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Pe. Antônio Camilo de Paiva
Editor Chefe

 O Arcebispo Me-
tropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, presidiu, no dia 
1º de março, a Celebra-
ção Eucarística em Ação 
de Graças pelo 87º ani-
versário do Seminário 
Arquidiocesano Santo 
Antônio. A Missa foi ce-
lebrada na Capela do Se-

minário. Concelebrando 
com o Pastor, estavam 
diversos Padres do nosso 
clero, além da viva parti-
cipação dos seminaristas, 
familiares e membros da 
comunidade.
 Durante a homi-
lia, Dom Gil ressaltou 
que todos devemos come-
morar essa data, pois são 
muitos anos de trabalho e 
de sucessos, desde aquele 
ano de 1926 quando Dom 
Justino José de Santana  
fundou este celeiro de vo-
cações. Ele lembrou, ain-
da, que os Sacerdotes que 
são formados na institui-
ção são frutos da dedica-
ção e trabalho de todos 
que por ali passam.

 A celebração teve 
um momento muito espe-
cial para nossa Igreja Par-
ticular. Os seminaristas 
Gleydson Pimenta e Wes-
ley Carvalho foram insti-
tuídos nos ministérios de 
leitor e acólito, primeiro 
passo em direção à orde-
nação presbiteral. Outro 
destaque foi a ornamen-
tação com as réplicas dos 
símbolos da JMJ, ou seja, 
da cruz peregrina e o íco-
ne de Nossa Senhora que 
estão percorrendo todas 
as paróquias de nossa Ar-
quidiocese, e naquela se-
mana encontravam-se na 
Paróquia do Bom Pastor, 
no recinto qual se encon-
tra nosso Seminário.

Seminário Santo Antônio completa 87 anos

Aniversário do Seminário. Foto: Assessoria de Comunicação

RENÚNCIA DO SANTO PADRE BENTO XVI

 Neste momento em que a Igreja recebe a notícia da renúncia do Santo Pa-
dre Bento XVI ao ministério Petrino como Bispo de Roma, desejo, em meu nome 
pessoal, em nome a Arquidiocese de Juiz de Fora, de seu clero e de seu povo, 
manifestar irrestrita e amorosa proximidade a Sua Santidade que de forma santa, 
sábia, segura e prudente vem governando a nau de Pedro durante estes quase oito 
anos.
 Agradecemos ao Beatíssimo Padre pelo imenso bem que ele tem feito, os 
sacrifícios pelos quais tem passado, e garantimos-lhe nossas orações e filiais afe-
tos na nova vida que, com todo direito, levará daqui para frente, totalmente de-
dicada à oração pela Igreja, como ele mesmo afirmou no breve discurso que fez, 
nesta manhã, aos Cardeais no Consistório.
 Destacamos o gesto de profunda humildade de Sua Santidade ao tomar 
esta decisão, com a qual reconhece suas naturais dificuldades impostas pela ida-
de e pela doença. Com o coração em Deus, transcrevo as últimas palavras de sua 
mensagem: Caríssimos Irmãos, verdadeiramente de coração vos agradeço por 
todo o amor e a fadiga com que carregastes comigo o peso do meu ministério, e 
peço perdão por todos os meus defeitos. Agora confiemos a Santa Igreja à solici-
tude do seu Pastor Supremo, Nosso Senhor Jesus Cristo, e peçamos a Maria, sua 
Mãe Santíssima, que assista, com a sua bondade materna, os Padres Cardeais 
na eleição do novo Sumo Pontífice. Pelo que me diz respeito, nomeadamente no 
futuro, quero servir de todo o coração, com uma vida consagrada à oração, a 
Santa Igreja de Deus. 
 Ao mesmo tempo, convoco os presbíteros, os diáconos e todo o Povo de 
Deus de nossa Arquidiocese de Juiz de Fora para entrarmos, desde já, em ritmo de 
fervorosa oração ao Espírito Santo, invocando a proteção de Maria, Mãe da Igreja, 
em vista do novo Conclave que se dará nas próximas semanas, depois do dia 28 de 
fevereiro, às 20 horas, quando cessará o governo pastoral de Sua Santidade Bento 
XVI, e será eleito o novo Sucessor de Pedro, realizando a fiel Palavra de Cristo: Eis 
que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos! (Mt.28,20)
 A todos envio propiciadora bênção em nome do Pai, e do Filho e do Espí-
rito Santo a quem a Igreja pertence.

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Juiz de Fora, 11 de fevereiro de 2013
Festa de Nossa Senhora de Lourdes

 Neste mês de 
março estamos viven-
do dois momentos im-
portantes: a Quaresma 
(mutirões de confis-
sões, Via-Sacra, pro-
cissões penitenciais, 
Setenário das Dores, 
Semana Santa, etc.) e a 
expectativa da escolha 
do novo Papa. Dom Gil 
pede a todos os fiéis que 
peçam ao Divino Espí-
rito Santo que ilumine 
os senhores Cardeais 
nesta importantíssima 
escolha. Nas palavras 
da Arcebispo, “o Con-
clave não é uma eleição 
onde se faz conchavos 
ou articulações políti-
cas, mas uma grande 
e solene liturgia, onde 
o Espírito Santo age 
através dos gestos hu-
manos dos Cardeais”. 
Portanto, todo povo 
Católico deve estar em 
sintonia oracional com 
este momento de Deus 
na vida da Igreja.
 Nesta edição, fa-
remos uma homenagem 
especial ao Papa Emé-
rito Bento XVI. Você fi-
cará por dentro de seu 
discurso da renúncia, 
do artigo de um jovem, 
intitulado “o Papa das 

renúncias” e a Vigília 
que a Arquidiocese or-
ganizou agradecendo a 
Deus por seu fecundo 
pontificado.
 O leitor poderá 
conferir a programação 
da Semana Santa na 
Catedral Metropolita-
na, o aniversários dos 
87 anos do Seminário 
Arquidiocesano San-
to Antônio, a prepara-
ção para a mudança da 
nova Cúria e a explica-
ção sobre o que é um 
Conclave.
 Ainda nesta edi-
ção apresentaremos a 
última mensagem so-
bre a Quaresma e a últi-
ma Audiência Geral de 
Bento XVI como Pontí-
fice da Igreja Católica, 
o ensinamento de Dom 
Gil sobre os 50 anos do 
Concílio Vaticano II, a 
reflexão do Pe. Dondi-
ci sobre o Ano da Fé e 
o artigo de Mons. Luiz 
Carlos sobre o Sínodo. 
Terminamos nosso jor-
nal com um belo his-
tórico da vida de sua 
Santidade o Papa Bento 
XVI.

Boa leitura e uma 
Santa Páscoa!

À ESPERA DE UM NOVO PAPA
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Concílio Vaticano II: 50 anos depois
Parte 4

 Nestes dias tão es-
peciais para a Igreja, marca-
dos pela renúncia de Bento 
XVI, ex-perito do Concílio, 
e na expectativa do Concla-
ve que elegerá seu sucessor 
na Cátedra de Pedro, a re-
flexão sobre o Concílio Ecu-
mênico Vaticano II se re-
veste de nova emoção. Este 
é o quarto artigo que escre-
vo, tendo iniciado a série 
sobre o Concílio na Folha 
Missionária de dezembro 
de 2012. Prossigamos, sob 
os efeitos destas experiên-
cias eclesiais tão marcan-
tes, a história do Concílio 
que continua iluminando a 
Igreja dos tempos atuais.
 À homilia da Missa 
de abertura naquela memo-
rável manhã de 11 de outu-
bro de 1962, o Papa João 
XXIII destacou a orienta-
ção programática a mística 
esperada para o Concílio, 

com seu discurso Gaudet 
Mater Ecclesia. No referido 
sermão, ficaram evidentes 
o tom positivo e otimista, 
o caráter eminentemente 
pastoral do concílio, o dese-
jo de renovação e atualiza-
ção dos métodos de trans-
missão da fé, a necessidade 
de abrir-se para um diálogo 
com o mundo moderno sem 
condenações e sem desâni-
mos. A palavra italiana “ag-
gionamento” (atualização) 
aparece várias vezes na voz 
do Papa. Ele desejava ares 
novos, espírito novo, méto-
dos novos, formas novas de 
celebrar a fé católica.
 Na primeira sessão, 
acontecida de outubro a 
dezembro de 1962, ficaram 
patentes certas divergên-
cias entre grupos que resis-
tiam a mudanças e grupos 
que se dispunham a lutar 
por elas, com certos extre-
mismos de um lado e outro. 
A partir do primeiro dia de 
trabalhos, 13 de outubro, os 
esquemas temáticos feitos 
pela Comissão Preparatória 
foram refeitos. Foram com-
postas novas comissões de 
trabalhos, terminando a 
sessão, em dezembro sem 
publicação de nenhum do-
cumento. A única definição 
deste período foi a inclusão 
do nome de São José no 

Canon da missa. Para a al-
teração dos esquemas, foi 
sem dúvida importante a 
atuação do Cardeal Mon-
tini que seria eleito depois, 
sucessor no Sólio Pontifí-
cio. Por brincadeira se dizia 
que, no tempo de Pio IX , 
prevaleceu o ultramonta-
nismo, agora, se destacava 
o “ultramantinismo”
 Curiosamente se 
pode perceber que João 
XXIII não tinha, ao início, 
noção exata de como seria 
o Concílio, tendo mesmo 
imaginado que poderia ter-
minar em uma só sessão, 
convicção que expressou 
na noite de 11 de outubro, 
na procissão luminosa pro-
movida pela Ação Católi-
ca, na Praça de São Pedro, 
pronunciando discurso de 
improviso a partir da janela 
dos aposentos pontifícios.
 Nesta primeira ses-
são, por determinação de 
João XXIII, tratou-se em 
primeiro lugar da liturgia, 
por ser, talvez, o esquema 
menos polêmico, alcançan-
do ampla adesão, sobretu-
do a respeito de dois pon-
tos: a liturgia em vernáculo 
e a valorização da Palavra 
de Deus, uma vez que na li-
turgia anterior se destacava 
o aspecto sacrifical da mis-
sa e não suficientemente a 

liturgia da Palavra.   Basta 
dizer que se ensinava antes 
do Concílio que para a vali-
dade do preceito dominical, 
bastava chegar à celebração 
no momento do ofertório.
 Porém, o documen-
to sobre Liturgia, a Sacros-
sanctum Concilium, só será 
publicado em 4 de dezem-
bro de 1963, ao final da se-
gunda Sessão. Tal consti-
tuição promove uma ampla 
e verdadeira reforma litúr-
gica, em comparação com 
os movimentos anteriores. 
Diz-se que anteriormente 
houve reforma na liturgia, 
somente no Concílio se ve-
rificou uma verdadeira re-
forma da liturgia. 
 Ao final da primeira 
sessão, iniciou-se a discus-
são sobre o tema ‘Igreja’, que 
vai resultar na extraordiná-
ria Constituição Conciliar 
Lumen Gentium, finalizada 
somente na 3ª. Sessão, com 
aprovação quase unânime 
de 2.150 votos favoráveis 
com apenas 20 contrários. 
Sua publicação deu-se aos 
21 de novembro de 1964. 
Quase que como sequência 
da Lumen Gentium, sur-
ge a Constituição Conciliar 
Gaudium et Spes, pois se 
a primeira oferece a noção 
teológico-pastorais sobre a 
Igreja, respondendo à per-

gunta: Igreja, o que dizes de 
ti mesma, a segunda traduz 
as relações da Igreja com 
o mundo, respondendo à 
questão: qual a responsabi-
lidade e a missão da Igreja 
diante dos desafios sociais 
do mundo de hoje? 
 A Gaudium et Spes, 
originada do famoso e po-
lêmico esquema 13, só será 
finalizada na 4ª. Sessão e 
posta a público no dia 7 de 
dezembro de 1965, quase 
ao apagar das luzes do Con-
cílio, juntamente com uma 
série de documentos meno-
res, às vésperas do encerra-
mento solene do Concílio 
que se deu a 8 de dezembro 
daquele ano.
 A última sessão 
foi marcada também pela 
Constituição mais dogmáti-
ca do Concílio que foi a Dei 
Verbum, importantíssimo 
documento referente à Pa-
lavra de Deus e a Tradição. 
Foi editada a 18 de novem-
bro de 1965.
 No dia 8 de dezem-
bro, tendo já deliberado 
Paulo VI que a 4ª sessão se-
ria a última, encerrou-se so-
lenemente o Concílio com a 
celebração da Sagrada Eu-
caristia na Basílica de São 
Pedro e a presença maciça 
de quase a totalidade dos 
Bispos do mundo inteiro.

Arquidiocese realiza vigília de oração por Bento XVI
 A Arquidiocese de 
Juiz de Fora realizou, no 
último dia 27 de fevereiro, 
uma vigília de oração em 
ação de graças pelo minis-
tério petrino do Papa Bento 
XVI, presidida pelo Arcebis-
po Dom Gil Antônio Morei-
ra, na Catedral Metropolita-
na. O Pastor, junto a vários 
Sacerdotes, Seminaristas e 
grande número de fiéis que 
lotaram a catedral, rezaram 
por duas horas nas inten-
ções do Santo Padre que 
renunciaria ao pontificado 
no dia seguinte, e também 
suplicando as luzes do Es-
pírito Santo para o conclave 
que escolherá o novo Suces-
sor de Pedro.
 Em homenagem ao 
Sumo Pontífice, foi coloca-
do um grande banner com a 
sua foto e as palavras “Obri-
gado Bento XVI”. Durante 
as orações, Dom Gil convi-
dou a todos a repetirem as 

palavras de Pedro dirigidas 
a Jesus: “Tu és o Messias, o 
filho de Deus vivo”, recor-
dando que esta é a grande 
proclamação da Igreja para o 
mundo de todos os tempos. A 
fé em Jesus Cristo e a emoção 
tomaram conta dos corações 
de todos os presentes e tam-
bém daqueles que acompa-
nhavam minuto a minuto 
pela Internet e pela rádio Ca-
tedral.
 Após a leitura do 
Evangelho de Mateus, 16, 
13 – 19, com vibrante homi-
lia feita em forma de oração 
dirigida ao Santíssimo Sa-
cramento exposto sobre o al-
tar, o Arcebispo agradeceu a 
Deus pela trajetória do Santo 
Padre Bento XVI, ressaltando 
o legado de seu rico magisté-
rio, com substanciosas publi-
cações teológicas e pastorais 
e tantas iniciativas em favor 
da Igreja e da humanidade. 
Recordou seus momentos de 

alegria, de vitória, como as 
Jornadas Mundiais, os Síno-
dos, as belas liturgias, o Ano 
da Fé em comemoração ao 
cinquentenário do Concílio 
e tantos outros momentos; 
mas também as ocasiões de 
provação, as tribulações e 
medonhas tempestades pelas 
quais tem passado a barca de 
Pedro. O Arcebispo concluiu 
sua oração agradecendo ao 
Senhor, recordando que é Ele 
é quem conduz a Igreja, pois 
esta não é do Papa, nem do 
clero e nem do povo, mas sim 
verdadeiramente de Cristo.
  Ao final de suas pala-
vras, Dom Gil pediu uma sal-
va de palmas a Jesus Cristo 
que, para nosso consolo, afir-
mara a Pedro: “Tu és Pedro 
e sobre esta Pedra edificarei 
a minha Igreja e as portas 
do inferno não prevalecerão 
contra ela”. 
 A oração do Pastor foi 
concluída com a vibrante acla-

mação: “Somos fiéis à Igreja! 
Amém Jesus, amém!”.
 Na última parte da 
Vigília, cada um dos presen-
tes recebeu uma vela com 
o nome de um dos cardeais 
eleitores, com o compromis-
so de rezar especialmente 
por ele até o fim do conclave.  
As luzes da Catedral se apa-
garam e, numa cena de rara 
beleza, a igreja foi iluminada 
pelas chamas que simboliza-
vam o Espírito Santo. Os no-

Momento da Vígilia de oração por Bento XVI
Foto: Leandro Novaes

mes dos cardeais foram sen-
do declinados ao microfone, 
posicionando-se à escadaria 
do presbitério um grupo 
de mais de cem pessoas es-
colhidas como símbolo da 
comunhão mística entre o 
povo aqui reunido e o Colé-
gio dos Cardeais em Roma.
 Fé, emoção e grati-
dão! Foi assim que o Povo 
de Deus rezou pelo Santo 
Padre Bento XVI e pelo novo 
Papa que Deus nos enviará.
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"Caros irmãos:
 C o n v o q u e i - o s 
para este consitório, 
não apenas para as três 
canonizações, mas tam-
bém para comunicar a 
vocês uma decisão de 
grande importância 
para a vida da Igreja. 
Após ter repetidamente 
examinado minha cons-
ciência perante Deus, 
eu tive certeza de que 
minhas forças, devido à 
avançada idade, não são 
mais apropriadas para o 
adequado exercício do 
ministério de Pedro. Eu 
estou bem consciente de 
que esse ministério, de-
vido à sua natureza es-
sencialmente espiritual, 
deve ser levado não ape-
nas com palavras e fa-
tos, mas não menos com 
oração e sofrimento. 
Contudo, no mundo de 
hoje, sujeito a mudan-
ças tão rápidas e abala-
do por questões de pro-

funda relevância para a 
vida da fé, para governar 
a barca de São Pedro e 
proclamar o Evangelho, 
é necessário tanto força 
da mente como do cor-
po, o que, nos últimos 
meses, se deteriorou em 
mim numa extensão em 

que eu tenho de reco-
nhecer minha incapaci-
dade de adequadamente 
cumprir o ministério a 
mim confiado. Por essa 
razão, e bem consciente 
da seriedade desse ato, 
com plena liberdade, 
declaro que renuncio 

ao ministério como Bis-
po de Roma, sucessor 
de São Pedro, confiado 
a mim pelos cardeais 
em 19 de abril de 2005, 
pelo qual a partir de 28 
de fevereiro de 2013, 
às 20h, a Sé de Roma, 
a Sé de São Pedro, vai 

estar vaga e um concla-
ve para eleger o novo 
Sumo Pontífice terá de 
ser convocado por quem 
tem competência para 
isso.
 Caros irmãos, 
agradeço sinceramente 
por todo o amor e tra-
balho com que vocês 
me apoiaram em meu 
ministério, e peço per-
dão por todos os meus 
defeitos. E agora, va-
mos confiar a Sagrada 
Igreja aos cuidados de 
nosso Supremo Pastor, 
Nosso Senhor Jesus 
Cristo, e implorar a sua 
santa mãe Maria para 
que ajude os cardeais 
com sua solicitude ma-
ternal, para eleger um 
novo Sumo Pontífice. 
Em relação a mim, dese-
jo também devotamente 
servir a Santa Igreja de 
Deus no futuro, através 
de uma vida dedicada à 
oração”.

O discurso da renúncia
Leia, a seguir, as palavras proferidas aos Cardeais no momento em que o Santo Padre

Papa Bento XVI anunciou sua renúncia ao pontificado
Vaticano, 11 de fevereiro de 2013

Bento XVI comunica aos Cardeais sua renúncia ao pontificado. Foto: Divulgação

Semana Santa
Programação da Catedral de Juiz de Fora

16 a 22 de março
19h – Semana das Dores

22 de março (Sexta-feira)
15h – Missa dos enfermos com unção

23 de março (Sábado)
7h – Missa
16h30 – Missa de Ramos para as crianças (salão paroquial)
• Não haverá a missa das 17h na igreja

24 de março (Domingo de Ramos)
7h / 10h / 11h30 / 16h / 18h e 19h30 – Missas
9h – Procissão de Ramos, saindo da Igreja São Sebastião. Na chegada, 
Missa com Dom Gil Antônio Moreira
• Não haverá a missa das 8h30

25 de março (Segunda-feira)
7h – Missa
19h – Missa e, logo após, Momento de Oração
• Confissões: 8h30 às 17h

26 de março (Terça-feira)
7h – Missa
20h – Saída da procissão (Capela da Santa Casa)
20h – Saída da procissão (Igreja São Sebastião)
20h30 – Encontro das procissões, no adro da Catedral, e Sermão do 
Encontro
• Não haverá a missa das 19h
• Confissões: 8h30 às 17h

27 de março (Quarta-feira)
7h – Missa
19h – Missa e, logo após, Via-sacra encenada com a participação dos 
jovens
• Confissões: 8h30 às 17h

28 de março (Quinta-feira)
9h – Missa dos Santos Óleos com todo o clero
20h – Missa da Ceia do Senhor – Lava-pés. Depois, adoração ao San-
tíssimo Sacramento até às 23h
• Não haverá a missa das 7h
• Confissões: 14h30 às 17h

29 de março (Sexta-feira)
9h30 – Via-Sacra, saindo da Catedral e percorrendo as ruas do centro
15h – Ação Litúrgica – Oração Universal e Comunhão
19h – Sermão do descendimento da cruz. Em seguida, procissão pelas 
ruas do centro.
• Confissões: 8h30 às 12h

30 de março (Sábado)
20h – GRANDE CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA
• Confissões: 8h30 às 11h

31 de março (Domingo da Páscoa)
7h / 8h30 / 10h / 11h30 / 16h e 18h – Missas
19h30 – Missa de encerramento da Semana Santa

07 de abril (2º Domingo da Páscoa)
7h / 8h30 / 10h / 11h30 / 18h e 19h30 – Missas
15h30 – Festa da Divina Misericórdia e Missa
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Mensagem de Bento XVI para a Quaresma 2013
Catequese do Papa

Crer na caridade suscita caridade
“Nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele” (1 Jo 4,16)

Queridos irmãos e 
irmãs!

 A celebração da 
Quaresma, no contexto do 
Ano da fé, proporciona-
nos uma preciosa ocasião 
para meditar sobre a re-
lação entre fé e caridade: 
entre o crer em Deus, no 
Deus de Jesus Cristo, e o 
amor, que é fruto da ação 
do Espírito Santo e nos 
guia por um caminho de 
dedicação a Deus e aos ou-
tros.

1. A fé como resposta 
ao amor de Deus

 Na minha primeira 
Encíclica, deixei já alguns 
elementos que permitem 
individuar a estreita liga-
ção entre estas duas vir-
tudes teologais: a fé e a 
caridade. Partindo duma 
afirmação fundamental 
do apóstolo João: «Nós 
conhecemos o amor que 
Deus nos tem, pois cremos 
nele» (1 Jo 4, 16), recorda-
va que, «no início do ser 
cristão, não há uma deci-
são ética ou uma grande 
ideia, mas o encontro com 
um acontecimento, com 
uma Pessoa que dá à vida 
um novo horizonte e, des-
ta forma, o rumo decisivo. 
(...) Dado que Deus foi o 
primeiro a amar-nos (cf. 1 
Jo 4, 10), agora o amor já 
não é apenas um “manda-

mento”, mas é a resposta 
ao dom do amor com que 
Deus vem ao nosso encon-
tro» (Deus caritas est, 1). 
A fé constitui aquela ade-
são pessoal - que engloba 
todas as nossas faculdades 
- à revelação do amor gra-
tuito e «apaixonado» que 
Deus tem por nós e que se 
manifesta plenamente em 
Jesus Cristo. O encontro 
com Deus Amor envol-
ve não só o coração, mas 
também o intelecto: «O 
reconhecimento do Deus 
vivo é um caminho para 
o amor, e o sim da nossa 
vontade à d’Ele une inte-
lecto, vontade e sentimen-
to no ato globalizante do 
amor. Mas isto é um pro-
cesso que permanece con-
tinuamente a caminho: o 
amor nunca está "conclu-
ído" e completado» (ibid., 
17). [...]

2. A caridade como 
vida na fé

 Toda a vida cristã 
consiste em responder ao 
amor de Deus. A primeira 
resposta é precisamente 
a fé como acolhimento, 
cheio de admiração e gra-
tidão, de uma iniciativa di-
vina inaudita que nos pre-
cede e solicita; e o «sim» 
da fé assinala o início de 
uma luminosa história de 
amizade com o Senhor, 
que enche e dá sentido 

pleno a toda a nossa vida. 
Mas Deus não se contenta 
com o nosso acolhimen-
to do seu amor gratuito; 
não Se limita a amar-nos, 
mas quer atrair-nos a Si, 
transformar-nos de modo 
tão profundo que nos leve 
a dizer, como São Paulo: 
Já não sou eu que vivo, é 
Cristo que vive em mim 
(cf. Gl 2, 20).
 Quando damos 
espaço ao amor de Deus, 
tornamo-nos semelhantes 
a Ele, participantes da sua 
própria caridade. Abrir-
mo-nos ao seu amor signi-
fica deixar que Ele viva em 
nós e nos leve a amar com 
Ele, n'Ele e como Ele; só 
então a nossa fé se torna 
verdadeiramente uma «fé 
que atua pelo amor» (Gl 
5, 6) e Ele vem habitar em 
nós (cf. 1 Jo 4, 12). [...]

3. O entrelaçamento 
indissolúvel de fé e ca-
ridade

 À luz de quanto foi 
dito, torna-se claro que 
nunca podemos separar e 
menos ainda contrapor fé 
e caridade. Estas duas vir-
tudes teologais estão inti-
mamente unidas, e seria 
errado ver entre elas um 
contraste ou uma «dialéti-
ca». Na realidade, se, por 
um lado, é redutiva a po-
sição de quem acentua de 
tal maneira o caráter prio-

ritário e decisivo da fé que 
acaba por subestimar ou 
quase desprezar as obras 
concretas da caridade re-
duzindo-a a um genérico 
humanitarismo, por outro 
é igualmente redutivo de-
fender uma exagerada su-
premacia da caridade e sua 
operatividade, pensando 
que as obras substituem 
a fé. Para uma vida espiri-
tual sã, é necessário evitar 
tanto o fideísmo como o 
ativismo moralista. [...]
 Essencialmente, 
tudo parte do Amor e tende 
para o Amor. O amor gra-
tuito de Deus é-nos dado 
a conhecer por meio do 
anúncio do Evangelho. Se 
o acolhermos com fé, re-
cebemos aquele primeiro 
e indispensável contacto 
com o divino que é capaz 
de nos fazer «enamorar do 
Amor», para depois habi-
tar e crescer neste Amor e 
comunicá-lo com alegria 
aos outros. [...]

4. Prioridade da fé, 
primazia da caridade

 [...] Enquanto dom 
e resposta, a fé faz-nos co-
nhecer a verdade de Cristo 
como Amor encarnado e 
crucificado, adesão plena 
e perfeita à vontade do Pai 
e infinita misericórdia di-
vina para com o próximo; 
a fé radica no coração e na 
mente a firme convicção 

de que precisamente este 
Amor é a única realidade 
vitoriosa sobre o mal e a 
morte. A fé convida-nos 
a olhar o futuro com a 
virtude da esperança, na 
expectativa confiante de 
que a vitória do amor de 
Cristo chegue à sua pleni-
tude. Por sua vez, a carida-
de faz-nos entrar no amor 
de Deus manifestado em 
Cristo, faz-nos aderir de 
modo pessoal e existencial 
à doação total e sem reser-
vas de Jesus ao Pai e aos 
irmãos. Infundindo em 
nós a caridade, o Espírito 
Santo torna-nos partici-
pantes da dedicação pró-
pria de Jesus: filial em re-
lação a Deus e fraterna em 
relação a cada ser humano 
(cf. Rm 5, 5). [...]
 Caríssimos irmãos 
e irmãs, neste tempo de 
Quaresma, em que nos 
preparamos para celebrar 
o evento da Cruz e da Res-
surreição, no qual o Amor 
de Deus redimiu o mun-
do e iluminou a história, 
desejo a todos vós que vi-
vais este tempo precioso 
reavivando a fé em Jesus 
Cristo, para entrar no seu 
próprio circuito de amor 
ao Pai e a cada irmão e 
irmã que encontramos na 
nossa vida. Por isto elevo a 
minha oração a Deus, en-
quanto invoco sobre cada 
um e sobre cada comuni-
dade a Bênção do Senhor!

Palavras de Bento XVI: A última Audiência Geral
 "Queridos irmãos 
e irmãs,
 No dia 19 de abril 
de 2005, quando abra-
cei o ministério petrino, 
disse ao Senhor: «É um 
peso grande que colocais 
aos meus ombros! Mas, 
se mo pedis, confiado na 
vossa palavra, lançarei 
as redes, seguro de que 
me guiareis». E, nestes 
quase oito anos, sempre 
senti que, na barca, está 
o Senhor; e sempre sou-
be que a barca da Igreja 
não é minha, não é nos-
sa, mas do Senhor. En-
tretanto não é só a Deus 
que quero agradecer nes-
te momento. Um Papa 

não está sozinho na con-
dução da barca de Pedro, 
embora lhe caiba a pri-
meira responsabilidade; 
e o Senhor colocou ao 
meu lado muitas pessoas 
que me ajudaram e sus-
tentaram. Porém, sentin-
do que as minhas forças 
tinham diminuído, pedi a 
Deus com insistência que 
me iluminasse com a sua 
luz para tomar a decisão 
mais justa, não para o 
meu bem, mas para o 
bem da Igreja. Dei este 
passo com plena consci-
ência da sua gravidade e 
inovação, mas com uma 
profunda serenidade de 
espírito.

 Amados peregri-
nos de língua portugue-
sa, agradeço-vos o res-
peito e a compreensão 
com que acolhestes a mi-
nha decisão. Continuarei 
a acompanhar o caminho 
da Igreja, na oração e na 
reflexão, com a mesma 
dedicação ao Senhor e à 
sua Esposa que vivi até 
agora e quero viver sem-
pre. Peço que vos recor-
deis de mim diante de 
Deus e sobretudo que re-
zeis pelos Cardeais cha-
mados a escolher o novo 
Sucessor do Apóstolo 
Pedro. Confio-vos ao Se-
nhor, e a todos concedo a 
Bênção Apostólica."
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 "Tenho 23 anos e 
ainda não entendo muitas 
coisas. E há muitas coisas 
que não se podem enten-
der às 8h da manhã quan-
do te acordam para dizer 
em poucas palavras: “Da-
niel, o papa renunciou.” Eu 
apressadamente contestei: 
“Renunciou?”. A resposta 
não deixava dúvida, “Re-
nunciou, Daniel, o papa re-
nunciou!”.
 O papa renunciou. 
Assim amanheceu anun-
ciado em todos os meios de 
comunicação, assim ama-
nheceu o dia para a maio-
ria, assim rapidamente 
alguns tantos perderam a 
fé e outros muitos a refor-
çaram. Poucas pessoas en-
tendem o que é renunciar.
 Eu sou católico. 
Um de muitos. Desses que 
durante a infância foi leva-
do à missa, cresceu e criou 
apatia. Em algum ponto ao 
longo da estrada deixei pra 
lá toda a minha crença e 
a minha fé na Igreja, mas 
a Igreja não depende de 
mim para seguir, nem de 
ninguém (nem do Papa). 
Em algum ponto da minha 
vida, voltei a cuidar da mi-
nha parte espiritual e assim, 
de repente e simplesmente, 
prossegui um caminho no 
qual hoje eu digo: Sou ca-
tólico. Um de muitos sim, 
mas católico por fim. Mas 

assim sendo um doutor em 
teologia, ou um analfabeto 
em escrituras (desses que há 
milhões), o que todo mundo 
sabe é que o Papa é o Papa. 
Odiado, amado, objeto de 
provocações e orações, o 
Papa é o Papa, e o Papa mor-
re sendo Papa. Por isso hoje 
quando acordei com a notí-
cia, eu, junto a milhões de 
seres humanos, nos pergun-
tamos “por que?”. Por que 
renuncia senhor Ratzinger? 
Sentiu medo? Sentiu a ida-
de? Perdeu a fé? A ganhou? 
Horas depois, creio que en-
contrei a resposta: O senhor 
Ratzinger renunciou toda a 
sua vida.

Simples assim

 O papa renunciou 
a uma vida normal. Renun-
ciou ter uma esposa. Renun-
ciou ter filhos. Renunciou 
ganhar um salário. Renun-
ciou a mediocridade. Renun-
ciou as horas de sono pelas 
horas de estudo. Renunciou 
ser só mais um padre, mas 
também renunciou ser um 
padre especial. Renunciou 
preencher a sua cabeça de 
Mozart, para preenchê-la 
de teologia. Renunciou a 
chorar nos braços de seus 
pais. Renunciou a, tendo 
85 anos, estar aposentado, 
desfrutando de seus netos 
na comodidade de sua casa 

e no calor de uma lareira. 
Renunciou desfrutar de seu 
país. Renunciou seus dias de 
folga. Renunciou sua vaida-
de. Renunciou a defender-se 
contra os que o atacavam. 
Sim, isso me deixa claro que 
o Papa foi, em toda sua vida, 
muito apegado à renuncia.
 E hoje, voltou a de-
monstrar. Um papa que 
renuncia a seu pontificado 
quando sabe que a Igreja 
não está em suas mãos, mas 
nas mãos de alguém maior, 

parece ser um Papa sábio. 
Nada é maior que a Igre-
ja. Nem o Papa, nem seus 
sacerdotes, nem os leigos, 
nem os casos de pedofilia, 
nem os casos de misericór-
dia. Nada é maior que ela. 
Mas ser Papa nesse tempo 
do mundo, é um ato de he-
roísmo (desses heroísmos 
que acontecem diariamente 
em nosso país e ninguém 
nota). Recordo sem dúvi-
da, as histórias do primeiro 
Papa. Um tal... Pedro. Como 

morreu? Sim, em uma cruz, 
crucificado igual ao seu mes-
tre, mas de cabeça para bai-
xo. Hoje em dia, Ratzinger 
se despede de modo igual. 
Crucificado pelos meios de 
comunicação, crucificado 
pela opinião pública e cru-
cificado por muitos de seus 
irmãos católicos. Crucifica-
do pela sombra de alguém 
mais carismático. Crucifica-
do na humildade que tanto 
dói entender. É um mártir 
contemporâneo, desses que 
se pode inventar histórias, 
a esses que se pode caluniar 
e acusar a vontade, que não 
respondem. E quando res-
ponde, a única coisa que faz 
é pedir perdão. “Peço perdão 
pelos meus defeitos”. Nem 
mais, nem menos. Quanta 
nobreza, que classe de ser 
humano. Eu poderia ser 
mórmon, ateu, homossexu-
al e abortista, mas ver uma 
pessoa da qual se dizem tan-
tas coisas, que recebe tantas 
críticas e ainda responde as-
sim... esse tipo de pessoa, já 
não se vê tanto no mundo.
 Vivo em um mundo 
onde é engraçado zombar do 
Papa, mas inconcebível qual-
quer crítica a um homosse-
xual (e ser taxado como um 
intolerante, fascista, direi-
tista e nazista). Vivo em um 
mundo onde a hipocrisia 
alimenta as almas de todos 
nós. Onde podemos julgar 

um senhor de 85 anos que 
quer o melhor para a Ins-
tituição que representa, 
mas lhe indagamos com 
um “Com que direito re-
nuncia?”. Claro, porque no 
mundo NINGUÉM renun-
cia a nada. Ninguém se sen-
te cansado ao ir pra escola. 
Ninguém se sente cansado 
ao ir trabalhar. Vivo um 
mundo onde todos os se-
nhores de 85 anos estão 
ativos e trabalhando (sem 
ganhar dinheiro) e ajudam 
às massas. Sim, claro!
 Mas agora sei, se-
nhor Ratzinger, que vivo 
em um mundo que vai sen-
tir falta do senhor. Em um 
mundo que não leu seus 
livros, nem suas encícli-
cas, mas que em 50 anos 
se lembrará como, com um 
simples gesto de humilda-
de, um homem foi Papa, e 
quando viu que havia algo 
melhor no horizonte, deci-
diu partir por amor à sua 
Igreja. Vá morrer tranqui-
lo senhor Ratzinger. Sem 
homenagens pomposas, 
sem um corpo exibido em 
São Pedro, sem milhares 
aclamando aguardando 
que a luz de seu quarto seja 
apagada. Vá morrer, como 
viveu mesmo sendo Papa: 
humildemente.
 Bento XVI, muito 
obrigado por saber renun-
ciar."

BENTO XVI, o Papa das renúncias

Artigo postado em http://oehd.wordpress.com/2013/02/12/siempre-renuncias-benedicto/

Coluna Bíblico-catequética

Por Pe. Geraldo Dondici Vieira
Reitor do Seminário Arquidiocesano Santo Antônio

 Viver e celebrar 
bem a Quaresma de 2013 
significa também mergu-
lhar na experiência espi-
ritual que o Papa Bento 
XVI propiciou à Igreja ao 
promulgar o Ano da Fé 
(10/2012 a 11/2013). Ago-
ra, que já temos a barca do 
Ano da Fé ao meio de sua 
rota, é necessário, mais 
uma vez, relembrar as 
grandes motivações quer 
nos estimulam a renovar, 
neste ano, de forma mar-
cante e genuína, o nosso 
encontro com Jesus Cris-
to. 
 Obedecer com ca-
rinho ao Santo Padre abre 
a Igreja de Juiz de Fora à 
chance de realizar em casa, 
nas comunidades e movi-
mentos o Ano da Fé, sendo 
ao mesmo tempo convo-
cados por Dom Gil Antô-

nio Moreira a retomar e a 
aprofundar as indicações 
do Primeiro Sínodo Arqui-
diocesano, que foi realiza-
do no ano de 2010. Condu-
zidos todos pelo sopro do 
Espírito Santo, aquele que 
de fato move e constrói 
a Igreja de Jesus Cristo, 
descobrimos com grande 
alegria uma profunda sin-
tonia entre as propostas de 
Bento XVI apresentadas 
na carta Porta Fidei e o 
Documento Conclusivo do 
Primeiro Sínodo Arquidio-
cesano.
 O Santo Padre es-
pera que o Ano da Fé seja 
uma oportunidade pro-
pícia para intensificar a 
celebração da Liturgia, 
particularmente na Eu-
caristia (Porta Fidei 9). 
O caminho espiritual da 
Quaresma; as celebrações 

da Páscoa; as celebrações 
dos santos padroeiros das 
paróquias e comunidades 
serão momentos especiais 
para realizar o que o Papa 
orienta. Assim também o 
Documento Sinodal apon-
ta a necessidade de que 
seja sempre mais aprofun-
dado na Igreja de Juiz de 
Fora o horizonte missioná-
rio da paróquia, família da 
fé, chamada especialmente 
a encontrar-se ao redor do 
Senhor na Páscoa Semanal 
celebrada a cada Domingo 
(DS pág. 21).
 O Santo Padre ensi-
na que o “Ano da Fé de-
verá exprimir um es-
forço generalizado em 
prol da redescoberta 
e do estudo dos conte-
údos fundamentais da 
fé, que têm no Catecis-
mo da Igreja Católica 

a sua síntese sistemá-
tica orgânica” (Porta 
Fidei 13). De modo todo 
especial, Bento XVI pede 
que cada católico faça uma 
nova e aprofundada recep-
ção do Catecismo da Igreja 
Católica. Para esta tarefa, 
que certamente ultrapas-
sará os limites estreitos 
deste ano, supõe que te-
nhamos em mão o Catecis-
mo da Igreja Católica; que 
o leiamos com devoção e 
afinco; que o estudemos 
em pequenos grupos e o 
divulguemos; que todos os 
catequistas o utilizem com 
proveito e fecundamente; 
que o Catecismo seja fon-
te constante de nossa vida 
espiritual e pastoral; que 
o estudo da teologia bus-
que sempre nele sua pauta 
mais preciosa e sublime. De 
tudo isso, com a graça de 

Deus, também já anunciou 
o Documento Conclusivo 
do Sínodo Arquidiocesano 
quando afirmou que um 
dos horizontes missioná-
rios fundamentais da nos-
so vida em Deus é a Educa-
ção constante e sistemática 
da fé (DS pág. 29). 
 Vamos agradecer 
ao Papa Bento XVI o pre-
sente, o dom de podermos 
celebrar este Ano da Fé. 
Sobretudo agora que ele 
se une a toda a Igreja pela 
permanente oração do si-
lêncio e da contemplação, 
vamos nos esforçar para 
aproveitar ao máximo este 
tempo especial de graça. 
Como Maria, pela fé, va-
mos acolher a Palavra de 
Deus, recordar aos nossos 
corações pelo Papa Bento 
de XVI, como pai, irmão, 
amigo e mestre. 

O Ano da Fé continua
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 O Conclave, que 
vem do latim cum clave 
(com chave - fechado), é 
uma reunião dos Cardeais 
da Igreja para a eleição do 
novo Papa, o Bispo da Ar-
quidiocese de Roma, o Su-
cessor de Apóstolo Pedro. 

Quantos cardeais
votarão no Conclave?

 Estão aptos a votar 
117, dos quais 67 nomea-
dos por Bento XVI. Tam-
bém os Cardeais que cum-
prirão 80 anos no mês de 
março (como Kasper e Po-
letto) participarão do Con-
clave. O limite previsto, 
para o voto, é para quem 
já atingiu esta idade até o 

O que é um Conclave?

primeiro dia da Sé Vacan-
te.

Quem pode alterar as 
regras do Conclave?

 Somente um Papa 
pode alterar as regras que 
regem um Conclave.

Quantos Conclaves já 
foram realizados?

 O próximo, a ser 
realizado em março, será o 
75º Conclave da história.

Quantos Cardeais 
brasileiros participa-
rão do Conclave para 
eleger o sucessor do 

Papa Bento XVI?

 Os cardeais brasi-
leiros que poderão votar 
são Dom Cláudio Hummes 
(78), Arcebispo Emérito 
de São Paulo e atual Pre-
feito Emérito da Congre-
gação para o Clero; Dom 
Geraldo Majella Agnelo 
(79), Arcebispo Emérito 
de Salvador; Dom Odilo 
Scherer (63), Arcebispo de 
São Paulo; Dom Raymun-
do Damasceno Assis (76), 
Arcebispo de Aparecida; 
e Dom João Braz de Aviz 
(64), Arcebispo de Brasí-
lia.
 Dom Eusébio 
Scheid, Arcebispo Eméri-
to do Rio de Janeiro, não 
participará do Conclave 
por ter completado 80 
anos em dezembro. Tam-
bém já ultrapassaram a 
idade limite os Cardeais 
Dom Paulo Evaristo Arns 
(91), Arcebispo Emérito de 
São Paulo; Dom Serafim 
Fernandes de Araújo (88), 
Arcebispo Emérito de Belo 
Horizonte; e Dom José 
Freire Falcão (87), Arce-
bispo Emérito de Brasília.

 A partir deste mês, 
todos os setores adminis-
trativos da Arquidiocese 
de Juiz de Fora terão um 
só endereço. Será o prédio 
da nova Cúria Metropoli-
tana, que foi erguido nas 
dependências do Seminá-
rio Santo Antônio.
 A mudança está 
prevista para meados de 
março. Agora, todos aque-
les que trabalham em prol 
da nossa Igreja Particu-

lar estarão juntos, em um 
mesmo local, o que facili-
tará a comunicação entre 
os diversos departamen-
tos.
 A inauguração ain-
da será marcada, mas, des-
de já, convidamos a todos, 
em nome da Arquidiocese, 
a não só nos visitarem, mas 
também pedirem, em suas 
orações, que tudo de bom 
aconteça para nossa Igreja 
nessa nova caminhada.

Funcionários da Arquidiocese 
se preparam para novo local 

de trabalho

Prédio da nova Cúria. Foto: Leandro Novaes

 Da varanda do 
Castel Gandolfo, onde fi-
cará pelos próximos dois 
meses, Bento XVI disse 
ser "um simples peregri-
no". "Queridos amigos, es-
tou feliz de estar aqui com 
vocês. Obrigado pela sua 
amizade e pelo seu cari-
nho. Vocês sabem que esse 
dia é diferente dos dias 
que passaram, eu sou Pon-
tífice da Igreja Católica até 
às 20h, após isso, não serei 
mais", afirmou diante de 
uma multidão de fiéis.
 "Eu quero ainda, 
com meu coração, com 
meu amor, com minhas 
orações, trabalhar para o 
bem comum e para o bem 
da humanidade", desta-
cou. "Sou um simples pe-
regrino, que continua sua 
peregrinação nessa terra. 

Vamos em frente, juntos 
com o Senhor, para o bem 
da Igreja e do mundo", dis-
se o Papa.
 Foi a última apari-
ção pública de Bento XVI 
como Papa. Ele deixou o 
Vaticano a bordo de um 
helicóptero da Forca Aé-
rea Italiana por volta das 
13h (horário de Brasília) 
do último dia 28 de feve-
reiro. Milhares de fiéis lo-
taram a Praça São Pedro 
para assistir à despedida 
do Santo Padre. Em vários 
idiomas, faixas de "obriga-
do". Joseph Ratzinger foi 
eleito Papa em 19 de abril 
de 2005 e anunciou sua 
renúncia na manhã de se-
gunda-feira, 11 de feverei-
ro, alegando não ter forças 
físicas para cumprir suas 
funções.

A despedida de Bento XVI

Bento XVI se despede dos fiéis. Foto: Agência Reuters

Acolhendo o Documento Sinodal
O Sínodo e a Juventude em situação de risco

Monsenhor Luiz Carlos de Paula
Vigário Geral da Arquidiocese de Juiz de Fora

 “O Senhor lhe 
disse: ‘Eu vi a opressão 
de meu povo no Egito, 
ouvi o grito de aflição 
diante dos opressores e 
tomei conhecimento de 
seus sofrimentos.” (Ex 3, 
7).
 Com a proximida-
de da Jornada Mundial 
da Juventude que acon-
tecerá no Rio de Janeiro, 
de 23 a 28 de julho des-
se ano e da Campanha 
da fraternidade que tem 
como tema Fraternida-
de e juventude, achamos 
importante refletirmos 
sobre o que o nosso Do-
cumento Sinodal orien-
ta sobre a evangelização 
dos Jovens.   
 Mais que um en-
contro que reúne milha-
res ou mesmo milhões 
de jovens, a Jornada 
Mundial da Juventude 
dá testemunho de uma 
Igreja viva e em constan-
te renovação. São eles, os 
jovens, os protagonistas 
desse grande encontro 
de fé, esperança e unida-
de. Ela tem como objeti-
vo principal dar a conhe-
cer a todos os jovens do 
mundo a mensagem de 

Cristo, mas é verdade tam-
bém que, através deles, o 
‘rosto’ jovem de Cristo se 
mostra ao mundo.
 O Sínodo nos mos-
trou que os apelos globali-
zados despertam na juven-
tude angústias provocadas 
pelo enaltecimento da 
beleza estereotipada, pelo 
consumismo compulsivo 
e pela convivência virtual 
propiciada por um mundo 
conectado. Muitos jovens 
tem medo do desempre-
go, da morte, da violência, 
provocados tão somente 
pela grande necessidade 
da expansão econômica 
do mundo, que ocorre de 
modo acelerado, o que faz 
com que ele não consiga 
acompanhar o ritmo com 
qualificação e fortaleci-
mento.
 O Sínodo, nesse 
sentido, apresenta pistas e 
caminhos para o encontro 
das respostas que possibi-
litarão amparar melhor os 
“sentinelas do amanhã”, 
jovens que não temem os 
desafios e estão dispostos 
a realizar sacrifícios por 
um verdadeiro sentido da 
vida.
 O Documento Si-

nodal nos pede para re-
alizarmos as seguintes 
ações concretas: desen-
volver uma pedagogia 
que envolva os jovens 
em um itinerário que os 
leve ao amadurecimento 
na fé, estabelecer ações 
pastorais que favoreçam 
a maturidade da fé dos 
jovens, para que eles sai-
bam se mover de maneira 
crítica dentro da socieda-
de moderna, criar grupos 
de ajuda e partilha com 
profissionais habilitados 
para a escuta dos clamo-
res juvenis, incentivar a 
criação na Arquidiocese, 
de uma escola profissio-
nalizante que favoreça os 
jovens a adquirirem uma 
profissão, preparando-os 
para o mercado de traba-
lho e eliminando a ociosi-
dade, criação de projetos 
sociais pelas Paróquias, 
Foranias ou Arquidioce-
se que favoreçam o bem 
estar dos jovens, incen-
tivar os jovens a apro-
fundarem sua fé e sua 
vivência eclesial, através 
da participação em cur-
sos de vivência, como 
por exemplo, Emaús, ou 
outros semelhantes.
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Homenagem Especial

Sua Santidade Bento XVI
Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Sua Santidade o Papa Bento XVI. Fotos: Divulgação

Joseph Ratzinger, Papa Ben-
to XVI, nasceu em Marktl 
am Inn, diocese de Passau 

(Alemanha), no dia 16 de abril 
de 1927. Seu pai, comissário da 
polícia, provinha de uma antiga 
família de agricultores da Baixa 
Baviera, de modestas condições 
econômicas, já sua mãe era filha 
de artesãos de Rimsting, no lago 
de Chiem, e antes de casar traba-
lhara como cozinheira em vários 
hotéis.
 O período da sua ju-
ventude não foi fácil. A fé e a 
educação da sua família prepara-
ram-no para enfrentar a dura ex-
periência daqueles tempos, em 
que o regime nazista mantinha 
um clima de grande hostilidade 
contra a Igreja Católica. Precisa-
mente nesta complexa situação, 
descobriu a beleza e a verdade da 
fé em Cristo; fundamental para 
ele foi a conduta da sua família, 
que sempre deu um claro teste-
munho de bondade e esperança, 
radicada numa conscienciosa 
pertença à Igreja. Em meado de 
1945, na II Guerra Mundial, foi 
arrolado nos serviços auxiliares 
anti-aéreos.
 Recebeu a Ordenação 
Sacerdotal em 29 de junho de 
1951. Um ano depois, começou 
a sua atividade de professor na 
Escola Superior de Freising. No 
ano de 1953, doutorou-se em te-
ologia com a tese “Povo e Casa 

de Deus na doutrina da Igreja 
de Santo Agostinho”. Passados 
quatro anos, conseguiu a habili-
tação para a docência com uma 
dissertação sobre “A teologia da 
história em São Boaventura”.
 De 1962 a 1965, pres-
tou uma notável contribuição ao 
Concílio Vaticano II como “peri-
to”. A partir de 1969, passou a ser 
catedrático de dogmática e histó-
ria do dogma na Universidade de 
Ratisbona, ocupando também o 
cargo de Vice-Reitor da Universi-
dade.
 A sua intensa atividade 
científica levou-o a desempenhar 
importantes cargos ao serviço da 
Conferência Episcopal Alemã e 
na Comissão Teológica Interna-
cional. Em 25 de março de 1977, 
o Papa Paulo VI nomeou-o Arce-
bispo de München e Freising, re-
cebendo a sagração episcopal em 
28 de maio seguinte. Seu lema 
episcopal é: “Cooperatores veri-
tatis” que significa “Colaborador 
da verdade”. Assim o explicou 
ele mesmo: “(...) escolhi este lema 
porque, no mundo atual, omite-
se quase totalmente o tema da 
verdade, parecendo algo dema-
siado grande para o homem; e, 
todavia, tudo se desmorona se 
falta a verdade”.
 Foi nomeado Cardeal 
pelo Papa Paulo VI no Consistó-
rio de 27 de junho de 1977. Em 
1978, participou do Conclave, 

ocorrido entre os dias 25 e 26 de 
agosto, que elegeu João Paulo I. 
No mês de outubro desse mesmo 
ano, participou também do Con-
clave que elegeu João Paulo II.
 Em 25 de novembro de 
1981, João Paulo II nomeou-o 
Prefeito da Congregação para a 
Doutrina da Fé e Presidente da 
Pontifícia Comissão Bíblica e da 
Comissão Teológica Interna-
cional. No dia 15 de fevereiro de 
1982, renunciou ao governo pas-
toral da arquidiocese de Mün-
chen e Freising. Como Presi-
dente da Comissão encarregada 
da preparação do Catecismo da 
Igreja Católica, trabalhou entre 
os anos de 1986 a 1992, apresen-
tando ao Santo Padre o novo Ca-
tecismo.
 Na Cúria Romana, foi 
Membro do Conselho da Secre-
taria de Estado para as Relações 
com os Estados; das Congrega-
ções para as Igrejas Orientais; 
para o Culto Divino e a Disciplina 
dos Sacramentos; para os Bispos; 
para a Evangelização dos Povos; 
para a Educação Católica; para o 
Clero; e para as Causas dos San-
tos. Sendo membro também dos 
Conselhos Pontifícios para a Pro-
moção da Unidade dos Cristãos, 
e para a Cultura; do Tribunal Su-
premo da Signatura Apostólica; 
e das Comissões Pontifícias para 
a América Latina, “Ecclesia Dei”; 
para a Interpretação Autêntica 
do Código de Direito Canônico; e 
para a revisão do Código de Di-
reito Canônico Oriental.
 Entre as suas numero-
sas publicações, ocupam lugar de 
destaque o livro “Introdução ao 
Cristianismo” e o livro “Dogma e 
Revelação” (1973).  Em 1985 pu-
blicou o livro-entrevista “Informe 
sobre a Fé” e, em 1996, “O sal da 
terra”. E, por ocasião do seu sep-
tuagésimo aniversário, publicou 
o livro “Na escola da verdade”, 
além de outras obras de grande 
valor publicadas inclusive depois 
que se tornou Papa.

 Joseph Ratzinger rece-
beu de oito renomadas institui-
ções títulos de doutor “honoris 
causa”, que significa “por causa 
de honra”, um título concedido 
com o intuito de distinguir per-
sonalidades eminentes que por 
uma obra realizada, enriquecem 
a vida cultural e social.
 Com a morte do papa 
João Paulo II no dia 02 de abril 
de 2005, o Colégio dos Cardeais 
se reuniu, em Conclave, aos 18 
de abril 2005. Com quatro vota-
ções e com 22 horas de duração, 
o Cardeal Joseph Ratzinger,com 
78 anos, foi eleito papa, esco-
lhendo o nome de Bento XVI, 
tomando posse no dia 24 de abril 
do mesmo ano.

Brasão papal

 No centro, predomina 
o vermelho. No ponto mais no-
bre do escudo, encontra-se uma 
grande concha de ouro, a qual 
está repleta de simbologia: um 
significado teológico que recorda 
a lenda “Agostinho e o menino”, 
um convite a conhecer Deus. A 
concha indica, ainda, o peregri-
no: simbolismo que Bento XVI 
quis manter vivo, no seguimento 
das pegadas de João Paulo II. 
 Na parte do escudo de-
nominada "capa", encontram-se 
também dois símbolos prove-
nientes da Tradição da Baviera. 
No ângulo direito do brasão está 
uma cabeça de mouro. É o antigo 
símbolo da Diocese de Frisinga, 
do qual ele foi Arcebispo. No ân-
gulo esquerdo da parte superior, 
está representado um urso, que 
carrega no seu dorso um fardo. 
Segundo uma antiga tradição 
São Corbiniano, (680-730) apla-
cou um urso e o obrigou a carre-
gar sua bagagem até Roma. A re-
presentação da simbologia quer 
ver no urso domado a graça de 
Deus. 
 Seguindo a tradição, o 
Sumo Pontífice mantém no seu 
brasão, as duas chaves coloca-
das em forma de cruz de Santo 
André, uma de ouro e a outra de 
prata: interpretadas por vários 
autores como símbolos do poder 
espiritual e do poder temporal. 
As chaves são o símbolo do po-

der dado por Cristo a São Pedro 
e aos seus sucessores. 
 O Papa Bento XVI deci-
diu colocar a mitra pontifícia, aci-
ma do escudo, em lugar da tiara 
papal, como usado anteriormen-
te. A mitra que é de prata e tem 
três faixas de ouro, faz alusão aos 
três poderes de Ordem, Jurisdi-
ção e Magistério, ligados vertical-
mente entre si para indicar a sua 
unidade na mesma pessoa. 
 No brasão, foi repre-
sentado também outro distintivo 
litúrgico típico do Sumo Pon-
tífice, o "pálio", um adorno na 
vestimenta dos Arcebispos, que 
é também um dos símbolos da 
jurisdição papal e sinal explícito e 
fraterno da partilha com os Arce-
bispos Metropolitanos. O pálio é 
um símbolo tradicional que indi-
ca o ministério de Pastor que foi 
confiado por Cristo, e é um sinal 
visível da colegialidade necessá-
ria na Igreja.

Renúncia
 No dia 11 de fevereiro 
de 2013, o Papa Bento XVI anun-
ciou a sua renúncia para o dia 28 
de fevereiro seguinte, às 20h. Na 
sua última catequese, antes de 
renunciar, o Papa enfatizou que: 
“No dia dezenove de Abril de 
dois mil e cinco, quando abra-
cei o ministério petrino, disse ao 
Senhor: ‘É um peso grande que 
colocais aos meus ombros! Mas, 
se me pedis, confiado na vossa 
palavra, lançarei as redes, segu-
ro de que me guiareis’. E, nestes 
quase oito anos, sempre senti 
que, na barca, está o Senhor; 
e sempre soube que a barca da 
Igreja não é minha, não é nossa, 
mas do Senhor. Entretanto não 
é só a Deus que quero agrade-
cer neste momento. Um Papa 
não está sozinho na condução 
da barca de Pedro, embora lhe 
caiba a primeira responsabili-
dade; e o Senhor colocou ao meu 
lado muitas pessoas que me aju-
daram e sustentaram. Porém, 
sentindo que as minhas forças 
tinham diminuído, pedi a Deus 
com insistência que me ilumi-
nasse com a sua luz para tomar 
a decisão mais justa, não para 
o meu bem, mas para o bem da 
Igreja. Dei este passo com plena 
consciência da sua gravidade 
e inovação, mas com uma pro-
funda serenidade de espírito.”
 Ao se despedir dos Car-
deais no dia de sua partida para 
a vida contemplativa a iniciar-
se na residência apostólica de 
Castelgandolfo, num gesto de 
profunda humildade, prometeu 
publicamente irrestrita e incon-
dicional obediência,  respeito e 
veneração àquele que seria elei-
to, em seu lugar, novo Sucessor 
de Pedro, no próximo Conclave.


