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Aos milhares de pessoas que, ao longo de quase dois mil anos, se converteram em vítimas da ambição, fanatismo e intolerância de homens que
deveriam ter sido bons.
«Afasta-te de mim, Satanás, que não sentes as coisas que são de Deus.»
Jesus ao apóstolo Pedro (Marcos 8:33)
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INTRODUÇÃO

N

os últimos anos, uma série de acontecimentos colocaram o
diminuto, ainda que poderoso, Estado do Vaticano nos
escaparates noticiosos: em abril de 2005 morreu João Paulo
II, depois de um longo pontificado que quase nos fez crer na imortalidade de Karol Wojtyla. Oito anos depois, teve lugar a surpreendente
e inesperada renúncia de Bento XVI e, por último, o Vaticano foi
abalado por vários escândalos que denunciavam a corrupção financeira e moral da Santa Sé, tornados públicos pelo célebre Vatileaks, e
que deram ainda a conhecer a existência de uma feroz luta pelo
poder entre as diferentes fações que constituem a cúria.
Por outro lado, depois do longo papado de Karol Wojtyla, que
segurou as rédeas da Igreja durante vinte e seis anos, a celebração,
em 2005, de um novo conclave em que Bento XVI foi eleito pressupôs para muitos – nos quais me incluo – um tempo desconhecido e
fascinante em concomitância. Ao longo dos dias que passaram
desde a agonia final de João Paulo II até que a cristandade acolheu
o novo pontífice, os meios de comunicação bombardearam-nos
com copiosos dados que, dia após dia, decifravam o protocolo e o
ritual que se desenvolviam à nossa frente.
Foram ainda dias em que a rádio, a imprensa escrita e as televisões
nos ofereceram detalhes sobre a vida de papas anteriores, em especial
daqueles que dirigiram a Igreja Católica durante o século xx.
JAVIER GARCÍA BLANCO

17

Na altura, a eleição do cardeal Ratzinger como novo papa não
escapou à polémica. O seu caráter conservador, a sua intransigência perante determinadas questões e a sua trajetória como prefeito
da Congregação para a Doutrina da Fé – o antigo Santo Ofício –
significaram para muitos que se havia escolhido o pior dos candidatos para exercer enquanto Vigário de Cristo. Então, poucos
imaginariam que, apenas oito anos depois, Joseph Aloisius Ratzinger iria renunciar ao trono de São Pedro, algo que não acontecia há
vários séculos. O mais interessante, porém, desde o ponto de vista
histórico e jornalístico, não foi a renúncia em si mesma – ainda que
também o fosse –, mas as razões que o levaram a tomar tão drástica
decisão. Ainda que a explicação oficial tenha aludido à avançada
idade do pontífice alemão e à sua falta de forças, a sua demissão
estava diretamente relacionada com numerosos escândalos e conjuras que estavam a acontecer no seio do Vaticano nos últimos anos
do seu mandato: episódios lamentáveis que tinham as suas raízes
nos papados de Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II, e que estavam relacionados com os procedimentos obscuros de parte da cúria
e da banca vaticana.
Não era algo novo. A história da Igreja e, mais concretamente,
dos seus dirigentes máximos deixou exemplos mais do que suficientes do que poderíamos apelidar de maus papas e mesmo, invertendo
os termos, de papas maus.
Esse é, precisamente, um dos objetivos deste livro. Divulgar a
vida de alguns papas cujas ações parecem entrar em contradição
total com a mensagem de amor, respeito e tolerância refletida nos
Evangelhos.
É impossível dizer quantos dos 266 pontífices que lideraram a
Igreja de Roma podem ser qualificados como indignos. Mas, ao
rever criticamente a História, torna-se claro que os papas não costu18
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mam ser tão bons como é hábito imaginar a maioria dos católicos.
De facto, como iremos comprovar ao longo das páginas deste livro,
mesmo alguns pontífices galardoados com a beatificação ou canonização contam nas suas biografias com episódios menos dignos.
Gostaria de aproveitar esta breve introdução para clarificar que
este livro não pretende ser um libelo anticatólico. Estou consciente
de que um trabalho como este pode tornar-se polémico, mas não é
minha intenção atacar as crenças de ninguém.
Se, apesar de tudo, alguém se sentir ofendido, peço-lhe perdão.
Este livro é, simplesmente, uma modesta evocação histórica da vida
de alguns homens que, como tal, se sujeitaram às mesmas paixões
que os restantes mortais.
Praticamente desde o seu início que a Igreja tem sido uma instituição com grande poder temporal, o que a converteu num objeto
de desejo obscuro e apreciado. Durante muitos séculos, ocupar o
trono de Pedro significava deter a potestade para coroar e depor reis
e imperadores. E, do mesmo modo, os papas agiram durante muitos
séculos como monarcas terrenos e não como líderes espirituais. Os
pontífices foram seduzidos pelos mesmos anseios de poder e entregaram-se aos mesmos apetites carnais que os seus pares laicos.
Ao avançarmos, vamos encontrar histórias macabras sobre
papas que profanaram os cadáveres dos seus predecessores, relatos
de pontífices que não hesitaram na hora de assassinar os seus rivais,
intrigas, violações, massacres em nome de Deus… E um inventário
de atrocidades que fariam estremecer o mais cruel dos assassinos.
JAVIER GARCÍA BLANCO
Saragoça, 15 de dezembro de 2016
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