte para o fato de que, usualmente a sociedade se 

escandaliza quando a mídia mostra determinada situação social, mas, rapidamente 

as pessoas se esquecem e aquela indignação não os move, e mais uma vez os 

extremos débeis são descartados, em suma as crianças e os idosos. Não somente 

isso, para ele "cuando no hay amor, se adormece la conciencia"273, nesse momento 

ele destaca a entrega que usualmente se faz da vida em soluções mágicas como o 

uso das drogas, lícitas e ilícitas, o jogo legalizado, a medicação fácil, do cuidado 

fetichista do corpo e isso tudo cria uma espécie de "cultura del volquete" (cultura do 

despejo) onde o que não serve é lançado fora. Segundo o arcebispo, uma política 

que não segue uma mística em prol do bem comum, acaba por ser apenas mais 

uma maneira de busca do poder pelo poder. Porém, na pedagogia de Jesus o 

verdadeiro poder refere-se ao amor, e, se Jesus é insignificante aos olhos dos atuais 

cientistas políticos e poderosos, este mesmo Jesus foi quem revolucionou o 

mundo274.  Bergoglio conclui afirmando: 

 

El amor hoy nos invita a proceder sin cortoplacismos, ocupándonos 
de las generaciones que vienen y no entregándolas a tendencias 
facilitas. Nos invita a proceder sin relativismos inmaduros, 
displicentes y cobardes. Nos invita a proceder sin narcotizwrnos 
frente a la realidad y sin psicología de avestruz escondiendo la 
cabeza ante fracasos y errores. El amor nos invita a aceptar que, en 
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la misma debilidad, está toda la potencialidad de reconstruirnos, 
reconciliarnos y crecer. Lejos de ser un sentimentalismo común, y 
una mera impulsividad, el amor es una tarea fundamental, sublime e 
irreemplazable que hoy se torna una necesidad para ser propuestaa 
a una sociedad deshumanizada. (...) Sólo la mística cimple del 
mandamiento del amor, constante, humilde y sin pretensiones de 
vanidad pero con firmeza en sus conviciones y en entrega a los 
demás podrá salvarnos.275 

 
 

3. Algumas considerações referentes a Colegialidade nas homilias 

apresentadas. 

 

A Colegialidade, ou seja, a pertença a um Colégio, pressupõe, sempre, a 

presença da cabeça e a unidade entre cabeça e corpo, dessa forma não existe 

Colégio sem a cabeça. Ainda sobre a Colegialidade, percebe-se que, pra que ela 

aconteça são necessários quatro pontos: a compreensão da 

corresponsabilidade/coparticipação; proximidade, a unidade e o diálogo.  Nas 

homilias de Bergoglio para o seu presbitério ficam explícitas a presença de tais 

pontos, seja na percepção de que Bergoglio tem em ser mais um sacerdote diante 

de todos os outros, apresentando, portanto, o papel dos presbíteros e se integrando 

entre eles, apesar de se mostrar, também, como um pai amoroso disposto a servi-

los quando necessário. Seja também nos momentos em que se mostra próximo aos 

padres, reconhecendo suas dores e fraquezas. Seja nos momentos em que, 

visivelmente, propõe diálogo ao reconhecer a validade e importância da unção de 

cada um e também quando propõe a necessidade de todos estarem unidos em 

consequência da unção sacramental. 

Portanto, a leitura dos textos proferidos por Jorge Mario Bergoglio diante 

seus sacerdotes, nas missas celebradas de maneira especial em comemoração à 

instituição da Eucaristia, é uma excelente maneira de compreender o pensamento 

do então arcebispo portenho sobre a vocação sacerdotal e seu papel de Pastor 

diante de seu presbitério. É visivelmente perceptível as relações entre as homilias e 

certa continuidade entre seus conteúdos. Bergoglio deixava sempre claro a 

importância de pautarem o sacerdócio na proximidade, seja dos padres com o povo 

(que, na verdade, é o objeto central no conjunto das homilias), seja, na sua relação 

de pai e pastor para com seus filhos e rebanho, o próprio presbitério. 
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Certas vezes, o arcebispo buscava abordar a mesma temática e, em 

outras vezes, as falas pareciam se repetir. Entretanto, um olhar mais atento percebe 

que mais do que repetição encontra-se nelas um grande trabalho de continuação. 

No decorrer de suas homilias, Bergoglio reforçava os pontos fundamentais da vida 

sacerdotal, ficando, portanto, muito claro, por exemplo, que a função maior do 

sacerdote é exatamente a de estar próximo ao povo, conhecer todas as vertentes de 

sua alma, suas dores e conflitos. Em outras palavras, Bergoglio afirma a todo 

instante que a vocação sacerdotal não é uma vocação que se vive para si, mas uma 

missão que se realiza em função dos outros, especialmente do povo fiel, povo 

humilde, que chora, sente as dores, as alegrias, sobretudo quando recebe a unção 

de seu pastor ao vê-lo se dedicar aos mais simples e necessitados. 

O que é muito interessante, e também toca especialmente na questão da 

Colegialidade, é que toda sua fala aos sacerdotes, e consequentemente aos demais 

fieis que participavam de tais missas e ouviam atentos sua homilia, era o fato de que 

em momento algum Bergoglio se colocava como superior, pelo contrário, colocava-

se sempre como um pai, presente e próximo, um pastor que conhece suas ovelhas, 

um bispo que compreende as dores de seu presbitério e busca, com cuidado e 

ternura, servir aos seus sacerdotes. Este serviço se dá, não por um superior, mas 

por alguém que se compreende como um igual aos outros, com o dever, sim, 

enquanto cabeça de sua diocese, de encorajar cada um daqueles presbíteros a 

viverem plenamente sua missão, reconhecendo-se, entretanto, como um membro 

em meio aos demais, por que compreende que "todos os membros do corpo, apesar 

de serem muitos, formam um só corpo" (1Co. 12,12). 

 

Talvez a frase mais emblemática dentre todas seja a de que 'o sacerdote 

foi ungido para ungir'. Com ela, Bergoglio pretende dizer que a graça recebida pela 

ordenação presbiteral deve ser dividida com o povo, porque esta é sua função. 

Assim, o sacerdote tem que se reconhecer como mediador e servidor e nunca como 

aquele que deve ser servido, tornando-se autorreferencial. Nada é para e nem por 

ele, mas para o povo fiel de Deus, razão pela qual o Espírito o ungiu e continua a 

ungi-lo a cada dia. Bergoglio, ainda se incluía como mais um ungido (ungido para 

ungir), semelhante a todos os outros, com os mesmos deveres que os outros, 

enfrentando os mesmos riscos e problemas que os outros. Bergoglio, naquele 

momento, não era o arcebispo-cardeal, nem um homem cheio de títulos e com um 
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currículo repleto de prêmios e condecorações. Bergoglio, ali, era um homem que 

certa vez fora ungido pelas mãos de um bispo e esta unção lhe trouxera uma graça 

e um dever: ungir outras pessoas, ou seja, ser para os outros sinal da presença de 

Deus em suas vidas. 

Bergoglio enfatiza, ao decorrer de suas homilias, que o objetivo da unção 

recebida na ordenação presbiteral é exatamente para que todos levem tal unção por 

onde forem. Para a Colegialidade isso representa, primeiramente, que a dignidade 

de cada um é a mesma, porque o Espírito que unge a cada um é o mesmo Espírito, 

o Espírito de Deus (Cf. 1 Co. 12,13). Dessa forma, todos são partícipes, são 

corresponsáveis nessa tarefa de levar Cristo ao mundo, não apenas aos leigos, mas 

também a eles próprios. Por isso, Bergoglio é tão emblemático ao dizer que todo o 

presbitério deve, também, se tratar como ungidos, ou seja, a missão do sacerdote é 

ungir ao povo mas ungir aos seus irmãos também, através da proximidade, fator 

fundamental para a vivência da Colegialidade. 

 

Na Catedral, junto ao seu presbitério, Bergoglio ainda era o "padre Jorge", 

como muitos o chamavam até o momento em que foi eleito papa. Continuava a ser o 

padre cheio de defeitos e que sabia que necessitava permanecer na Graça para que  

ela gerasse frutos nele e em todos os que dele se acercavam. Isso tudo indica sua 

maneira colegial de viver o ministério e de reconhecer que, o que faz um bom pastor 

não é sua maneira de governar e tão pouco as coisas grandiosas que pôde realizar, 

mas a maneira de se relacionar e de se reconhecer um com todos, um igual entre os 

demais, um pecador em meio a todos os outros.   

 

Se Bergoglio tinha esta maneira peculiar de se compreender como um 

sacerdote tal qual os demais, buscar-se-á agora compreender como ele se dirigia à 

nação e como ele se autocompreendia diante dela. Se é possível compreender a 

Colegialidade no viés eclesial, é possível também a compreendê-la no âmbito da 

sociedade já que nela, é também imprescindível, que todos sintam-se 

corresponsáveis por uma vida em sociedade saudável e feliz, justa e fraterna. 

 

Como é explícito, as homílias proferidas em ocasião ao dia da Pátria na 

Argentina, muito mais do que apresentar um pensamento pastoral e muito além de 

se dirigir simplesmente ao povo, a direção da mensagem é também, e intimamente, 
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direcionada aos governantes e aos que detém o poder. Diante a escala hierárquica 

da sociedade é interessante observar que Bergoglio enfatiza o papel e importância 

de todos na tarefa de lutarem pelo bem comum. 

Não raras vezes Bergoglio apresenta o serviço como fonte para a busca 

do bem comum e para uma sociedade justa e fraterna. Ele aborda, em várias 

ocasiões, a necessidade da criação de um novo vínculo social e político bem como 

tenta, a todo instante, promover e motivar o povo para a esperança. Salienta sempre 

a necessidade da inclusão e aborda o dever de todos, especialmente para com os 

mais fracos da sociedade. Esta prestatividade em motivar o povo a manter a 

esperança destaca a peculiaridade mais elementar de Bergoglio, seu 

reconhecimento como pai e amigo, sua proximidade para com as pessoas que, 

necessitam, reconhecer seu papel diante da sociedade para que, sentindo-se 

corresponsáveis, possam construir juntos um país enraizado ao bem comum. Tais 

pensamentos exigem unidade, diálogo e proximidade, o que remetem à 

Colegialidade. 

 

Bergoglio apresenta alguns pensamentos como a necessidade de se 

promover a cultura do encontro e faz certa crítica à Mídia que, por vezes, se mostra 

a serviço dos poderosos e distante da verdade. Para ele, a verdade é o único 

caminho que leva a sociedade a uma verdadeira liberdade. A verdade, é por si, 

reconhecida por pessoas que não se deixam cegar e que, ao conhecer Jesus o 

deixa abrir-lhes os olhos. Assim, também, a pessoa que se liberta de toda a cegueira 

é também chamada a servir, especialmente os mais simples da sociedade. Pode-se 

pensar que a Colegialidade é, também, uma maneira de serviço, já que, quando um 

Colégio se une a uma cabeça, tem como objetivo definir e direcionar assuntos pelos 

quais envolverão a vida e o bem comum das pessoas. 

 

Quando Bergoglio, enquanto arcebispo, destaca estas e outras 

características necessárias para a construção de uma sociedade mais justa, ele fala 

também para si. Dessa forma, não é o povo que precisa servir, ter e ajudar a outros 

terem esperança; não é o povo que precisa buscar a verdade em prol da liberdade, 

mas, ele próprio, os governantes e todos os que fazem parte da pátria necessitam 

igualmente buscar caminhos para que o bem comum seja, de fato, um bem de 

todos. Quando Bergoglio se coloca como partícipe nesse caminhar em busca do 
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bem social, ele está, de certa forma, falando também em Colegialidade, já que todos 

coparticipam e são chamados a cooperarem ao mesmo fim. 

Assim, se é possível perceber, mediante a análise das homilias feitas aos 

sacerdotes nas missas Crismais, que ele é mais um junto a seu presbitério, 

percebemos também que ele se sente mais um em meio à sociedade. Ser mais um 

significa se igualar, sentir-se um com os outros, tão responsável quanto; ser  

merecedor do que a Pátria tem a oferecer a cada um de seus filhos. Para Bergoglio, 

esse é o caminho ensinado por Jesus e o caminho que ele próprio buscará percorrer 

ao longo de sua vida. 

Ter contato com as homilias feitas por Bergoglio por ocasião desta festa 

tão importante para a Argentina, e perceber que ele fez questão de dirigir palavras 

de encorajamento ao povo neste dia específico276, dá indicativos de que se 

compreendia como mais um cidadão que se sente convocado a uma finalidade, a 

finalidade de, que  tenta construir um país mais justo, fraterno e solidário.  

 

Um dos aspectos importantes da Colegialidade é, também, fazer com que 

decisões importantes não estejam nas mãos de uma única pessoa, pelo contrário. 

Trata-se de estabelecer um Colégio, em unidade, que chegue a um consenso sobre 

determinado assunto. Esta unidade jamais poderá significar unanimidade ou 

uniformidade de pensamentos. Antes, a colegialidade representa o desejo de os 

membros do Colégio manterem-se próximos e discutirem, sempre, em prol do bem 

comum. Dessa forma, cada um que compõe o Colégio precisa se autocompreender 

como agente responsável pelas mudanças necessárias ao bem estar de todo o povo 

e não apenas de uma minoria. No caso da sociedade, fazem parte deste Colégio 

todos os cidadãos que têm como maior função lutar pelo bem comum. Dessa forma, 

quando Bergoglio se reconhece como mais um na sociedade, está alertando para a 

necessidade de todos reconhecerem o mesmo, a fim de que, iluminados por tal 

propósito, lutem, cada um a seu modo, para encontrar maneiras de propagar o bem 

a todos. 

 

Apesar de a função dos cidadãos ser a mesma, cabe, de maneira 

enfática, aos governantes, atuarem de maneira mais viva para que as feridas da 
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sociedade sejam sanadas, especialmente as feridas da fome e desigualdade. Esses 

governantes devem, portanto, serem sustentados pelo espírito de Colegialidade 

fazendo-se próximos do povo para melhor conhecer suas necessidades. Isso ele 

dirá não só aos bispos, mas também aos sacerdotes, depois de sua eleição como 

cabeça da Igreja, que o pastor deve ter o cheiro das ovelhas, criando uma cultura do 

encontro. Essas e outras ideias ligadas à Colegialidade, ele poderá agora 

disseminar por todo o mundo deixando para trás o nome de Bergoglio e assumindo 

o nome de Francisco, o grande arauto da comunhão não só com os homens, mas 

com toda a criação. 

 

 

 

*   *   * 
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Capítulo IV 

 

Colegialidade: de Bergoglio a Francisco, um eixo transversal 

 

Jorge Mario Bergoglio, em todos os momentos da vida, seja na familiar ou 

no decorrer de seu ministério sacerdotal e episcopal apresentou-se como alguém 

que não demonstra medo ao se expressar, pelo contrário, ao que parece, sempre 

diz o que pensa a fim de motivar os que estão em sua volta a viver plenamente os 

ensinamentos evangélicos. Isso fica claro, especialmente, em suas homilias e a 

maneira de governar a maior arquidiocese argentina, na proximidade com seu povo. 

O presente capítulo busca fazer uma leitura atenta dos mais expressivos 

documentos do pontificado de Francisco, até o momento, a fim de compreender seu 

pensamento sobre a Colegialidade agora, enquanto bispo de Roma. 

 

 

1. Diálogo respeitoso com a Tradição - Lumen Fidei 

 

Uma carta encíclica geralmente é sempre bem esperada pelas pessoas, 

especialmente porque tal documento mostra o pensamento do Sumo Pontífice sobre 

determinado assunto. Se isso acontece em todas as encíclicas, é ainda mais natural 

acontecer na primeira promulgada por um novo papa, porque, afinal, é através dela 

que o sucessor de Pedro delineia os caminhos a serem percorridos ao longo de seu 

pontificado. O papa Francisco foi eleito no dia 13 de março de 2013 e sua primeira 

carta encíclica foi publicada no dia 29 de junho, pouco mais de três meses após ter 

aparecido na sacada mais importante do Vaticano e surpreendido com seus gestos  

os milhares de fiéis acampados na praça. A Encíclica é bastante breve, com apenas 

sessenta números,  tem como tema central a Luz da Fé e subdivide-se em quatro 

capítulos, cujos títulos referem-se a passagens bíblicas entre o Antigo e o Novo 

Testamento.  

O primeiro capítulo, cujo título é "acreditamos no amor (cf. 1Jo4,16)" 

aborda a fé de Abraão; a fé de Israel; a plenitude da fé cristã; a salvação pela fé; a 

forma eclesial da fé.  É como um panorama geral sobre a vivência de fé seja no 

passado e no presente. O capítulo é repleto de frases emblemáticas a cerca da 
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palavra fé, afirmando, por exemplo, que ela é "a resposta a uma Palavra que 

interpela pessoalmente, a um Tu que nos chama por nome"277, ou que ela "consiste 

na disponibilidade a deixar-se incessantemente transformar pelo chamado de 

Deus"278, ou ainda que ela "tem uma forma necessariamente eclesial"279. Outras 

frases, igualmente importantes e emblemáticas, percorrem o primeiro capítulo que 

deixa claro que a Encíclica é direcionada às pessoas que comungam desta fé, de 

maneira explícita aos que, por meio do cristianismo, tem uma relação pessoal com o 

próprio Jesus.  

O capítulo segundo, intitula-se "Se não acreditardes, não compreendereis 

(Cf. Is7,9)" e aborda temas como fé e verdade; o conhecimento da verdade e o 

amor; a fé como escuta e visão; o diálogo entre fé e razão; a fé e a busca de Deus; 

e, por fim, fé e teologia. Durante todo capítulo percebe-se uma busca insistente em 

relacionar a fé com a verdade, deste modo expõe que "o homem precisa de 

conhecimento, precisa de verdade, porque sem ela não se mantém de pé, não se 

caminha. Sem verdade, a fé não salva, não torna seguros os nossos passos"280. 

Dessa forma, a fé precisa se pautar e pauta-se sempre numa verdade e para o autor 

a verdade também se relaciona ao amor, que, por sinal, "tem necessidade da 

verdade, a verdade precisa do amor; amor e verdade não podem se separar. Sem o 

amor, a verdade torna-se fria, impessoal, gravosa para a vida concreta da 

pessoa"281. Neste caminho entre verdade, amor e fé, o autor aborda a relação entre 

fé e razão, pautando-se também no documento de João Paulo II cujo título é 

exatamente este (Fides et Ratio). Na sequência aborda que a fé em Jesus Cristo 

impulsiona as pessoas a buscarem a Deus e cita que "Deus é luminoso, podendo 

ser encontrado também por aqueles que O buscam de coração sincero"282. O último 

ponto do capítulo trata sobre a fé e a Teologia, o autor diz que "a teologia não é 

apenas palavra sobre Deus, mas, antes de tudo, acolhimento e busca de uma 

compreensão mais profunda da palavra que Deus nos dirige".283 Ao fim do capítulo, 

o papa sublinha que: 
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A teologia não considera o magistério do Papa e dos Bispos em 

comunhão com ele como algo de extrínseco, um limite à sua 

liberdade, mas, pelo contrário, como um dos seus momentos internos 

constitutivos, enquanto o magistério assegura o contato com a fonte 

originária, oferecendo assim a certeza de beber na Palavra de Cristo 

em toda a sua integridade.284 

 

O capítulo três do documento sob o título de "Transmito-vos aquilo que 

recebi (Cf. 1Cor15,3)" tem como subtemas: a Igreja, mãe da nossa fé; os 

sacramentos e a transmissão da fé; fé, oração e decálogo; e por fim, a unidade e a 

integridade da fé. O documento afirma que "é impossível crer sozinhos. A fé não é 

só uma opção individual que se realiza na interioridade do crente"285, neste sentido, 

todo aquele que crê, de certa forma, se vincula à Igreja. Com este vínculo a pessoa 

participa dos sacramentos "neles, comunica-se uma memória encarnada, ligada aos 

lugares e épocas da vida, associada com todos os sentidos; neles a pessoa é 

envolvida, como membro de um sujeito vivo, em um tecido de relações 

comunitárias"286. Entre os sacramentos o documento destaca o Batismo, pelo qual a 

pessoa é incorporada à Igreja, e a Eucaristia "alimento precioso da fé, encontro com 

Cristo presente de maneira real no seu ato supremo de amor: o dom de Si mesmo 

que gera vida".287 A Encíclica aborda ainda sobre o decálogo, dizendo que ele "é um 

conjunto não de preceitos negativos mas sim de indicações concretas para sair do 

deserto do 'eu' autorreferencial, fechado em si mesmo, e entrar em diálogo com 

Deus, deixando-se abraçar pela sua misericórdia a fim de a irradiar"288. Por fim, o 

capítulo afirma que a fé é una porque se dirige a um único Deus e porque é 

partilhada por toda a Igreja sendo, portanto, verdadeiramente universal.289 

"Deus prepara para eles uma cidade (cf. Hb 11,16)" é o título do quarto e 

último capítulo da Encíclica. Ele traz subtítulos como: A fé e o bem comum; a fé e a 

família; uma luz para a vida em sociedade; uma força consoladora no sofrimento; 

feliz daquela que acreditou. O documento faz alusão a uma cidade preparada por 

Deus e diz que a fé faz o homem compreender as próprias relações humanas e isso 
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a torna um bem comum, um bem a todos, "a sua luz não ilumina apenas o âmbito da 

Igreja nem serve somente para construir uma cidade eterna no além, mas ajuda 

também a construir as nossas sociedades de modo que caminhem para um futuro 

de esperança"290. Para o documento, o primeiro âmbito da fé perpassa a família, 

que, por sua vez, abrange todas as pessoas da sociedade. O documento destaca as 

crianças e jovens salientando que "é importante que os pais cultivem práticas de fé 

comuns na família, que acompanhem o amadurecimento da fé dos filhos."291 Num 

ponto adiante a encíclica apresenta que a fé pode se tornar luz para a vida em 

sociedade, ensinando as pessoas a olharem atentamente aos irmãos e 

reconhecerem, neles o amor de Deus, nesse ponto, a fé passa a ser também 

motivadora do perdão em prol de um avanço para a unidade. A fé também ajuda a 

consolar nos momentos de dor e sofrimento e diferente do que muitos pensam, sua 

intenção não é sanar o sofrimento, mas reconhecer seu sentido, assim, "a fé não é 

luz que dissipa todas as nossas trevas, mas lâmpada que guia os nossos passos na 

noite, e isso basta para o caminho".292 Por fim, o documento apresenta Maria como 

o cumprimento da história de fé do Antigo Testamento e, para os que acreditam, é 

também aquela que tem um vínculo íntimo com Jesus, com aquele em quem se 

deposita a fé. Esta íntima relação é uma relação de mãe e filho, assim, o documento 

afirma que "a verdadeira maternidade de Maria garantiu, ao Filho de Deus, uma 

verdadeira história humana, uma verdadeira carne na qual morrerá na cruz e 

ressuscitará dos mortos"293.  

É interessante perceber que todo o documento percorre certa linha: inicia 

abordando Abraão, conhecido como o pai da fé, e encerra falando e rogando a 

Maria, mãe do próprio Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Percebe-se, neste 

percurso, uma evolução na maneira de pensar e viver a fé, entretanto, é explícito 

que a fé é uma resposta do ser humano a Deus, um único Deus que se faz presente 

na história da humanidade. Maria, por sua vez é aquela que, por sua íntima relação 

com o filho, pode ajudar a humanidade a conhecer melhor Jesus Cristo que afirmou 

ser o Caminho que leva ao Pai (Cf. Jo 14,6). 

Outro dado profundamente interessante e perceptível nas entrelinhas do 

documento é sua própria linguagem, robusta e cheia de intelectualidade. Esta seria, 
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portanto, a primeira impressão que o povo teria do novo bispo de Roma. Entretanto, 

um olhar perspicaz, especialmente voltado para o início do documento, apreende o 

espírito colegial do papa eleito. No parágrafo sete da Encíclica, Francisco redige: 

 

Estas considerações sobre a fé - em continuidade com tudo o que o 
magistério da Igreja pronunciou acerca desta virtude teologal - 
pretendem juntar-se a tudo aquilo que Bento XVI escreveu nas cartas 
encíclicas sobre a caridade e a esperança. Ele já tinha quase 
concluído um primeiro esboço desta carta encíclica sobre a fé. Estou-
lhe profundamente agradecido e, na fraternidade de Cristo, assumo o 
seu precioso trabalho, limitando-me a acrescentar ao texto alguma 
contribuição nova. De fato, o Sucessor de Pedro, ontem, hoje e 
amanhã, sempre está chamado a "confirmar os irmãos" no tesouro 
incomensurável da fé que Deus dá a cada homem como luz para o 
seu caminho.294 

 

Tais dizeres não vem à tona para enfraquecer as expectativas do povo fiel 

sobre o pensamento do novo Pontífice e nem sua maneira de governar a Igreja, pelo 

contrário, mostra a sensibilidade de Francisco sobre a necessidade de dialogar e de 

juntar forças no seguimento de Jesus Cristo. Assim, em seu pontificado,Francisco 

não tem interesse em ser soberano, autorreferencial, em propagar suas verdades e 

muito menos fazer de seu pontificado algo maior do que o pontificado de seus mais 

recentes antecessores.  Antes, Francisco parece buscar governar a Igreja como um 

serviço à própria fé. Como o texto destacado apresenta, Bento XVI escrevera 

encíclicas falando sobre a Esperança e a Caridade, dessa forma, para completar as 

virtudes teologais era necessário escrever sobre a Fé. Por isso iniciou a escrita do 

referido documento, entretanto, antes de sua publicação renunciou ao cargo. Para 

os autores José Manuel Vidal e Jesús Bastante, está claro que, tais escritos se 

transformariam em livro, mas não com poder magisterial, já que sua publicação seria 

após a renúncia de Bento XVI. Os autores questionam "até que ponto um texto que 

iria ser magisterial pode ser editado apenas como a opinião de um homem?"295  

Certamente um livro de Ratzinger, após aquele dia 28 de fevereiro de 

2013,  viria a ser uma publicação relevante para os católicos do mundo todo, 

entretanto, de fato, não teria o peso de um documento pontifício, por isso, se faz 

necessário reconhecer o grande papel de Bergoglio para a transformação desse 

texto em documento magisterial. O novo pontífice cria algo inédito ao aceitar 
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transformar um escrito de seu antecessor em um documento feito a quatro mãos. 

Não se pode, também, acreditar que o documento fora escrito apenas por Bento 

XVI. Francisco também empregou nele seu pensamento.  Para alguns autores, é 

possível distinguir nos parágrafos os traços e personalidade tanto de um como de 

outro. Marlos Aurélio afirma:  

 

Em suma, é um texto doutrinal clássico, e nisso se nota a escrita de 
Ratzinger. Entretanto, com detalhes que os conhecedores da 
linguagem eclesiástica mencionariam como "pastorais" e que, sem 
modificar o essencial da doutrina, deixam abertas as portas para o 
diálogo e a proximidade. E essa é uma atitude e uma característica 
de Bergoglio. Assim, o documento tem a riqueza doutrinal de 
Ratzinger e o calor comunicativo do Papa Francisco.296 

 

Se após analisar a palavra Colegialidade, tão cara ao Concílio, e 

compreendê-la como coparticipação e coresponsabilidade, fica claro que o ato de 

Francisco está ligeiramente ligado a este pensamento conciliar. Ter zelo pela 

Colegialidade é acreditar que a Igreja só pode seguir, fiel à sua missão de 

evangelizar, partindo do princípio de que todos caminham juntos e buscam um 

mesmo fim. Se, para a comunidade de fé aquele ano de 2013 trazia insistentes 

novidades, Francisco mostra que é possível aprender a conviver com o fato de se ter 

dois papas e que sua maneira de governar não tem a intenção de apagar tudo de 

bom realizado anteriormente. Assim, Lumen Fidei foi apenas o primeiro de tantos 

outros documentos pontifícios da era Francisco. Alguns dos quais serão analisados 

nas páginas que seguem. 

 

 

2. Repensando e repropondo o aggiornamento a partir da 

experiência Latino-americana - Evangelli Gaudium 

 

Se Lumen Fidei não trouxe ao centro da reflexão os principais 

pensamentos do papa Francisco para a Igreja, apesar de dar pistas dele prezar por 

um governo pautado na Colegialidade, a Exortação Apostólica Evangelli Gaudium 

apresenta a maneira do papa pensar a Igreja e a evangelização. Diferente do 

primeiro documento, este traz uma linguagem mais acessível, mais simples e 
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prazerosa. Em suma, percebe-se nela um cunho muito mais pastoral do que 

doutrinal. Simultaneamente, fica claro que é um documento escrito definitivamente 

para todos, capaz de chegar às bases, às comunidades paroquiais, "sujeito primário 

da evangelização”297. O atual documento, que foi escrito em virtude do Sínodo dos 

Bispos acontecido em 2012, foi publicado no dia 24 de novembro de 2013, na 

Solenidade de Cristo Rei e no encerramento do Ano da Fé. Subdivide-se em cinco 

capítulos cujos temas se desdobram em: A transformação missionária da Igreja; Na 

crise do compromisso comunitário; O anúncio do Evangelho; A dimensão social da 

Evangelização; Evangelizadores com espírito. 

O primeiro capítulo tem como tônica a ideia de uma Igreja em saída, ou 

seja, se até agora as pessoas precisavam buscar a igreja para se aproximarem de 

Jesus Cristo, o desafio agora é fazer com que a Igreja, enquanto Povo de Deus a 

caminho, sinta-se impelida a ir ao encontro dos que estão afastados; daqueles que 

tem fé, que conhecem Jesus Cristo e seus ensinamentos, mas que por um motivo 

ou outro não participam assiduamente dos sacramentos. De igual maneira a Igreja 

precisa ir ao encontro daqueles que desconhecem Jesus e o Reino que ele 

anunciou. Para o papa, "a intimidade da Igreja com Jesus é uma intimidade 

itinerante (...) é vital que hoje a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em 

todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem 

medo"298. 

Para que o Evangelho seja levado a todos, é preciso que haja uma certa 

conversão pastoral, uma mudança de rumo, a fim de que, com rotas distintas, a 

Igreja se auto-reconheça em "estado permanente de missão"299, como sublinha o 

documento de Aparecida, citado muitas vezes por Francisco na Evangelli Gaudium. 

Nessa itinerância, o papa coloca em evidência a importância da paróquia, enquanto 

"presença eclesial no território, âmbito para a escuta da Palavra, o crescimento da 

vida cristã, o diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a adoração e a 

celebração"300. Ao afirmar isso, Francisco não quer minimizar os trabalhos das 

pequenas comunidades, bem como dos movimentos, mas ressaltar que essas 
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formas de evangelização precisam se reconhecer partícipes de uma realidade maior, 

a paróquia301. 

 

No que tange a Colegialidade, este capítulo traz uma observação 

importante e apresenta a necessidade de uma conversão também no papado. 

Francisco afirma: "compete-me, como Bispo de Roma, permanecer aberto às 

sugestões tendentes a um exercício do meu ministério que o torne mais fiel ao 

significado que Jesus Cristo pretendeu dar-lhe e às necessidades atuais da 

evangelização"302. Com tais dizeres, Francisco reconhece que sua atividade 

ministerial não deve ser realizada de maneira solitária e que ele, também, pode 

crescer ao se abrir às sugestões dos outros. Mais adiante, de maneira muito 

enfática, Francisco afirma que "uma centralização excessiva, em vez de ajudar, 

complica a vida da Igreja e a sua dinâmica missionária"303. Ao dizer essas coisas, 

deixa explícita sua maneira de compreender o seu papel na Igreja: colocar-se como 

um a mais no meio do Povo de Deus chamado a anunciar o Evangelho a todas as 

criaturas. Ao final do capítulo, aponta para o fato de que a Igreja, ao assumir o 

dinamismo missionário, não pode excluir ninguém e adverte explicitamente que os 

destinatários do Evangelho são os mais pobres, os marginalizados e os doentes, os 

desprezados e esquecidos da sociedade. Assim, a evangelização deve estar voltada 

preferencialmente para eles, afinal, "há que afirmar sem rodeios que existe um 

vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais 

sozinhos!304 Por isso, é necessário partir às periferias existenciais "para oferecer a 

todos a vida de Jesus Cristo"305. 

O segundo capítulo traz o título "na crise do compromisso comunitário" e 

aborda vários desafios da atualidade. Num primeiro momento, são analisados os 

desafios presentes no mundo e em seguida os desafios presentes na própria Igreja. 

Estes desafios dificultam e/ou minam o trabalho da evangelização. Alguns desses 

desafios têm sua base no consumismo, na idolatria do dinheiro e nas leis de 

mercado. Para Francisco, o mundo vive uma "cultura do bem-estar" que "anestesia-
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nos, a ponto de perdermos a serenidade"306. Nessa cultura, a sede de ter mais e 

mais acaba por tapar os olhos das pessoas ao fato de muitas outras viverem sem 

dignidade por falta de possibilidades307. Francisco enfatiza que "o sistema social e 

econômico é injusto na sua raiz"308 e "os mecanismos da economia atual promovem 

uma exacerbação do consumo, mas sabe-se que o consumismo desenfreado, aliado 

à desigualdade social, é duplamente danoso para o tecido social"309. A desigualdade 

gera a violência, que, por sinal, está cada dia mais acentuada, especialmente nas 

grandes cidades.  

Outro desafio amplamente vivenciado está relacionado à cultura. Os 

Meios de comunicação social se empenham em noticiar grande quantidade de 

informação mas que pouco forma sobre questões morais. Dessa maneira, é preciso 

educar as pessoas a pensarem criticamente para terem um amadurecimento em 

seus valores. Tal desafio também é visto no âmbito familiar. Para Francisco "a 

família atravessa uma crise cultural profunda"310, o que é imensamente danoso, uma 

vez que ela é a "célula básica da sociedade, o espaço onde se aprende a conviver 

na diferença e a pertencer aos outros e onde os pais transmitem a fé aos filhos"311. 

No tópico seguinte, o sumo pontífice apresenta os desafios das culturas urbanas, 

que traz diferentes estilos de vida, “costumes ligados a um sentido do tempo, do 

território e das relações que difere do estilo das populações rurais"312. Por isso, 

"torna-se necessária uma evangelização que ilumine os novos modos de se 

relacionar com Deus, com os outros e com o ambiente, e que suscite os valores 

fundamentais"313. Para Francisco uma das dificuldade maiores se dá pelo fato de 

que as casas e os bairros são construídos para isolar e proteger ao invés de unir e 

integrar. A julgar as realidades presentes na vida urbana, Francisco afirma:  

 

O sentido unitário e completo da vida humana proposto pelo 
Evangelho é o melhor remédio para os males urbanos, embora 
devamos reparar que um programa e um estilo uniformes e rígidos 
de evangelização não são adequados para esta realidade. Mas viver 
a fundo a realidade humana e inserir-se no coração dos desafios 
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como fermento de testemunho, em qualquer cultura, em qualquer 
cidade,  melhora o cristão e fecunda a cidade.314 

 

O primeiro ponto do capítulo segundo aborda os desafios da vida em 

sociedade, entretanto, Francisco apresenta um segundo ponto, todo pautado na vida 

pastoral: os grandes problemas internos da Igreja, tão infecundos para a 

evangelização. Para ele, existe um desafio de se viver uma espiritualidade 

missionária dentro da própria Igreja. Muitas vezes se confunde momentos de 

espiritualidade com um verdadeiro compromisso para com a evangelização. Assim, 

muitos agentes pastorais, que são por si só evangelizadores, vivem uma 

"acentuação do individualismo, uma crise de identidade e um declínio do fervor"315, 

males que se alimentam entre si. Além disso, passam a viver também um desânimo 

egoísta, com medo de se entregarem e assumirem um compromisso concreto, o que 

gera um sentimento de que a ação pastoral seja uma cruz.316 Francisco faz uma 

crítica ao pessimismo e adverte os fiéis para que não deixem que lhes "roubem a 

esperança"317. Para ele, é necessário que se produzam novas oportunidades de 

encontro e solidariedade entre todas as pessoas porque, "fechar-se em si mesmo é 

provar o veneno amargo da imanência, e a humanidade perderá com cada opção 

egoísta que fizermos"318. 

 

Outro problema próprio dessa época é o "mundanismo espiritual" que, 

para Francisco se esconde atrás de aparências religiosas mas que busca um bem 

estar pessoal. Com efeito, o que se quer com ele é, em outros termos, colocar 

palavras na boca de Jesus e não se deixar envolver por Ele. Segundo o pontífice: 

 

Quem caiu neste mundanismo olha de cima e de longe, rejeita a 
profecia dos irmãos, desqualifica quem o questiona, faz ressaltar 
constantemente os erros alheios e vive obcecado pela aparência. 
Circunscreveu os pontos de referência do coração ao horizonte 
fechado da sua imanência e dos seus interesses e, 
consequentemente, não aprende com os seus pecados nem está 
verdadeiramente aberto ao perdão. É uma tremenda corrupção, com 
aparências de bem. Devemos evitá-lo, pondo a Igreja em movimento 
de saída de si mesma, de missão centrada em Jesus Cristo, de 
entrega aos pobres. Deus nos livre e uma Igreja mundana sob vestes 
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espirituais ou pastorais. Este mundanismo asfixiante cura-se 
saboreando o ar puro do Espírito Santo, que, nos liberta de estarmos 
centrados em nós mesmos, escondidos numa aparência religiosa 
vazia de Deus. Não deixemos que nos roubem o Evangelho.319 

 

Ao abordar esse desafio (o mundanismo espiritual), Francisco relata que 

muitos cristãos, movidos por ele, acabam entrando em guerras e intrigas entre si, 

esquecendo-se de que pertencem a mesma Igreja com suas ricas diversidades. Por 

fim, ele diz o quanto faz bem que os cristãos amem-se uns aos outros320. Na 

finalização do capítulo, o sumo pontífice apresenta alguns outros desafios eclesiais, 

sendo eles: a questão dos leigos, que, apesar de estarem compreendendo e agindo 

nos espaços eclesiais, aparentemente ainda não compreenderam a necessidade de 

penetrarem o mundo com os valores cristãos, ou seja, encontraram seu papel no 

seio da Igreja mas não como propagadores de uma mudança na sociedade. Depois 

o papa fala da questão das mulheres, para ele "é preciso ampliar os espaços para 

uma presença feminina mais incisiva na Igreja (...) e nos vários lugares onde se 

tomam as decisões importantes, tanto na Igreja como nas estruturas sociais"321. Um 

outro desafio eclesial é a pastoral juvenil e também a escassez de vocações 

sacerdotais e à vida consagrada. Para ele, vocações genuínas surgem e é mais 

fomentadas "onde há vida, fervor, paixão de levar Cristo aos outros"322. Ao fim, 

Francisco aponta para a necessidade de se ouvir os jovens e os idosos porque 

ambos "são a esperança dos povos"323 haja vista que são a memória e sabedoria de 

vida e, por outro lado, a esperança e motivação para o seguimento.  

O terceiro capítulo de Evangelli Gaudium  traz o tema do "anúncio do 

Evangelho". Papa Francisco apresenta a evangelização como dever de toda a 

Igreja, logo, de todos os batizados, por isso é necessário que todos se façam 

fermento no mundo, a fim de "levar a salvação de Deus a este nosso mundo"324. 

Francisco traz à tona uma bonita reflexão ao falar sobre a inculturação e afirma que  

é o Espírito quem age nas comunidades e traz a própria diversidade, que é sempre 

rica e frutífera. Para ele, o Espírito também propõe uma unidade, que, apesar de ser 
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única, não representa uniformidade325, com isso faz certa chamada de atenção ao 

dizer: 

Não podemos pretender que todos os povos dos vários continentes, 
ao exprimir a fé cristã, imitem as modalidades adotadas pelos povos 
europeus num determinado momento da história, porque a fé não se 
pode confinar dentro dos limites de compreensão e expressão de 
uma cultura. É indiscutível que uma única cultura não esgota o 
mistério da redenção de Cristo.326 

 

Ao dizer isso Francisco afirma novamente a responsabilidade de todos os 

cristãos,  independentemente de funções e/ou cargos que a pessoa exerce no setor 

eclesial, nesta tarefa de evangelizar. Para ele, na mesma medida em que se 

evangeliza, é preciso que todos se deixem evangelizar, assim salienta também a 

importância da piedade popular como uma realidade em permanente ação do 

Espírito327. Para embasar seu pensamento sobre o assunto, Francisco se utiliza do 

Documento de Aparecida (do qual o cardeal Jorge Mario Bergoglio compôs a equipe 

redatora) em muitas passagens, apresentando, portanto, a força e importância das 

Conferências Episcopais no exercício de seu ministério petrino. Francisco aborda 

também a importância de se evangelizar com os atos cotidianos, ao afirmar que "é a 

pregação informal que se pode realizar durante uma conversa, e é também a que 

realiza um missionário quando visita um lar. (...) e isto sucede espontaneamente em 

qualquer lugar: na rua, na praça, no trabalho, num caminho"328. Para o papa, este 

anúncio no cotidiano precisa também ir ao encontro do meio cultural, especialmente 

nos meios profissionais, científicos e acadêmicos, nos quais se promove o encontro 

entre fé e razão. 

Grande parte do capítulo terceiro é dedicado a um único tema: a 

transmissão do Evangelho por meio da homilia. Este ponto é, de certa forma, 

bastante contundente, categórico e didático, a fim de ressaltar a grande importância 

desse meio evangelizador para a impulsionar a fé e o conhecimento do povo tanto 

quanto do próprio pregador. Por isso, o papa enfatiza tanto a necessidade de os 

pregadores dedicarem um bom tempo para a preparação da homilia e, de maneira 

um tanto dura, afirma que "um pregador que não se prepara não é 'espiritual': é 
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desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu"329. Além disso, ele faz um 

grande apelo para que os pregadores vivam a Palavra e se deixem tocar por Ela. Ao 

falar de homilia, como de costume, Francisco se coloca como um a mais entre todos 

os outros e, perceptivelmente não fala apenas aos pregadores, mas a si próprio. No 

fim do capítulo, utiliza alguns parágrafos para assinalar a importância de se levar o 

querigma às pessoas e, dessa forma, a necessidade deste estar presente na 

catequese que, além de querigmática, deve ser mistagógica, a fim de levar as 

pessoas a vivenciarem profundamente o amor de Deus em suas vidas. 

 

O quarto capítulo de Evangelli Gaudium vem abordar "a dimensão social 

da evangelização" e seu enfoque é uma análise sobre alguns pontos da atualidade. 

Francisco inicia novamente falando sobre a questão do primeiro anúncio, o 

querigma, abordando que sua centralidade está na caridade. Logo, a vivência de fé 

gera um compromisso social e a busca incansável do bem comum. O sumo pontífice 

aponta duas questões que para ele são fundamentais neste momento da história: a 

inclusão social dos pobres e a questão da paz e do diálogo social.330 Esta inclusão 

dos pobres engloba a solidariedade, que acontecerá mediante uma verdadeira 

mudança de mentalidade bem como uma fidelidade ao Evangelho, pois nele o 

próprio Deus mostra sua predileção aos pobres e marginalizados. Este capítulo 

também abre espaço para o tema da economia e distribuição de renda. Para 

Francisco é indiscutível que "a desigualdade é a raiz dos males sociais"331 e por isso 

é preciso cuidado para não sermos dominados pelas leis do mercado, pois para ele 

"a economia - como indica o próprio termo - deveria ser a arte de alcançar uma 

adequada administração da casa comum, que é o mundo inteiro "332. Apesar de a 

economia, em seu sentido pleno, ter a obrigação de cuidar de todos, o que se vê 

cada vez mais são pessoas sendo excluídas exatamente por não se adequarem às 

leis de mercado. Em relação a isso, o papa Francisco adverte que é preciso cuidar 

da fragilidade das pessoas, descobrir as novas formas de pobreza, como também a 

questão dos migrantes, os refugiados, os toxicodependentes, as pessoas que se 
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tornam objetos dos vários tipos de tráfico, as mulheres que sofrem exclusão, maus 

tratos e violência além  dos nascituros etc333. 

 

No ponto seguinte é tratada a questão do bem comum e da paz social. 

Francisco inicia categoricamente dizendo: "a dignidade da pessoa e o bem comum 

estão por cima da tranquilidade de alguns que não querem renunciar aos seus 

privilégios. Quando estes valores são afetados, é necessária uma voz profética".334 

Esta voz deve ser latente na evangelização que busca a paz, justiça e fraternidade. 

Diante deste desejo, Francisco apresenta quatro princípios que para ele "orientam 

especificamente o desenvolvimento da convivência social e a construção de um 

povo onde as diferenças se harmonizam dentro de um projeto comum"335. Tais 

princípios são: O tempo é superior ao espaço; a unidade prevalece sobre o conflito; 

a realidade é mais importante do que a ideia; o todo é superior à parte. O ponto final 

do capítulo é todo pautado na questão do diálogo social como contribuição para a 

paz. Dessa forma, um caminho de evangelização não acontece sem a presença do 

diálogo, seja com o Estado, com a própria sociedade - culturas e ciências - e com os 

crentes que não fazem parte da Igreja.336 Dessa forma, somente o diálogo aberto 

pode ser capaz de unir as pessoas e ajudá-las a buscar, juntas, a lutar pelo bem 

comum.  

 

O capítulo cinco de Evangelli Gaudium, mais do que dados teóricos sobre 

doutrina ou pastoral e mais do que levar o leitor a conhecer algo, busca motivar a 

todos a se tornarem, de fato, discípulos missionários, apresentando a Boa Nova 

"não só com palavras mas sobretudo com uma vida transfigurada pela presença de 

Deus"337. Para que isso aconteça, é evidente que o missionário necessita de um 

encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo, a quem se anuncia. É igualmente 

importante deixar-se mover pelo Espírito, a fim também de ter uma vida toda 

espiritual. Para Francisco "não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir 

pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que Ele nos 
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ilumine, guie, dirija e impulsione para onde Ele quiser"338. Por fim, o papa salienta 

que a ação missionária acontece por meio da oração e destaca a importância da 

intercessão para a concretude da missão, já que "quando um evangelizador sai da 

oração, o seu coração tornou-se mais generoso, libertou-se da consciência isolada e 

está ansioso por fazer o bem e partilhar a vida com os outros."339 Para finalizar o 

capítulo, Francisco apresenta Maria, Mãe da Evangelização, aquela que é "sinal de 

esperança para os povos que sofrem as dores do parto até que germine a justiça"340. 

Para ele: 

 

Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da Igreja. Porque 
sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força 
revolucionária da ternura e do afeto. N'Ela, vemos que a humildade e 
a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não 
precisam maltratar os outros para se sentir importantes.341 

 

Como é perceptível, Evangelli Gaudium não trata diretamente da 

Colegialidade, nem lhe reserva um espaço ou capítulo, como o fez com a homilia, 

mas deixa transparecer nas entrelinhas a sua importância para a vida e caminhar da 

Igreja. A Exortação não apresenta uma teologia doutrinal a este respeito. Vez ou 

outra Francisco cita algo referente  ao tema como nos números 16 e 32. Entretanto 

não são necessários olhares atentos para verificar que Francisco repropõe de 

maneira colegiada o "aggiornamento", tão sonhado por João XXIII décadas atrás. 

Isto se torna explícito quando dirigimos um olhar atento ao embasamento teórico de 

toda a Exortação, pautado em reflexões já realizadas seja por alguns de seus 

antecessores, seja pelas Conferências Episcopais dos Continentes e também, é 

claro, pelas discussões realizadas no Sínodo dos Bispos no ano de 2012.  

 

Evangelli Gaudium, contudo, sem deixar de estar em sintonia com o 
Sínodo que a precedeu, não é uma Exortação "Pós-Sinodal" (foi 
omitido do título oficial), mas apresenta-se como uma Exortação 
programática do pontificado do Papa Bergoglio. Talvez, em virtude 
de sua preocupação com a descentralização e a catolicidade (EG 
16), uma peculiar fonte da Exortação são as Conferências Episcopais 
e as Exortações Apostólicas Pós-Sinodais redigidas por João Paulo II 
por ocasião dos sínodos continentais em preparação do Jubileu de 
2000. Este é um elemento inovador no texto magisterial. Ao longo de 
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Evangelli Gaudium, o pontífice busca dialogar com os episcopados, 
citando vários documentos de suas Conferências nacionais e 
continentais. A Exortação dialoga e fala através dos bispos da 
América Latina e Caribe (EG 10, 15, 25, 10, 115, 122-124, 181 e 
198), da Ásia (EG 62, 110, 122 e 171), da Oceania (EG 27, 115 e 
117), da África (EG 62, 116, 118) dos Estados Unidos (EG 64 e 220), 
da França (EG 66 e 174), do Brasil (EG 191), das Filipinas (EG 215), 
do Congo (EG 230), da Índia (EG 250) e do Oriente Médio (EG 
255).342  

 

De maneira especial, é perceptível o  papel que o papa reserva ao 

Documento de Aparecida na referida Exortação. Dessa forma, as conclusões da V 

Conferência Latino-americana são disponibilizadas ao mundo de forma que elas 

vêm citadas explicitamente treze vezes (EG 10, 15, 25, 103, 123-124, 181 e 198) 

além dessas, são, no decorrer da Exortação, utilizadas frases emblemáticas de 

Aparecida como "discípulos missionários" (EG 24, 119-121 e 175), "comunidade de 

comunidades" (EG 28), "conversão pastoral" (EG 25,27 e 32).343 Com isso a Igreja 

Latino Americana vai ganhando espaço em torno da Igreja universal e tomando um 

papel importante neste processo de repropor o "aggiornamento".  Afirmar esta 

reproposta é reconhecer a Igreja "semper reformanda" que precisa estar sempre 

atualizada para levar, de maneira viva, verdadeira e incisiva, a verdade evangélica 

às pessoas, dessa forma, é preciso uma busca contínua e por parte de todos a este 

fim. 

Ao analisar estes aspectos de Evangelli Gaudium, unimos nossas vozes 

ao do teólogo Fernando Altemeyer e afirmarmos que "o papa Francisco faz o que 

fala e fala o que crê"344. Francisco está imbuído da realidade latino-americana, este 

é o modelo de Igreja que ele conhece e vive e, por isso, sua Exortação mais 

importante apresenta ao mundo exatamente esta reflexão teológica, teórica e 

pastoral, a fim de ser luz no caminhar de toda a Igreja; a fim, portanto, de ajudar as 

pessoas do mundo todo a viverem mais plenamente a fé e a transmiti-la a partir de 

sua própria vida. Dessa forma, sua intenção mais latente é a descentralização, 

levando, assim, o pensamento das periferias para a centralidade de toda a Igreja 
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Católica. Isso mostra que, de fato, o sonho fundamental de Francisco é o de fazer 

acontecer verdadeiramente a Colegialidade apresentada no Concílio Vaticano II. 

Evangelli Gaudium foi um importante passo para os pensamentos de Francisco 

adentrarem a Igreja universal. Mas, outro documento de igual importância e dado a 

grande polêmica é a Laudato Si. Essa Encíclica aborda os cuidados necessários 

para com a "casa comum". É nela que nos ateremos adiante. 

 

 

3. Rumo a uma Ecologia Integral - Laudato Si 

 

Evangelli Gaudium foi um documento do magistério do papa Francisco 

que revelou muita coisa sobre seu pensamento e o modo de governar a Igreja. 

Entretanto, não foi o único a trazer para o centro da reflexão teológica e pastoral 

temas importantes. Em maio de 2015, Francisco apresenta ao mundo sua mais nova 

encíclica. Ela faz menção, em seu titulo e em vários parágrafos, ao cântico às 

criaturas, proferido por Francisco, o poverello de Assis. Dessa forma, Francisco, o 

papa, deixa claro que seu pensamento sobre a "casa comum" é similar ao do santo 

e que, assim como o de Assis, Francisco de Roma, louva ao Senhor pela irmã e 

mãe terra. O sumo pontífice, por meio de  uma breve introdução, apresenta o 

pensamento de outros papas a respeito da realidade ecológica. Nesse ponto, aborda 

também a importância de Francisco de Assis ao apresentá-lo como grande exemplo 

de cuidado por tudo o que é frágil. É a referência, o exemplo por excelência de "uma 

ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. (...) Nele se nota até que ponto 

são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça com os pobres, o 

empenhamento na sociedade e a paz interior"345. Ao concluir essa pequena 

introdução, Francisco apresenta sua proposta sobre o assunto e afirma que "todos 

podemos colaborar, como instrumentos de Deus, no cuidado da criação, cada um a 

partir da sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades"346. Para ele "poderemos 

assim propor uma ecologia que, nas suas várias dimensões, integre o lugar 

específico que o ser humano ocupa neste mundo e as suas relações com a 

realidade que o rodeia"347. 

                                            
345

 LS. 10 
346

 LS 14 
347

 LS 15 



159 
 

 

Em seguida a esta introdução, o documento apresenta seis capítulos 

intitulados: O que está acontecendo com a nossa casa; o evangelho da criação; a 

raiz humana da crise ecológica; uma ecologia integral; algumas linhas de orientação 

e ação; e, por fim, educação e espiritualidades ecológicas. O primeiro capítulo tem já 

em seu início uma denúncia sobre a questão da produção de resíduos, a poluição 

bem como uma certa cultura do descarte, que acaba por gerar ainda mais lixo ao 

redor de todo o mundo. Para Francisco "a terra, nossa casa, parece transformar-se 

cada vez mais num imenso depósito de lixo"348, além disso, outro grande problema é 

a questão do aquecimento global que, precisa ser visto como um problema de todos; 

afinal, o clima é um bem comum, logo, todos precisam se conscientizar e mudar os 

rumos de suas atitudes. A questão da água também é tratada no documento, e, de 

maneira interessante, ao ler atentamente a parte que lhe é reservada, percebe-se a 

grande preocupação do papa com os mais pobres. Isso é visível na quantidade de 

vezes que ele utiliza a palavra pobre. Segundo o papa, esses sempre são os mais 

afetados, seja por não terem acesso à água de boa qualidade ou pelo fato de que, 

com a escassez de água, o custo dos alimentos também aumentam349, tornando-se, 

assim, ainda mais escassos aos que enfrentam a pobreza. 

 

Francisco utiliza de um largo espaço pra abordar a perda da 

biodiversidade, ao assinalar que "a perda de florestas e bosques implica 

simultaneamente a perda de espécies"350, para ele, grandes vilões deste aspecto 

são o serviço ao consumismo e ao sistema financeiro, que tiram a beleza da terra, 

além de a tornar menos rica, mais opaca, limitada e cinzenta em detrimento do 

desenvolvimento da tecnologia e do consumismo que aumenta a cada dia.351  Para 

Francisco, todos são responsáveis para manter a biodiversidade e cuidar da família, 

assim, "deve fazer um inventário cuidadoso das espécies que abriga a fim de 

desenvolver programas e estratégias de proteção, cuidando com particular solicitude 

das espécies em vias de extinção"352. Num ponto seguinte, o papa aborda a questão 

da degradação ambiental que se torna também a degradação humana, para ele "não 
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é conveniente para os habitantes deste planeta viver cada vez mais encobertos de 

cimento, asfalto, vidro e metais, privados do contato físico com a natureza"353. O 

papa alerta ainda para o fato de que muitas vezes, hoje em dia, se criam espaços 

em que  os descartados da sociedade são privados de contato com a flora e a fauna  

Para Francisco, os últimos tempos têm trazido grandes crescimentos econômicos, 

mas não um progresso integral e uma melhoria na qualidade de vida para a maior 

parte da população mundial, por isso se vê tanto a fragmentação social, o 

narcotráfico, o aumento da violência e a perda de identidade entre os mais jovens.354 

Estes "sinais são ao mesmo tempo sintomas de uma verdadeira degradação social, 

de uma silenciosa ruptura dos vínculos de integração"355. 

Durante todo o capítulo, Francisco enfatiza que os maiores prejudicados 

com essa situação são os mais pobres da sociedade e isso se deve muito à analise 

da situação do planeta, efetuada pelos responsáveis por formar a opinião pública, os 

meios de comunicação e os centros de poder, sempre a partir de suas realidades: 

"vivem e refletem a partir da comodidade de um desenvolvimento e de uma 

qualidade de vida que não está ao alcance da maioria da população mundial"356. E 

não apenas isso, pois "o aquecimento causado pelo enorme consumo de alguns 

países ricos tem repercussões nos lugares mais pobres da terra"357. Francisco volta 

a salientar que o problema acaba sendo para todos e, por isso, a tomada de 

consciência deve partir de todas as esferas e de todas as pessoas. É preciso, assim, 

criar uma empatia em todos para que as mudanças necessárias, de fato, 

aconteçam. Para ele: 

 

A aliança entre economia e tecnologia acaba por deixar de fora tudo 
o que não faz parte dos seus interesses imediatos. (...) Pouco a 
pouco alguns países poderão mostrar progressos significativos, o 
desenvolvimento de controles mais eficientes e uma luta mais 
sincera contra a corrupção. Cresceu a sensibilidade ecológica das 
populações, mas é ainda insuficiente para mudar os hábitos nocivos 
de consumo, que não parecem diminuir; antes, expandem-se e 
desenvolvem-se.358 
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É interessante perceber que, ao longo de todo o primeiro capítulo, o 

Sumo Pontífice apresenta o ser humano como responsável pela degradação do 

planeta e, simultaneamente, como o único ser capaz de promover a mudança 

necessária. No que tange a Colegialidade, isso é interessante, principalmente 

quando Francisco afirma que "a Igreja não tem motivo para propor uma palavra 

definitiva e entende que deve escutar e promover o debate honesto entre os 

cientistas, respeitando a diversidade de opiniões"359. Ao dizer isso, o papa está 

salientando que a Igreja não é dona de toda a verdade e que ela também necessita 

do conhecimento das diversas ciências para embasar seu pensamento. Este diálogo 

expressa a forma colegiada de compreender que  o ser humano como um todo é um 

ser de relação, e como tal, necessita dialogar para viver bem. 

 

O capítulo segundo, intitulado "O Evangelho da criação", traz em seu 

início a explicação de o porquê da escolha da temática referente à fé em um 

documento destinado a todas as pessoas. Para Francisco "a ciência e a religião, que 

fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar num diálogo intenso e 

frutuoso para ambas"360. Ele dá uma explicação plausível a esse fato e afirma que 

todos somos impulsionados a cuidar do meio ambiente. Isso diz respeito ainda mais 

aos cristãos que podem encontrar nas Sagradas Escrituras a necessidade de o 

fazer. Francisco aborda, portanto, algumas passagens bíblicas que comprovam a 

dignidade primeira de cada ser humano enquanto ser criado por Deus, depois, seu 

dever de dominação de todo o meio ambiente. O papa explica que esta dominação 

significa cuidado e responsabilidade, "esta responsabilidade perante uma terra que é 

de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as leis da 

natureza e os delicados equilíbrios entre os seres deste mundo"361. Tal respeito e 

cuidado representa também respeito e cuidado para com o outro. Para Francisco as 

narrações bíblicas são antigas e ricas de simbolismo e contém a ideia de que tudo 

se inter-relaciona por isso "o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas 

relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos 

outros."362  
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No decorrer do capítulo, Francisco continua abordando a criação e 

relaciona sua origem ao amor de Deus.  O ser humano é, de certa forma, a criatura 

que coroa todas as outras, entretanto, isso não significa ser soberano. Da mesma 

forma que o ser humano não pode ser considerado objeto, assim também os outros 

seres vivos não podem ser considerados e nem "submetidos ao domínio arbitrário 

do ser humano"363, pelo contrário, "o ser humano, dotado de inteligência e amor e 

atraído pela plenitude de Cristo, é chamado a reconduzir todas as criaturas ao seu 

criador."364 Mais adiante, Francisco apresenta o ser humano juntamente com todos 

os seres do universo como uma "família universal"365 e por isso é preciso tratar todos 

os outros seres vivos com responsabilidade. Dessa forma "deveriam indignar-nos, 

sobretudo, as enormes desigualdades que existem entre nós, porque continuamos a 

tolerar que alguns se considerem mais dignos que outros"366. Francisco faz alusão 

também à questão da propriedade privada. Para ele, a Igreja não discute a validade 

da propriedade, entretanto o "meio ambiente é um bem coletivo" e "quem possui 

uma parte é apenas para administrá-la em benefício de todos. Se não o fizermos, 

carregamos na consciência o peso de negar a existência aos outros"367. O 

reconhecimento deste aspecto se dá por meio da encarnação de Jesus, que 

apresenta Deus como Pai e nos leva, assim, a reconhecer a relação de paternidade 

entre Deus e todas as criaturas.368 

 

O capítulo terceiro, sob o título: "A raiz humana da crise ecológica", 

aborda temas como a questão da tecnologia enquanto propagadora do poder, que 

não dá autonomia ao ser humano e que, de certa forma, está refém do próprio 

desenvolvimento. Sobre isso, Francisco utiliza do pensamento de Romano Guardini 

e afirma que "'o homem moderno não foi educado para o reto uso do poder', porque 

o imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento do 

ser humano quanto à responsabilidade, aos valores, à consciência"369. Adiante, o 

papa adverte sobre o paradigma tecnocrático, por meio do qual a técnica acaba por 

trazer todos e tudo à sua lógica, de forma que até a economia e a política passam a 
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assumir o desenvolvimento da tecnologia em função do lucro. Tudo isso acontece 

sem promover um olhar atento à própria vida humana e na crença de que a 

economia e tecnologia conseguirão resolver os problemas ambientais.370 Entretanto, 

o próprio documento afirma que "o mercado, por si mesmo, não garante o 

desenvolvimento humano integral nem a inclusão social".371 Para Francisco, apesar 

de ser difícil, e de que ninguém tem a intenção em regressar à era pré-científica, é 

necessário deixar mais branda essa veloz corrida ao desenvolvimento a qualquer 

custo.372 Francisco aponta para outra crise, a do antropocentrismo moderno, que 

leva o ser humano a um individualismo cada vez mais crescente, ou seja, "a uma 

esquizofrenia permanente373. Para ele: 

 
Não se pode  exigir do ser humano um compromisso para com o 
mundo, se ao mesmo tempo não se reconhecem e valorizam as suas 
peculiaridades de conhecimento, vontade, liberdade e 
responsabilidade. A crítica do antropocentrismo desordenado não 
deveria deixar em segundo plano também o valor das relações entre 
as pessoas. Se a crise ética, cultural e espiritual da modernidade, 
não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação com a natureza e o 
meio ambiente, sem curar todas as relações humanas 
fundamentais.374 

 

Ainda nesse capítulo, o papa Francisco fala sobre a questão do 

relativismo que acaba por motivar, entre outras coisas, uma pessoa a se aproveitar 

de outra, para conseguir ganhos financeiros ou qualquer outra coisa. Nesse ponto, 

também é tratada a questão do trabalho. Francisco afirma que "em qualquer 

abordagem de ecologia integral que não exclua o ser humano, é indispensável 

incluir o valor do trabalho"375. Isso se dá pelo fato de o trabalho promover o 

desenvolvimento humano. Francisco dá destaque também à questão da pesquisa 

biológica, alegando sua importância para a vida moderna; alerta para o fato de que 

esta não pode se colocar como superior à própria vida humana. Para ele "muitas 

vezes justifica-se que se ultrapassem todos os limites, quando se faz experiências 

com embriões humanos vivos. Esquece-se de que o valor inalienável do ser humano 

é independente do seu grau de desenvolvimento"376. Dessa forma é preciso, 
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sempre, pensar de maneira integral. A tecnologia e o desenvolvimento precisam se 

colocarem a serviço da própria vida humana, ao invés de estarem a serviço do 

mercado,  

 

O quarto capítulo da Laudato Si é bastante objetivo. Podería-se dizer que 

ele contém o elemento central de todo o documento. Tendo por título "uma ecologia 

integral", afirma que pensar a ecologia é, antes de tudo, pensar no todo. Afinal, tudo 

está interligado: o ser humano, os ecossistemas, etc. Por isso, para Francisco, "a 

análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, 

familiares, laborais, urbanos, e da relação de cada pessoa com si mesma, que gera 

um modo específico de se relacionar com os outros e com o meio ambiente"377. 

Nesse sentido, é preciso, portanto, pensar uma ecologia cultural que reflita e 

perceba a identidade cultural de cada lugar, algo difícil nos dias de hoje. A 

globalização, sistema em que estamos imersos até o pescoço, "tende a 

homogeneizar as culturas e a debilitar a imensa variedade cultural, que é um tesouro 

da humanidade"378.  Seguindo este pensamento, é preciso promover uma ecologia 

da vida cotidiana. Segundo Francisco, o ambiente em que se vive diz muito sobre as 

pessoas e lhes dão sentimento de pertença àquele lugar. Por isso, a importância do 

trabalho dos que projetam as realidades urbanas. Ele aponta para a necessidade de 

pensar as cidades por meio de uma construção participativa, na qual são acolhidas 

as necessidades reais da população, sobretudo a mais pobre. Adiante, Francisco 

aborda a questão do bem comum, que para ele é inseparável da ecologia humana, 

haja vista que ele "pressupõe o respeito pela pessoa humana como tal, com direitos 

fundamentais e inalienáveis orientados para o seu desenvolvimento integral"379. Por 

fim, Francisco aborda o tema da "justiça intergeracional" onde alerta para a 

necessidade de se pensar não apenas uma ecologia imediata, mas uma ecologia 

que tenha em mente o futuro das próximas gerações. Assim, se recebemos 

gratuitamente o planeta, temos obrigação de deixá-lo habitável aos nossos filhos, 

netos e toda a humanidade que ainda há de vir. 

O quinto capítulo, sob o título "algumas linhas de orientação e ação", 

aborda, de maneira enfática, alguns tipos de diálogo, necessários para uma nova 
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maneira de se ver e pensar a questão do meio ambiente. Nele, Francisco enfatiza o 

fato de todos seres serem interdependentes e que "a interdependência obriga-nos a 

pensar em um único mundo, em um projeto comum"380. Por isso, é necessário o 

diálogo sobre o meio ambiente nas relações internacionais, pelo fato de que, "a 

corda quebra pelo ponto mais fraco"381. Essa reflexão acontece ao analisar que os 

países em desenvolvimento são sempre os mais prejudicados nos temas que 

envolvem a questão ecológica. Para ele "urgem acordos internacionais que se 

cumpram, dada a escassa capacidade das instâncias locais para intervirem de 

maneira eficaz"382 e "precisamos de uma reação global mais responsável, que 

implique enfrentar, contemporaneamente, a redução da poluição e o 

desenvolvimento dos países e regiões pobres"383. Apesar da necessidade desse 

diálogo internacional, Francisco enfatiza também a ação e o diálogo de políticas 

nacionais e locais. Para ele, o cuidado para com o meio ambiente deve acontecer de 

diversas maneiras e nem sempre ser de cima para baixo, mas é preciso também que 

"a sociedade, através de organismos não governamentais e associações 

intermédias, deve forçar os governos a desenvolver normativas, procedimentos e 

controles mais rigorosos"384.  

 

Como no decorrer de toda a Encíclica, o Sumo Pontífice fala sobre a 

questão econômica e salienta que ela não deve estar à frente da questão política. 

Ao citar uma frase do Pontifício Conselho "Justiça e Paz', diz que "o ambiente é um 

dos bens que os mecanismos de mercado não estão aptos a defender ou a 

promover adequadamente"385. Dessa forma, Francisco é bastante enfático ao dizer 

que se o desenvolvimento tecnológico, entenda-se também o econômico, não preza 

pelo bem comum e "não deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida 

integralmente superior, não se pode considerar progresso"386. Para o papa, é preciso 

que economia e política reconheçam seus erros, a fim de buscar uma preservação 

do meio ambiente.387 O final do quinto capítulo é dedicado ao diálogo das religiões 

entre si, com os  outros segmentos da sociedade e também com as outras ciências. 
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Para Francisco "a gravidade da crise ecológica obriga-nos, a todos, a pensar no bem 

comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo que requer paciência, ascese e 

generosidade, lembrando-nos sempre que 'a realidade é superior à ideia'".388 O que 

dá a certeza de que, de fato, somente através de um dialogo sincero entre toda a 

sociedade será possível uma verdadeira mudança nos paradigmas já instalados na 

atual sociedade. 

 

O capítulo final da Lauto Si, intitulado "educação e espiritualidade 

ecológicas", aponta para alguns aspectos inerentes à criação de uma nova 

mentalidade na sociedade. Mais uma vez, o papa enfatiza a questão do consumismo 

exacerbado no qual as gerações atuais estão envolvidas. Para Francisco, a 

sociedade de consumo atual oferece à população uma falsa aparência de liberdade 

de compra, quando, na verdade, esta liberdade só se faz presente entre os que, de 

fato, detém o poder e o dinheiro. Uma das formas de vencer isso é adquirir um novo 

estilo de vida, a fim de que as pessoas saiam do individualismo no qual estão 

inseridas. Para isso, é necessária uma nova educação, seja aquela dadas pelas 

escolas, seja aquela de berço. De maneira singular, o papa salienta a importância da 

família nesse caminho de mudança. Segundo Francisco, "na família, cultivam-se os 

primeiros hábitos de amor e cuidado da vida, como, por exemplo, o uso correto das 

coisas, a ordem e a limpeza, o respeito pelo ecossistema local e a proteção de todas 

as criaturas".389 Além do papel importante da família neste processo educacional, 

encontram-se também a política e as associações como responsáveis pela formação 

da consciência das pessoas.  

  

É preciso, segundo Francisco, uma conversão ecológica que só será 

possível a partir do reconhecimento de que o mundo é dom recebido do Pai e 

também a consciência amorosa de que nada está separado do restante da criação. 

Tudo está interligado.390 O documento aponta para a necessidade de se regressar à 

simplicidade de vida, a fim de levar os seres humanos a reencontrarem a 

importância da humildade e da sobriedade porque somente isso é capaz de gerar 

uma paz interior que, para Francisco, "tem muito a ver com o cuidado da ecologia e 
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com o bem comum, porque, autenticamente vivida, reflete-se em um equilibrado 

estilo de vida, aliado com a capacidade de admiração que leva à profundidade da 

vida"391. O documento afirma ainda a necessidade de as pessoas sentirem que 

precisam umas das outras, gerando assim um amor social e consequentemente uma 

cultura do cuidado. Os pontos finais do documento são mais espirituais. Neles 

vemos abordada a questão dos sacramentos, que se manifestam por meio de coisas 

físicas (ex: água, óleo, etc), e também a Trindade e sua relação com as criaturas. 

Maria é apresentada como aquela que cuida da humanidade e também São José, 

seu esposo. Por fim, Francisco fala sobre a escatologia afirmando que "caminhamos 

nesta terra à procura de Deus"392 e "no coração deste mundo, permanece presente o 

Senhor da vida que tanto nos ama" por isso "Que Ele seja louvado"393. 

 

Assim como Evangelli Gaudium e os demais documentos magisteriais da 

era Francisco, Laudato Si não propõe um tratado para abordar o tema da 

Colegialidade, entretanto esta se faz presente nas entrelinhas, seja quando 

Francisco afirma a necessidade de buscar ajuda por meio das ciências, seja quando 

coloca todos os cidadãos no mesmo patamar e com a mesma responsabilidade de 

gerar uma mudança de pensamento e consequentemente promover uma ecologia 

integral. Laudato Si utiliza ainda da Colegialidade quando, assim como na Evangelli 

Gaudium, busca se pautar, de maneira especial, nas Conferências Episcopais. As 

referências aos pronunciamentos das referidas conferências são utilizadas de forma 

a abranger todos os Continentes, como afirma João Décio Passos: 

 

As referências cobrem também todos os continentes e são 
ampliadas, se comparadas com a Evangelli Gaudium. Nesse sentido, 
os dois documentos rompem com o estilo usual de fundamentação 
dos discursos papais, majoritariamente calcada nos "predecessores". 
Essa metodologia reprodutivista de uma tradição autorreferenciada 
se abre para o diálogo com os magistérios locais, exercitando a 
relação entre o universal e o local. Essa opção eclesiológica de que a 
Igreja universal se faz de Igrejas particulares concretas e não o 
contrário, como uma entidade abstrata subsistente que se encarna 
nas Igrejas particulares.394 
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É perceptível, portanto, que Francisco não trabalha por si só, não se 

sente um autorreferencial, e muito menos, um bispo maior do que os outros. Se 

estas coisas ficam claras em Evangelli Gaudium e Laudato Si, é preciso analisar 

também Amoris Laetitia para compreender se, também, nela, Francisco utiliza de 

uma maneira Colegial para apresentar seu pensamento à Igreja e ao mundo.   

 

 

4. A Família: um projeto a ser pensado - Amoris Laetitia 

 

Laudato Si apresentou a preocupação da Igreja com toda a criação, 

Amoris Laetitia vem propor sua preocupação com todo ser humano e suas relações, 

tratando sobre a questão do amor e da família. Seu início é bastante explícito ao 

afirmar que "a alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da 

Igreja".395 Este Documento apresenta-se como uma Exortação pós-sinodal publicada 

no ano de 2016 e traz as discussões realizadas nos Sínodos das Famílias 

acontecidos nos dois anos anteriores. O primeiro capítulo, intitulado "à luz da 

Palavra", aborda a questão da família na Sagrada Escritura, trazendo ao centro da 

discussão passagens que comprovam a importância da instituição familiar ao longo 

da história. Francisco coloca os pais como alicerces da casa e neste meio os filhos 

se constituem como "pedras vivas" da família396. O papa enfatiza algumas virtudes - 

misericórdia, perdão, ternura - necessárias para a vida em família. Na conclusão do 

capítulo relaciona a vida familiar com a Trindade afirmando:  

 

Com este olhar feito de fé e amor, de graça e compromisso, de 
família humana e Trindade divina, contemplamos a família que a 
Palavra de Deus confia nas mãos do marido, da  esposa e dos filhos, 
para que formem uma comunhão de pessoas que seja imagem da 
união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por sua vez, a atividade 
geradora e educativa é um reflexo da obra criadora do Pai. A família 
é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da Palavra de 
Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor e tornar-
se cada vez mais um templo onde habita o Espírito.397 
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O segundo capítulo, sob o título "a realidade e os desafios das famílias", 

apresenta a situação da instituição familiar nos dias atuais e aborda um dos grandes 

problemas atuais: a "exasperada cultura individualista da posse e do gozo"398. Na 

sequência, o papa reconhece certa ineficácia da Igreja em apresentar o matrimônio 

como "reflexo claro da pregação das atitudes de Jesus"399. Para Francisco, é preciso 

que a Igreja continue transmitindo suas convicções, a fim de formar a consciência, 

entretanto, jamais cedendo à tentação de substituí-la, como deixa explícito no 

parágrafo 37. Francisco adverte para a "queda demográfica" gerada pela questão da 

sociedade de consumo, que visualiza um filho como geração de despesas. De 

maneira enfática, categórica e explícita, a Exortação reafirma que "a Igreja rejeita 

com todas as suas forças, as intervenções coercitivas do Estado a favor da 

contracepção, da esterilização ou até do aborto400. Ao abordar certos desafios, o 

documento cita a "função educativa" hodierna, realizada de maneira muito branda 

por parte dos pais que, exaustos de tantos compromissos, acabam por perderem o 

tempo necessário para a formação humana e afetiva dos filhos. Outro desafio é a 

questão da toxicodependência que, na maioria das vezes, gera a violência.401 Outro 

ponto abordado de maneira categórica  é o das ideologias que buscam negar a 

"diferença e a reciprocidade natural de homem e mulher"402, para Francisco: 

 

Uma coisa é compreender a fragilidade humana ou a complexidade 
da vida, e outra é aceitar ideologias que pretendem dividir em dois os 
aspectos inseparáveis da realidade. Não caiamos no pecado de 
pretender substituir-nos ao Criador. Somos criaturas, não somos 
onipotentes. (...) Somos chamados a guardar a nossa humanidade, e 
isto significa, antes de tudo, aceitá-la e respeitá-la como ela foi 
criada.403  

 

 

O capítulo três propõe "o olhar fixo em Jesus: a vocação da família", 

Francisco inicia afirmando a importância de o primeiro anúncio ser base em toda 

família cristã. Segundo ele,  "o nosso ensinamento sobre o matrimônio e a família 

não pode deixar de se inspirar e transfigurar à luz deste anúncio de amor e ternura, 
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se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina fria e sem vida."404 O capítulo 

aborda a pessoa de Jesus Cristo, a importância que Ele dava para o casamento e a 

vida em família, de acordo com suas atitudes e palavras a cerca disso. Na 

sequência apresenta o pensamento magisterial sobre a família, apresentando a 

Gaudium et Spes e as palavras dos papas pós conciliares, Paulo VI, João Paulo II e 

Bento XVI. Em seguida fala do pensamento da Igreja sobre o sacramento e também 

sobre a questão da Semente do Verbo, alegando que "toda a pessoa que deseja 

formar, neste mundo, uma família que ensine os filhos a alegrar-se (sic) por cada 

ação que se proponha vencer o mal encontrará gratidão e estima, 

independentemente do povo, região ou religião a que pertença"405. Na sequência, 

Francisco aborda a "transmissão da vida e a educação dos filhos" e a relação da 

"família e a Igreja". Afirma que "a Igreja é um bem para a família, a família é um bem 

para a Igreja"406. 

O extenso capítulo quatro de Amoris Laetitia aborda a questão do "amor 

no matrimônio". No início, Francisco fala da passagem de Paulo aos Corintos  a 

cerca do amor (1 Cor.13,407) e na sequência discorre sobre as palavras 

fundamentais da passagem como paciência, a cura da inveja e da arrogância,  a 

amabilidade e o desprendimento, o perdão além da confiança e espera. Segundo o 

Documento, esse cântico de São Paulo "permite-nos avançar para a caridade 

conjugal. Esta é o amor que une os esposos, amor santificado, enriquecido e 

iluminado pela graça do Sacramento do Matrimônio."407 Francisco discursa ainda 

sobre a alegria e beleza presentes no amor, uma alegria  de amor contemplativo que 

"deve ser cultivada"408. Além disso, fala da importância de se casar por amor e que, 

o casamento  "indica uma superação do individualismo de adolescente"409, sendo 

claro, importante não se precipitar a esta decisão e de igual maneira não se deve 

adiar "indefinidamente410". Para o papa, o amor conjugal cresce na medida em que 

existe o respeito mútuo e destaca o diálogo como "modalidade privilegiada e 

indispensável para viver, exprimir e maturar o amor na vida matrimonial e 
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familiar"411. Na sequência, Francisco fala da questão das emoções, como realidade 

humana e destaca a dimensão erótica do amor afirmando que "a sexualidade está 

ao serviço desta amizade conjugal de modo inseparável, porque tende a procurar 

que o outro viva em plenitude"412, adiante Francisco aborda a virgindade afirmando 

que não se trata de sobressaltar ou menosprezar os estados de vida, pelo contrário, 

"os diferentes estados de vida são complementares, de tal modo que um pode ser 

mais perfeito num sentido e outro pode sê-lo a partir de um ponto de vista 

diferente".413 Ao final, ao tratar do casal e da transformação do amor, afirma que 

"cada um dos dois realiza um caminho de crescimento e mudança pessoal. No curso 

de tal caminho, o amor celebra cada passo, cada etapa nova."414 

 

O quinto capítulo aborda a fecundidade do amor, salientando que "o amor 

sempre dá vida"415; aponta para a beleza que se encontra no casal que acolhe com 

amor os filhos que surgem de seu relacionamento. Para Francisco "toda criança tem 

direito a receber o amor de uma mãe e de um pai, ambos necessários para o seu 

amadurecimento íntegro e harmonioso"416. Nessa perspectiva, o Documento salienta 

o papel indiscutível tanto do pai quanto da mãe para a formação do ser humano. De 

maneira bonita, Francisco encoraja os pais que não podem ter filhos a 

experimentarem abrir o coração para o que ele chama de "fecundidade alargada" 

afirmando que "a adoção é um caminho para realizar a maternidade e a paternidade 

de uma forma muito generosa (...). Adotar é o ato de amor que oferece uma família a 

quem não a tem"417. Mais adiante, Francisco destaca "a vida na família em sentido 

amplo" falando da importância de as pessoas se reconhecerem como filhos, irmãos 

além de manifestar vínculo e respeito aos idosos afirmando que "a atenção aos 

idosos distingue uma civilização"418 e que "uma família que não respeita nem cuida 

de seus avós, que são a sua memória viva, é uma família desintegrada; mas uma 

família que recorda é uma família com futuro"419. Por fim o Documento destaca a 
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importância de viver em harmonia com a "família alargada" que, para Francisco, 

significa todos parentes e familiares, incluindo os do cônjuge 

. 

Intitulado "algumas perspectivas pastorais", o capítulo seis busca dar 

apoio ao trabalho pastoral cujo protagonista seja a família. Para o documento, o 

lugar privilegiado das famílias é a própria comunidade paroquial, denominada como 

"família de famílias, onde se harmonizam as contribuições de pequenas 

comunidades, movimentos e associações eclesiais"420. O documento compreende a 

necessidade de se formar os pastores, a começar pelos seminaristas, para a missão 

de ajudar as famílias. Do mesmo modo, é preciso preparar bem os agentes da 

pastoral familiar, a fim de que sejam guias dos noivos no caminho de preparação 

para o matrimônio, seja apresentando a eles o valor indissolúvel do sacramento, 

como também a riqueza dos gestos presentes no próprio Rito. Além deste 

acompanhamento  pré-casamento, é necessário que se acompanhe o casal nos 

primeiros anos de casamento. Estes momentos são marcados por dificuldades e 

conflitos por isso "torna-se indispensável o acompanhamento dos esposos nos 

primeiros anos de vida matrimonial, para enriquecer e aprofundar a decisão 

consciente e livre de se pertencerem e amarem até o fim"421. Francisco, no decorrer 

do capítulo, apresenta alguns tipos de crises que necessitam ser enfrentadas pelos 

casais e que perpassam toda a vida, são eles: "a crise ao início", a da "chegada dos 

filhos", na sequência a "de educar" e da "adolescência" seguida da "crise do 'ninho 

vazio", a da "velhice dos pais dos cônjuges". Para o papa, essas "são situações 

exigentes, que provocam temores, sentimentos de culpa, depressões ou cansaços 

que podem afetar gravemente a união"422. Todas estas e outras crises, que surgem 

na vida matrimonial, precisam ser superadas pelo casal de modo que, ao fim das 

contas, possam juntos reconhecer "que cada crise é como um novo 'sim' que torna 

possível o amor renascer reforçado, transfigurado, amadurecido, iluminado"423.  

 

Ainda no mesmo capítulo, Francisco apresenta a necessidade de os 

cônjuges se libertarem de velhas feridas, principalmente aquelas que não permitem 

que a pessoa ame verdadeiramente, sendo ela, portadora de um amor egocêntrico e 
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individualista. Na sequência o Documento aborda a necessidade de um 

acompanhamento para os casais divorciados. Para ele, alguns divórcios são 

inevitáveis, entretanto "deve ser considerado um remédio extremo"424. O 

acompanhamento a estes casais deve ser feito, especialmente se existem filhos ou 

caso de pobreza em tal família. Francisco é enfático ao afirmar que o cuidado a 

estas pessoas não enfraquece a fé e o testemunho cristão "sobre a indissolubilidade 

do matrimônio; antes, ela exprime precisamente neste cuidado a sua caridade"425, 

por isso se faz necessário ajudar e acolher. De igual forma, Francisco apresenta seu 

desejo de se desburocratizar os processos para reconhecimento de nulidade 

afirmando a "necessidade de tornar mais acessíveis, ágeis e possivelmente 

gratuitos"426 tais procedimentos. Ao fim do capítulo, é apresentado alguns casos 

complexos seja dos matrimônios mistos e dos casos de disparidade de culto, além 

daqueles em que a família vive a experiência de ter um de seus membros com 

tendência homossexual. Categoricamente, Francisco reafirma a necessidade de 

olhar para todos os membros da família a partir de sua dignidade humana, inclusive 

evitando, sempre, o desrespeito e a discriminação. Entretanto, fica claro que na 

visão da Igreja "não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer 

analogias, sequer remotas, entre as uniões homossexuais e o desígnio de Deus 

sobre o matrimônio e a família"427. Para encerrar o capítulo, Francisco adverte para 

a necessidade de um acompanhamento para as famílias que perdem um ente 

querido e afirma que "não podemos deixar de oferecer a luz da fé para acompanhar 

as famílias que sofrem tais momentos"428, ainda que, no luto, haja “momentos em 

que é preciso ajudar a descobrir que, embora tenhamos perdido um ente querido, 

existe ainda uma missão a cumprir e não nos faz bem querer prolongar a tristeza, 

como se isto fosse uma homenagem"429. Para finalizar  afirma que:  

 

Quanto melhor vivermos nesta terra, tanto maior felicidade 
poderemos partilhar com os nossos entes queridos no céu. Quanto 
mais conseguimos amadurecer e crescer, tanto mais poderemos 
levar-lhes coisas belas para o banquete celeste.430 
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O capítulo sete vem propor pontos importantes para a educação dos 

filhos e o documento situa os pais como incidentes "para bem ou para mal, no 

desenvolvimento dos seus filhos"431 e é exatamente por isso que são eles e é a 

família o lugar de apoio e o ponto de partida da educação que "envolve a tarefa de 

promover liberdades responsáveis, que, nas encruzilhadas, saibam optar com 

sensatez e inteligência"432. O Documento aborda a importância de os pais criarem 

uma formação ética aos filhos e também reconhecerem o valor da correção a fim de 

que estas se tornem estímulos para que os filhos possam ir mais além433. De 

maneira incisiva, Francisco situa a vida familiar como lugar de educação sendo ela 

"a primeira escola dos valores humanos, na qual se aprende o bom uso da 

liberdade434. Dessa forma, é na família que a criança aprende coisas fundamentais 

como conviver e aceitar as diferenças entre os membros da família. Num ponto 

seguinte, a Exortação fala sobre a educação sexual, importantíssima para a 

formação dos filhos. O papa aborda o ensino sexual, que hoje se limita a informar, 

levando os adolescentes a acreditarem na importância do sexo saudável mas sem 

se preocupar em apresentar o amor, por isso o Documento afirma 

 

É importante, ensinar um percurso pelas diversas expressões do 
amor, o cuidado mútuo, a ternura respeitosa, a comunicação rica de 
sentido. Com efeito, tudo isto prepara para uma doação íntegra e 
generosa de si mesmo que se expressará, depois de um 
compromisso público, na entrega dos corpos. Assim a união sexual 
no matrimônio aparecerá como sinal de um compromisso totalizante, 
enriquecido por todo o caminho interior.435 
 

Por fim, o capítulo aborda a importância da família para a transmissão da 

fé, o Documento situa, assim, o papel singular da família para o anúncio e vivência 

do Evangelho. De igual forma "no coração de cada família, deve ressoar também o 

querigma, a tempo e fora de tempo, para iluminar o caminho"436. Francisco é 

categórico ao afirmar que somente a partir disso que a "pastoral familiar poderá 

conseguir que as famílias sejam simultaneamente igrejas domésticas e fermento 

evangelizador na sociedade".437 
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O capítulo oito, sob o título "acompanhar, discernir e integrar a fragilidade" 

vem propor um olhar mais atento especialmente aos fiéis que não podem participar 

plenamente dos sacramentos e da vida eclesial. O documento reconhece estas 

pessoas como frágeis e marcadas pelo amor ferido e afirma ser papel da Igreja 

"acompanhar, com atenção e solicitude (...) dando-lhes de novo confiança e 

esperança, como a luz do farol de um porto ou de uma tocha acesa no meio do povo 

para iluminar aqueles que perderam a rota ou estão no meio da tempestade"438. 

Francisco e os padres sinodais afirmam a necessidade do "discernimento das 

situações chamadas 'irregulares', de maneira que todos sintam-se integrados no 

ambiente eclesial, ainda que não participando plenamente dos sacramentos, mas, 

reconhecendo-se como partícipes de um mesmo corpo, o Corpo Místico de Cristo, 

com isso o Documento afirma 

 

Na abordagem pastoral das pessoas que contraíram matrimônio civil, 
que são divorciadas novamente casadas, ou que simplesmente 
convivem, compete à Igreja revelar-lhes a pedagogia divina da graça 
nas suas vidas e ajudá-las a alcançar a plenitude do desígnio que 
Deus tem para elas, sempre possível com a força do Espírito 
Santo.439 

 

Neste sentido, a Exortação é categórica ao dizer que não existe receita ou 

norma que seja geral a todos, mas que os casos precisam ser analisados pelos 

pastores. O que também não significa que a partir de então as leis se adequarão aos 

anseios das pessoas. De igual maneira, Francisco é enfático ao dizer que "se não 

devia esperar do Sínodo ou desta Exortação uma nova normativa geral de tipo 

canônico, aplicável a todos os casos"440, ele vai mais além e diz que o que é 

possível fazer é encorajar para um reto discernimento e que "os sacerdotes têm o 

dever de 'acompanhar as pessoas interessadas no caminho do discernimento, em 

conformidade com o ensinamento da Igreja e com as orientações do bispo"441. 

Dessa forma, "o discernimento deve ajudar a encontrar os caminhos possíveis de 

resposta a Deus e de crescimento no meio dos limites"442. Tudo isso necessita ser 

plasmado através da ótica da misericórdia de maneira a não esconder o ideal cristão 

sobre o matrimônio ou até excluir a justiça e a verdade mas para que, especialmente 
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os casais que vivem situações complexas sintam-se acolhidos e confiantes para 

falarem com seus pastores. Francisco afirma que estes casais "seguramente 

receberão uma luz que lhes permita compreender melhor o que está acontecendo e 

poderão descobrir um caminho de amadurecimento pessoal"443. 

O último capítulo  traz o tema da "espiritualidade conjugal e familiar", 

como o titulo sugere, o Documento aborda a necessidade de uma vida familiar 

plasmada na oração porque, para ele, "se a família consegue concentrar-se em 

Cristo, ele unifica e ilumina toda a vida familiar".444 Neste sentido Francisco faz uma 

ponte entre a vida da família cristã com a própria vida de Cristo, advertindo que as 

dificuldades familiares são a participação ao mistério da Cruz e, de igual maneira, os 

momentos de profunda alegria refletem a participação da família na Ressurreição445, 

neste sentido "a oração em família é um meio privilegiado para exprimir e reforçar 

esta fé pascal. (...) o caminho comunitário de oração atinge o seu ponto culminante 

ao participarem juntos na Eucaristia, sobretudo no contexto do descanso 

dominical"446. Neste processo espiritual todos da família são chamados a 

reconhecerem no outro o próprio Cristo447 e assim, convidados também a manterem-

se firmes numa espiritualidade rica e frutífera a fim de, ser a família, agente 

transformadora não apenas na própria vida familiar como também na vida em 

sociedade. Assim afirma o documento: "A família vive a sua espiritualidade própria, 

sendo ao mesmo tempo uma igreja doméstica e uma célula viva para transformar o 

mundo"448. 

Como nos demais documentos do Magistério de Francisco,  a 

Colegialidade aparece insistentemente nas entrelinhas. Amoris Laetitia apresenta o 

pensamento de diversas Conferências Episcopais como da Espanha, Coreia, 

Argentina, Itália, Austrália, Quênia, além do México e das Latino-americanas 

Argentina, Colômbia, Chile e o próprio documento de Aparecida do CELAM. Mais do 

que os pensamentos de tais Conferências Episcopais, a voz da Colegialidade 

aparece, de fato, nas mais de cento e trinta citações dos relatórios finais dos 

Sínodos ocorridos em 2014 e 2015. Isso mostra que, Francisco não apenas 

convocou os Sínodos para tratar sobre a questão da família, mas, de fato, utilizou-se 
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de todo o pensamento dos padres sinodais para apresentar uma Exortação 

exatamente com estes pensamentos. 

 

5. Considerações referentes a Colegialidade nos documentos 

pontifícios 

 

Ao fazer uma leitura atenta dos documentos pontifícios da era Francisco 

fica bastante claro que o atual papa preza veementemente pela Colegialidade, seja 

nas tantas vezes que ele cita e absorve o pensamento das Conferências Episcopais, 

seja nas vezes que escuta e transmite a voz dos padres sinodais ou quando 

reconhece e assume para si o pensamento de outros papas. É interessante que a 

maneira de Francisco governar e apresentar seu pensamento é, na verdade, de 

modo a valorizar os outros, ou seja, ele esquiva-se de apontar os holofotes a si, 

ainda que saiba ser impossível viver um anonimato. 

Tais perspectivas dão também a certeza de que Francisco busca, de 

maneira sutil, mas muito emblemática, trazer as periferias ao centro da Igreja. Assim, 

pelo que parece, Roma deixa de ser o ponto referencial da Igreja e passa a buscar 

outras referências para si. Em outras palavras, ao invés de as Igrejas particulares 

olharem para Roma a fim de descobrir o melhor modo de ser e agir, é Roma quem 

passa a olhá-las a fim de se autorreconhecer nelas, e com elas aprender. Ao invés 

de o papa dizer ao Colégio o que deve ser feito para o bem da Igreja, ele absorve as 

riquezas das Igrejas particulares e as apresenta ao mundo. Dessa forma, percebe-

se que a Igreja proposta por Francisco é uma Igreja circular, onde todos conseguem 

olhar bem o que cada uma tem de melhor. Este é o sentido de os cinco continentes 

estarem representados nos documentos mais importantes do atual Sumo Pontífice. 

Esta transposição de pensamento, de uma Igreja piramidal para uma Igreja circular,  

leva as Igrejas particulares a reconhecerem sua grande responsabilidade perante 

toda a Igreja universal. Leva a crer, também, que a integralidade, abordada por 

Francisco em Laudato Si, não está e nem pode estar ligada apenas à questão 

ambiental. Ela pode e deve ser aplicada em todos os campos eclesiais, haja vista 

que é sempre importante que todos se reconheçam como partícipes de uma única e 

mesma missão deixada por Cristo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da presente dissertação, chegamos à percepção de que 

Jorge Mario Bergoglio e o Papa Francisco são, de fato, a mesma pessoa, cercado 

dos mesmos pensamentos e motivado por um único Espírito. Isto se verifica pela 

maneira com que ele tratava e trata as pessoas, aliás, a maneira com que ele se 

sente e busca estar próximo de cada um que o acerca. Percebe-se, entretanto, que 

este homem que mostra ao mundo uma fé inabalável, e que busca viver de maneira 

colegiada, foi um ser humano em constante processo de aprendizado.  

 

Ao perceber os escritos do Cardeal Bergoglio, nos deparamos com uma 

pessoa, de fato, diferente, que não fala da proximidade, mas se faz próximo às 

pessoas, sejam do povo simples, sejam do clero, seja quem for. Mais do que isso, 

ele é alguém que se coloca no lugar do outro; coloca-se como um membro da Igreja 

igual aos outros. Reconhece-se como pequeno, pecador e que, do mesmo jeito dos 

demais, precisa buscar se assemelhar a Jesus Cristo. Este é e deve ser o único 

ideal de todo o cristão, e o que Francisco nos ensina com suas atitudes. 

É interessante que, ao analisar tais coisas, percebemos que, na 

realidade, Francisco é alguém que busca voltar às Fontes, voltar ao Evangelho e a 

Jesus Cristo, que se encarnou numa família pobre, nasceu numa manjedoura e em 

toda sua vida buscou se aproximar das pessoas porque sabia que somente estando 

próximo seria capaz de mostrar o Pai ao povo. Somente sendo próximo ao povo 

seria capaz de ser reconhecido como Caminho que leva ao Pai. Esta proximidade de 

Jesus é a que vemos em Francisco que, ao ser tão peculiar, não busca holofotes 

sobre si, mas os aponta veementemente a Deus. Dessa forma, quando optamos por 

escolher o papa Francisco como objeto da presente pesquisa, a intenção não era 

apresentar o papa, mas compreender melhor suas ações que são capazes de nos 

levar para mais perto de Deus. 

 

Ao compreender melhor a vida de Jorge Mario Bergoglio, e suas 

influências no pontificado de Francisco, percebemos que a novidade eclesial que 

pensamos ter sido trazida por ele, a partir daquele dia 13 de março, na realidade não 

traz novidade alguma. Pelo contrário, o que ele traz é a pura recepção do Concílio 

Vaticano II, que propôs um retorno às Fontes, por meio de um aggiornamento da 
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Igreja em sua relação com o mundo. Portanto, a novidade de Francisco não são os 

ensinamentos que ele traz, mas o fato de que ele tem autonomia suficiente para, 

verdadeiramente, reatar o elo entre os ideais de João XXIII e a vida concreta de todo 

o Povo de Deus que, infelizmente, o Sínodo de 1985 procurou desfazer.  

 

Esse aggiornamento, proposto há mais de cinquenta anos, se refere 

também à Colegialidade que, a nosso ver, deve ser compreendida não apenas sob a 

relação entre os bispos com o bispo de Roma, mas, de maneira mais ampla sob a 

relação de todos e em todos os âmbitos da vida intra e extra eclesial. Isso se deve 

ao fato de percebermos que, a Colegialidade é, principalmente, a compreensão de 

que cada um pertence ao Corpo que é a Igreja Povo de Deus, do qual Cristo é a 

cabeça, e, consequentemente, cada um tem sua coresponsabilidade perante o todo. 

Dessa forma, uma Igreja colegiada é uma Igreja que reconhece o papel de cada um 

e, de maneira singular, que cada um reconhece seu papel. Uma vez reconhecido o 

papel e importância dentro da Instituição cada um se vê impelido a fazer sua parte e 

sabe que não deve existir maiores nem menores, superiores ou inferiores, 

soberanos ou submissos, ainda que haja funções, ministérios e vocações diferentes 

dentro da instituição eclesial.  

 

Percebemos que Francisco tem essa visão de Igreja quando decide morar 

na casa Santa Marta e fazer suas refeições junto aos funcionários da Cúria; ou 

quando decide criar um grupo de Cardeais para ajudá-lo nas principais tomadas de 

decisões; ou ainda quando encurva a cabeça deixando claro que é importante que a 

multidão o abençoe antes que ele possa abençoá-la. Percebemos, por fim que, sim, 

Francisco é um papa que se pauta no Vaticano II e por isso compreende a 

Colegialidade como a espinha dorsal que pode manter firme um novo rosto de 

Igreja, mais próxima das necessidades e desafios do mundo atual 

A presente dissertação não teve, sob hipótese alguma, a ingênua 

intenção de encerrar o assunto, e nem mesmo abordar todos os aspectos de 

Francisco sobre o tema da Colegialidade, especialmente porque Francisco nos 

apresenta todos os dias novos aspectos de uma Igreja colegiada, na qual os 

pastores reconhecem suas ovelhas e estas reconhecem sua voz, ou os pastores se 

reconhecem em suas ovelhas e estas se veem reverberadas na voz do pastor, como 

nos indica ou poderia nos indicar o Evangelho João (Cf Jo 10,14ss).  



180 
 

REFERÊNCIAS 

 

FONTES PRIMÁRIAS 

 

CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium 

sobre a Igreja. IN: Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. São Paulo: 

Paulus, 2001. (Clássicos de Bolso) 

 

––––––. Constituição pastoral Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo de hoje. 

IN: Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2001. 

(Clássicos de Bolso) 

 

______. Decreto Christus Dominus sobre o múnus pastoral dos bispos na Igreja. IN: 

Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2001. 

 

CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Documentos do CELAM: 

Conclusões das Conferências do Rio de Janeiro, de Medellín, Puebla e Santo 

Domingo. Conselho Episcopal Latino-Americano. São Paulo: Paulus, 2004 

 

––––––. Documento de Aparecida: Texto conclusivo da V Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano e do Caribe. São Paulo: Paulus, 2007. 

 

FRANCISCO. Carta Encíclica Lumen Fidei. São Paulo: Paulinas, 2013. 

 

______. Exortação Apostólica Evangelli Gaudium sobre o anúncio do 

Evangelho no mundo atual. São Paulo: Paulinas, 2013. 

 

______. Carta Encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. São Paulo: 

Paulinas, 2015. 

 

______. Exortação Apostólica Pós Sinodal Amoris Laetitia sobre o amos na 

família. São Paulo: Paulinas, 2016. 

 



181 
 

JOÃO XXIII. Constituição Apostólica com a qual é convocado o Concílio Ecumênico 

Vaticano II. IN: Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. São Paulo: 

Paulus, 1997.  

 

______. Discurso na abertura solene do Concílio. IN: Documentos do Concílio 

Ecumênico Vaticano II. São Paulo. Paulus: 1997.  

 

JOÃO PAULO II. Discurso inaugural pronunciado no seminário Palafoxiano de 

Puebla de Los Angeles, México. IN: Documentos do CELAM: conclusões das 

Conferências do Rio de Janeiro, de Medellín, Puebla e Santo Domingo. São 

Paulo: Paulus, 2004.  

 

 

FONTES  SECUNDÁRIAS  

 

LIVROS 

 

ALBERIGO, Giuseppe. Breve história do Concílio Vaticano II. Aparecida: 

Santuário, 2006. 

 

––––––. (Coord.). História do Concílio Vaticano II. Petrópolis: Vozes, 1995. 

(Coleção História do Concílio Vaticano II: 1959-1965.)  

 

––––––. História dos Concílios Ecumênicos. Tradução José Maria de Almeida. 

São Paulo: Paulus, 1995. 

 

ALCALÁ, Manuel. Sínodos, Concilios, Iglesias. Madrid: BAC, 1998.  

 

ALMEIDA, Antonio José de. Aggiornamento. IN: PASSOS, João Décio, SANCHEZ, 

Wagner Lopes. Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulinas; Paulus, 

2015. 

 

______. Lumen Gentium: a transição necessária. São Paulo: Paulus, 2005.  

 



182 
 

AURÉLIO, pe. Marlos C.Ss.R. A Igreja do Papa Francisco à luz do Vaticano II. 
Aparecida: Santuário, 2016. p. 184. 
 

AZCUY, V.R; GALLI, C.M; GONZÁLEZ, M. Escritos Teológico-Pastorales de 

Lucio Gera: 1. Del Preconcilio a la Conferencia de Puebla (1956-1981). Buenos 

Aires: Agape. 2006. 

 

AZCUY, Virginia R. IN: GERA, Lucio. La Teología Argentina del Pueblo, Santiago: 

Universidad Alberto Hurtado, 2015. 

 

BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil: de João XXIII a João Paulo II, de 

Medellín a Santo Domingo. Petrópolis. Rio de Janeiro. Vozes. 1993.  

 

BOAS, Alex Villas. A densidade Teológica dos gestos de Francisco. IN: SANCHES, 

Wagner Lopes; Figueira, Eulálio (orgs). Uma Igreja de portas abertas: nos 

caminhos do papa Francisco. São Paulo: Paulinas, 2016.  

 

BERGAMINI, A. Quaresma. In: SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achille M (orgs). 

Dicionário de Liturgia. São Paulo: Paulus, 1992.  

 

BERGOGLIO, Jorge Mario. Reflexiones Espirituales sobre la vida apostólica. 

Buenos Aires: Mensajero, 2013. 

 

CALIMAN, Cleto. A eclesiologia do Concílio Vaticano II e a Igreja no Brasil. IN: 

GONÇALVES, Paulo Sérgio Lopes; BOMBONATTO, Vera Ivanise (Orgs.). Concílio 

Vaticano II: análises e prospectivas. São Paulo: Paulinas, 2004. (Coleção 

Alternativas) 

 

COMBLIN, José. O povo de Deus. São Paulo: Paulus, 2002.  

 

DENZINGER, Henrici. Compêncio dos símbolos, definições e declarações de fé 

e moral. São Paulo: Paulinas; Loyola, 2015.  

 

EMONET, Pierre. Inácio de Loyola: lenda e realidade. São Paulo: Loyola, 2016. 



183 
 

 

FURLONG, Guillermo. Los Jesuitas y la cultura Riuplatense. Buenos Aires: 

Universidad del Salvador, 1984. 

 

GERA, Lucio. La Teología Argentina del Pueblo. Santiago: Universidad Alberto 

Hurtado, 2015. 

 

GONZÁLEZ, Sergio Torres. Fidelidade e esperança. Ecos vibrantes de Puebla e 

Santo Domingo. IN: Caminhos da Igreja na América Latina e no Caribe: novos 

desafios/SOTER e Ameríndia (orgs). São Paulo: Paulinas, 2006.  

 

HAIGHT, Roger. Espiritualidade cristã para buscadores: reflexões sobre os 

Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola. Petrópolis: Vozes, 2015. 

 

IVEREIGH, Austen. El gran reformador: Francisco, retrato de un papa radical. 

Buenos Aires: B, 2015.  

 

JOSAPHAT, Carlos. Colegialidade. IN: PASSOS, João Décio; SANCHES, Wagner 

Lopez (dir). Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2015.  

 

JUNIOR, Fernando Altemeyer. A recepção do projeto do papa Francisco. IN. 

SANCHES, Wagner Lopes; Figueira, Eulálio A. P. (ogs). Uma Igreja de portas 

abertas: nos caminhos do papa Francisco. São Paulo: Paulinas. 2016.  

 

 

KASPER, Walter. El papa Francisco: revolución de la ternura y el amor. Raíces 

teológicas y perspectivas pastorales. Maliano: Sal Terrae, 2015.  

 

KUZMA, Cesar. Cantar com Francisco! Provocações eclesiológicas a partir da 

Evangelli Gaudium. IN: AMADO, Joel Portella; FERNANDES, Leonardo Agostini 

(orgs). Evangelli Gaudium em questão: Aspectos bíblicos, teológicos e 

pastorais. São Paulo: Paulinas; Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2014.  

 



184 
 

LARRAQUY, Marcelo. Código Francisco: Cómo el papa se transformó en el 

principal líder político global y cúal es su estrategia para cambiar el mundo. 

Buenos Aires: Sudamericana, 2016. 

 

LEGRAND, Hervé. Colegialidade. IN: LACOST, Jean-Yves. Dicionário Crítico de 

Teologia. São Paulo: Paulinas: Loyola, 2004.  

 

LIBANIO, João Batista. Concílio Vaticano II: Em busca de uma primeira 

compreensão. São Paulo: Loyola, 2005. 

 

______.Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano: do Rio de 

Janeiro a Aparecida. São Paulo. Paulus, 2007.  

 

LOPES, Geraldo. Gaudium et Spes: texto e comentário. São Paulo: Paulinas, 2011.  

______. Lumen Gentium: texto e comentário. São Paulo: Paulinas, 2011. 

 

LORSCHEIDER, Aloísio. Alocução introdutória aos trabalhos da III Conferência 

Geral do Episcopado Latino-Americano. IN: Documentos do CELAM: conclusões 

das Conferências do Rio de Janeiro, de Medellín, Puebla e Santo Domingo. São 

Paulo: Paulus, 2004.  

 

MARTINA, Giacomo. História da Igreja de Lutero a nossos dias: IV A era 

contemporânea. São Paulo: Loyola, 1997.  

 

MELLONI, Alberto. Parte II - Nível Canônico e Institucional: Senatus communionis. 

IN: Reforma da Cúria Romana. Petrópolis: Vozes, 2014. 

 

MERZ, Ester-Marie; SCHWABENEDER, Mathilde. Francisco: de hijo de 

inmigrantes a papa. Lima: Fondo, 2015. 

 

MORAES, Abimar Oliveira. O anúncio do Evangelho na atualidade: uma introdução 

à Evangelli Gaudium. IN. AMADO, Joel Portella; FERNANDES, Leonardo Agostini 

(orgs). Evangelli Gaudium em questão: aspectos bíblicos, teológicos e pastorais. 

São Paulo: Paulinas - Rio de Janeiro: PUC- Rio, 2014.  



185 
 

 

O'MALLEY, John W. O que aconteceu no Vaticano II. São Paulo: Loyola, 2014.  

 

PAPA FRANCISCO. Entrevista exclusiva do Papa Francisco ao Pe. Antonio 

Spadaro SJ, São Paulo: Paulus; Loyola, 2013. 

 

PASSOS, João Décio.  A Igreja em saída e a casa comum: Francisco e os desafios 

da renovação. São Paulo: Paulinas. 2016.  

 

POLITI, Sebastian. Teologia del pueblo: Una propuesta argentina a la teologia 

latinoamericana 1967-1975. Buenos Aires: Castañeda;  Guadalupe, 1992. 

 

RUBÍN, Sergio; AMBROGETTI, Francesca. El Jesuita: la história de Francisco, el 

papa argentino. Buenos Aires: Vergara, 2010. 

 

SARANYANA, Josep-Ignasi. Breve história de la teología en América Latina. 

Madrid: BAC, 2009. 

 

SCAVO, Nello. A lista de Bergoglio: os que foram salvos por Francisco durante 

a ditadura. A história jamais contada. São Paulo: Loyola; Paulinas; Paulus, 2013. 

 

SOUZA, Ney. Contexto e desenvolvimento histórico do Concílio Vaticano II. In: 

GONÇALVES, Paulo Sérgio Lopes; BOMBONATTO, Vera Ivanise (Orgs.). Concílio 

Vaticano II: análises e prospectivas. São Paulo: Paulinas, 2004.  (Coleção 

Alternativas). 

 

VEDIA, Mariano de. En el nombre del papa: La Iglesia y el gobierno argentino. 

Los años en que Jorge Bergoglio fue un enemigo. Buenos Aires: Planeta, 2015. 

 

VIDAL, José Manuel; BASTANTE, Jesús. Francisco o novo João XXIII: Jorge 

Mario Bergoglio o primeiro pontífice americano para uma nova primavera da Igreja. 

Petrópolis: Vozes, 2013.  

 

ARTIGOS 



186 
 

 

BEOZZO, José Oscar. O Concílio Vaticano II: etapa preparatória. IN: 

http://www.vidapastoral.com.br/artigos/documentos-e-concilios/o-concilio-vaticano-ii-

etapa-preparatoria/ acesso em 10/01/2017 

 

CAVACA, Osmar. Povo de Deus: o Espírito Eclesiológico da Lumen Gentium. 

IN: TheAR – Revista de Teologia e Assuntos Religiosos, São José dos Campos, ano 

1, n. 1, p. 18-34, 2012. 

 

FERNANDEZ, Víctor Manuel. Quien cambió el documento de aparecida y qué 

quedó en pie [en línea]. Criterio, 2330 (septiembre, 2007) 

http://www.revistacriterio.com.ar/iglesia/iquestquien-cambio-el-documento-de-

aparecida-y-quequedo-en-pie/ Disponible en: 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/rectorado/quien-cambio-documento-

aparecida-fernandez.pdf [acessado em 29/05/2017] 

 

KERKHOFS, Jan. Os membros do Sínodo. IN: Concilium/208 - 1986/6: Número 

especial sobre o Sínodo 1985. 

 

LORSCHEIDER, Aloísio. Testemunho sobre o Sínodo Extraordinário na luz do 

Vaticano II, passados 20 anos. IN: Concilium/208 - 1986/6: Número especial sobre 

o Sínodo 1985.  

 

OTTAVIANI, Edelcio. Doença, convalescença e ascese: o que suporta um corpo. 

Notas sobre o cuidado com a mãe Terra, nossa casa comum. IN Cultura 

Teológica nº 87. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/index.php/culturateo/article/view/rct.i87.28563. Acesso 

11/01/2018. 

 


