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 “Desde Martinho Lutero – afirmava um jornalista do Frankfurter Allgemeine 

Zeitung – não houve nenhum alemão que tenha influenciado tanto a Igreja católica 

como Joseph Ratzinger” 1. O discreto prestigio de Bento XVI, que agora completa mais 

de noventa anos, é fácil de apreciar, inclusive com a explosão que o pontificado do Papa 

Francisco pressupôs. Completaram-se oito anos de um pontificado intenso e silencioso 

do papa alemão antes da renúncia, de quem se disse ser   “o Mozart da teología” 2, “um 

Tomás de Aquino dos nossos días” 3  ou – como seu mestre Agostinho – “um poeta, um 

pastor e um pensador” 4. Suas palabras teriam a eloquência de Agostinho, a capacidade 

de síntese do Aquinate, a influencia de Lutero ou a graça e a ligeireza de Mozart. 

Movemo-nos, pois,  entre a comparação e a hipérbole; possui ideias e palabras claras, e 

um programa bem definido para o pontificado que o seu sucessor continua agora 5. Este 

estava fundamentado – segundo um arcebispo de terras asturianas – na fé, na razão e na 

beleza, como seus três principais pilares: “uma fé que tem razões e uma razão que se 

sabe crente, uma profundidade que se expressa com simplicidade porque bebe na 

melhor tradição da Igreja, e uma beleza que suscita o estupor diante da verdade e da 

adesão à bondade”6.  

 O filósofo pós-marxista Jürgen Habermas chamou Bento XVI de “amigo da 

razão” 7, enquanto o escritor Francisco Umbral, ao final de um artigo ligeiramente 

elogioso, acrescentava: “O pensamento religioso foi encurralado, durante o século XX, 

pelo pensamento laico ou ateu. Ratzinger pode debater cara a cara com os ícones do 

ateísmo sem tirar os seus sapatos vermelhos” 8. Pera, Flores d’Arcais ou Galli dela 

Loggia são outros nomes de intelectuais que debateram com o atual pontífice emérito. 

Encontramo-nos, pois, diante de um papa intelectual, antes de tudo um catedrático 

alemão, um Herr Professor convertido no bispo de Roma. Um antigo aluno seu de 

Regensburg – atualmente cardeal de Viena – se perguntava: “Quem é o papa atual a 

partir de sua história pessoal? É um teólogo especialmente dotado e inteligente. Não 

duvido em dizer que é o último dos grandes teólogos da geração do concílio: Lubac, 
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Congar, Rahner, Balthasar. É o mais jovem do amplo leque de teólogos que marcaram o 

Vaticano II, e é certamente um dos grandes por sua capacidade espiritual e teológica”9. 

  Quando Bento XVI foi eleito papa, começou a correr um velho e batido clichê: 

Ratzinger era o Grande Inquisidor, o Panzerkardinal, o rottweiler de Deus ou – em 

versão italiana – o “pastor alemão”… Esta imagem provinha talvez da precipitação e 

dos seus  vinte e três anos à frente da Congregação para a Doutrina da Fé, antigamente 

chamada Santo Ofício, como colaborador do papa João Paulo II. Por trás desta etiqueta 

havia talvez conhecimento escasso de seu verdadeiro modo de ser. Pouco a pouco, foi-

se descobrindo que Ratzinger era, na realidade, um homem simples, o   filho de um 

policial rural bávaro, que se criou entre camponeses e que deles aprendeu sua 

proximidade e simplicidade. Também que era tímido, mas ao mesmo tempo cálido e 

próximo; o que aconteceu é que teve de ocupar o que alguém qualificou como “o lugar 

mais duro da Igreja”: a Igreja precisava de um “guardião da fé”, um carabiniere e – 

talvez por herança paterna – isso coube a ele. Mas esse não era, absolutamente, seu 

modo de ser: Ratzinger era um discreto professor universitário, e não gostava demais ter 

que repreender seus próprios colegas, os teólogos.  

Dito em termos gráficos: “O cardeal Ratzinger, Bento XVI – acrescenta 

Manglano – esteve no ring das ideias. Ele teve somente uma ‘obsessão’: a verdade. Fala 

com todos e para todos” 10. Sabia que o desafio da verdade somente se ganha com 

estudo, diálogo, simplicidade e oração. Por isso se sente necessitado. A primeira coisa 

que o novo papa disse aos cardeais ao ser eleito foi: “peço-vos que me apoieis!”11. Nos 

anos anteriores como professor na Alemanha e, inclusive, como prefeito em Roma, 

mostrou-se como um intelectual simples. Um arcebispo espanhol e antigo reitor de 

Salamanca contava que tomou o café da manhã com ele em seu apartamento romano: o 

próprio Herr Kardinal preparava o café e o resto do desjejum. Nenhum serviço. O 

cardeal Fernando Sebastián também recordava que, quando Ratzinger era Prefeito para 

a Congregação para a Doutrina da Fé, foi convidado para os cursos de verão de El 

Escorial, o organizador dos cursos lhe enviou uma passagem aérea na classe business. O 

prefeito recusou tal amabilidade e pediu, por favor, que lhe fizessem chegar uma 

passagem na classe turista, que é como costumava viajar. Também um colaborador seu 

em Roma recordava como, quando chegava ao seu escritório, a primeira coisa que fazia 

era passar por todas as mesas e cumprimentar todos os seus subalternos e interessar-se 

por suas famílias. Depois se sentava em sua mesa de trabalho, onde permanecia longas 

horas. 

Não era, portanto, um Grande Inquisidor, um Panzerkardinal, um rottweiler de 

Deus. Neste sentido é significativa a anedota que Seewald conta. “Tinha visto em 

algumas ocasiões como eram escolhidas as fotografias na redação. […] Com Ratzinger 
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os parâmetros eram outros: das trinta fotografias estendidas sobre a mesa, eram 

escolhidas cinco e as restantes vinte e cinco eram descartadas. Mas as más eram 

precisamente as boas; eram rejeitadas aquelas em que aparecia rindo ou com um gesto 

amistoso demais para um Grande Inquisidor” 12. Pouco a pouco fomos conhecendo o 

modo de ser deste catedrático de teologia curiosamente próximo. Nietzsche já tinha dito, 

com sua afiada ironia, que um catedrático alemão era o mais parecido a um semideus, 

enquanto o povo alemão dedica aos seus professores universitários o adjetivo dunkel: 

obscuros e pouco claros. Monsenhor Ricardo Blázquez destacava, pelo contrário, 

algumas virtudes de Bento XVI: “Propor a fé, esclarecê-la e defendê-la, mostrar o seu 

caráter razoável, foi o precioso serviço que – sacrificada e generosamente - cumpriu na 

Igreja. Possui o dom da palavra escrita. Suas formulações são precisas, simplificam o 

complexo, fazem o profundo acessível, edificam espiritualmente, são brilhantes e belas”  

13. 

 A clareza também seria a cortesia do teólogo. O dominicano estadunidense 

Joseph Augustine Di Noia, estreito colaborador do Ratzinger-prefeito, apresenta-o como 

“um homem que pensa e escreve muito, mas que está sempre disposto a compartilhar 

seus conhecimentos com quem o deseje”. Ou seja, que lhe agrada falar, escutar, 

dialogar. “É muito bom conversador”, concluía, ao mesmo tempo que destacava “sua 

grande serenidade”14. Um intelectual reflexivo e reservado, ao menos na aparência, mas 

amante da boa conversação, serena e em mútua busca da verdade. “Aquilo que agora 

descobrimos do Santo Padre é – na realidade – o que era Ratzinger antes, como prefeito 

da nossa Congregação” da Doutrina da fé, assinalava seu então secretário, o arcebispo 

Amato: “a mesma lucidez intelectual, o mesmo zelo pela defesa da doutrina, a mesma 

simplicidade nas relações humanas e a mesma humildade em sua pessoa”, disse ao nos 

oferecer um retrato-falado do seu caráter. “É um homem de diálogo, tecido não com 

frieza ou desapego, mas com paixão interior, já que é um intelectual com coração”, 

sentenciava15.  

 Razão e coração, amor e verdade: Bento XVI acabou sendo não apenas “o papa 

do logos”, da razão e da palavra (é preciso ver somente seus inspirados discursos e 

homilias), mas também “o papa do amor e da esperança”, a julgar pelos temas das três 

primeiras encíclicas. O papa alemão sempre encarou tanto a razão dos sábios como ao 

que ele chama “a fé dos simples”, ao mesmo tempo em que nos recordava o amor e a 

esperança como elementos centrais da mensagem cristã. Em sua própria trajetória 

pessoal tinha proposto como princípios fundamentais e irrenunciáveis a fé, a razão e o 

amor, inseparáveis ao mesmo tempo da beleza. Como seu mestre Agostinho, dizíamos 

que o papa emérito foi um poeta, um pastor e um pensador ao mesmo tempo. Tudo isto 

misturado com uma grande naturalidade. O cardeal italiano Andrea Cordero Lanza di 
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Montezemolo recordava “suas características fundamentais […]: a simplicidade, a 

humanidade, a sinceridade, a espontaneidade, mas também a timidez, e notei – 

continuava dizendo – que esta era acompanhada em seguida de um aspecto de decisão 

amadurecida na reflexão” 16. Seu conterrâneo, o cardeal Kasper, acrescentava: “Joseph 

Ratzinger sempre foi atento, amável, dotado de um fino sentido de humor para todos os 

que lhe conhecem” 17. 

 O retrato vai se completando assim, pouco a pouco, com mais facetas e detalhes. 

Poucos meses depois de ter sido eleito, Monsenhor Javier Echevarría, bispo-prelado do 

Opus Dei, resumia suas qualidades e nos oferecia mais alguns dados: “Eu o vejo como 

uma pessoa que se sobressai por sua inteligência teológica, sua visão certeira dos 

problemas da Igreja da cultura, e sua amplitude de horizontes. A isso é preciso somar 

sua experiência de longos anos a serviço da Igreja e sua profunda vida espiritual. De sua 

delicadeza e capacidade de escutar pode dar testemunho qualquer pessoa que tenha tido 

ocasião de relacionar-se com ele um pouco”  18. Inteligência, serviço, cortesia, oração se 

repetem. Por isso nestas páginas pretendo tão somente apresentar Joseph Ratzinger 

como um intelectual, um pastor e um homem simples, que chegou a ser sucessor de 

Pedro nos controvertidos momentos atuais. Um “humilde trabalhador na vinha do 

Senhor”, assim ele mesmo se definiu ao ser eleito papa. Contava assim com uma 

profunda espiritualidade que nasce, sobretudo, do amor à Escritura e à liturgia; razão, 

coração e oração constituiriam os três eixos de coordenadas de sua personalidade e do 

seu pensamento. 

 Destaca-se, além disso, como um grande trabalhador – “um humilde trabalhador 

da vinha do Senhor” – até o ponto de ser confundido com um panzer, com um autêntico 

tanque: que avança lento, mas seguro até o fim que persegue. Ao mesmo tempo se trata 

de alguém capaz de entender o momento presente, um pouco complexo do ponto de 

vista social, cultural e intelectual, ao mesmo tempo em que se tenta conectar com essa 

mesma verdade eterna, que para o cristianismo se encarnou – por amor – na pessoa de 

Jesus Cristo. Deus, a Igreja e o mundo atual seriam os grandes temas de seu próprio 

pontificado. Talvez por isso mesmo,, o papa alemão desenvolveu um papel ativo na 

cena internacional, nesta grande aldeia global que habitamos. O cardeal português 

Saraiva Martins reconhecia “o desenvolvimento da presença de Bento XVI no cenário 

internacional no terceiro milênio”, e acrescentava que, passo a passo, “o papa está 

entrando, com seu estilo senhorial reservado, nos corações das pessoas” 19. 

 “No papa Bento – acrescenta Kasper – apesar de sua simplicidade, aparece a 

firme determinação de Pedro, ou seja, da rocha. […] O novo pontificado está marcado 

pela personalidade intelectual do papa, que deseja agir não tanto com gesto, ações e 

iniciativas espetaculares, mas, ao contrário, por meio das palavras e argumentos de 
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convidem à reflexão”  20. E é que, sem deixar de lado sua profunda intelectualidade, 

Joseph Ratzinger está se convertendo “no papa do povo – continuava o prelado 

português –, pois este percebe com clareza a sua mensagem, também quando é rico em 

verdades incômodas, ou seja, exigentes, comprometidas”, já que sempre está ditado pelo 

amor de um pai que não se resigna a ver seus filhos se afogarem na mediocridade”  21. 

Por isso o papa da razão e da palavra, é também o papa do amor e da esperança – 

dizíamos -, e o “papa da vida e da família” – acrescentamos agora – pela frequência 

com que se está referindo a esses temas, tal como podemos   ver: “Bento XVI não deixa 

de falar sobre a família – assinalava o cardeal Rouco – nem tampouco de falar 

diretamente aos esposos, às crianças, aos jovens, aos enfermos, ou seja, às pessoas 

concretas que, de diferentes modos e circunstâncias distintas, fazem a vida das 

famílias”22. 

 Além disso, está se tornando também – ainda que no princípio não parecesse – 

“o papa dos jovens”. “Pode-se afirmar que tem o dom da palavra falada – afirmava um 

bom conhecedor dos jovens –, como se pode comprovar nos encontros que teve ao 

longo destes anos com rapazes e moças jovens, com sacerdotes e seminaristas, e 

inclusive com crianças, como aquele encontro com cento e cinquenta mil meninos e 

meninas que tinham feito a primeira comunhão ou iam fazê-la pouco depois. Ao teólogo 

jovem que causou espanto com sua Introdução ao cristianismo […], agora lhe seguem 

tanto os que escutaram o famoso discurso de Regensburg como os jovens e as 

crianças”23. Aí fica o êxito das Jornadas mundiais da Juventude em Colônia, Sidney e 

Madrid, ainda que seu estado de saúde tenha lhe impedido de assistir à do Rio de 

Janeiro. Foi, inclusive, um papa digital, capaz de se conectar com o novíssimo mundo 

das novas tecnologias (um verdadeiro milagre para aqueles que o conhecem): “Gostaria 

de concluir esta mensagem dirigindo-me especialmente aos jovens católicos, para 

exortá-los a levarem para o mundo digital o testemunho da sua fé”24.  Internet, um e-

mail, um vídeo, um sms ou uma interação na rede social podia ser um dos novos foros 

entre os jovens onde se podia difundir sua principal mensagem: “olhar para Cristo” 25. 

 Temos aqui, pois, umas quantas pinceladas do quadro  em que está contido o seu 

retrato. Um “discreto encanto” era encontrado neste papa tímido, mas valente; um 

pouco como o famoso urso de São Corbiniano, que estava em seu escudo episcopal. 

Pois bem, podemos saber quem é, na realidade, Joseph Ratzinger? Podemos nos 

perguntar. Um esboço escrito por um estudioso do pensamento de Joseph Ratzinger se 

converteu na primeira biografia de Joseph Ratzinger em espanhol26. Dela Monsenhor 

Georg Gänswein, atual secretário pessoal de Bento XVI, disse – talvez por germânica 
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cortesia – que era “uma obra inteligente e fiel”27. Isso me animou. É certo que aquele 

pretendia ser tão somente um esboço biográfico, uma primeira aproximação, uma breve 

introdução à sua vida e ao seu pensamento: tinha tentando me aproximar – com respeito 

e admiração – de sua figura e de suas ideias. Preferi, então, abordá-las a partir da 

simpatia e da sintonia – em sentido etimológico – pois, segundo meu modo de ver, é o 

melhor modo de entender a uma pessoa. 

 Veio depois a eleição de Bento XVI, em 19 de abril de 2005, e com ela – por 

sorte – muitos livros mais e biografias sobre sua pessoa. O material já se tornava 

ingente e o conhecimento sobre a sua pessoa cresceu consideravelmente. Nas páginas 

que se seguem, quis recolher estes dados, que resumem a vida e as principais obras do 

teólogo alemão que chegou a papa. A pergunta obrigatória, portanto, seria a seguinte: 

que mais poderiam oferecer estas páginas em relação a outras biografias? Antes de sua 

eleição já existiam escritos autobiográficos do próprio Ratzinger e algumas biografias – 

Allen, Nichols, Tornielli –, das quais me servi em seu momento. Depois apareceram 

novos livros (como os de Seewald, Fischer, Zizola, Läpple, Bardazzi, Kissler, Kempis, 

Borghese, Weigel, Derwahl, Melloni, Catalán, Chélini, as crônicas de Valente ou “o 

diário” de Restán, entre muitos outros), assim como numerosas notícias e não poucos 

artigos publicados em diferentes meios de comunicação. Todo este material foi, assim, 

de grande interesse para mim. Com todo esse material e algo mais publiquei uma 

ampliação em 201028. 

 Tive, além disso, a sorte de adentrar no pensamento do então teólogo Ratzinger, 

ao escrever uma tese doutoral defendida um mês antes de sua eleição como romano 

pontífice, e depois pude publicar então alguns estudos29. Tive a sorte de viver neste país 

[Alemanha, n. d. t.], assim como frequentar lugares relacionados com a vida e o 

pensamento do teólogo-papa e me embebi nesse mundo: escutei sua música sublime e li 

sua história, literatura, filosofia e teologia. Pretendia captar a Weltanschauung do então 

romano pontífice e oferecer uma biografia cultural e religiosa, não tanto política ou 

ideológica. Para além da polêmica ou a simples crônica jornalística – há excelentes –, 

tentei sobre tudo fazer uma breve “biografia das ideias” de Joseph Ratzinger-Bento 

XVI, que fosse dirigida ao grande público. “Um alemão em Roma” poderia ser um bom 

título para um romance ou relato sobre Joseph Ratzinger, em paralelo ao famoso filme 

de Um americano em Paris; ou “um urso em Roma”, fazendo alusão ao animal de carga 

de São Corbiniano: este foi libertado e talvez fosse para os Apeninos ou voltou aos 

Alpes. No entranto, o urso com o qual Ratzinger se identificava ficou recluso no 

território vaticano. 
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 O argumento seria o seguinte: um perfeito catedrático alemão tirado do seu 

próprio contexto vital e intelectual se dirige à Cidade eterna para cumprir o que ele 

considera uma missão. Alemanha torna-se, portanto, um importante e decisivo ponto de 

partida na história pessoal do atual papa [emérito]; além do retrato, queria oferecer um 

tênue marco no qual se pode situar e emoldurar a sua figura. Depois nos centraríamos 

nos acontecimentos biográficos que influenciaram – de um ou outro modo – nas ideias e 

na teologia de nosso personagem; deste modo, percorrem-se aqui também as diferentes 

etapas da sua vida: primeiro os anos de formação, nos quais se inclui uma guerra; sua 

carreira acadêmica em diferentes universidades alemãs com a decisiva participação nos 

trabalhos do concílio Vaticano II. Depois, seus anos como arcebispo de Munique e 

Fresinga e como prefeito da congregação romana, na qual se ocupa de velar pela 

integridade da fé. Por último, são recolhidos alguns dados e acontecimentos dos oito 

anos do pontificado de Bento XVI e sua posterior renúncia. Ainda que evidentemente 

tenha colhido a todos de surpresa, a renúncia ao seu pontificado supõe uma clara mostra 

de coerência com seu modo de ver as coisas. 

 “Muitas vezes – dizia o cardeal africano Robert Sarah –, quando penso em Bento 

XVI, escuto estas palavras de São Paulo a Timóteo: ‘Combati o nobre combate, alcancei 

a meta, guardei a fé’ (2 Tm 4, 7). Creio que o sucessor de Pedro se desgastou em um 

sem-fim de batalhas, entregando-se o quanto pode à Igreja e aos fiéis na ordem 

espiritual, humana, teológica e intelectual” 30. Bento XVI – Pellitero resume – recorda 

que “o evangelho é, antes de tudo, afirmação, um grande sim a tudo o que Deus criou.” 

31 Durante os seus oito anos de pontificado, a Igreja católica cresceu em noventa 

milhões de fiéis em todo o mundo; mudou. Agora se colocam novos desafios para ela. 

 Junto às evidentes diferenças entre o papa Francisco e Bento XVI, existe – em 

minha opinião e assim o comentava com um vaticanista – uma íntima sintonia, uma 

profunda solidariedade entre ambos os pontificados, como se irá vendo cada vez melhor 

com o tempo. Com efeito, o teólogo Ratzinger afirmava que o cristianismo se difundiu 

nos primeiros séculos pela defesa da razão e pela caridade e o amor entre os irmãos; são 

estas as duas almas do cristianismo, os dois movimentos – sístole e diástole – do 

coração da Igreja: a concentração e a expansão. Neste sentido, os pontificados de Bento 

XVI e do Papa Francisco mostram sua mútua complementaridade nesta nova 

evangelização no terceiro milênio cristão, que tão somente acaba de começar. Existe, no 

fundo, uma grande comunhão de ideias. Como escreve Austen Ivereigh, o autor da 

monumental biografia do papa Francisco, “o programa era o mesmo – humildade, 

oração, confiança em Cristo – mas os textos de Bento XVI afinadíssimos, cristalinos, 

pronunciados com voz baixa por uma figura remota, agora eram comunicados por um 

homem que se levantava da cadeira para converter os comentários improvisados em 
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encontros fisicamente afetuosos”32. O pensamento de Francisco é o do Bento XVI em 

tuits, dizia um jornalista. 

Espero que estas páginas sirvam para dar a conhecer este grande papa do terceiro 

milênio. Meu agradecimento se dirige em primeiro lugar à  Ludwig Maximilians 

Universität de Munique, pela atenção e a amabilidade ali recebidas, assim como ao 

eficiente pessoal da Bayerische Staatsbibliothek nesta mesma cidade; aos professores 

Harald Wagner e Maximilian Halspruch da faculdade de teologia da Westfälicher 

Wilhems-Universität Münster, a Michael Schulz da Rheinische Friedrich-Wilhelms-

Universität em Bonn, assim como ao pessoal do Institut Papst Benedikt XVI de 

Regensburg: Franz-Xavier Heibl, Christian Schaller, Gerlinde Frischeisen e Heide 

Gabler. Estou igualmente em dívida pela hospitalidade e a ajuda recebida em terras 

alemãs, especialmente a Josef Dohrenbusch e a Rudolf Repgen do IESE de Munique, 

que me levou a visitar os lugares de infância do atual papa emérito. Em Roma desfrutei 

da conversação com Monsenhor Giuseppe Scotti, Pietro Luca Azzaro e Stephan Heid da 

Fundação Ratzinger, assim como a habitual amabilidade de Monsenhor Georg 

Gänswein, atual secretário de ambos os papas. Devo manifestar também meu 

agradecimento pela ajuda dos meus colegas da Universidade de Navarra e de outros 

centros europeus e americanos, assim como as sugestões e correções que fizeram 

chegar. Para todo este trabalho foram de grande utilidade as numerosas críticas, 

sugestões e correções que recebi por parte de eventuais leitores, aos quais fico 

profundamente agradecido. 

 

Munique, outono de 2006 – Pamplona, inverno de 2016. 

 

APRESENTAÇÃO À EDIÇÃO BRASILEIRA 

 

 Bento XVI optou por viver como um monge: recluso, em oração, com discrição. 

Mas o seu “ocultamento” voluntário não ficou imune ao interesse (crescente) na sua 

vida. O Papa é Francisco e Bento XVI já manifestou incontáveis vezes a sua plena 

adesão e comunhão com o Papa argentino. No entanto, não se pode ignorar que existe, 

de fato, uma “Geração Bento XVI”. Muitos voltaram “para casa” pelo testemunho que 

ele ofereceu à Igreja de uma fé convicta em plena harmonia com a razão. Outros ainda 

entraram nos seminários e se fizeram sacerdotes porque o exemplo dele os conduziu – 

sobretudo o seu amor pela liturgia da Igreja, centrada plenamente (no opus Dei) na 

Opus Dei que aí se realiza e não no vazio protagonismo de quem quer que seja. Recebi 

testemunhos inclusive de monjas que atravessaram “noites escuras” lendo e até 

                                                             
32 A. Ivereigh, El gran reformador. Francisco, retrato de un papa radical, B.S.A., Barcelona 

2015, 132. 



copiando diligentemente obras de Bento XVI. O papa-monge Vater Benedikt de hoje 

continua a ser uma referência e um mestre. 

 Enfim, o papado de Bento XVI acabou no dia 28 de Fevereiro de 2013. Mas a 

sua influência não. O interesse nele cresceu, inclusive. Por isso é oportuna e 

providencial, eu diria, esta publicação que a editora Molokai mais uma vez ousadamente 

põe à disposição do público brasileiro. Mas esta não é uma biografia qualquer. Foi 

escrita por Pablo Blanco Sarto, sacerdote e professor na Universidade de Navarra. De 

voz mansa, calma, com gestos afáveis, o pesquisador espanhol – que foi meu orientador 

em Pamplona durante o doutorado sandwich – destacou-se como um dos principais 

especialistas e divulgadores do pensamento de Bento XVI na Europa. Vê-se, aqui, que o 

autor acompanhou quase diariamente tudo o que fez o papa alemão e também uma 

infinidade de coisas que foram ditas sobre ele e o seu pontificado. Por isso o leitor que 

tiver a graça de ter este livro em mãos não escutará apenas uma voz ao lê-lo, mas 

muitas. Em primeiro lugar, o próprio Bento XVI. Esta biografia é antes de tudo 

intelectual. Fala-nos do pensamento do papa-teólogo, deixando-o falar por si. Mas 

muitas outras vozes e testemunhos se levantam aqui: cardeais, bispos, padres, políticos, 

teólogos e até homens e mulheres comuns, sem esquecer das crianças. Aqui aparecem 

falas de jornalistas de toda orientação: simpáticos ou hostis, profissionais de grandes 

jornais do mundo e até “tuiteiros”. Uma biografia que é, na verdade, um grande dossiê.  

 Para me referir a outro dos sentidos, aqui há muitos olhares. Por isso, convido o 

leitor a encarar esta obra volumosa, grande – nunca intimidadora – como um 

testemunho fiel, apaixonado e ao mesmo tempo sério e criterioso acerca de um 

pontificado curto, brevíssimo, mas que produz e ainda produzirá muitos frutos para a 

Igreja. Que esta narração seja um convite a encontrar em Bento XVI uma inspiração, 

pois nele erudição e fé, amor e verdade, disciplina e afeto, complexidade e simplicidade 

se encontram de forma harmônica. Deste modo, num mundo sem referências, nada 

melhor do que mergulhar na vida de alguém que em todo o momento buscou olhar para 

Cristo. Por isso, cada linha aqui escrita poderá ser de grande ajuda para o crescimento 

na fé. Ou seja, este livro não é apenas uma biografia de ideias, mas uma verdadeira 

leitura espiritual.  

 

Rudy Albino de Assunção 

  

 

 

 

 


