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RENOVAÇÃO NO VATICANO
O Brasil, e o Rio de Janeiro em particular, receberam com júbilo a nomeação de Dom Orani
Tempesta, arcebispo da Cidade, para Colégio dos Cardeais, círculo máximo das decisões da Igreja
Católica. Comemorou-se com justa alegria porque não é um acontecimento trivial; trata-se de mais
um fato relevante de destaque da presença do Brasil no noticiário do mundo. E não só do Brasil: o
Papa argentino convocou, também, os arcebispos de Buenos Aires, de Santiago e de Manágua. São
nomeações significativas, considerada a nova feição política que o Continente vem assumindo neste
novo século.
Outras faces importantes da reformulação da liderança da Igreja mostraram-se na substituição
da direção do Banco do Vaticano, alvo de graves acusações em passado recente, em cuja diretoria
tinham assento dois dos cardeais mais importantes do período Bento XVI, e na admissão oficial da
ocorrência de pedofilia praticada por padres, com a promessa de combate e eliminação desta ofensa.
A Igreja Católica vai evidenciando, com o novo Para, uma mudança substancial de sua filosofia,
particularmente em sua filosofia política, onde vai assumindo posições que priorizam a justiça na
distribuição, mais próximas dessa nova configuração estabelecida na América do Sul desde o início
do século; e isto constitui uma nova e alvissareira realidade para a evolução da Humanidade ao curso
dos anos dois mil.
Sintoma clamoroso desta renovação política do Vaticano é o ataque sem rebuços do Financial
Times às atitudes e declarações do Papa Francisco, feito em longo artigo na edição de 24 de
dezembro (!) em que declara que o Para está bastante errado na suas visões e avaliações
econômicas. Trata-se, afinal, do periódico talvez mais representativo do capitalismo financeiro
neoliberal, exacerbado e cínico, que entrou em crise definitiva e deblatera contra os que o criticam e
buscam uma linha da sua superação através de um novo conceito mais humanístico de
desenvolvimento.
A Igreja não atua diretamente na política como fazem várias seitas evangélicas, mas
obviamente influencia a formação do pensamento e das correntes de opinião em todo o mundo
ocidental, e finda produzindo efeitos mais importantes e duradouros do que os que resultariam de uma
participação mais direta.
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Este Novo Desenvolvimento vai se definindo com fundamento em uma Nova Democracia: esta
que ultrapassa os conceitos filosóficos do marxismo ortodoxo, positivista e revolucionário, e vai
processando a instauração de um sistema político eminentemente participativo, capaz de dar à luz
uma Razão Comunicativa, construtivista, habermasiana, eficiente para superar as contradições
dialéticas através de uma sucessão de posições conciliatórias cada vez mais avançadas.
A Igreja Católica, com a sua tradição de tolerância em amplitude maior, de mais abertura a
idéias diferentes, decorrência de sua experiência pastoral milenar, com certeza abrirá sendas largas e
férteis para a edificação dessa nova realidade política, que é o grande desafio do século.
Mais uma vez é hora de destacar a singularidade positiva do Brasil entre as importantes nações
emergentes de hoje, pela qualidade da sua democracia e pela exemplaridade histórica que possui na
solução de conflitos através do diálogo, da negociação e da conciliação em direção ao avanço social.
Claro que a capacidade produtiva e a expressão da economia são fatores importantes para esse
desempenho político mundial, assim como, infelizmente ainda, uma força militar de grau mínimo é
necessária para inspirar respeito à massa de países filosoficamente mais atrasados.
Os resultados econômicos não têm sido os melhores mas, dentro de um quadro de estagnação
do mundo mais rico, nosso crescimento tem sido suficiente para elevar a renda per capita dos
brasileiros em torno de 2%, que é um patamar aceitável em períodos de baixo dinamismo.

Roberto Saturnino Braga

Contatos: saturninobraga@saturninobraga.com.br
www.saturninobraga.com.br

