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Estou muito contente, portanto, com o fato de 30Giorni fazer uma nova edição deste
pequeno livro que contém as orações fundamentais dos cristãos, amadurecidas ao longo
dos séculos. Elas nos acompanham durante todas as vicissitudes da nossa vida e nos ajudam a celebrar a liturgia da Igreja rezando. Faço votos de que este pequeno livro possa se
tornar um companheiro de viagem para muitos cristãos.
da apresentação do cardeal Joseph Ratzinger
(eleito Papa em 19 de abril de 2005 com o nome de Bento XVI)

QUEM REZA SE SALVA
O livrinho Quem reza se salva
que 30Dias já distribuiu
centenas de milhares de exemplares,
contém as orações mais simples
da vida cristã como as da manhã
e da noite, e tudo o que ajuda
para uma boa confissão.

CUSTA APENAS 1€
o exemplar mais despesas
de expedição.

AS OUTRAS EDIÇÕES
EM LÍNGUA ITALIANA, FRANCESA,
ESPANHOLA, INGLESA,
ALEMÃ E CINESA

É possível solicitar
exemplares de todas as edições
(a edição italiana apresenta-se
em dois formatos, grande e pequeno),
escrevendo a 30GIORNI via Vincenzo Manzini,45 - 00173 Roma
Ou ao endereço e-mail: abbonati30g@30giorni.it

Padre Giacomo Tantardini
27 de março de 1946 – 19 de abril de 2012

«Veni ergo Domine Iesu...
Ad me veni, quaere me, inveni me,
suscipe me, porta me»
“Vem, então, Senhor Jesus...
Vem a mim, busca-me,
encontra-me, toma-me
nos braços, carrega-me”
(Santo Ambrósio,
Expositio in psalmum 118)

IGREJA

A redação da revista 30Dias na
Igreja e no mundo, dirigida por Giulio Andreotti, anuncia o falecimento de padre Giacomo Tantardini,
ocorrida na noite de quinta-feira,
19 de abril de 2012, em Roma.
Sacerdote, alma da nossa revista
juntamente com o senador Andreotti que a dirige desde 1993,
padre Giacomo Tantardini nasceu
em Barzio (Lecco), em 27 de março de 1946.
Batizado em 31 de março do
mesmo ano, foi crismado pelo
beato cardeal Ildefonso Schuster
em 7 de julho de 1953 e recebeu a
primeira comunhão em 27 de
maio de 1954.
Estudou Teologia na Faculdade
Teológica de Milão do Seminário
de Venegono. Encontrou Dom Luigi Giussani e foi ordenado sacerdote pelo cardeal Giovanni Colombo,
arcebispo de Milão, em 27 de junho de 1970. No início da década
de 1970 obteve a licenciatura em
Direito Canônico junto à Pontifícia

Universidade Gregoriana. Realizou
a sua atividade pastoral principalmente entre os estudantes da Universidade de Roma. Incardinado na
diocese de Roma, de 1983 a 1997
foi pároco em Santa Margherita
Maria Alacoque no bairro Tor Vergata e assistente eclesiástico da Universidade de Roma “Tor Vergata”.
Lecionou na Libera Università San
Pio V de Roma, na Università degli
Studi de Pádua e na Pontifícia Faculdade Teológica San Bonaventura – Seraphicum – de Roma.
No início da década de 1980, a
pedido de jovens que se convertiam ao cristianismo, reuniu em
um pequeno livro as orações mais
simples da vida cristã e tudo o que
ajuda a fazer uma boa confissão. O
pequeno livro Quem reza se salva,
traduzido em várias línguas, é distribuído em centenas de milhares
de exemplares em todo o mundo. A
apresentação do pequeno livro foi
escrita pelo cardeal Joseph Ratzinger, em 18 de fevereiro de 2005.

Na primeira página, padre Giacomo, em Pádua, em 25 de novembro de 2008, durante a apresentação
do livro Montini e Agostino. Sant’Agostino negli appunti inediti di Paolo VI, publicado por 30Giorni;
aqui, à direita, padre Giacomo durante a missa solene por ocasião de seu quadragésimo aniversário de sacerdócio,
na igreja paroquial de Santo Alexandre, em Barzio (Lecco), sua cidade natal, em 1º de agosto de 2010.
À sua esquerda, o então pároco de Barzio, padre Alfredo Comi
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Confiança!
É a mão de Jesus
que tudo conduz...
Santa Teresa
do Menino Jesus

Em 2010, padre Giacomo completava quarenta anos de sacerdócio. Para recordar
o evento, padre Alfredo Comi, pároco de Barzio desde a época em que padre Giacomo
foi ordenado sacerdote, escreveu-lhe convidando-o a ir à sua cidade natal,
em 1º de agosto daquele ano. Publicamos a carta de resposta de padre Giacomo

Roma, junho de 2010
Caríssimo padre Alfredo,
agradeço-lhe, contente com o convite a recordar o quadragésimo aniversário da minha ordenação sacerdotal em Barzio, no primeiro domingo de agosto, quando celebramos em
nossa paróquia a festa de Nossa Senhora do Rosário.
Quantas recordações transbordantes de comoção e gratidão ao Senhor
renova a festa de Nossa Senhora do
Rosário, com a procissão à noite pelas
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ruas da cidade! Aquelas festas e aquelas procissões foram talvez o momento mais alegre e bonito da minha infância. Como era bonita aos olhos de
um menino a imagem toda dourada
de Nossa Senhora exposta na igreja e
carregada em procissão!
Só recentemente soube por minhas irmãs que minha mãe, logo depois do meu batismo, ofereceu a
Nossa Senhora, diante daquela imagem, o seu primeiro filho, que um
instante antes se tornara filho de
Deus. Quantas lágrimas de gratidão

ofereceu à minha vida esse gesto de
minha mãe.
Gostaria de exprimir todo o caminho destes quarenta anos de sacerdócio com as palavras de Santo Ambrósio: “Omnia igitur habemus in Christo,
omnia Christus est nobis / Em Cristo temos tudo, Cristo é tudo para nós”.
Aprendi essas palavras de cor em
meu seminário e já então me pareciam muito bonitas. Foi o caminho
dos anos, com os encontros de graça,
a renovada misericórdia pelos pobres pecados, os milagres, que tornaram tão real, tão bonita, tão próxima
do meu pobre coração a própria realidade que essas palavras indicam.
Assim, “para o louvor de sua graça
gloriosa, com que nos agraciou no
seu bem-amado” (São Paulo, Carta
aos Efésios 1, 6), transcrevo as palavras de Santo Ambrósio:
“Em Cristo temos tudo.

Cada qual se aproxime dEle: quem
está doente por seus pecados, quem se
sente pregado por sua concupiscência, quem é imperfeito mas tem o desejo de progredir com intensa oração,
quem já cresceu em muitas virtudes.
Somos todos do Senhor e Cristo é
tudo para nós.
Se desejas curar as tuas feridas, ele
é médico; se ardes em febre, ele é fonte; se te encontras oprimido pela culpa, ele é justiça; se precisas de ajuda,
ele é força; se tens medo da morte, ele
é vida; se desejas o paraíso, ele é caminho; se foges das trevas, ele é luz;
se buscas comida, ele é alimento.
‘Provai e vede como é bom o Senhor;
feliz o homem que nele se abriga’
(Salmo 34, 9)”.
Com renovados sentimentos de
gratidão e estima,
padre Giacomo

Não nos cansemos
de rezar. A confiança
faz milagres.
Santa Teresa
do Menino Jesus
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A incredulidade de Tomé,
Sacro Speco, Subiaco (Roma)
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Este número de 30Dias, concluído na redação no dia 20 de abril de 2012,
foi organizado, realizado e revisto com o padre Giacomo Tantardini, como sempre
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Fides christianorum
resurrectio Christi est
Como editorial deste número publicamos o discurso de Paulo VI
aos participantes do Simpósio sobre o mistério da ressurreição de Jesus,
Roma, 4 de abril de 1970

Caros senhores,
sentimo-Nos muito sensibilizados
com as palavras afetuosas e confiantes
que o reverendo Padre Dhanis acaba de
pronunciar em vosso nome, e agradecemos ao Senhor este encontro que Nos
proporcionou com especialistas altamente qualificados de exegese, de teologia e de filosofia, que fraternamente vieram apresentar as suas investigações sobre o mistério da ressurreição de Cristo.
Sim, sentimos realmente grande alegria
com este Symposium, facilitada pela
amável hospitalidade do Instituto “São
Domingos”, e congratulamo-Nos com os
responsáveis e com todos os que nela tomam parte, acolhendo-os aqui com todo
o coração, feliz por lhes exprimirmos,
com a nossa elevada estima, a nossa particular benevolência e os nossos mais vivos
encorajamentos.
¬

Paulo VI rezando no Santo Sepulcro

Nestas páginas, alguns afrescos do século XIV, Igreja Superior do Sacro Speco, Subiaco, Roma;
na página ao lado, Jesus ressuscitado e o apóstolo Tomé, detalhe
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Para corresponder à vossa expectativa,
quereríamos, com toda a simplicidade,
apresentar-vos alguns pensamentos que
nos são sugeridos por este tema capital
da ressurreição de Jesus, que vós escolhestes tão felizmente como objecto dos
vossos trabalhos.
1. É necessário que vos manifeste, desde já, a importância radical que Nós damos a este estudo, como todos os nossos
filhos e irmãos cristãos e, será ousado dizer, mais do que todos eles, no lugar onde
o Senhor nos colocou na sua Igreja, como
testemunha e guarda privilegiada da fé?
Vós estais todos persuadidos disso!
Toda a história evangélica, porventura
não tem por centro a ressurreição? Sem
ela, o que seriam dos evangelhos que
anunciam “a Boa Nova de Jesus”? Não
encontramos nós, ali, a origem de toda a
pregação cristã, desde o primeiro kerigma,
que nasce precisamente do testemunho
da Ressurreição? (Cfr. Act 2, 32).
Não é ela sempre o polo de toda a
epistomologia da fé, sem a qual perderia
a sua consistência, segundo as próprias
palavras do apóstolo São Paulo: “Se
Cristo não ressuscitou..., vã é a nossa fé”
(Cfr. 1Cor 15, 14) ?
Não é a própria Ressurreição que, por si
mesma, dá sentido à toda a liturgia, às
nossas “Eucaristias”, assegurando-nos a
presença do Ressuscitado que nós cele12
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bramos na acção de graças: “Nós proclamamos a tua morte, Senhor Jesus, nós celebramos a tua ressurreição, nós esperamos a tua vinda na glória” (Anamnese)?
Sim, toda a esperança cristã está fundada na ressurreição de Cristo sobre a qual
está “ancorada” a nossa própria ressurreição com ele. Muito mais, já ressuscitamos
com ele (Cfr. Col 3, 1): toda a nossa vida
cristã está tecida por esta inabalável certeza e por esta realidade escondida, com a
alegria e o dinamismo que derivam delas.
2. Não é para admirar que um mistério assim, tão fundamental para a nossa
fé, tão prodigioso para a nossa inteligência, tenha suscitado sempre, com o
interesse apaixonado dos exegetas, uma
contestação multiforme, ao longo de
toda a história? Este fenômeno já se manifestava durante a vida do evangelista
São João, o qual considerava necessário
explicar que Tomé, o incrédulo, tinha
sido convidado a tocar com as suas
mãos o sinal deixado pelos pregos e o
lado aberto do Verbo da Vida Ressuscitado (Cfr. Jo 20, 24-29).
Como não evocar desde então, as tentativas de uma gnose sempre renascente
em formas múltiplas, para penetrar este
mistério com todos os recursos do espírito humano, e esforçar-se também por
o reduzir às dimensões de categorias ab-

ANO DA FÉ

As três Marias no sepulcro

solutamente humanas? Tentação bem
compreensível, certamente, e sem dúvida inevitável, mas da qual uma propensão temível tende a privar insensivelmente de todas as suas riquezas e do seu
alcance aquilo que, acima de tudo, é um
fato: a Ressurreição do Salvador.
Hoje mesmo – e não é certamente a vós
que temos necessidade de o recordar – vemos esta tendência manifestar as suas últimas consequências dramáticas, chegando

quase a negar, por parte de fiéis que se dizem cristãos, o valor histórico dos testemunhos inspirados ou, mais recentemente, interpretando de maneira puramente
mítica, espiritual ou moral, a ressurreição
física de Jesus. Como haveríamos nós de
não experimentar profundamente o efeito
dissolvente, em tantos fiéis, destas discussões deletérias? Mas, proclamamo-lo com
força: é sem receio que Nós consideramos
tudo isto, porque, hoje como ontem, o ¬
30DIAS N° 3/4 - 2012
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Jesus ressuscitado e Maria Madalena
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testemunho “dos Onze e dos seus companheiros” é capaz, com a graça do Espírito
Santo, de suscitar a verdadeira fé: “É bem
verdade! O Senhor ressuscitou, e apareceu
a Pedro” (Lc 24, 34-35).
3. É com estes pensamentos que Nós
observamos com grande respeito o trabalho hermenêutico e exegético que homens de ciência, qualificados como vós,
fazem sobre este tema fundamental. Este
propósito é conforme aos princípios e às
normas que a Igreja católica estabeleceu
para os estudos bíblicos; basta-Nos aqui
recordar as encíclicas, bem conhecidas,
dos nossos predecessores: Providentissimus Deus, de Leão XIII, em 1893, Divino
afflante Spiritu, de Pio XII, em 1943, e
também a recente Constituição dogmática Dei Verbum, do II Concílio do Vaticano: não só se encontra ali reconhecida, a
sã liberdade de pesquisa, mas recomenda-se também o esforço necessário para
adaptar o estudo da Sagrada Escritura às
necessidades de hoje e para “realmente
descobrir aquilo que o Autor sagrado
quis afirmar” (Cfr. Dei Verbum n. 12).
Esta perspectiva prende a atenção do
mundo da cultura e dá origem a novos
enriquecimentos dos estudos bíblicos.
Somos feliz que assim seja. Como sempre, a Igreja parece a guarda ciosa da revelação escrita; e hoje mostra-se animada por uma preocupação realista: tudo
conhecer e tudo pesar com discernimento, interpretando de maneira crítica o
texto bíblico. Assim, a Igreja, enquanto
se dota de meios para conhecer o pensa-

mento dos outros, procura verificar
aquele que lhe é próprio, e oferecer ocasiões de encontros leais e reconfortantes
a tantos espíritos retos nas suas pesquisas. Ainda mais, a própria Igreja, também ela, encontra as dificuldades relativas à exegese dos textos duvidosos e difíceis, e experimenta a utilidade das diversas opiniões. Santo Agostinho já o notava: “Utile est autem ut de obscuritatibus
divinarum Scripturarum, quas exercitationis nostrae causa Deus esse voluit
multae inveniantur sententiae, cum
aliud alii videtur, quae tamen omnnes
sanae fidei doctrinaeque concordant”
(Ep. ad Paulinum, 149, 3. 34: PL 33, 644)
[É útil, de qualquer modo, que a propósito das passagens obscuras das Sagradas
Escrituras, permitidas por Deus para que
fôssemos induzidos a exercitarmo-nos
na procura, encontrem-se muitas sentenças, desde que as divergências das interpretações não estejam em contraste
com a sã doutrina da fé].
E a Igreja exorta sempre, sobre a orientação de Santo Agostinho, a procurar as
soluções para o estudo e para a oração
em conjunto: “Non solum admonendi
sunt studiosi venerabilium Litterarum,
ut in Scripturis sanctis genera locutionum sciant..., verum etiam, quod est
praecipuum et maxime necessarium,
orent ut intelligant” (De doctrina christiana, 3, 37, 56: PL 34, 89). [Quanto aos estudiosos dos textos sagrados, deve-se
não só levá-los a conhecer os gêneros literários em uso nas Sagradas Escritu- ¬
30DIAS N° 3/4 - 2012
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ras […] mas também, e isso é a coisa
principal e mais necessária, a rezar para
compreenderem].
4. Mas, voltemos ao tema que constitui o objecto do vosso Symposium. Parece-Nos que este conjunto de análises e de
reflexões acaba por confirmar, com a
ajuda de novas investigações, a doutrina
que a Igreja possui e professa no que se
refere ao mistério da Ressurreição. Como notava, com perspicácia e delicadeza, o saudoso Romano Guardini, numa
penetrante meditação de fé, as narrações
evangélicas sublinham “muitas vezes, e
com vigor, que o Cristo Ressuscitado é
diverso do Cristo antes da Páscoa e de todos os outros homens. A sua natureza,
nessas narrações, apresenta algo de estranho. A sua aproximação perturba e
enche de terror. Antes, Ele ‘vinha’ e ‘ia’;
agora, diz-se, Ele ‘aparece inesperadamente’ ao lado dos peregrinos e ‘desaparece’ (Cfr. Mc 16, 9-14; Lc 24, 31-36). As
barreiras corporais, para Ele, já não existem. As fronteiras do espaço e do tempo
já não o limitam. Ele move-se com uma
liberdade nova, desconhecida na terra...
mas, ao mesmo tempo, afirma-se com
energia que Ele é Jesus de Nazaré, em
carne e osso, aquele que antes viveu no
meio dos seus, e não um fantasma...”.
Sim, “o Senhor está transformado. Vive
16
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de modo que não é o mesmo de antes. A
sua existência presente é incompreensível para nós. E, no entanto, ela é corporal, abrange toda a realidade do Salvador... compreendendo mesmo, através
das suas chagas, toda a vida que Ele viveu, as suas vicissitudes, a sua paixão e a
sua morte”. E tudo isto não é apenas uma
sobrevivência gloriosa do seu eu. Estamos diante de uma realidade profunda e
complexa, de uma vida nova plenamente humana: “A penetração, a transformação da vida inteira, compreendendo o
corpo, pela presença do Espírito Santo
[...] Nós operamos esta mudança de perspectiva, que se
chama fé e que nos leva a
não considerar o Salvador
em função do mundo, mas a
considerar o mundo e todas
as coisas em função d’Ele
[...] A Ressurreição desenvolve um germe que Ele
sempre trouxe dentro de si”.
Sim, dizemos com Romano
Guardini, que “temos necessidade da Ressurreição e da
transfiguração para compreender verdadeiramente o
que é o corpo humano [...]

A incredulidade de Tomé

ANO DA FÉ

Na realidade, só o cristianismo ousou
colocar o corpo nas profundezas mais
escondidas de Deus” (Romano Guardini, Le Seigneur, trad. R.P. Lorson, t. 2, Paris, Alsatia, 1945, pp. 119-126).
Diante deste mistério, ficamos tão profundamente admirados e maravilhados,
como diante dos mistérios da Encarnação
e do nascimento virginal de Cristo (Cfr.
São Gregório Magno, Hom. 26 in Evan.,
Ofício litúrgico do domingo in Albis).
Deixemo-nos, então, introduzir com os
Apóstolos na fé em Cristo Ressuscitado,
que é a única pessoa que nos pode trazer a
salvação (Cfr. Act 4, 12). Tenhamos também grande confiança na segurança da
Tradição que a Igreja garante com o seu
magistério, estimulando o estudo científi-

co e, ao mesmo tempo, continuando a
proclamar a fé dos Apóstolos.
Estimados Senhores, estas palavras
muito simples, que proferimos no término dos vossos importantes trabalhos, têm
a única finalidade de vos animar a prosseguir, nesta mesma fé, sem jamais perder
de vista o serviço do Povo de Deus, que foi
inteiramente regenerado “pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para
uma esperança viva” (1Ped 1, 3). E Nós,
em nome d’Aquele “que esteve morto e
reviveu” (Apoc 2, 8), d’Aquele “que é a testemunha fiel, o primogénito dos mortos”
(Ib. 1, 5), damo-vos de todo o coração,
em penhor de abundantes graças para a
fecundidade das vossas investigações, a
Nossa Bênção Apostólica.
q
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CUBA

Recebemos Quien reza se salva
para as comunidades pobres
que visitamos
Havana, 8 de janeiro de 2012
Caro senhor Giulio Andreotti,
paz e saúde!
Escrevo-lhe esta carta para agradecê-lo de todo o
coração pela sua atenção para conosco, em particular, para com as comunidades pobres às quais nos
dedicamos e que visitamos. Recebemos logo e em
bom estado os dois pacotes com os livrinhos Quien
reza se salva.
Ontem, dia 7 de janeiro, começamos o Ano Jubilar Mariano pelos 400 anos do descobrimento no
mar da abençoada estátua da Virgem da Caridade

18

30DIAS N° 3/4 - 2012

Cartas do mundo todo • Cartas do mundo todo • Cartas do mundo todo •

FILIPINAS
CARMELITAS DO MOSTEIRO SAINT JOHN OF THE CROSS

Muito obrigada pelo presente
Who prays is saved
Ozamiz City, 8 de janeiro de 2012
Festa do Batismo do Senhor.

Nestas páginas, algumas imagens dos lugares da Paixão
de Jesus em Jerusalém; acima, uma vista panorâmica
do Monte das Oliveiras; à esquerda, a Sala do Cenáculo

do Cobre e no dia 26 de março teremos a visita do
papa Bento XVI por dois dias.
Não queremos incomodá-lo, mas quando o senhor puder enviar-nos alguma ajuda, saiba que será
muito apreciada e que precisamos muito.
Sem dinheiro para pagar, mas com um coração
agradecido em Cristo, renovamos-lhe os nossos
agradecimentos.
A minha casa está a sua disposição quando quiser nos visitar.
Obrigado e bênçãos,
Sergio León Mendiboure

Gentil senador Andreotti,
Sejam louvados Jesus Cristo e Maria, nossa abençoada Mãe!
Desejamos um Feliz Ano Novo cheio de graças
ao senhor, aos seus familiares e aos seus colaboradores de 30Days!
Muito obrigada pelo presente Who prays is saved que nós solicitamos para poder oferecê-lo como brinde de recordação na iminente festividade
dos cinquenta anos de fundação do nosso Carmelo,
dia 3 de outubro deste ano. Recebemos as dezoito
caixas, perfeitamente embaladas e intactas, pouco
antes do Natal. Agradecemos infinitamente pela
generosa e solícita resposta ao nosso pedido. Ficamos realmente comovidas, e profundamente, pela
chegada dos livros como um presente especial de
amor para nós neste Natal.
Atualmente, em particular aqui em Mindanao,
estamos todos trabalhando ao máximo para fazer o
possível para ajudar com roupas usadas e com todo
tipo de solidariedade a nossa população, vítima do
terrível furacão que atingiu parte do nosso país. Algumas comunidades foram completamente arrasadas ao solo pela chegada inesperada das águas das
enchentes violentas e rápidas, que em algumas regiões chegaram a nove metros e com uma velocidade tal que pegou muitos de surpresa e por isso não
puderam fazer nada sendo por isso arrastados e
afogados. Até hoje ainda não comemos peixe por
causa dos muitíssimos cadáveres perdidos nos nossos mares, ainda na espera de serem recuperados.
Que o Senhor lhe recompense com mil bênçãos
pela sua caridade, gentileza, generosidade e bondade. Vocês e a sua obra dentro da e para a Igreja já
são uma parte importante dos nossos sentimentos
e das nossas orações.
Na nossa primeira carta eu falava da esperança de
conseguir traduzir Who prays is saved em cebuano ¬
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para a nossa gente que se sente mais à vontade em rezar no dialeto local. Para vocês não é um problema se
traduzirmos, não é? Mas não temos certeza de que este projeto possa ser realizado, pois no momento não
temos ninguém disposto a financiar a sua publicação.
De qualquer modo colocamos tudo nas mãos amorosas de Deus.
Que Deus abençoe o senhor, os seus familiares e
os seus colaboradores de 30Days, gentil senador
Andreotti. Mais uma vez obrigada por tudo o que
vocês fizeram por nós. Com relação ao nosso sino,
um amigo engenheiro nos garantiu que é possível
mandar fabricar um de discreta qualidade para o
nosso mosteiro aqui nas Filipinas. Manteremos o
senhor informado sobre este caso.
Todas as bênçãos do Senhor e da nossa BemAventurada Nossa Senhora do Carmo.
Em nome da reverenda madre e da comunidade,
irmã Mary Therese, OCD

CANADÁ
MISSIONÁRIAS DE CRISTO REI

30Dias para as nossas irmãs no Benim e
na Costa do Marfim
Montreal, Quebec, 10 de janeiro de 2012
Senhor diretor,
com estas poucas linhas desejamos agradecer-lhe
sinceramente pela sua fidelidade em nos enviar a
bela revista 30Dias na Igreja e no mundo que nos
coloca a par da difusão, dos compromissos e da
atualidade da Igreja universal no mundo.
Somos uma congregação exclusivamente missionária, que atua em vários países ao lado dos mais pobres, portanto o senhor pode entender o quanto nos
interessa a sua revista. Gostaríamos que as nossas irmãs que estão no Benim e na Costa do Marfim pudes20
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sem se beneficiar das notícias da sua belíssima
publicação. Seria possível, gentilmente, enviar a revista também para elas, assim como
nós recebemos todos os meses? Se a resposta
for positiva, enviaremos o endereço postal
das nossas missões.
Aproveitamos a ocasião para desejar-lhe
um ano de felicidade e de paz. Que o Senhor
sempre o guie. Mais uma vez obrigada pelo
seu gesto de gratuidade.
Em união na oração,
a superiora geral irmã Claudette Morin, MCR

BRASIL
ESCOLA PROFISSIONAL PIAMARTINA INSTITUTO
JOÃO XXIII

Que o Senhor abençoe o seu
trabalho “na Igreja e no mundo”
Ponta Grossa, Paraná,
11 de janeiro de 2012
Prezada redação de 30Dias,
há muitos anos a nossa missão vem recebendo 30Dias, na edição portuguesa e, junto com a minha comunidade religiosa, exprimo o meu grande agradecimento.
Eu, particularmente, moro no Brasil há trinta e
sete anos e trabalho com a comunidade religiosa Piamartina na acolhida e formação humana, cristã e
profissional de crianças, adolescentes e jovens carentes provenientes das classes mais baixas, órfãos e
com situações familiares complicadas, muitas vezes
trágicas.
Enquanto agradeço pela revista, que recebemos
regularmente, gostaria de solicitar-lhes a atualização do nosso endereço.
Muito obrigado pela sua gentil atenção.
Com os melhores votos de boa continuação no
novo ano há pouco iniciado, saúdo cordialmente
pedindo ao Senhor bênçãos pelo seu trabalho “na
Igreja e no mundo”.
Com grande estima,
padre Livio Bosetti
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A igreja da Agonia, perto do Monte das Oliveiras

UGANDA
COMBONIANAS DO LACOR HOSPITAL

Who prays is saved é uma verdadeira
bênção para os doentes
Gulu, 16 de janeiro de 2012
Prezado senador Andreotti,
com esta carta gostaria de informar-lhe que recebi
cinquenta exemplares dos livrinho Who prays is saved, que considero uma imensa dádiva.
Não sei descrever a grande alegria pela oportunidade de dar felicidade aos doentes do nosso hospital, que muitas vezes pedem revistas, jornais, livrinhos de assuntos religiosos para preencher o tempo que não passa nunca.

Muitos deles são pessoas cultas, cristãos convictos que sabem atrair, convencer, transmitir o verdadeiro significado da oração. Eu também considero
Who prays is saved uma verdadeira bênção, vinda a
nós pela sua caridade. Queira apreciar o meu sincero e devido agradecimento, que na realidade é bem
pouco, mas lhe prometo a minha oração e a dos beneficiados.
Com sincero afeto e muito reconhecimento, renovo a minha sincera e devida gratidão e os votos
de um feliz 2012.
Irmã Romilde Spinato
P.S. Estava esquecendo de agradecer-lhe pela belíssima revista 30Giorni em italiano e em inglês que chega
pontualmente. Que o Senhor lhe recompense!
30DIAS N° 3/4 - 2012
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ANGOLA
DOMINICANAS DO MOSTEIRO MÃE DE DEUS

Obrigada por Quem reza se salva
que distribuímos aos pobres
Kuito, 16 de janeiro de 2012
Muito estimado no Senhor
Senhor Giulio Andreotti
Queira receber a nossa cordial saudação no Senhor, desejando-lhe saúde e boa disposição, junto a
todos os seus colaboradores e famílias, esperando
que o ano novo de 2012, tenha lhe trazido alegria e
bênção de Deus Nosso Senhor.

Oliveiras no jardim do Getsêmani
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A nossa comunidade pela graça de Deus nosso
Pai Providente começou o ano novo com entusiasmo renovado, confiando na Sua misericórdia, pelos
dias vindouros. Passamos os dias de Natal com muita alegria comunitária, pela presença do Deus Conosco. Pedimos-lhe que nos dê a graça da fidelidade
e o permanecer sempre no seu Amor.
O motivo desta é apenas dizer o nosso muito obrigado pelo bom acolhimento do nosso pedido dos
panfletos Quem reza se salva, os quais nos chegaram na quantidade de 84 exemplares, tendo já distribuído por todos os pobres do nosso bairro, e da
paróquia de São José.
Agradecemos o vosso empenho e trabalho por
propagar a doutrina da nossa fé de uma maneira
muito acessível a toda a gente simples do povo de
Deus; rezamos para que não vos falte nunca fortaleza e amor na dedicação de tão bela missão na vinha
do Senhor que é a Santa Igreja.
Garanto-lhe a lembrança constante na nossa
oração.
Sempre unidos pela oração,
irmã Maria Reis do Espírito Santo
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A igreja da Flagelação

FRANÇA
ABBAYE NOTRE-DAME SAINT-EUSTASE

A humanidade de Cristo
é a nossa felicidade,
é uma esplêndida dádiva
Eyres-Moncube,
20 de janeiro de 2012
Caro senhor,
um grande agradecimento pelos dois pacotes cada um com um bom número de
exemplares da meditação A humanidade de Cristo é a nossa felicidade.
É uma esplêndida dádiva que poderemos, por
sua vez, doar a sacerdotes e leigos que nos estão
próximos.
Garantimos-lhe a nossa oração agradecida.

BRASIL
DIOCESE DE AMPARO

Desejo que 30Dias receba sempre
as graças de Deus

Abadessa irmã Françoise Marie

Amparo, São Paulo, 20 de janeiro de 2012
MÉXICO

Senhor diretor Andreotti, desejo-lhe muita Paz.
Tem sido motivo de muita alegria receber com muita pontualidade a revista 30Giorni nella Chiesa e
nel mondo, pois assim tenho tido a oportunidade
de acompanhar mais de perto a caminhada de nossa Igreja, em várias partes do mundo.
Desejo que esse meio de comunicação tenha
sempre as graças de Deus para continuar realizando a vontade do Senhor no campo da Evangelização, ajudando os irmãos a seguirem os caminhos
apontados por Deus.
Agora, como emérito, pediram-me que assumisse o compromisso de acompanhar a Pastoral da
Saúde no Regional Sul I, e para mim foi muito bom,
a fim de poder continuar ajudando naquilo que ainda é possível, apesar da idade.
Desejo-lhe que tenha tido um Feliz Natal, e que o
ano de 2012 seja um ano de prosperidade.
Mons. Francisco José Zugliani,
bispo emérito de Amparo

MOSTEIRO VISITACIÓN DE SANTA MARÍA

Obrigada por 30Días
Guadalajara, Jalisco, 22 de janeiro de 2012
Estimadíssimo senador Giulio Andreotti e colaboradores de 30Días, saudamos com muita cordialidade todos vocês desejando-lhes paz e alegria em
Cristo, nosso Sumo Bem.
Por meio desta, desejamos agradecer-lhes pela
caridade de enviar-nos gratuitamente a revista e os
suplementos que chegam pontualmente. Por meio
do seu esplêndido trabalho profissional e cristão vocês difundem o Evangelho de Cristo que ilumina
surpreendentemente o mundo e o homem de hoje
e torna-nos mais conscientes da nossa condição de
ser sal e luz do mundo.
Nesta novena pela celebração de São Francisco
de Sales, nosso santo fundador e padroeiro dos jornalistas, enviamos-lhes as nossas felicitações e, ¬
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Pescara, 3 de fevereiro de 2012

na nossa vocação contemplativa, oramos por vocês de modo particular, para que cresçam no zelo
pela glória de Deus e a salvação das almas. Pedimos-lhes para que rezem pela paz e a justiça no
nosso país.
Muito fraternalmente em nome da superiora.

Prezado senador,
agradecemos-lhe de coração por nos enviar, com
tanta solicitude, o livrinho junto com o CD Os cantos da Tradição. Isto será útil para melhorar cada
vez mais os nossos louvores a Deus, segundo as
orientações da Igreja.
Esteja certo de que o senhor estará sempre presente na nossa oração cotidiana, para que o Senhor
lhe permita trabalhar ainda por muito tempo na
Sua vinha e para o bem de tantos mosteiros.
Com gratidão, colocamos as nossas mais sinceras saudações.

Reverenda María Esther Vallejo
Irmã Maria Geltrude dell’Immacolata, OCD

ITÁLIA
CARMELITAS DESCALÇAS DO MOSTEIRO DE SÃO SILVESTRE

Garantimos a nossa oração
para o padre Giacomo Tantardini
Pescara, 22 de janeiro de 2012
Prezado senador,
agradecemos muito pela revista 30Giorni que recebemos pontualmente todos os meses. Achamos
a revista muito cativante e interessante em muitos
aspectos.
Agradecemos-lhe também pelo livrinho que recebemos como suplemento, A humanidade de
Cristo é a nossa felicidade, meditação de padre
Giacomo Tantardini para o qual garantimos a nossa
oração para que o Senhor lhe conceda a cura completa da sua doença.
Enfim, tomamos a liberdade de solicitar-lhe como brinde o CD dos Cantos da Tradição porque
nós não o recebemos.
Recordando-lhe nas nossas orações, agradecemos-lhe de coração por todo o bem que nos quer.
Irmã Maria Geltrude dell’Immacolata, OCD

Uma vista da Via Dolorosa
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CHILE
SEMINÁRIO METROPOLITANO

“Não podes seguir Cristo
se ele mesmo não te atrai”
Concepción, 23 de janeiro de 2012
Queridos amigos de 30Dias,
ao cumprimentar-lhes gostaria de agradecer-lhes
pelo envio gratuito da revista ao longo deste ano que
está para terminar. Graças às leituras espirituais e
aos claros artigos presentes na revista, pude conhecer o cristianismo fiel à Tradição da Igreja. Durante
estes anos de formação no seminário, pude experimentar as palavras de Santo Ambrósio: “Não podes
seguir Cristo, se ele mesmo não te atrai / non potes
sequi Christum, nisi ipse te attrahat”.
Agradeço-lhes pela generosidade e memória
do Senhor no mundo. Rezo ao Senhor por vocês e
pelo padre Giacomo no qual Cristo resplende e
nos permite reconhecê-lo em quem se deixou irradiar pela sua beleza.
Em Cristo e Virgem Maria,
Jorge Inaldi Heredia Lagos, seminarista
P.S. Caros amigos, gostaria de pedir-lhes um grande
favor: o de enviar-me, se possível, alguns exemplares de
Quien reza se salva, para doar-lhes a um grupo de jovens que se preparam para a Crisma e com os quais farei um retiro (se for possível 70 exemplares). Aguardo
uma resposta.

COLÔMBIA
DIOCESE DE SINCELEJO

Solicito a meditação
de padre Giacomo Tantardini
sobre a Santa Páscoa
Sincelejo, 24 de janeiro de 2012
Estimado senhor Andreotti,
uma cordial saudação pelo Ano Novo no espírito
de Natal, espírito de paz, de esperança e da salvação humana.

A pequena capela que marca a III estação da Via-Sacra

Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando eu era estudante no Colégio Pio
Latino em Roma. Além disso, fui convidado algumas vezes ao Congresso da Democracia Cristã
que ali se realizava. Foi uma importante oportunidade para estabelecer relações com essa ótica
“carismática” própria do seu tempo, por ser presença incisiva no mundo político em favor do bem
comum.
Creio que à experiência da Democracia Cristã
tenha faltado o fato de extrair lições e inspirar-se
em novo modelos de participação cristã para poder pesar no mundo das realidade “temporais”.
Recebo regularmente a revista 30Días e sigo o
seu pensamento, assimilo os pontos de vista e logo passo a outros para que possam ter proveito.
Espero recebê-la sempre.
Recentemente chegou-me o número 6 de
2011, através do qual fiquei sabendo de uma meditação de padre Giacomo Tantardini sobre a ¬
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Mais uma vez obrigado por todo o bem que faz
a nós e a muitos outros como nós.
Que o Senhor o abençoe e eu rezo pelo senhor
para que receba abundantes graças.
Padre Gianantonio Berti, MCCI

Santa Páscoa. Gostaria de saber como posso obtêla, já que vi comentários muito positivos e, de resto, conheço o autor há muito tempo.
Peço desculpas por dirigir-me ao senhor para este pedido, mas quis aproveitar a ocasião para cumprimentá-lo pessoalmente.
Que o senhor vos abençoe a todos,
Nel Beltrán Santamaria, bispo de Sincelejo

REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA
MISSIONÁRIOS COMBONIANOS

GRÉCIA

Gostaria de receber 30Dias
no meu ermo no Monte Athos
Monte Athos, 30 de janeiro de 2012
Senhor Giulio Andreotti, diretor,
conheci a revista 30Dias (em inglês) por meio do arcebispado ortodoxo de Atenas, onde fui hieromonge. Agora estou no Monte Athos, onde moro sozinho em um ermo, perto do mosteiro de Karakalou.
Poderia me informar sobre a possibilidade de receber 30Dias? Gostaria de ter a assinatura em língua
francesa, mas também sei ler em italiano.

Alegria pelo presente
Qui prie sauve son âme
Bangui, 27 de janeiro de 2012
Prezado senhor Andreotti,
recebi há pouco cinquenta exemplares de Qui prie
sauve son âme e gostaria de poder exprimir a alegria que senti ao receber este presente, que chegou
até nós e foi muito mais apreciado pela surpresa da
prontidão da resposta favorável.
Obrigado, senador. Espero que o senhor possa
sentir toda a alegria que eu senti e toda a que sentirão os catequistas do território que me foi confiado
quando, ao virem para a sessão de formação, receberem em mãos este livrinho belo e útil. E que essa
alegria possa acompanhar o senhor e os seus colaboradores ao longo de todo o ano.
Aproveito a ocasião para agradecer-lhe também pela revista 30Jours que lemos sempre com
interesse, eu e meus coirmãos da comunidade, assim como os missionários de passagem. Justamente hoje um coirmão mostrava-me um número
de 30Jours de cinco anos atrás, que certamente ficou perdido em alguma sede postal, e do qual elogiava um artigo.
26
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A pequena
capela que marca
a IV estação da Via-Sacra
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Agradeço pelas informações. Garantindo-lhes
a minha fraterna oração diante do ícone de Cristo
amigo nosso Salvador.
Com respeito, seja Ele a nossa alegria!
Padre Iakovos

NICARÁGUA
PARÓQUIA SANTA CRUZ

Quien reza si salva
será de grande ajuda para os pobres
Casares, 6 de fevereiro de 2012
Caros amigos,
recebemos os 500 exemplares de Quien reza se
salva, que vocês generosamente nos enviaram.
Chegaram em poucos dias. Agradeço-lhes imensamente. Serão de grande ajuda para os pobres da
nossa região, crianças e adultos, que não possuem
meios econômicos. Rezamos por vocês e pela sua
obra. Recordem de nós diante do Senhor.

O lugar onde foi colocada a cruz sobre o Monte Calvário,
atualmente dentro da Basílica do Santo Sepulcro

Padre Balbino Rodríguez Lorenzana

CROÁCIA
DIOCESE DE PORE E PULA

Rezamos para que os sacerdotes
sejam segundo o Coração de Jesus
Pula, 8 de fevereiro de 2012
Prezadíssimo senhor Giulio Andreotti,
agradeço-lhe imensamente pela sua renomada revista 30Giorni que o senhor me envia, ultimamente
em italiano, que entendo melhor do que em alemão.
Sou um apreciador e leio esta revista rica de informações, artigos e estudos de teologia, história
da Igreja, e a pastoral de várias partes do mundo.
Agradecido também, celebrei a santa missa pela
cura de padre Giacomo Tantardini, se for vontade
do Senhor que o conserve ainda neste mundo.
Como eu atuei na obra pastoral na Europa,
América Latina e na China como missionário fidei
donum, gostaria que o senhor me enviasse um

exemplar em italiano do pequeno livro Quem reza
se salva, e dois exemplares em chinês. Estive na
China por oito anos como padre espiritual em um
Seminário Redemptoris Mater para o povo chinês.
Fundei também em Pula um seminário semelhante que em quinze anos formou cinquenta e
dois padres e três diáconos. Um dos frutos do caminho neocatecumenal. Sinto-me muito feliz pelo
fato de que pouco tempo atrás foram fundados seminários semelhantes em Trieste e em Sarajevo.
Em Ístria, partimos do zero. No seminário menor
de Pazin onde eu fui diretor espiritual havia trezentos
seminaristas: no final sobrou apenas um, que tinha
como único companheiro o cão de guarda.
Rezamos por estes e por todos os seminaristas
e padres no mundo, para que sejam padres santos
segundo o Coração de Jesus.
Que Deus abençoe o senhor e o seus colaboradores na obra de evangelização em todo o mundo.
Com obséquio, a minha bênção.
Antonio Bogetic,
bispo emérito de Pore e Pula
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ITÁLIA
PASSIONISTAS DO MOSTEIRO DE TINELLA

A humanidade de Cristo
é a nossa felicidade
Costiglione d’Asti, 11 de fevereiro de 2012
Estimadíssimo senador Andreotti,
ad multos annos!... Com esses votos-oração que
se atualizam no decorrer dos dias para o senhor e
seus brilhantes colaboradores, enquanto agradecemos pela revista 30Giorni, sentimo-nos na obrigação de exprimir-lhe nossos sentimentos que
vão da profunda estima pela sábia e aguda com-

petência com a qual o senhor dirige a revista, à
cordial e sincera admiração pela grandeza da sua
personalidade moral e espiritual que entrevemos
e respiramos no editorial et in reliquis...
É uma verdadeira alegria ter entre as mãos
uma revista tão importante: diagramação distinta,
repertório fotográfico belíssimo e artigos de alto
conteúdo para a formação, informação, cultura e
estímulos suficientes para ampliar o conhecimento do mistério eclesial e do nosso pobre mundo
que é sempre sedento de Deus.
Um verdadeiro “órgão” agora que floresceu
das notas gregorianas das quais nós usufruímos
para a liturgia eucarística e a das horas canônicas
nas festividades e solenidades! Obrigada pela dádiva, e obrigada, se ouso insistir ainda mais, por
esta “preciosidade” para que tenha primazia também nas paróquias.
Mas agora, eis o motivo desta missiva! Notificar ao reverendo padre Giacomo a nossa proximidade espiritual nesta pausa de tão intensa participação à Paixão do Senhor, recordando as palavras de São Paulo aos Filipenses: “A nós foi con-

Uma vista da cidade antiga de Jerusalém com a Basílica do Santo Sepulcro
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A Pedra da Unção dentro da Basílica do Santo Sepulcro

cedida a graça não apenas de crer em Jesus mas
também de sofrer por Jesus”.
Confiamo-lo à Virgem Mãe, para que o envolva no seu virginal e materno amor e o cure, para
continuar o seu precioso mistério-ministério sacerdotal e difundir, por meio do dom da palavra, o
conhecimento de Jesus!... Li com um gáudio
inexprimível o suplemento do número 11 de
2011, a meditação A humanidade de Cristo é a
nossa felicidade.
Ousaria pedir alguns exemplares, se possível,
para presentear e suscitar a atração de Jesus. Obrigada! É muito lindo, belíssimo, extraordinário na
exposição, é uma maravilhosa mística de interioridade. Percebe-se um fascínio, uma certa unção que
não se cansa de ler e reler. Parece que o próprio autor esteja lendo aquelas expressões, tal é a luz e a
doçura que infundem no coração. Obrigada!
Que o senhor dê a padre Giacomo cada vez mais
luz e unção espiritual com a saúde que é tão importante. Que a Virgem Maria nos coloque no mistério
e nos deixe no mistério para sermos seduzidas.

Religiosas saudações e “ventos” de notas gregorianas...
irmã Maria Virginia Sivolella

Costiglione d’Asti, 19 de fevereiro de 2012
Ilustríssimo senador Giulio,
é com muita alegria e emoção que agradeço pelo
“copioso e precioso” presente que chegou até nós
com tanta tempestividade em uma data solene para
a nossa congregação: “comemoração da Paixão”
com santa missa e ofício próprio e, ainda mais, aniversário do meu batismo!...
A mais bela gratidão será marcada pela celebração
de uma santa missa no dia 29 deste mês pelas suas intenções e pela cura do reverendo padre Giacomo.
Distintas saudações como flores perfumadas!
Devotíssima,
irmã Maria Virginia Sivolella
30DIAS N° 3/4 - 2012
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A humanidade de Cristo é a nossa
felicidade para a nossa comunidade
Betim, Minas Gerais, 1º de março de 2012
Ilustríssimo senhor Giulio Andreotti
Louvados sejam Jesus e Maria Santíssima!
Sou imensamente grato ao senhor pela delicadeza
em enviar-me regularmente a revista 30Dias que é
muito apreciada pela comunidade.

O Santo Sepulcro
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Tenho um grande trabalho junto às famílias e
por ocasião do tempo natalino, intensificamos o
trabalho, pois o tempo natalino é propício à Pastoral Familiar. Para este ano de 2012 gostaríamos de
usar como texto-base das nossas meditações sobre
o Natal as reflexões do padre Giacomo Tantardini,
intitulado A humanidade de Cristo é a nossa felicidade publicado por 30Dias.
Estou me dirigindo ao senhor Giulio Andreotti
para ver se há possibilidade de nos enviar 50 exemplares do livreto para o nosso trabalho deste ano,
de 2012, pois tenho esperança que possa nos atender neste nosso pedido.
Aguardando por uma resposta positiva, envio a
minha bênção sacerdotal, extensiva a todos os colaboradores de 30Dias.
Contem sempre com as minhas orações.
Atenciosamente,
padre Leutenberg Sousa Neto
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MUITOS CAMINHOS DA CARIDADE
PASSAM POR UMA

PICCOLA VIA

A ASSOCIAÇÃO PICCOLA VIA ONLUS foi instituída para enviar gratuitamente
principalmente nos países de missão a revista mensal internacional 30Dias e o
pequeno livro Quem reza se salva, assim como para atender aos pedidos de caridade.

PARA AJUDAR A ASSOCIAÇÃO PICCOLA VIA ONLUS PODE-SE FAZER UMA DOAÇÃO
através de uma remessa bancária na conta corrente

IBAN IT 84 S 02008 05232 000401310401
BIC-SWIFT: BROMITR172A
nominal a: ASSOCIAZIONE PICCOLA VIA ONLUS
ou também: Cheque bancário circular, com a indicação não transferível, emitido em favor da
ASSOCIAZIONE PICCOLA VIA ONLUS

na Igreja e no Mundo

Via dei Santi Quattro, 47 - Roma

info@piccolaviaonlus.org

Via Vincenzo Manzini, 45 - 00173 Roma
Tel. 06 72 64 041 Fax 06 72 63 33 95
30giorni@30giorni.it • www.30giorni.it

para saber mais escreva para o nosso endereço: info@piccolaviaonlus.org
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Nestas páginas, lajes do século X do portal da igreja de São Zeno, Verona; acima, a deposição da cruz

A testemunha
é aquele que oferece
seu corpo
32
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REFLEXÕES SOBRE O MISTÉRIO E A VIDA DA IGREJA
que a resenha ajudou a valorizar, encontrei deixas
que me parecem preciosas, sobretudo tendo em
vista o Ano da Fé e o próximo sínodo dos bispos
sobre a nova evangelização.
O título da resenha do cardeal Koch remete a
uma analogia tradicional aplicada à Igreja já pelos
Padres dos primeiros séculos e retomada também na Idade Média: aquela segundo a qual a natureza da Igreja pode ser entendida usando a figura da lua. A lua traz luz à noite, mas a luz não vem
dela, vem do sol. Assim é a Igreja: ela traz luz ao
mundo, mas essa luz não é sua. É a luz de Cristo.
“A Igreja”, comenta o cardeal Koch em sua resenha, “não deve querer ser sol, mas alegrar-se por
ser lua, por receber toda a sua luz do sol e fazê-la
resplandecer dentro da noite”. Ao receber a luz
de Cristo, a Igreja vive toda a sua plenitude de letícia, “já que ela”, como confessou Paulo VI no
Credo do povo de Deus, “não possui outra vida a
não ser a da graça”.

pelo cardeal Georges Cottier, O.P.
teólogo emérito da Casa Pontifícia

Lendo o L’Osservatore Romano, fiquei impressionado com um artigo escrito pelo cardeal Kurt
Koch e publicado em 27 de janeiro passado com
um título um tanto singular. O artigo se intitulava
“Eclesiologia lunar”. E resenhava o livro Chiesa
cattolica. Essenza, realtà, missione, do cardeal
Walter Kasper, recentemente publicado na Itália
pela editora Queriniana. Nas passagens do livro

Na vigília do Ano da Fé, a imagem da lua ajuda
a perceber também quais são a natureza da Igreja
e o horizonte próprio de sua missão.
A comparação com a lua não deve ser tomada
como uma marginalização da missão da Igreja. A
Igreja é a seu modo responsável pela luz de Cristo
que é chamada a refletir. Essa luz não deve ser
obscurecida. A Igreja deve refletir, e não ofuscar
ou apagar em si esse reflexo. Como faz a lua durante a noite, ela deve difundir a luz de Cristo na
noite do mundo, que, abandonado a si mesmo,
permaneceria no pecado e na sombra da morte.
Era o que notava Paulo VI em seu discurso de
abertura da segunda sessão do Concílio Vaticano
II: “Só depois desta obra de santificação interior,
poderá a Igreja mostrar o seu rosto ao mundo inteiro, dizendo: quem me vê a mim, vê a Cristo, assim como Cristo disse de si mesmo: ‘Quem me vê
a mim, vê também o Pai’” (Jo 14,9).
A imagem da lua ajuda também a entender a
dinâmica própria da missão a que a Igreja é chamada. Como o mesmo Paulo VI reconhecia na
exortação apostólica Evangelii nuntiandi
(1975), “o homem contemporâneo escuta com
melhor boa vontade as testemunhas do que os
mestres”, e, se escuta os mestres, “é porque eles
são testemunhas”. Nietzsche falou de “desconfiança metódica”. Nesse sentido, sobretudo em
nossos tempos, a forma mais adequada e mais
desarmante com que a luz da palavra de Deus se
oferece ao mundo é a do testemunho. Também
nisso a imagem da lua sugere pontos de reflexão
¬
e conforto.
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Detalhe da Última Ceia

A testemunha é por definição um teste, alguém que testifica algo de um outro, sem acrescentar coisas suas. Também o testemunho de fé
cristã não coincide com lançar-se em atividades,
com um acréscimo de outros compromissos às
coisas da vida. Muito menos significa fazer propaganda ou proselitismo de certas ideias.
A testemunha é aquele que oferece seu corpo,
põe à disposição a concretude de sua condição humana para que nela aja e resplandeça a graça do Senhor. Fazendo, assim, exatamente o que faz a lua,
sobre cujo corpo opaco se reflete a luz irradiada pelo
sol. “Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de
Deus, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus: este é o vosso verdadeiro culto”,
escreve São Paulo na Carta aos Romanos (Rm
12,1). E, como sugeriu Bento XVI em sua recente
Lectio divina dada no Seminário Romano Maior, a
oferta do nosso corpo, da nossa vida cotidiana é a
condição pela qual “o nosso corpo unido ao corpo
de Cristo torna-se glória de Deus, torna-se liturgia”,
e o próprio corpo se torna “a realização da nossa
adoração”. A ação da graça sobre a vida das testemunhas se manifesta na santidade, que justamente
por isso não é uma conquista reservada a poucos,
mas uma possibilidade real que se apresenta à vida
concreta de todos os batizados, como sugeriu também o beato João Paulo II na carta apostólica Novo
millennio ineunte. A santidade é o que melhor expressa o íntimo mistério da Igreja.
A realidade que permite o encontro dos homens com Cristo é a própria vida de seus discípulos, que não são ativistas de uma mensagem extrínseca em relação às suas vidas. Como ensina o
Concílio Vaticano II, a graça opera sobre eles de
modo que a riqueza de seu dom não pode ser retida e quase sequestrada de maneira egoísta, como
uma posse da qual excluir os outros. Ao contrário, esta se comunica gratuitamente por força
própria, resplandecendo no fulgor da fé, da esperança e da caridade que dá testemunho de Cristo
na própria vida dos cristãos: “fide, spe, caritate
fulgentes”, como está escrito no parágrafo 31 da
Lumen gentium. Disse uma vez padre Luigi
Giussani: “Nós damos o verdadeiro anúncio por
meio daquilo que Cristo perturbou na nossa vida,
acontece por meio da perturbação que Cristo realiza em nós: tornamos Cristo presente por meio
da mudança que Cristo realiza em nós. É o conceito de testemunho”.
34

30DIAS N° 3/4 - 2012

O que vale para cada indivíduo batizado vale
também para a Igreja. A Igreja não tem de inventar nada. Como faz a lua com o sol, ela apenas
põe seu corpo à disposição para que a graça possa refletir-se nele. Quando a Igreja pretende atestar a si mesma, não parece nem atraente nem alegrada e consolada pelo Senhor. E mesmo as questões eclesiais acabam fatalmente por ser marcadas por aquela “vanglória que vai contra a verdade e não me pode fazer feliz e bom” a que acenou
Bento XVI em seu último encontro com os párocos de Roma.
Para a Igreja, como para cada cristão, essa
oferta de seu corpo e de sua condição para que

A testemunha é aquele que oferece seu corpo, põe à disposição
a concretude de sua condição humana para que nela aja e resplandeça
a graça do Senhor. Fazendo, assim, exatamente o que faz a lua,
sobre cujo corpo opaco se reflete a luz irradiada pelo sol. Para a Igreja,
como para cada cristão, essa oferta de seu corpo e de sua condição para
que neles aja e resplandeça a graça do Senhor se exprime como pedido,
ou seja, como oração
30DIAS N° 3/4 - 2012
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A lua traz luz à noite, mas a luz não vem dela, vem do sol.
Assim é a Igreja: ela traz luz ao mundo, mas essa luz não é sua.
É a luz de Cristo. Ao receber a luz de Cristo, a Igreja vive toda
a sua plenitude de letícia, “já que ela”, como confessou Paulo VI
no Credo do povo de Deus, “não possui outra vida a não ser a da graça”
neles aja e resplandeça a graça do Senhor se exprime como pedido, ou seja, como oração. Porque
é simples pôr à disposição, essa oferta tem como
forma própria o pedido, ou seja, a oração. É nesse
sentido que devem ser registradas as palavras do
cardeal Kasper no final do seu livro, quando escreve que “a Igreja do futuro será sobretudo uma Igreja de orantes”. Na invocação da oração que pede,
mas também na oração de louvor, atestamos a
nossa dependência de Deus. Nela o que se acentua
não é a sujeição, mas o fato de sermos agraciados.
Sendo criaturas livres, a nossa liberdade se realiza
na satisfação de acolher o dom, de modo que produzam fruto em nós recursos dele que para nós seriam impensáveis.
O testemunho dos cristãos e a missão da Igreja se realizam num contexto que é muitas vezes
marcado por contrariedades e oposições. São os
sofrimentos apostólicos, de que já falava São
Paulo. Em muitos países ocidentais vemos o surgimento de movimentos anticristãos agressivos.
Cresce a negação da fé. Cresce também a Igreja,
mas os cristãos sofrem perseguições em muitas
partes do mundo. Tudo isso não nos deve surpreender. Os evangelhos, as cartas de São Paulo
e também o Apocalipse já nos dizem que a perseguição faz parte da condição da Igreja neste
mundo. E com o último Concílio a Igreja reencontrou de maneira mais intensa o que sempre
soube e viveu em seus santos, como Francisco de
Assis: que diante de dificuldades e perseguições
há uma maneira evangélica, gostaria quase de dizer um “estilo” evangélico, de reagir, que é o descrito nas Bem-Aventuranças. Há, porém, uma
certa maneira de responder às adversidades que
continua a ter como perspectiva última aquilo
que se expressou, no passado, nas Cruzadas. Às
vezes ouvimos discursos que tomam como ponto
de partida as perseguições ou a chamada “cristianofobia” para estabelecer estratégias de batalha. No entanto, os próprios acontecimentos da
história já esclareceram a todos que a perspecti36
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va da Cruzada representa uma mundanização e
uma instrumentalização do cristianismo, e seu
esgotamento representou uma libertação e uma
vantagem para a Igreja. Além disso, faz-nos sempre perder o foco pensar que existem épocas
mais amadas por Deus do que outras. É uma tentação milenarista que não corresponde ao autêntico sensus fidei. Deus ama também o nosso
tempo, com todos os seus problemas. Em vez de
nos dobrarmos em nostalgias utópicas e enganadoras, é preciso olhar para o que o Concílio Vaticano II definiu como sinais dos tempos. Por
exemplo, os intensos fenômenos migratórios
atuais representam uma circunstância concreta
para experimentar de verdade – e talvez pela primeira vez de maneira tão intensa – a universalidade do Evangelho. Hoje um europeu, para encontrar e conhecer um chinês, já não precisa
percorrer milhares de quilômetros. Ele encontra
os chineses, os indianos, os árabes cotidianamente nas metrópoles e nas pequenas cidades
de sua nação. A situação é em certo sentido semelhante à vivida e abraçada por Santo Agostinho, quando a chegada de novos povos marcou
o fim de uma certa fase histórica, mas abriu novas possibilidades de difusão para a força desarmada do anúncio cristão.
Nesse sentido, são um conforto para todos as
palavras proferidas por Bento XVI nos últimos
tempos. Quando o Papa repete que “a Igreja não
existe para si mesma, não é o ponto de chegada,
mas deve apontar para além de si, para o alto, acima de nós”, e quando acrescenta que “a Igreja não
se autorregula, não confere a si mesma o seu próprio ordenamento, mas recebe-o da Palavra de
Deus, que escuta na fé e procura compreender e
viver”, essas expressões, usadas na homilia para a
festa da cátedra de São Pedro, atingem com realismo amoroso e apaixonado o próprio mistério da
Igreja. E podem ajudar a todos a intuir os perigos e
as possibilidades que marcam o caminho da Igreja
no tempo nas atuais circunstâncias.
q

A deposição da cruz
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Viagens Pastorais  Cuba

A visita de um Papa
conciliador e os seus frutos
Papa Bento em Cuba na crônica escrita para 30Dias
pelo cardeal arcebispo de San Cristóbal de La Habana
pelo cardeal
Jaime Lucas Ortega y Alamino

visita apostólica de Papa
Bento XVI a Cuba realizou-se no contexto da celebração dos 400 anos da descoberta da imagem da Virgem da
Caridade nas águas do mar próximo da costa setentrional na região oriental da ilha. A imagem
foi levada às montanhas do sul
da região onde estão as minas de
cobre; por isso, a devoção popular à Virgem do Cobre.
A visita do Papa a Cuba foi
precedida por uma peregrinação missionária de uma imagem
da Virgem da Caridade muito

A

O cardeal Jaime Lucas
Ortega y Alamino recebe Bento XVI
no aeroporto internacional
“José Martí” de Havana, em Cuba,
dia 27 de março de 2012

venerada pelo nosso povo, que
percorreu mais de 30 mil quilômetros atravessando campos,
cidades, vilarejos e novos assentamentos. Centenas de milhares de pessoas participaram de
verdadeiras manifestações de
fé. O que mais impressionava
não eram as multidões, mesmo
sendo extraordinariamente numerosas, mas era contemplar
38
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os rostos, ver os gestos de piedade de homens e mulheres, jovens, adultos e crianças que se
ajoelhavam, levantando os braços, faziam o sinal da cruz com
lágrimas nos olhos, e gritavam:
“Viva Nossa Senhora” quando
passava a imagem. Foi uma
grande missão nacional que nos
permitiu evangelizar nas praças, nos jardins, pelas ruas com

Nesta página, algumas imagens
da missa celebrada por Bento XVI
na Praça da Revolução em Havana,
em 28 de março; abaixo,
a saudação do presidente
do Conselho de Estado e
Conselho de Ministros de Cuba
Raúl Modesto Castro Ruz,
no final da cerimônia

carros equipados com alto-falantes, distribuição de panfletos, etc. Constatamos, nesta
missão, que a fé está presente
em uma percentagem muito
grande de cubanos.
No final da missão, em dezembro de 2011, foi anunciada
a visita do Santo Padre a Cuba.
A notícia foi recebida com
uma alegria extraordinária. A

sua presença veio confirmar esta
fé do nosso povo, e esclarecê-la
com a sua palavra. A visita do
Santo Padre ao santuário da Virgem da Caridade do Cobre foi
muito significativa e altamente
apreciada por todos.
O Papa, nas suas palavras,
desde a sua chegada ao nosso
país, fez questão de declarar
que vinha como Peregrino da
Caridade “para confirmar os
meus irmãos na fé e encorajálos na esperança”. Eram as palavras certas e foram ouvidas
com emoção por todos os que
tinham, como eu, a sorte de
acolher o Sucessor de Pedro.
O Santo Padre quis sublinhar
que a sua visita era uma continuidade da visita feita pelo beato
João Paulo II. Aquela visita pastoral mudou a vida da Igreja em
Cuba. A Igreja Católica teve então as suas primeiras manifestações públicas e as primeiras
transmissões televisivas de cerimônias católicas. O mundo inteiro e os próprios cubanos compreenderam que a Igreja estava
viva, que tinha estado presente
em todos os anos de dificuldade
e de silêncio. Depois daquele
evento o Natal começou a ser celebrado como festa civil, houve
participações radiofônicas de vários bispos em algumas datas importantes, e a cobertura feita pela imprensa da morte e do funeral de João Paulo II foi realmente
impressionante.

A partir daquele momento começou a se tornar frequente a
presença do Papa na televisão por
ocasião do Natal, Páscoa e em outras ocasiões, como a Via-Sacra
da Sexta-feira Santa; as publicações da Igreja difundiram-se e são
muito apreciadas. Depois daquela
visita, foi permitida a entrada no
país do pessoal religioso, sacerdotes e mulheres e homens consagrados, e a Igreja teve a possibilidade de celebrar publicamente a
fé com procissões e outras cerimônias. Foram abertas “casas de
oração” em centenas de lugares,
onde os fiéis se reúnem para a catequese, a celebração da santa
missa e outras atividades.
Agora a Igreja espera fazer
com que se torne sistemática a
sua presença na mídia, principalmente na rádio e na televisão. ¬
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Viagens Pastorais  Cuba
À direita, Bento XVI preside a santa missa na Solenidade da Anunciação do Senhor,
por ocasião do IV centenário da descoberta da estatueta de Nossa Senhora
do Cobre, conservada no Santuário Nacional; para a ocasião a pequena estátua
de madeira foi exposta na Praça Antonio Maceo, Santiago de Cuba, 26 de março

Nestes últimos anos, a Igreja
incrementou a sua atividade social através da Cáritas, que conta
com um grande voluntariado nacional. Em caso de furacões, a
ação da Cáritas é eficaz e rápida
na distribuição de ajuda que chegam de países estrangeiros e de
tudo o que a Igreja de Cuba faz
nestas circunstâncias.
A Cáritas tem muitos refeitórios nas casas paroquiais e em
outros locais para as pessoas da
terceira idade. Também possui
creches para crianças de um a
cinco anos, pertencentes a famílias irregulares, em várias localidades do país. Essa atividade assistencial da Cáritas é muito
apreciada pela população.
Dois anos atrás a Igreja, diante dos conflitos que surgiram
com as esposas dos presidiários,
que manifestavam para que seus
maridos fossem libertados, dirigiu-se ao governo para exprimir
a sua preocupação e foi convidada para mediar com as esposas,
e pedir-lhes que exprimissem
seus pedidos e objetivos. Entre
outras coisas, elas propuseram
ao cardeal que os maridos fossem mandados para um outro
país porque “preferiam ficar separadas pelo mar e não pelas
grades do cárcere”.
Estas propostas foram levadas ao conhecimento do governo que decidiu pela libertação de
53 detentos na primavera de
2003, fazendo com que saíssem
do país indo para a Espanha,
que os acolheu com seus familiares. Dos 53 libertados, doze permaneceram em Cuba por vontade própria e, logo depois, um
deles foi para os Estados Unidos. Seguiram-se a libertação de
mais 120 detentos por motivos
40
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políticos. Alguns destes estavam
na prisão há vários anos. O arcebispado de Havana recebe o
pedido por parte dos familiares
dos detentos e, se for caso de
prisão por motivos de consciência ou por motivos políticos, temos a possibilidade de apresentá-los às autoridades. Depois do
desencarceramento dos prisioneiros citados acima não foram
apresentados novos recursos
deste gênero.
Temos que recordar que a
pastoral carcerária, que se dedi-

O Papa, nas suas palavras, desde
a sua chegada no nosso país, fez questão
de declarar que vinha como Peregrino
da Caridade “para confirmar os meus
irmãos na fé e encorajá-los na esperança”
ca a todos os tipos de prisioneiros, é bem organizada: trabalhase com as famílias dos detentos,
faz-se visitas regulares no cárcere, com catequese e celebração
da Eucaristia.
O Papa Bento XVI tinha sido
informado sobre o progresso da
vida da Igreja depois da visita do
beato João Paulo II. Por isso quis
caminhar nas pegadas deixadas
por aquela viagem pontifícia. Na
sua homilia em Havana, o Papa
tocou o tema da verdade, única
sobre a qual – disse – é possível
fundar uma ética que seja aceita
por todos. Anunciou Jesus Cristo como a verdade e evidenciou,
fiel ao espírito do seu pontificado, as perplexidades do homem
diante da verdade, como Pilatos
que “tinha a Verdade diante de

si” e não a via em Cristo. O Papa
insistiu sobre a racionalidade da
fé diante dos que arbitrariamente
opõem fé e razão. Todos estes
esclarecimentos adquirem uma
particular importância para nós.
Indicou na verdade o fundamento da liberdade e fez referência aos passos que foram dados
em Cuba com relação à liberdade religiosa, desejando que se estendam cada vez mais as suas
possibilidades.
A propósito disto, fez referências tanto à participação da
Igreja no campo da educação
quanto a dos cristãos na construção da sociedade. O Papa
pediu – no momento da despedida – que ninguém se veja impedido de tomar parte nesta tarefa apaixonante “pela limita-

Abaixo, fiéis cubanos pelas ruas
de Santiago de Cuba esperam
a passagem de Bento XVI
na Praça Antonio Maceo,
dia 26 de março

ção das suas liberdades fundamentais, nem eximido dela por
negligência ou carência de recursos materiais”.
Assim o Papa convidava todos os cubanos a participarem
da construção de “uma sociedade de largos horizontes, renovada e reconciliada”, superando
todas as dificuldades e obstáculos nesta tarefa.
Desejou que a luz do Senhor,
que brilhou com fulgor nos dias
da sua presença entre nós, não
se apague e ajude a todos a reforçarem a concórdia e a “fazerem frutificar o melhor da alma
cubana, os seus valores mais
nobres sobres os quais é possível fundar uma sociedade reno-

vada e reconciliada”. O Santo
Padre salientou que a situação
que Cuba vive “agrava-se pelas
medidas econômicas restritivas
impostas de fora ao País que
pesam negativamente sobre a
população”.
Resumindo, o Papa fez um
apelo para eliminar, na convivência humana nacional e internacional, “posições inamovíveis
e pontos de vista unilaterais”,
propondo andar adiante no caminho do diálogo paciente e sincero que gera esperança.
Nas suas primeiras palavras
sobre Cuba, no avião que o levava à América, o Papa fez referência às mudanças de modelo socioeconômico necessárias

a Cuba e disse que nós cristãos
devemos apoiar esta busca
“com paciência e de modo
construtivo, evitando traumas”.
É uma sugestão correta, porque
qualquer salto brusco ou violento produz traumas sociais que
deixam marcas negativas nos
povos.
O Santo Padre fiel ao seu programa fundamental como Sucessor de Pedro – o programa
apresentado aos cardeais reunidos para o conclave quando explicou que tinha escolhido o nome de Bento porque o seu último
antecessor que usara este nome
tinha sido um Pontífice conciliador – veio a Cuba honrando verdadeiramente o seu projeto conciliador de seu pontificado, fez isso sem calar a verdade, com clareza e à altura programática do
seu sumo ministério.
Já sentimos que as pegadas
dos seus passos marcaram o povo cubano, profundamente impressionado pela sua simplicidade e pela bondade refletida nas
palavras e nos gestos do Papa
Bento XVI, que representam
uma bênção especial para toda a
nação cubana e para cada um de
nós. Esta visita do Santo Padre
no Ano Jubilar Mariano de Cuba, encoraja-nos e nos dá força
na celebração do Ano da Fé que
o Sucessor de Pedro propõe
com tanta solicitude à Igreja universal. Será uma ocasião para
aprofundar a fé que constatamos
estar viva no coração dos nosso
irmãos cubanos.
Portanto, permanece um profundo sentimento de gratidão e
de esperança na nossa Igreja em
Cuba em todo o nosso povo pela
visita do Papa Bento XVI, e uma
recordação comovida pela sua
presença entre nós.
q
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PAPA BENTO ÀS CRIANÇAS MEXICANAS
Antes de ir à Cuba de 26 a 29 de março, Papa Bento quis encontrar
as crianças durante a sua visita pastoral no México,
realizada de 23 a 26 de março. Eis as suas palavras às crianças durante
o encontro no sábado, 24 de março, na Praça da Paz, em Guanajuato,
capital do Estado mexicano com o mesmo nome
Queridas crianças,
Estou contente por vos poder encontrar, vendo os vossos rostos encher de alegria esta linda praça. Vós ocupais um lugar muito importante no coração do Papa; e
isto mesmo queria que o soubessem todas as crianças do México, neste momento, particularmente as
que suportam o peso do sofrimento, o abandono, a
violência ou a fome, que nestes meses, por causa da
seca, se fez sentir intensamente nalgumas regiões.
Obrigado por este encontro de fé, pela presença festiva e a alegria que exprimistes com os cânticos. Hoje
estamos cheios de júbilo, e isto é importante. Deus
quer que estejamos sempre felizes. Ele conhece-nos
e ama-nos. Se deixarmos o amor de Cristo transformar o nosso coração, então poderemos mudar o mundo. Esse amor é o segredo da verdadeira felicidade.
Este lugar, onde nos encontramos, tem um nome
que exprime o anseio presente no coração de todos
os povos: “a paz”, um dom que provém do Alto. “A
paz esteja convosco” (Jo 20, 21): são palavras do
Senhor ressuscitado. Ouvimo-las em cada Missa, e
hoje ressoam de novo aqui, com a esperança de que
cada um se transforme em semeador e mensageiro
daquela paz pela qual Cristo entregou a sua vida.
O discípulo de Jesus não responde ao mal com o
mal, mas sempre é instrumento do bem, arauto do
perdão, portador da alegria, servidor da unidade.
Jesus quer escrever em cada uma das vossas vidas
uma história de amizade. Por isso considerai-O como o melhor dos vossos amigos. Ele não se cansará
de vos dizer que ameis sempre a todos e façais o
bem. Ouvireis isto mesmo, se vos esforçardes por
manter um contato frequente com Ele, que vos ajudará mesmo nas situações mais difíceis.
Vim para que sintais o meu afeto. Cada um de
vós é um presente de Deus para o México e para o
mundo. A vossa família, a Igreja, a escola e quantos
detêm a responsabilidade na sociedade hão-de trabalhar, de mãos dadas, para que possais receber
em herança um mundo melhor, sem invejas nem divisões.
Por isso, quero aqui elevar a minha voz, convidando todos a protegerem e cuidarem das crianças, para que nunca se apague o seu sorriso, podendo viver em paz e olhar o futuro com confiança.
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Vós, meus amiguinhos, não estais sozinhos.
Contai com a ajuda de Cristo e da sua Igreja, para
levardes uma vida de estilo cristão. Participai na
Missa dominical, na catequese, em algum grupo de
apostolado, procurando lugares de oração, fraternidade e caridade. Assim fizeram os Beatos Cristóvão, António e João, os meninos mártires de Tlaxcala, que, tendo conhecido Jesus no tempo da primeira evangelização do México, descobriram que
não havia maior tesouro do que Ele. Eram crianças

Bento XVI na sacada central do Palácio Presidencial
de Guanajuato para saudar e dar a bênção às crianças

como vós, e deles podemos aprender que, para
amar e servir, não há idade.
Bem gostava de ficar mais tempo convosco,
mas tenho de partir. Continuaremos unidos na oração. Por isso, convido-vos a não deixardes de rezar, mesmo em casa; assim experimentareis a alegria de falar com Deus em família. Rezai por todos;
por mim também. Eu rezarei por vós, para que o
México seja um lar onde todos os seus filhos vivam
com serenidade e harmonia. De coração vos abençoo, pedindo-vos que transmitais o carinho e a bênção do Papa aos vossos pais, irmãos e demais seres queridos. Que a Virgem vos acompanhe! Muito
obrigado, meus amiguinhos!
© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana
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PAPA
A Confissão é “caminho” para a nova evangelização

Fiéis em fila diante do confessionário de São Pio de Pietrelcina

No dia 9 de março Bento XVI fez um discurso aos
participantes do anual curso sobre o Fórum Interno promovido pela Penitenciaria Apostólica.
Apresentamos um trecho do seu discurso, publicado no L’Osservatore Romano de 10 de março: “Então, em que sentido a Confissão sacramental é ‘caminho’ para a nova evangelização?
Antes de tudo porque a nova evangelização haure linfa vital da santidade dos filhos da Igreja, do
caminho quotidiano de conversão pessoal e comunitária, para se conformar cada vez mais profundamente com Cristo. E existe um vínculo estreito entre santidade e Sacramento da Reconci-

IGREJA/1
Giuseppe Bertello,
a fé dos simples
e os milagres de Jesus
“Há dois modos de se aproximar de Jesus: com a atitude dos ‘sábios’, que colocam
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em dúvida as suas palavras,
ou com o das pessoas simples, que dão testemunho
dos milagres de Cristo e têm
olhos para ver o Esperado”.
São palavras do cardeal Giuseppe Bertello, presidente
do Governatorato do Estado
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liação, testemunhado
por todos os Santos da
história. A conversão
real dos corações, que
significa abrir-se à
ação transformadora
e renovadora de Deus,
é o ‘motor’ de qualquer reforma e traduzse numa verdadeira
força evangelizadora.
Na Confissão, o pecador arrependido, por
obra gratuita da Misericórdia divina, é justificado, perdoado e
santificado, abandona
o homem velho para
se revestir do homem
novo. Só quem se deixou renovar profundamente pela Graça divina, pode trazer em si
mesmo, e portanto anunciar, a novidade do
Evangelho. [...] A nova evangelização, então, começa também no Confessionário! Isto é, parte do
misterioso encontro entre o inexaurível questionamento do homem, sinal nele do Mistério Criador, e a Misericórdia de Deus, única resposta adequada à necessidade humana de infinito. Se a celebração do Sacramento da Reconciliação for isto, se nela os fiéis fizerem uma experiência real
daquela Misericórdia que Jesus de Nazaré, Senhor e Cristo, nos concedeu, então tornar-se-ão
eles mesmos testemunhas credíveis daquela santidade, que é o fim da nova evangelização”.

da Cidade do Vaticano, em
uma homilia durante a missa
celebrada na igreja de Santa
Maria da Piedade perto do
Coliseu. As palavras do cardeal foram retomadas no
L’Osservatore Romano de
4 de abril.

IGREJA/2
Francesco Moraglia
e o ano da fé
No dia 25 de março o novo
patriarca de Veneza, Francesco Moraglia, assumiu a
nova sede episcopal. Na sua

urtas Curtas Curtas Curtas

NDO 3ODIAS NO MUNDO 3ODIAS NO MUNDO 3ODIAS NO MUNDO 3ODIAS NO MUNDO
primeira missa falou sobre o
trecho do Evangelho que se
refere à Ceia de Emaús.
Apresentamos uma passagem: “Os dois peregrinos –
Cléopas e o companheiro
de estrada – estão caminhando com Jesus ressuscitado e estão tristes porque,
para eles, Jesus ainda está
morto; em um determinado
momento, querem até mesmo explicar justamente a Ele
o que aconteceu alguns dias
antes em Jerusalém [...]. Parece que se entrevê, nesta
confusa tentativa, a imagem
de certa teologia, mais de
boa vontade do que iluminada, toda dedicada à árdua e
improvável tarefa de salvar,
por meio das próprias categorias, Jesus Cristo e a Sua
Palavra. Mas nesta imagem
nós também estamos representados toda vez que, com
nossos planos pastorais,
com os nossos projetos e debates, prescindindo de uma
verdadeira fé, pretendemos
explicar a Jesus Cristo
quem Ele é. Cléopas, o seu
companheiro de estrada – e
depois deles os discípulos de
todos os tempos – no final
exprimem toda a sua desolação e desconfiança para
com Jesus e sua obra, as palavras dos dois e o uso do
tempo imperfeito são inequivocáveis: ‘... Nós esperávamos que fosse Ele quem
libertaria Israel; mas, com
tudo isso, já faz três dias que
todas essas coisas aconteceram!...’ (Lc 24, 21). Quando a fé deixa de existir, ou
não tem condições de sustentar e fecundar a vida dos
discípulos, então todo o discurso teológico, todo o plano pastoral ou cobertura
mediática, parecem insuficientes. E nós nos encontramos nas mesmas condi- ¬

ANO DA FÉ
Vittorio Messori: a fé é apenas “apostar”
na ressurreição de Jesus

Na revista Sette de 5 de abril (suplemento semanal do Corriere della
Sera) foi publicado um interessante
artigo de Vittorio Messori. Propomos alguns trechos: “Domingo de
Páscoa. Para a fé, é a evocação da
ressurreição do Jesus crucificado três
dias antes, que – logo ao sair do sepulcro – mostra que é Cristo, o Messias anunciado pelos profetas e esperado por Israel. Entre os que creem
são muitos os que esqueceram que,
por muitos séculos, em confronto
com a Páscoa, o Natal era uma festa
secundária e que, ainda hoje, as Igrejas orientais dão maior relevância litúrgica à Epifania, sinal da manifestação do Messias em todas as gentes.
E quantos são, mesmo entre os que
frequentam a missa, os que recordam que o domingo se chama assim
(Dies Domini, dia do Senhor) porque é a renovação, cinquenta e duas
vezes por ano, daquele ‘dia depois
do sábado’ no qual aconteceu o
Grande Evento? [...] São Paulo, autor da escrita sintética e nervosa, fala
claro, advertindo os cristãos de Corinto: ‘E se Cristo não ressuscitou, é
vã a nossa pregação e também é vã a
vossa fé... Se é só para esta vida que
temos colocado a nossa esperança
em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de lástima’.
Por que hoje devemos repetir essas
coisas? Para recordar que a fé, à qual
Bento XVI decidiu dedicar propositadamente um ano de reflexão e de redescoberta, aquela fé é bem mais
simples do que possa parecer. E bem
menos complicada do que tenham
tentado mostrar-nos, mesmo homens de Igreja, inundando-nos com

palavras ditas e escritas, de enunciados teológicos, de prescrições morais. Crer, para um cristão, é isso e
somente isso: ‘apostar’ (para usar o
termo de Pascal, grande devoto e
grande matemático) na verdade dos
Evangelhos, que nos narram do sepulcro vazio, do terceiro dia, e das
aparições do Crucificado por bem
quarenta dias [...]. Este é o fundamento. Todo o resto nada mais é que
consequência e comentário, por
mais indispensável e importante que
sejam. E é justamente a este fundamento, a esta simplicidade que Joseph Ratzinger exortava a voltar em
todos os vinte e cinco anos em que
foi ‘prefeito da fé’. Agora, como papa, quer ajudar-nos a voltar, com a
ajuda do ano específico para a fé [...].
O cristianismo não é uma sabedoria,
não é uma ética, uma cultura, um
conjunto de normas de vida, por
mais sábias que sejam. É também isso, mas de modo derivado, porque
no seu núcleo essencial é uma história, é uma narração verdadeira, que
culmina na Ressurreição”.

Maria Madalena e a outra Maria no sepulcro

30DIAS N° 3/4 - 2012

45

Curtas Curtas Curtas Cu

3ODIAS NO MUNDO 3ODIAS NO MUNDO 3ODIAS NO MUNDO 3ODIAS NO MUN

IGREJA
A predileção de Deus é “por aquilo que é pequeno”
“‘As grandes coisas iniciam sempre em um grão de
mostarda e os movimentos de massa têm sempre
uma breve duração’. Esta frase escrita pelo Papa
Bento XVI, quando ainda era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, para descrever as exigências de uma nova evangelização, evidencia bem
o que Joseph Ratzinger considera muito como
teólogo, bispo e papa”. Este é o incipit de um artigo do cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício
Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, publicado no L’Osservatore Romano de 15
de abril passado. Por isso, para o cardeal, o Santo
Padre, coloca como “princípio basilar” do agir de
Deus na história exatamente a predileção “por
aquilo que é pequeno”. E explica: “O grão de mostarda não é apenas uma comparação da esperança
cristã, mas evidencia também que o grande nasce
do pequeno não por meio de reviravoltas revolucionárias e nem mesmo porque nós homens assumimos a sua direção, mas porque isso acontece de
modo lento e gradual, seguindo uma dinâmica própria. Diante disso, o comportamento cristão só po-

de ser de amor e paciência, que é o profundo respiro do amor. [...] Ao contrário, nós homens, somos
sempre tentados a usar os detalhes pelo todo, a trocar o finito pelo infinito e, consequentemente, a
dar muita importância, na comparação de Jesus,
ao crescimento; queremos com nervosa impaciência, ter com muita rapidez uma grande árvore robusta e, se preciso, para isso ajudar com as nossas
mãos, no esforço de obter logo um resultado de todo o respeito, e na pastoral corremos o risco de
confundir o cuidado das almas com a preocupação
com os números [...]. Com a comparação do grão
de mostarda o Papa sublinha que a ação na Igreja
deveria ter como ponto de referência o seu mistério e não exigir logo a criação de uma grande árvore. A Igreja é ao mesmo tempo grão de mostarda e
árvore e o Papa sublinha isso com precisão: ‘Talvez
nós devamos, a Igreja deveria se encontrar diante
de grandes provas (1Ts 1,6) para aprender novamente do que vive também hoje, vive pela esperança do grão de mostarda e não pela força dos seus
projetos e das suas estruturas’”.

ções dos dois discípulos de
Emaús, incapazes de ir além
das suas lógicas, de seus estados de ânimo, descobrindo-nos prisioneiros dos seus
medos. Consideremos tudo
isso nas vésperas do incipiente Ano da Fé”.

ORIENTE MÉDIO
David Grossman:
“Por que digo não
à guerra ao Irã”

Uma manifestação em Tel Aviv contra a hipótese de um ataque

O famoso romancista israelense David Grossman escreveu no jornal La Repubblica de 12 de março: “O
Irã, como se sabe, não é
apenas um país fundamentalista e extremista. Uma
grande parte da população é
leiga, culta e progredida.

Numerosos representantes
dessa grande faixa média
manifestaram com coragem
e arriscando a própria vida
contra um regime religioso,
tirânico e que detestam.
Não estou dizendo que uma
parte do povo iraniano tenha simpatia por Israel, mas
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preventivo israelense às usinas nucleares iranianas, 24 de março de 2012
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um dia, no futuro, estas pessoas poderiam governar o
Irã e talvez serem mais inclinadas a Israel. Porém, esta
possibilidade desapareceria
se Israel atacasse o Irã configurando-se como uma nação arrogante e megalômana, um inimigo histórico

contra o qual lutar exaustivamente, mesmo aos olhos
dos moderados iranianos.
Esta eventualidade é mais ou
menos perigosa do que um
Irã nuclear? E o que fará Israel se a um certo ponto a
Arábia Saudita também quiser armas nucleares e as obtiver? Desencadeará um outro ataque? E se o Egito, sob
novo governo, também escolher esta estrada? Israel
bombardeará? E será para
sempre o único país da região autorizado a ter armas
nucleares? [...] Um tal ataque
seria arriscado, precipitado
e poderia mudar completamente o nosso futuro, não
ouso nem mesmo imaginar
como. Aliás, não: eu posso
imaginar, mas minha mão se
recusa a escrevê-lo”.
q

P ÁSCOA 2012

Surrexit Christus
spes mea
Trechos das homilias e dos discursos do papa Bento XVI
para a celebração da Santa Páscoa

Jesus ressuscitado e Maria Madalena, Giotto, Capela Scrovegni, Pádua
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A linguagem d’Aquele que é verdadeiramente criança
“Os discípulos, cuja proximidade Jesus pretendeu naquela hora de ânsia
extrema como elemento de apoio humano, depressa se adormentaram.
Todavia ainda ouviram alguns fragmentos das palavras ditas em oração
por Jesus e observaram o seu comportamento. Estas duas coisas gravamse profundamente no espírito deles, que depois as transmitiram aos
cristãos para sempre. Jesus chama a Deus ‘Abbá’; isto significa – como eles
adiantam – ‘Pai’. Não é, porém, a forma usual para dizer ‘pai’, mas uma
palavra própria da linguagem das crianças, ou seja, uma palavra meiga
que ninguém ousaria aplicar a Deus. É a linguagem d’Aquele que é
verdadeiramente ‘criança’, Filho do Pai, d’Aquele que vive em comunhão
com Deus, na unidade mais profunda com Ele”.
Homilia da Quinta-feira Santa, missa in Coena Domini, 5 de abril
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Trechos das homilias e dos discursos do papa Bento XVI

Ajoelhando-se, os cristãos entram na oração de Jesus
“Lucas, por sua vez, diz-nos que Jesus rezava de joelhos. Nos Atos dos
Apóstolos, fala da oração de joelhos feita pelos santos: Estêvão durante
a sua lapidação, Pedro no contexto da ressurreição de um morto,
Paulo a caminho do martírio. Assim Lucas redigiu uma pequena história
da oração feita de joelhos na Igreja nascente. Ajoelhando-se, os cristãos
entram na oração de Jesus no Monte das Oliveiras. Ameaçados pelo
poder do mal, eles ajoelham: permanecem de pé frente ao mundo, mas,
enquanto filhos, estão de joelhos diante do Pai. Diante da glória de Deus,
nós, cristãos, ajoelhamo-nos reconhecendo a sua divindade; mas, com
este gesto, exprimimos também a nossa confiança de que Ele vence”.
Homilia da Quinta-feira Santa, missa in Coena Domini, 5 de abril

P ÁSCOA 2012
A matéria-prima do mundo é boa; o próprio ser é bom.
E o mal não vem do ser que é criado por Deus
“Que pretende a narração da criação dizer com isto? A luz torna possível a
vida; torna possível o encontro; torna possível a comunicação;
torna possível o conhecimento, o acesso à realidade, à verdade.
E, tornando possível o conhecimento, possibilita a liberdade e o progresso.
O mal esconde-se. Por conseguinte, a luz aparece também como expressão
do bem, que é luminosidade e cria luminosidade. É de dia que podemos
trabalhar. O fato de Deus ter criado a luz significa que Ele criou o mundo
como espaço de conhecimento e de verdade, espaço de encontro e de
liberdade, espaço do bem e do amor. A matéria-prima do mundo é boa;
o próprio ser é bom. E o mal não vem do ser que é criado por Deus, mas
existe só em virtude da sua negação. É o ‘não’”.
Homilia da Vigília Pascal, Sábado Santo, 7 de abril

Com Ele, posso esperar que a minha vida seja plena
“Todo o cristão revive a experiência de Maria de Magdala. É um encontro
que muda a vida: o encontro como um Homem único, que nos faz sentir toda
a bondade e a verdade de Deus, que nos liberta do mal, não de modo
superficial e passageiro mas liberta-nos radicalmente, cura-nos
completamente e restitui-nos a nossa dignidade. Eis o motivo por que
Madalena chama Jesus ‘minha esperança’: porque foi Ele que a fez renascer,
que lhe deu um futuro novo, uma vida boa, liberta do mal. ‘Cristo minha
esperança’ significa que todo o meu desejo de bem encontra n’Ele uma
possibilidade de realização: com Ele, posso esperar que a minha vida se
torne boa e seja plena, eterna, porque é o próprio Deus que Se aproximou
até ao ponto de entrar na nossa humanidade”.
Mensagem Urbi et orbi, Santa Páscoa, 8 de abril
50
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Trechos das homilias e dos discursos do papa Bento XVI

Surrexit Christus, spes mea
“‘Surrexit Christus, spes mea – Ressuscitou Cristo, minha esperança’
(Sequência Pascal). A todos vós chegue a voz jubilosa da Igreja,
com as palavras que um antigo hino coloca nos lábios de Maria Madalena,
a primeira que encontrou Jesus ressuscitado na manhã de Páscoa.
Ela correu ao encontro dos outros discípulos e, emocionada,
anunciou-lhes: ‘Vi o Senhor!’ (Jo 20, 18). Hoje também nós,
depois de termos atravessado o deserto da Quaresma e os dias
dolorosos da Paixão, damos largas ao brado de vitória: ‘Ressuscitou!
Ressuscitou verdadeiramente!’”.
Mensagem Urbi et orbi, Santa Páscoa, 8 de abril

Victimae paschali
Victimae paschali laudes
immolent christiani.
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitae mortuus, regnat vivus.
Dic nobis, Maria,
quid vidisti in via?
Sepulchrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis:
angelicos testes,
sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia.

P ÁSCOA 2012
No coração da Virgem Maria, a mãe de Jesus,
a pequena chama continuou acesa e viva mesmo
na escuridão da noite
“Com a morte de Jesus, parecia falir a esperança de quantos confiavam
n’Ele. Mas esta fé nunca desfalece de todo: sobretudo no coração
da Virgem Maria, a mãe de Jesus, a pequena chama continuou acesa
e viva mesmo na escuridão da noite”.
Mensagem Urbi et orbi, Santa Páscoa, 8 de abril
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Então Ele, Jesus, é alguém de quem nos podemos
absolutamente fiar, confiando não apenas na sua
mensagem mas n’Ele mesmo
“Amados irmãos e irmãs! Se Jesus ressuscitou, então – e só então –
aconteceu algo de verdadeiramente novo, que muda a condição do
homem e do mundo. Então Ele, Jesus, é alguém de quem nos podemos
absolutamente fiar, confiando não apenas na sua mensagem mas n’Ele
mesmo, porque o Ressuscitado não pertence ao passado, mas está
presente e vivo hoje”.
Mensagem Urbi et orbi, Santa Páscoa, 8 de abril

Se Cristo não ressuscitou, em vão é também a vossa fé
“Queridos irmãos e irmãs!
Bom dia a todos! A segunda-feira depois da Páscoa é em muitos países
um dia de férias, no qual dar um passeio no meio da natureza, ou ir visitar
parentes um pouco distantes para estar juntos em família. Mas gostaria
que estivesse sempre presente na mente e no coração dos cristãos o
motivo deste dia de festa, ou seja a Ressurreição de Jesus, o mistério
decisivo da nossa fé. Com efeito, como escreve são Paulo aos Coríntios,
‘se Cristo não ressuscitou, então em vão é a nossa pregação, em vão é
também a vossa fé’ (1Cor 15, 14). Por isso nestes dias é importante voltar
a ler as narrações da ressurreição de Cristo que encontramos nos quatro
evangelhos e lê-las com o nosso coração. Trata-se de narrações que,
de formas diversas, apresentam os encontros dos discípulos com Jesus
ressuscitado, e deste modo nos permitem meditar sobre este
acontecimento maravilhoso que transformou a história e dá sentido
à existência de cada homem, de cada um de nós”.
Segunda-feira do Anjo, depois do Regina Coeli, 9 de abril

PÁSCOA 2012

Maria Madalena e a outra Maria no sepulcro e a aparição de Jesus a elas, detalhe da miniatura do Evangelho de Rabbula,
reproduzida na página 56

“Se Cristo não ressuscitou,
em vão é também a vossa fé”
De 14 a 16 de setembro de 2012, o Papa visitará o Líbano,
onde tornará pública a exortação pós-sinodal do Sínodo Especial
dos Patriarcas e dos Bispos do Oriente Médio,
realizado no Vaticano em outubro de 2010.
Tendo também em vista essa viagem, publicamos a homilia
de sua beatitude Béchara Boutros Raï, patriarca maronita
de Antioquia, pronunciada na Páscoa do Senhor
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Por ocasião da festa de Páscoa, envio meus melhores
votos à direção de 30Dias e aos leitores da revista.
Agradeço à direção pelo desejo de publicar esta homilia, que pronunciei na missa de Páscoa no patriarcado
maronita de Bkerke. Espero que possa ser para os leitores uma contribuição para seu crescimento espiritual.
Béchara Boutros Raï
patriarca maronita de Antioquia e de todo o Oriente

“Procurais Jesus, o nazareno, aquele que foi crucificado.
Ele ressuscitou, não está aqui”
(Mc 16,6)
verdade sobre a morte de
Cristo e seu sepultamento, suas aparições e o sepulcro vazio, tudo isso confirma a
sua Ressurreição. Filho de Deus
feito carne, Jesus morreu realmente na cruz para a redenção
dos pecados de toda a humanidade. Por meio do seu sangue, reconciliou Deus com cada homem, para que vivamos a reconciliação com Deus e uns com os
outros. Ressuscitou para a nossa
justificação (Rm 4,25) e para
doar-nos a vida nova, que é a vida
divina em nós. Esse é o alcance
do anúncio do anjo às mulheres,
na aurora do domingo da Ressurreição: “Não tenhais medo! Procurais Jesus, o nazareno, aquele

A

que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui” (Mc 16,6).
Por nossa vez, anunciamos essa
notícia ao mundo inteiro: Cristo
ressuscitou! Ressuscitou verdadeiramente!
Excelência, presidente Michel
Suleiman, ficamos contentes de
vê-lo na primeira fila, entre os
fiéis, nesta festa da Ressurreição
do Senhor Jesus. No meio desses
fiéis estão ministros, deputados,
prefeitos e outras personalidades
da vida pública e do setor privado. Ao senhor, presidente, e a todos os presentes gostaríamos de
expressar nossos votos mais sinceros de que Cristo Senhor, ressuscitado dos mortos, possa conceder-lhes em abundância as suas
graças, a sua paz, a sua alegria, e
que permita ao Líbano e aos países árabes, hoje em crise, recuperar a unidade, a estabilidade e
uma paz justa e generalizada.
A sua presença nesta sé patriarcal acrescenta alegria e letícia ao caráter sacro desta festa.
Estamos igualmente felizes pelo
fato de que, em virtude de sua fé
na gloriosa Ressurreição de Cristo, fonte da ressurreição dos corações, o senhor possa trabalhar,
enquanto dirigente da República,

pela ressurreição do país das ruínas da guerra, como das dificuldades da vida pública, econômica
e social. O senhor vem buscando
além disso derrubar os muros da
discórdia e da divisão, inspirando
um espírito de irmandade e de
colaboração baseado na cidadania e no fato de pertencermos a
um país que precisa da contribuição de todos os seus filhos e de
todos os seus componentes para
renascer para o progresso e a estabilidade. Nisso o senhor rea- ¬

O patriarca Béchara Boutros Raï
durante a missa de Páscoa,
em 8 de abril, em Bkerke, Beirute
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liza aquilo a que Jesus Cristo nos
convida com a sua morte e a sua
Ressurreição, e que o apóstolo
Paulo exprime: “Mas agora, no
Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe ficastes perto, graças ao sangue de Cristo. [...] De
dois povos fez um só povo, em
sua carne derrubando o muro da
inimizade que os separava. [...]
Mediante a cruz, matou a inimizade. Veio anunciar a paz: paz
para vós que estáveis longe e paz
para os que estavam perto. [...]
Portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores
da casa de Deus” (Ef 2,13-19).
Com o senhor, senhor presidente, e com todos os homens de
boa vontade, nós trabalhamos,
como Igreja, pela unidade do povo libanês, com todas as suas
confissões e os seus componentes, afastados de qualquer divisão
e inimizade, afastados de qualquer posição unilateral e partidária. O valor deste país está em
sua pluralidade cultural, religiosa
e política, coração da democracia baseada na convivência em
igualdade de direitos e deveres
diante da lei, no respeito à diversidade em todos os níveis, na
promoção das liberdades civis, de
modo particular as liberdades de
opinião, de expressão e de fé, e
na garantia dos direitos fundamentais do homem.
Ao seu lado, trabalhamos para evitar o envolvimento de nosso país na lógica das alianças e
dos pactos regionais ou internacionais com base política, religiosa ou confessional. O Líbano,
por sua conformação geográfica
e política, é chamado a ser neutro. Dessa forma o Líbano pode
ser um fator de estabilidade na
região, e um oásis de encontro e
diálogo para as culturas e as religiões, mais comprometido na
defesa da causa [como aparece
em francês; em árabe, “nas
questões”, ndr] dos países árabes e da comunidade internacio-
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Uma das miniaturas do Evangelho de Rabbula representando a crucificação
e a ressurreição de Jesus Cristo, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florença.
O texto dos Evangelhos em língua siríaca, compilado provavelmente em 586,
é o único códice miniaturado da Síria paleocristã que sobreviveu até os dias
de hoje. A partir do século XI, o documento foi preservado pelos patriarcas
maronitas de Antioquia, que no final do século XV o doaram à família
dos Médici de Florença

nal para estabelecer paz e justiça, enfrentar a violência e o terrorismo, promover os valores da
modernidade, exercendo um papel de ponte entre o Oriente e o
Ocidente.
Na exortação apostólica Uma
esperança nova para o Líbano,
lemos: “A construção da sociedade é uma obra comum a todos os
libaneses” (§ 1). Não devemos,
então, excluir, esquecer ou eliminar ninguém. As diferentes op-

ções políticas devem ser uma riqueza e um meio para alcançar o
bem comum, do qual deriva o
bem de cada pessoa. Acaso as
opções políticas não são conjugações diferentes da arte do possível? Nenhuma opção política
pode ser tomada por absoluta.
Todas são relativas, pois adotam
os melhores meios para pôr em
prática princípios gerais e tradições nacionais, a serviço do bem
comum, do cidadão libanês, da

“Se Cristo não ressuscitou, em vão é também a vossa fé”

sociedade e da nação. Pede-se
apenas que as opções sejam fiéis
aos princípios gerais e às tradições nacionais, tal como aos objetivos das próprias opções.
“Procurais Jesus, o nazareno,
aquele que foi crucificado. Ele
ressuscitou, não está aqui” (Mc
16,6). Esse é o testemunho do
anjo às mulheres. Mas a Ressurreição é, na origem, o testemunho de Deus a respeito de Jesus
Cristo, testemunho confirmado
pelo apóstolo Pedro: “Eles o mataram, suspendendo-o no lenho
da cruz. Mas Deus o ressuscitou
no terceiro dia, e disso todos nós
somos testemunhas” (At 2,32;
10,38-40); e por Paulo no Areópago de Atenas: “Mostrou a todos que ele é digno de fé, ressuscitando-o dos mortos” (At
17,31). Garantia da nossa ressurreição espiritual – graças à penitência – e física – graças à ressurreição da carne. Garantia da verdade de Cristo e da autenticidade
da sua pessoa e da sua missão.
Essa garantia se perpetua no
mundo pela ação do Espírito
Santo, que “acusará o mundo em
relação ao pecado, à justiça e ao
julgamento. Quanto ao pecado:
eles não acreditaram em mim.
Quanto à justiça: eu vou para o
Pai, de modo que não mais me
vereis. E quanto ao julgamento: o
chefe deste mundo já está conde-

nado” (Jo 16,8-11). Segundo
Paulo, a Ressurreição de Cristo é
a base sobre a qual se edifica a fé
cristã: “Se Cristo não ressuscitou, sem fundamento também é a
vossa fé, [...] estaríamos testemunhando contra Deus [...], somos,
dentre todos os homens, os mais
dignos de compaixão” (1Cor
15,14-15.19).
Por meio da sua Ressurreição,
Cristo se tornou a nossa paz (cf.
Ef 2,14), o fundamento da nossa
condição de filhos de Deus, e a
fraternidade entre os homens.
Depois da sua Ressurreição, Cristo usou muitas vezes as palavras
“fraternidade”, “paz” e “ser filhos de Deus”. A Maria Madalena, que chorava diante do sepulcro na manhã do domingo da
Ressurreição, Cristo aparece e
diz: “Vai dizer aos meus irmãos:
subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”
(Jo 20,17). Por intermédio de
Cristo todos os homens se tornaram irmãos, e por intermédio de
Cristo, filho do Deus eterno, todos os que creem se tornaram filhos de Deus. Nós cremos nessa
nova identidade, a ensinamos e
trabalhamos por sua realização.
Toda vez que Cristo aparecia
aos seus discípulos durante os
quarenta dias, cumprimentava-os
dizendo: “A paz esteja convosco!” (Jo 20,19.26); com essa

saudação dava-lhes segurança e
paz interior, eliminava o medo de
seus corações, manifestava os sinais e os confortava em sua missão. A paz de Cristo é a cultura
que pregamos, a escolha que
sempre mantemos, pois a condição dos filhos de Deus se traduz
em ações e iniciativas de paz, segundo a palavra de Cristo Senhor: “Felizes os que promovem
a paz, porque serão chamados filhos de Deus” (Mt 5,9).
A Ressurreição de Cristo é a
garantia da ressurreição dos corações da morte do pecado e do
mal. Cristo está vivo: está presente na Igreja e age no mundo até o
fim dos tempos (cf. Mt 28,20).
Presente e ativo por meio de sua
palavra viva, de seu corpo e de
seu sangue no sacramento da Eucaristia, da graça dos sacramentos, de seu Espírito vivo e santo,
que realiza entre os fiéis os frutos
da Redenção e da Salvação.
Cristo ressuscitado dos mortos está próximo de cada homem, é contemporâneo a cada
homem. É o Senhor “que é, que
era e que vem” (Ap 1,4); é aquele
que a Igreja, que todos os crentes
invocam a cada dia: “Vem, Senhor Jesus!” (Ap 22,20) A Ti louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Cristo ressuscitou! Ressuscitou verdadeiramente!
q
À esquerda,
o patriarca durante
a santa missa
de Páscoa
na presença
das maiores
autoridades civis
libanesas
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O cardeal na casa do poeta
“Tenho a clara impressão de que mesmo de posições tão radicalmente
distantes vem um pedido sincero à Igreja: que volte a falar da substância
da sua mensagem, que volte, enfim, a falar de Deus. Nisso, Dante pode
ser uma ajuda para todos nós”. Encontro com o cardeal Gianfranco Ravasi
por Paolo Mattei

á quase cem anos, todos
os domingos de manhã,
ouve-se declamar Dante
na cidade de Roma. Desde 1914,
os mais ilustres dantistas italianos
recitam e comentam a Divina Comédia, misturando as estrofes aos
toques dos sinos de Trastevere,
onde fica o quatrocentista Palacete dos Anguillara, sede histórica da
Casa de Dante. Fundada em 1913
por iniciativa de Sidney Sonnino,
então ministro interino das Relações Exteriores, a Casa de Dante, “associação cultural
apolítica e sem fins lucrativos”, promove há quase
um século conferências
e leituras públicas de
obras dantescas e de-

H

senvolve atividades “que visam
apoiar os estudos e esclarecer e
promover o melhor conhecimento
da vida, da época e das obras do
Poeta”, como diz seu estatuto. Em
fevereiro deste ano, o cardeal
Gianfranco Ravasi assumiu a presidência da Casa, substituindo o
senador Giulio Andreotti, agora
presidente honorário.
O cardeal Ravasi, que contou
ter recebido com “grande alegria
e surpresa” o convite para o cargo, é também presidente do Pontifício Conselho para a Cultura da
Santa Sé, em convênio com o
qual constituiu há pouquíssimo
tempo um comitê científico-organizador para promover as celebrações do sétimo centenário da
morte de Dante, que se completará em 2021. Como diz o pur-

purado, uma oportunidade para
“criar sinergias entre instituições
eclesiais e civis”.
Nós o encontramos para falar
do poeta florentino, entre outras
coisas.
Eminência, como nasceu a
sua ligação com Dante?
GIANFRANCO RAVASI: Ela
não surgiu de uma competência
propriamente técnica ou acadêmica, pois os meus estudos se desenvolveram num outro âmbito. É
muito mais uma simbiose ideal e
espiritual gerada por dois fatos
particulares: primeiro, a minha
paixão pela poesia, que cultivo
desde a adolescência. Sempre fui
um grande leitor de poesia, de todos os tipos, inclusive estrangeiras. O segundo fato foi, por assim
dizer, um golpe de sorte: no ensino médio, no seminário de Milão,
tive um professor de literatura italiana apaixonado por Dante. Sua
biblioteca conservava uma coleção infindável de comentários às
obras do poeta e sua exegese no
ensino médio era avivada sem
cessar pelas diferentes vozes desses comentadores. Daquele modo
Ao lado, Dante Alighieri,
afresco de Andrea del Castagno,
conservado no Museu dos Uffizi,
em Florença; à direita,
o quatrocentista Palacete
dos Anguillara, em Roma,
sede histórica da Casa de Dante

Entrevista com o presidente do Pontifício Conselho para a Cultura

incessante, ele fazia uma seleção
para nós, por intermédio da qual
propunha, como um verdadeiro
apaixonado, uma constante
abertura do nosso horizonte. Sou
grato a ele, pois me ensinou a ler
Dante com amor, mas também
com o rigor que a poesia exige.
O que o senhor quer dizer
com “rigor”?
A poesia não é a linguagem
instintiva e espontaneísta dos
tantos e tantos versificadores que
compõem variações infinitas e
extremamente livres sobre as rosas e o orvalho da madrugada...
A poesia é o máximo da racionalidade, é uma lógica superior,

tinuou a frequentar a obra
do poeta florentino?
Sim, sempre procurei preservar ilhas de tempo para dedicar à
leitura dos versos da Comédia.
Nesse sentido tive o exemplo
ilustre de Giovanni Galbiati, meu
antecessor na Biblioteca Ambrosiana. Ele mandou construir uma
pequena torre – que eu mais tarde usaria como meu escritório
particular – à qual subia todos os
dias para ler um canto da Comédia. Provavelmente considerava
a poesia um exercício da alma,
como uma oração.
Certamente o senhor gosta de Dante também pela
O cardeal Gianfranco
Ravasi com o professor
Enrico Malato, durante
a entrevista coletiva
de apresentação
das iniciativas da Casa
de Dante e do Pontifício
Conselho para a Cultura,
tendo em vista o sétimo
centenário da morte
do poeta (1321-2021).
Roma, 7 de março
de 2012

transcendente, com uma gramática própria, um rigor próprio extraordinário. Imaginemos por
um momento como eram importantes para Dante a precisão
geométrica do verso, o respeito
aos acentos e às pausas, a busca
escrupulosa das rimas... Essa
exatidão é imprescindível também na música. Penso, por
exemplo, em Bach. Algumas de
suas composições podem ser
pensadas, usando uma imagem
frequentemente aplicada também à Divina Comédia, como
catedrais. No início de algumas
de suas obras há uma “agulha”
musical que volta, no final, como
paralelismo necessário.
Depois daquele início no
ensino médio, o senhor con-

teologia presente em suas
estrofes...
Naturalmente. Como teorizou
o cientista Stephen J. Gould, a
teologia e a filosofia, que estudam o “fundamento”, pertencem
a um plano de conhecimento
transcendente, um plano distinto
daquele do conhecimento empírico-científico, que se ocupa do
“fenômeno”, da “cena”. Este é o
ponto: a verdadeira poesia situase no mesmo nível da teologia e
da filosofia. É certamente o caso
de Dante, que sabe englobar e
transfigurar na linguagem da
poesia a teologia e a exegese do
seu tempo, das quais tinha um
conhecimento técnico muito
profundo. Outro poeta de que
gosto muito, Thomas Stearns

Eliot, mais próximo de nós no
tempo, conseguiu fazer isso, mutatis mutandis, nos Quatro
quartetos. A teologia de Dante
celebra a sua grande epifania e todos os teólogos que o ignoram
como teólogo cometem um erro.
Marie-Dominique Chenu explicava, em sua Teologia do século
XII, o quanto é necessário dar
atenção às obras artísticas, não
apenas literárias, mas também
plásticas e figurativas, pois elas
não são, dizia, “somente ilustrações estéticas, mas verdadeiros
‘espaços’ teológicos”. Eu gostaria
que fosse possível ensinar a obra
de Dante tendo esse critério como pano de fundo. Até por isso,
seria bonito reinstituir uma cátedra de Estudos Dantescos na Universidade Católica, como fez Paulo VI em abril de 1965, com a carta apostólica Altissimi cantus,
em forma de motu proprio, escrita por ocasião dos setecentos
anos do nascimento do Poeta.
O senhor observou recentemente como o ensino de
Dante também é insatisfatório nas escolas...
Normalmente, a maneira de
apresentá-lo aos estudantes não
é carregada de fascínio, de atrativos. Mas Dante é fascinante e
atraente! Nesse sentido, Roberto
Benigni, com suas lecturae, teve
o mérito e a coragem de mostrar
como Dante sabe falar ao homem de hoje; conseguiu evidenciar como numa única frase ele
consegue dizer, a respeito de realidades muito profundas, tudo o
que intelectuais refinados não seriam capazes de explicar nem
mesmo com milhares de palavras... O mérito de Benigni foi
este: com uma leitura “linear”,
narrativa, e sem muitos comentários, conseguiu que Dante falasse
a milhões de pessoas. Muitas vezes, ao contrário disso, os professores propõem interpretações filológicas irritantes, submetendo
o texto a uma constante e cansativa análise estrutural... Eu me ¬
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lembro da aula de um crítico
americano estruturalista, que considerava belíssima a passagem da
Comédia que estava comentando
apenas porque era possível “desmontá-la” completamente, fazê-la
em pedaços, reduzi-la a figurinhas
de decupagem.
O que poderia ser feito de
positivo nesse sentido?
Seria preciso trabalhar na formação dos docentes. E os agentes culturais e de comunicação
deveriam mudar de atitude perante o grande público, que muitas vezes encaram com pessimismo, quando não com desprezo.
No entanto, além de Benigni,
Vittorio Sermonti também demonstrou que há uma sede generalizada dessas coisas e uma
receptividade muito mais profunda do que imaginamos. Assisti há algum tempo uma lectura
Dantis feita por ele em Santa
Maria das Graças, em Milão: fora da igreja havia longas filas de
gente que não tinha conseguido
entrar. Eu também muitas vezes
me surpreendi com o grau de curiosidade que existe em relação a
temas que, normalmente, são
considerados pelos especialistas
uma espécie de reserva de caça.
Lembro-me, com admiração, da
multidão silenciosa e atenta que,
em Mântua, sob um sol implacável, ouvia uma conferência mi-

nha sobre Qoelet. E garanto a
você que não eram professores.
Dante, portanto, ainda pode falar ao mundo.
Ele falou também à Igreja
de seu tempo, e muitas vezes
de maneira dura...
O amor pela Igreja, o amor
pela fé podem-se manifestar
também por meio da crítica apaixonada. Existe um exercício de
crítica sério, motivado, fundamentado, cuja argumentação pode até ser discutível, mas que nasce de uma autêntica paixão do
espírito. Dante é isso. Bento XV,
na encíclica In praeclara summorum, redigida em abril de
1921, para celebrar os seiscentos anos da morte do poeta, e dirigida aos professores e aos alunos dos institutos literários e de
alta cultura do mundo católico,
apresenta esta questão retórica:
“Quem poderia negar que naquele tempo houvesse coisas a
reprovar no clero, em razão das
quais um espírito tão devoto à
Igreja, como o de Dante, deveria
sentir-se por demais desgostoso,
se sabemos que homens insignes
por sua santidade também as reprovaram severamente na mesma época?” E Paulo VI, na carta
Altissimi cantus, observa: “Não
incomoda recordar que a sua voz
se elevou e ressoou duramente
contra alguns pontífices roma-

Abaixo, a partir da esquerda, Vittorio Sermonti e Roberto Benigni
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nos, e que referiu-se com aspereza a instituições eclesiásticas e
homens que foram ministros e
representantes da Igreja”. Pelo
fato de a sua fé não ter sido a adesão a verdades racionais, mas o
amor de seu ser inteiro a Cristo e
a Sua Igreja, Dante pôde introduzir na Comédia toda a dimensão
moral que a conota, sublinhando
a distinção entre o bem e o mal.
Estou convicto de que hoje precisamos voltar a falar do conceito
de mal, usando os termos mais
claros para isso: culpa, pecado.
O conceito de pecado se perdeu,
se dissolveu numa névoa incolor,
se extinguiu. Pastoralmente falando, sinto necessário, neste período, voltar a frisar – até sem retórica ou ênfase – o sentido do
bem e do mal. Também nisso,
Dante pode ser uma ajuda.
E pode ajudar também no
diálogo com os não crentes
ou com quem está afastado
da Igreja?
Claro. O que pode levar à morte do diálogo é a frequência com
que é levado além dos limites do
sincretismo ou do fundamentalismo. Infelizmente, o confronto
vencedor na mídia é o que se dá
entre crentes com posições incrivelmente rígidas e “não crentes
brincalhões”, para quem tudo se
revolve na paródia e no espetáculo. Por esse motivo, quero evitar

Entrevista com o presidente do Pontifício Conselho para a Cultura

Acima, a partir da esquerda: Bento XV, Paulo VI e Bento XVI

que as iniciativas do Pátio dos
Gentios [instituído pelo Pontifício
Conselho para a Cultura como
espaço para o diálogo entre crentes e agnósticos ou ateus, ndr] sejam conduzidas por crentes e não
crentes fundamentalistas. Precisamos ser capazes de argumentar
e ouvir, sem, porém, recuar um
passo sequer: e isso não é fundamentalismo, mas o verdadeiro
sentido do diálogo. Sou contrário
ao “duelo” – como tenho dito
muitas vezes –, porque sou favorável ao “dueto”, no qual as vozes, embora pertencentes a polos
sonoros opostos, sabem produzir
harmonia sem ter de renunciar a
sua identidade, ou seja, para falar
em termos concretos, sem se descolorir num vago sincretismo
ideológico. Impressionou-me um
confronto público que tive recentemente, durante uma iniciativa
do Pátio dos Gentios, com Gian
Enrico Rusconi. Tive a clara impressão de que mesmo de posições tão radicalmente distantes
vem um pedido sincero à Igreja:
que volte a falar da substância da
sua mensagem, que volte, enfim,
a falar de Deus. Frequentemente,
nos perdemos atrás de pequenos
detalhes e não levamos em conta
todo o afresco. Até por isso, Dante, com seu espírito “sistemático”
medieval – um fôlego que nós

perdemos – pode ser uma ajuda
para todos nós.
O senhor citou Bento XV e
Paulo VI. Mas Bento XVI
também ama Dante...
Sim. Já quando era cardeal
ele o lembrou em sua obra Introdução ao cristianismo; depois,
como papa, voltou a fazê-lo em
várias ocasiões: na encíclica
Deus caritas est, num discurso
dirigido aos participantes de um
encontro promovido pelo Pontifício Instituto João Paulo II e, depois, durante o ângelus pela festa
da Imaculada Conceição de

2006, em que, perguntando-se
por que entre todas as mulheres
Deus escolheu Maria de Nazaré,
cita os versos maravilhosos da
oração de São Bernardo a Nossa
Senhora. “A resposta”, diz o Papa, “está escondida no mistério
insondável da vontade divina.
Contudo há uma razão que o
Evangelho ressalta: a sua humildade. Dante Alighieri ressalta isso muito bem no último canto do
Paraíso: ‘Virgem Mãe, filha do
teu Filho,/ humilde e alta mais do
que criatura,/ fim firme do conselho eterno’”.
q
Ao lado,

Dante Alighieri
e os reinos
do além,
de Domenico
di Michelino,
Santa Maria
del Fiore,
Florença
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O registro dos juramentos de fidelidade a Inocêncio VI redigido, provavelmente,
a partir de 1356

A propensão
da Igreja
à memória
Entrevista com o cardeal bibliotecário
Raffaele Farina: porque a Igreja
sempre sentiu a necessidade de conservar
sistematicamente atas e documentos
da sua atividade

O
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Vaticano . Nestas páginas,
alguns documentos expostos
na exposição Lux in arcana.
Museus Capitolinos, Roma,
até 9 de setembro de 2012

por Roberto Rotondo
transitus Domini, ou seja, a passagem que liga a
Igreja à Tradição e às
suas origens segundo uma conhecida expressão de Paulo VI, é o aspecto mais importante mas também o menos evidenciado do Ar-

Acima, a Sala dos Anjos músicos,
no andar nobre do Arquivo Secreto

quivo Secreto Vaticano. O arquivo
central da Santa Sé, com efeito, é
muito mais famoso pelas suas dimensões: criado há 400 anos pelo Papa Paulo V na mesma sede
onde está hoje e à qual chega-se
pelo Pátio Belvedere no Vaticano,

reúne doze séculos de história em
oitenta e cinco quilômetros de estantes. É um dos centros de pesquisas históricas mais importantes
e famosos do mundo, onde estão
conservados milhões de documentos dos quais muitos com va-

Lux in arcana

cristãos nos primeiros riqueceu com documentos, códilor histórico inestimável
séculos. A exigência gos, livros provinciais, fórmulas de
e, naturalmente, é em
surgiu da necessidade juramento, atestados de consagraincessante aumento. A
de transmitir a memória ção de igrejas ou fundações de
fim de entender para
da ação da Igreja que abadias, papiros relativos à corresque serve e como se
nascia depois das perse- pondência enviada pelos imperaformou o Arquivo dos
guições e da necessida- dores do Oriente e depois os do
papas, dirigimos algude “administrativa” da Ocidente aos pontífices, e outros
mas perguntas a Rafprópria Igreja romana, escritos pastorais e administrativos
faele Farina, cardeal arque naturalmente dese- como bem demonstra o Liber
quivista do Arquivo Se- O cardeal
java conhecer as teste- diurnus Romanorum Pontificreto Vaticano e biblio- Raffaele Farina
munhas da fé mortas cum, um antigo código formulário
tecário da Santa Igreja
Romana. O cardeal bibliotecário por Cristo (o seu melhor tesouro de chancelaria que se encontra no
pode ser considerado um patrono de fé) e a ação dos pastores e dos Arquivo Secreto Vaticano e que reda Biblioteca Apostólica Vaticana fiéis da Urbe. A partir do século IV monta ao final do século VIII ou
e do Arquivo Secreto, pois a admi- o Arquivo da Igreja de Roma se en- início do século IX.
¬
nistração é confiada respectivamente a dois prefeitos. O cardeal
A face anterior do selo de ouro do Papa Clemente VII
Farina, salesiano, historiador,
exegeta, com longa experiência
também como prefeito da Biblioteca Apostólica Vaticana, recebenos em seu escritório e, antes de
iniciar a entrevista, recorda com
prazer a relação especial que liga
Bento XVI à Biblioteca e ao Arquivo: o próprio papa Ratzinger,
quando veio aqui em visita no ano
de 2007, recordou que quando
era prefeito da Congregação para
a Doutrina da Fé pediu mais de
uma vez a João Paulo II para ser
nomeado cardeal bibliotecário, e
A exposição nos Museus Capitolinos
por um período ficou convencido
de que aquele seria o seu próximo
encargo, mas as coisas aconteceato de abjura de Galileu Galilei e a bula de deposição do imperador
ram de outro modo e acabou indo
Frederico II. A Regra de Francisco de Assis e a bula de canonização
à Biblioteca como papa.
de Francisco Xavier, uma carta de Erasmo de Roterdã e uma de Michelan-

O

Eminência, o Arquivo Secreto tem 400 anos, mas reúne documentos muito mais
antigos. Por que a Igreja sempre sentiu necessidade de
conservar atas e documentos
da sua atividade de modo tão
sistemático?
RAFFAELE FARINA: Desde os
primeiros tempos da Igreja de Roma, como recorda o Liber Pontificalis, os papas costumavam guardar no próprio “scrinium” (arquivo) as gesta martyrum, os códigos
litúrgicos, as memórias das consagrações episcopais, as doações
realizadas ao bispo de Roma e aos

gelo Buonarroti. Lux in arcana mais do que uma exposição é uma imersão
nas fontes da história. Cem documentos originais do Arquivo Secreto Vaticano, escolhidos entre códigos e pergaminhos, fascículos, registros e manuscritos, pela primeira vez são expostos ao público por seis meses, de
março a setembro de 2012, nos Museus Capitolinos de Roma.
A exposição, organizada por ocasião do IV centenário da fundação do
Arquivo Secreto Vaticano, quer explicar e mostrar o que é e como funciona
o Arquivo dos papas e, ao mesmo tempo, “tornar visível o invisível” e permitir o acesso a algumas maravilhas documentárias. Também estão expostos alguns documentos cuja consulta ainda é proibida aos estudiosos,
pertencentes ao período do pontificado de Pio XII que contém o relatório
da tragédias das Fossas Ardeatinas (em Roma, no período nazista), uma
seção que reúne os nomes dos sacerdotes prisioneiros em Dachau, um
relatório sobre o bombardeio do bairro de São Lourenço fora dos Muros
em Roma.
R.R.
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O Arquivo Secreto Vaticano

Q

uando se fala de Arquivo Secreto Vaticano, falase do moderno Arquivo da Santa Sé fundado por
Paulo V perto do ano 1610, na sede situada no Pátio
Belvedere onde se encontra até agora, porém com dimensões bem maiores. Mas a história dos arquivos
dos romanos pontífices afunda em tempos bem mais
remotos, ligando-se à origem, à natureza, à atividade e
ao desenvolvimento da própria Igreja.
O patrimônio documentário conservado nos grandes
depósitos ambrange um período cronológico de cerca
de doze séculos (do século VIII ao século XX). Constituído por mais de seiscentos fundos arquivísticos, estendese por oitenta e cinco quilômetros lineares de estantes,
colocadas, algumas delas, no Bunker, um local de dois
andares, construído no subsolo do Pátio da Pigna dos
Museus do Vaticano. Desde que o Papa Leão XIII, em
1881, abriu suas portas aos estudiosos, o Arquivo Secreto Vaticano tornou-se um dos centros de pesquisas
históricas mais importantes e célebres do mundo. Para
aprofundar a sua história e evolução, indicamos o livro
Archivio Secreto Vaticano, curado pelo monsenhor Sergio Pagano (ed. Gangemi, 2000). No ensaio é explicada
a longa história de como foi formado o Arquivo, os arquivos que armazenou, as vicissitudes e os deslocamentos
(como nos anos que ficaram nas salas do Castelo
SantʼAngelo ou a mudança forçada do arquivo por ordem de Napoleão e a sua sucessiva volta a Roma).
Os historiadores que solicitam a consulta do Arquivo
são centenas em todo o mundo, porém, o Arquivo tem
também uma sua atualidade do ponto de vista jornalístico, como observou alguns anos atrás o famoso vatica-

Então não era apenas uma
necessidade ligada às funções do papado especialmente ao exercício do poder temporal...
No início não havia o poder
temporal do papa, que começou
apenas com o papa Adriano
(772-795); portanto havia uma
preocupação de memória, pastoral e administrativa. Com o nascimento do Estado da Igreja acrescentou-se também uma preocupação de governo do Patrimonium petri dependente do pontífice. A coisa mais importante, como eu disse, é a propensão primária da Igreja em criar memória.
Quase instintiva, diria, do cuidado
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Uma vista do depósito do Arquivo Secreto

nista Benny Lai, escrevendo que o Arquivo permite
aprofundar o conhecimento das estruturas e do método
de trabalho dos departamentos do Vaticano, penetrando na sua intimidade. A correspondência diplomática
entre a Secretaria de Estado e os núncios apostólicos,
além do valor dos temas tratados, com efeito, ilumina o
modo de pensar e de agir que o decorrer dos anos substancialmente não modificou. Além disso, a consulta dos
documentos conservados no Arquivo não serve apenas
para esclarecer problemas históricos, grandes ou pequenos que sejam, para estudar vários aspectos das fases da formação da civilização ocidental ou a perene
questão de fundo das relações entre a Igreja e o Estado;
às vezes, a partir de antigos papéis, que muitos se obstinam a considerar um passado morto, emergem fatos
humanos que o tempo não conseguiu apagar.

e da custódia de tudo o que a relacione à sua origem. Antigamente
também o manuscrito era considerado uma espécie de relíquia.
O Arquivo passou por muitas transformações antes do
deslocamento na sede atual.
A constituição de um arquivo
central no século XVII também ocorreu por causa das
exigências da nascente ciência arquivística?
As razões que podem ter influenciado são várias. Mas o fato é
que os pontífices dos séculos XVI e
XVII tentaram várias vezes reunir
em um só lugar, bem vigiado, os
documentos da Santa Sé: neste
sentido tentaram Paulo IV (1555-

R.R.

1559), São Pio V (1566-1572),
Sisto V (1585-1590), Clemente
VIII (1592-1605) e nenhum deles
conseguiu por vários motivos. Ao
invés, Paulo V Borghese conseguiu, pois no início de 1612 mandou reunir nas salas próximas do
Salão Sistino da Biblioteca Vaticana, onde residia até então seu sobrinho cardeal, os fundos documentários provenientes de vários
pontos do Palácio Apostólico e do
antigo Arquivo do Castelo de Santo Ângelo.
O Arquivo foi também definido um oceano, mas há um
setor mais importante do que
os outros?

Lux in arcana

À esquerda, uma página do livro
do processo a Galileu Galilei
com a sua assinatura; abaixo,
pergaminho da carta do califa
Abu Hasfs ‘Umar al-Murtada
a Inocêncio IV: na carta o soberano
marroquino pede ao Pontífice que
o novo bispo enviado ao Marrocos seja
um homem com espírito lúcido
e que se esforce para evitar todo o mal

Todos os papéis de arquivo são
equivalentes por si mesmos, porque todos pertencem a um unicum que liga e mantém juntas as
documentações. Valorizar ou desvalorizar qualquer um desses significaria inevitavelmente decretar a
sua salvação ou seu esquecimento.
Nos arquivos isso não pode acontecer. Todos os escritos são importantes e todos têm a sua razão, que
os deixa vinculados uns aos outros.
Isso não quer dizer que alguns célebres atos da história impressionem
mais do que outros a fantasia ou a
mente do historiador.
Qual é a importância, hoje,
do Arquivo Secreto Vaticano
para a Igreja e o Papa? Qual é
o seu papel?
O Arquivo Secreto Vaticano
conserva as atas dos pontífices
romanos e de sua Cúria, praticamente sem interrupção desde o
século XI até os nossos dias. Por
isso a sua importância é óbvia. O
papel do Arquivo é antes de tudo
“administrativo”, pois serve à
ação do Pontífice e dos organismos da Cúria Romana para o estudo de questões e situações anteriores. Neste sentido o Arquivo
serve principal e primariamente
ao Sumo Pontífice e à Secretaria
de Estado. O seu papel é também
o de guardião da memória da
Santa Sé. O Arquivo recebe periodicamente os documentos de
parte dos Arquivos da Cúria Ro-

mana (com algumas exceções),
assim como grande quantidade
de material documentário das várias representações pontifícias no
mundo.
O senhor não acha que a
atualidade do Arquivo, do
ponto de vista jornalístico,
seja também a possibilidade
de aprofundar o conhecimento das estruturas e do método
de trabalho dos departamentos do Vaticano? A correspondência diplomática entre
a Secretaria de Estado e os
núncios apostólicos, além
dos temas tratados, esclarece
nos mínimos detalhes um modo de pensar e agir que o decorrer dos anos e de pontificados substancialmente não
se modificou...
Claro, mas há também um outro aspecto que é pouco estudado:
a Igreja, desde o final das perseguições, tomou a forma da reforma do Estado determinada por
Diocleciano e por Constantino,
tanto na divisão geográfica em
dioceses, quanto na imitação da
chancelaria imperial. Às vezes os
historiadores subestimam o fato
de que as chancelarias tinham
uma sua política e que sobre certos temas tinham também um poder decisório. Por isso para entender o comportamento de alguns
papas do passado é preciso levar
em conta também a Secretaria de
Estado e a Cúria.

Quantas pessoas trabalham no Arquivo?
O ordinário governo do Arquivo é confiado pelo Pontífice ao
seu prefeito, que é coadjuvado pelo vice-prefeito, pelo secretário
geral, pelos arquivistas, escritores,
especialistas e funcionários de vários níveis: totalizando são cinquenta e quatro pessoas. Um número exíguo, se confrontarmos
com os funcionários de outros arquivos de Estado comparáveis de
algum modo com o Arquivo Secreto Vaticano. Espera-se que no
futuro tais forças possam aumentar, segundo a compatibilidade de
balanço da Santa Sé, que para o
Arquivo Secreto Vaticano e para a
sua abertura gratuita aos estudiosos de todo o mundo investe já
uma quantia importante.
Atualmente quanto é importante o Arquivo para os ¬
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nea, até a morte do Papa Pio XI
(fevereiro de 1939).
Quais são os Papas de época moderna que mais valorizaram o Arquivo Secreto?
Pelo meu conhecimento valorizaram muito as fontes do Arquivo para o seu magistério ou para
seu governo ordinário Pio XI, Pio
XII, o beato João XXIII (que veio
visitar várias vezes) e Paulo VI. O
nosso atual pontífice Bento XVI
dedica uma particular atenção ao
Arquivo.

A bula de canonização
de Francisco Xavier

estudiosos e quanto é valorizado? Quais são as épocas
históricas que são mais consultadas?
A importância do Arquivo Secreto Vaticano para os sólidos estudos históricos é óbvia. Quase
nenhum ensaísta historiador sério
tanto na Europa como em todas
as partes do mundo em que a Igreja Católica está presente, pode ignorar o Arquivo Secreto Vaticano,
e assim acontece nos fatos, porque recorrem aos nossos Arquivos, todos os anos, mais de dois
mil pesquisadores de todo o mundo. As épocas mais estudadas oscilam segundo os interesses historiográficos do tempo: até a metade do século XX, sem dúvida prevalecia a Idade Média e a Idade
Moderna, a partir da metade do
século passado e ainda mais nas
últimas décadas foi muito indagada também a época contemporâ-
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O Arquivo Secreto Vaticano é um dos mais acessíveis
ao mundo e mesmo assim goza de uma imerecida fama de
que é um lugar onde se escondem sabe lá quais segredos e
documentos incômodos para
a Igreja. Por que este preconceito que se concretiza no incessante e pressionador pedido de abrir sempre novos setores e fundos arquivísticos?
Esta pergunta já me foi dirigida
numerosas vezes, mas apenas por
pessoas que não estão ligadas a
pesquisas históricas ou sem conhecimento real do Arquivo. A fábula de obscuras tramas derivariam de seu nome: Arquivo Secreto Vaticano. Aquele “secreto”,
que diz simplesmente arquivo
“privado” (como era o arquivo secreto dos Estensi, dos Gonzaga,
dos Sforza etc.), é lido na imaginação popular ou de alguns romancistas como “misterioso”, obscuro. Talvez nenhum arquivo no
mundo seja mais “aberto” do que
o Arquivo Secreto Vaticano, que
coloca à disposição dos pesquisadores os seus 630 fundos há mais
de um século.
Além da abertura à consulta dos documentos relativos
ao pontificado de Pio XII,
quais outros projetos são previstos para os próximos
anos?
Há muitos projetos, mas os
meios econômicos para executá-

los são muito modestos, ao menos por enquanto. Nessas últimas
décadas, sob a prefeitura de monsenhor Sergio Pagano, foram realizadas três novas salas de estudos, três novos laboratórios, passou-se à fotografia digital, à informatização de procedimentos administrativos, aumentaram muito
as coletâneas de publicações do
Arquivo. Além disso, no futuro,
gostaríamos de proceder à informatização dos pedidos de consulta de documentos e se gostaria de
aumentar a reprodução digital dos
mais de dois mil índices ou inventários do Arquivo. E talvez muitas
outras coisas ainda, com a ajuda
de Deus. Quanto aos documentos
do pontificado de Pio XII, voltando à sua pergunta, é quase certo
que em menos de dois anos estarão disponíveis.
Os documentos conservados no Arquivo e na Biblioteca Apostólica Vaticana podem servir de ajuda à Igreja
para enfrentar os problemas
atuais?
Esta é uma pergunta que faz
referência mais à teologia do que
à história. Por exemplo, durante
o Concílio Vaticano II, para o tema da reforma litúrgica, o estudo
dos textos antigos conservados
na Biblioteca foi importantíssimo.
Também foi demolido o mito de
que a Idade Média fosse uma época escura, enquanto que, ao contrário, do ponto de vista da liturgia e da piedade popular, foi uma
época riquíssima. De modo geral
creio que redescobrir as riquezas
da Tradição no decorrer dos séculos faz a Igreja crescer. Um pouco
como acontece na história da
nossa vida pessoal. O que fizemos
de bom não se apaga. Assim é
com a Igreja. Renovação é também olhar para trás, para a Igreja
antiga como modelo de reforma,
à Igreja como Corpo de Cristo
sem mancha e sem rugas. Conservar comporta também um enriquecimento.
q
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 MASTERCARD, EUROCARD, VISA

 AMERICAN EXPRESS

Nome e Sobrenome ……………………………………………………………………………
Número

Data


Via Vincenzo Manzini 45, 00173 Roma, Italia
Tel. +39 067264041 Fax +39 0672633395
E-mail: abbonati30g@30giorni.it

Escolha




Vencimento
Assinatura

Ordem de pagamento em US$ na conta bancária n.074003252819, nominal a “Trenta Giorni scrl”
do banco Intesa Sanpaolo, IBAN IT36Y0306903207074003252819, BIC BCITITMM.
Conta corrente postal n. 13974043, nominal a "COOPERATIVA TRENTA GIORNI S.R.L. ROMA".
Western Union: para ulteriores detalhes escrever a abbonati30g@30giorni.it

Valtellina completa 75 anos.
Feliz Aniversário, futuro.
INFRAESTRUTURAS DE REDE
REDES TLC EM COBRE E EM FIBRA
PONTES RÁDIO E INTEGRAÇÃO ENTRE TLC E IT
AUTOMATIZAÇÃO ESTRADAL E FERROVIÁRIA
ENERGIA E AMBIENTE
ECONOMIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DATA CENTER “PRONTA ENTREGA”

Valtellina S.p.A.

Via Buonarroti, 34

Valtellina chega aos 75 anos de atividade olhando para o futuro com novas e
importantes perspectivas de crescimento, na Itália e no mundo todo. Criada como
sociedade operante nas infraestruturas para a rede telefônica, hoje a Valtellina é uma
referência e “sistem integrator” nos setores estratégicos para o desenvolvimento e o
progresso. Em todos os âmbitos e nas nações em que opera, aplica os critérios
padrões que sempre a distinguem: grande capacidade de trabalho, seriedade e respeito
rigoroso dos contratos. É uma das mais importantes empresas de Bérgamo, no sentido
absoluto. Conta com quase 1.000 funcionários e demonstra concretamente como
tradição e inovação convivem no princípio da Qualidade.
Gorle (Bérgamo) Itália

+39 035 42 05 111

www.valtellina.com

