


Ao papa Bento XVI,
uma das mais ilustres figuras do século xx,

para que a todos nos ilumine neste presente conturbado  
em que nos é dado viver.

À minha mulher,
Elisabete,

pelo Amor.

Aos nossos filhos,
Nuno Afonso e Vasco Francisco de Carvalho,

com muito orgulho por aquilo que eles são  
e representam na minha vida,

para que saibam olhar para o exemplo de Bento XVI
e sejam capazes de ultrapassar os obstáculos que a vida  

lhes possa ir pondo no seu caminho.

Aos meus pais,
Adelino e Emília,

pelo exemplo.
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NOTA AO LEITOR

O s papas fazem parte da história. Crentes e não ‑crentes 
sentem ‑se tocados pela presença dos pontífices, que mar‑

cam uma parte da nossa história, pessoal e colectiva. O papa  
(do grego páppas, «avô», pelo latim papa ‑) tem, e desde há vários 
séculos, uma presença fundamental na história da humanidade. 

Se nos reportarmos ao nosso país, particularmente nas últi‑
mas décadas, vários chefes da Igreja Católica estiveram na nossa 
nação e os portugueses receberam ‑nos sempre com extrema 
dedicação e carinho. O carinho e a atenção dos papas para com 
o nosso país também nunca nos faltaram.

Foram vários os sumo pontífices que nos visitaram. São 
Paulo VI, em 1967. São João Paulo II, em 1982, 1991 e 2000. 
Bento XVI, em 2010, depois de ter visitado o país na qualidade 
de cardeal, por motivos culturais e teológicos alguns anos 
antes. Francisco, o papa reinante, visitou ‑nos em 2017, e conta 
regressar em 2023, por ocasião das Jornadas Mundiais da  
Juventude.

De um modo simples, São Paulo VI (1963–1978) foi o papa 
dos 50 anos das aparições de Fátima e do encerramento do 
Concílio do Vaticano II (1965). São João Paulo II (1978–2005) 
fascinou e mobilizou a juventude do seu tempo. Bento XVI 
(2005–2013), este, impressionou o homem da cultura e da fé, 
pondo em plena sintonia a fides et ratio. Francisco (2013–?) 
ainda continua a colher a simpatia que só a simplicidade e 
autenticidade conseguem.
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Todos os papas têm uma marca pessoal que é impossível 
de desligar do pontificado que exercem. Aconteceu assim com 
todos os papas. Bento XVI não foi excepção.

O cardeal Joseph Ratzinger, futuro Bento XVI, foi uma figura 
amada pela grande maioria dos católicos e admirada pelo mundo 
das elites intelectuais (crentes e não ‑crentes), mesmo antes de 
ser eleito papa da Santa Igreja.

Se me permitem um destaque: quando foi eleito papa, e ao 
contrário do que aconteceu nas eleições anteriores, Ratzinger 
já era conhecido. Ele foi um dos mais falados cardeais da Santa 
Igreja ao longo de anos. Milhões de pessoas conheciam ‑no pelo 
nome e através dos seus livros, verdadeiros best ‑sellers: Introdução 
ao Cristianismo6, de 1968, quando era ainda padre e jovem pro‑
fessor em Tübingen; O Sal da Terra. O Cristianismo e a Igreja 
Católica no Limiar do Terceiro Milénio7, de 1996; e, sobretudo, 
Diálogos Sobre a Fé8, de 1985, uma entrevista de Vittorio Messori 
com o então prefeito para a Doutrina da Fé, que correram todo 
o mundo em vários milhões de exemplares nas mais variadas 
línguas.

Contudo, para alguns sectores minoritários, mas com ampla 
divulgação mediática, além de uma figura notória, Ratzinger 
também foi controverso, polémico e interpelante.

Nasceu a 16 de Abril de 1927, na Baviera, na Alemanha. Joseph 
Ratzinger teve uma vida ligada à música, à poesia, e seguiu o 
sacerdócio inspirado pelo irmão mais velho. Sempre foi um 
solitário e não consta que na infância tivesse muitos amigos.

Filho de pais católicos fervorosos, foi um rapaz — e futuro 
homem — que só queria estudar. Também não se lhe conhecem 
amizades femininas ou namoros. Nunca escondeu a ninguém 
que o seu sonho era ler e envelhecer com os «grandes pensado‑
res», fechado entre quatro paredes e no meio de uma biblioteca 
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de clássicos. Mas apenas conseguiu cumprir esse sonho já tarde 
na vida, após a renúncia ao papado, em 28 de Fevereiro de 2013.

Teve uma carreira académica apreciável e uma ascensão 
meteórica que o posicionou no centro da cultura europeia.

Na universidade, fez uma brilhante carreira, chegando a pro‑
fessor catedrático, homem inteligente e intelectual de gabarito. 
Gostava de ter vivido no meio dos livros e ensinar, rodeado pelo 
fascinante mundo da investigação e da sua tão desejada escrita, 
mas a Providência Divina pregou ‑lhe uma série de partidas: 
chamou ‑o a bispo, primeiro, e depois a arcebispo e cardeal. Em 
suma, foi um homem que passou da cátedra para a catedral.

Com a eleição de João Paulo II, em 1978, e por meio deste 
papa, tornou ‑se prefeito da Congregação para a Doutrina da 
Fé e presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão 
Teológica Internacional. Neste lugar, que ocupou por 24 anos, 
granjeou muitas amizades e prestígio, mas também alguns 
adversários, mesmo no seio da Igreja Católica. De entre os 
críticos, contam ‑se os famosos teólogos — e não menos polémi‑
cos —, Hans Kung (sacerdote e amigo de Ratzinger, pelo menos 
até ir contra alguns dogmas da Igreja; é reconhecido, ainda hoje, 
como o maior crítico de Bento XVI, apesar de Ratzinger lhe ter 
dedicado sempre muita estima pessoal) e Leonardo Boff (monge 
franciscano brasileiro que questionou a hierarquia da Igreja; 
foi condenado a um ano de silêncio, depois pediu a dispensa 
do sacerdócio e casou com uma ex ‑freira, Márcia Monteiro da 
Silva Miranda).

A 19 de Abril de 2005, com 78 anos, assumidamente velho e 
cansado, o destino fê ‑lo papa numa altura particularmente difícil 
da vida da Igreja, da Europa e do mundo. Ele próprio haveria de 
afirmar que se fica muito contente por não se ser eleito papa. 
Em 1992, disse mais:

Já estou velho, no limite […] Fisicamente, sinto ‑me cada vez 
menos em condições de continuar e, além disso, sinto ‑me esgotado.9
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Foi eleito papa num dos conclaves mais rápidos da história. 
Em apenas 24 horas, saía o fumo branco pela chaminé da Capela 
Sistina. Os cento e quinze mais destacados representantes da 
hierarquia católica chegavam a acordo para designar o cardeal 
alemão como o sucessor de João Paulo II.

Escolheu o nome de Bento XVI, como sinal de admiração 
pelo anterior papa Bento XV (1914–1922), que ocupava a missão 
papal no tempo das aparições da Cova da Iria, em 1917. Recorde‑
mos que foi Bento XV quem apresentou a Virgem Maria como 
«Rainha da Paz» na litania da Igreja Católica. Bento XV apelou 
a negociações de paz e ao fim dos combates na Grande Guerra 
(1914–1918). Após a eleição, o novo papa Bento XVI disse aos car‑
deais que o elegeram que a sua missão seria a promoção da paz.

Com efeito, quando apareceu à janela para saudar os fiéis, 
viu ‑se uma figura tímida, de braços abertos, com uma camisola 
preta por baixo das vestes brancas, começando, logo aí — minu‑
tos depois — as críticas à sua pessoa. Era o sinal claro de que os 
tempos do seu pontificado não se avizinhavam fáceis.

A propósito da camisola preta, importa referir que começou 
logo a circular a ideia de que se tratava do tão falado «papa 
negro», representante máximo de uma espécie de seita radical 
do catolicismo que tomava o poder e transportava a Igreja para 
um sectarismo absoluto. Todavia a expressão «papa negro» 
refere‑se, na verdade, ao padre geral dos jesuítas. Quase nos 
dispensaríamos de responder a estes disparates. Apenas por 
sectarismo doentio se podia fazer este tipo de afirmações. Esta é 
a prova evidente de que Ratzinger não esperava nada ser eleito. 
Se o previsse, tinha vestido uma camisola branca por baixo das 
vestes. Aquele era um pulôver para aguentar o frio que se faz 
sentir nas salas do Vaticano. O cardeal germânico vestiu ‑se com 
a camisola negra porque não contava aparecer à janela da Praça 
de São Pedro.

O peso de ser papa é grande. Maior ainda quando se sucede a 
alguém como João Paulo II, o «papa superstar», capaz de juntar 
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multidões e de dar o pontapé de saída para mudanças históri‑
cas, como a queda do Muro de Berlim e o derrube da Cortina 
de Ferro. Apesar de sabermos que não é correcto comparar o 
incomparável — João Paulo II e Bento XVI —, as comparações 
entre Ratzinger e Wojtyła são inevitáveis. E quase sempre com 
vantagem, à partida, para o cardeal polaco e desvantagem para 
o cardeal alemão.

O papa polaco foi, em jovem, vítima da ocupação germânica 
na Segunda Guerra Mundial (1939–1945); o alemão nasceu e 
cresceu no período nazi, integrou as fileiras de «voluntários  
à força» da Juventude Hitleriana, o que era obrigatório para as 
crianças da escola. Foi convidado a integrar as SS, o corpo de 
elite nazi. Ratzinger recusou com o argumento de que desejava 
tornar ‑se sacerdote católico. Como resposta à sua recusa, escre‑
veu o próprio nas suas Memórias:

Cobriram ‑nos de impropérios e de insultos e mandaram ‑nos 
para trás, mas estas humilhações em nada nos desagradavam, uma 
vez que nos estávamos a libertar da ameaça deste alistamento, 
falsamente voluntário, e de todas as suas consequências.10

A violência destes tenebrosos tempos deixou certamente 
marcas no jovem Joseph. Assistiu, na sua juventude, à hosti‑
lidade que o regime nazi nutria pela Igreja Católica e chegou 
a ver nazis a agredirem um sacerdote, antes da celebração da 
santa missa.

O mundo de diferenças que separam Joseph Ratzinger de 
Karol Wojtyła é enorme. Um tímido, o outro extrovertido. Um 
gostava de tocar piano, de ler e viver em regime de clausura. 
Wojtyła fazia teatro, era actor e adorava receber pessoas em casa 
para jantar e conversar. Era também um desportista, fazia canoa‑
gem, alpinismo e esqui, mesmo depois de ter sido designado 
chefe da Igreja. Mal chegou ao Vaticano, mandou construir uma 
piscina em Castelgandolfo para praticar natação e se manter em 
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forma. Joseph Ratzinger tinha uma saúde frágil e uma aversão 
natural ao desporto. Em criança, escapara à morte por pouco 
quando sobrevivera a uma difteria. Voltou a apanhar um grande 
susto quando quase se afogou num tanque. Resistiu a uma 
septicemia grave e teve um derrame cerebral. A saúde débil 
sempre foi, aliás, a desculpa improvisada para pedir a demissão 
ou recusar promoções na hierarquia da Igreja. Quando aceitou 
a nomeação de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, 
o ministério mais importante, trabalhoso e problemático da 
cúria, não fez mais do que obedecer a João Paulo II: tinha sido 
convidado duas vezes e em ambas escapado com argumentos 
ligados à saúde. O papa não ficou convencido e à terceira vez 
não o convidou, mas deu ‑lhe uma ordem.

Por tudo isto, e para muitas pessoas, é o famoso «cardeal 
panzer» contra o «papa do sorriso».

O cardeal alemão, quando foi eleito, adoptou o nome de 
Bento XVI em homenagem a Bento XV, o papa da paz, como 
dissemos. Mas também como prova de reconhecimento a São 
Bento, o padroeiro da Europa, num claro sinal daquilo que 
seria o seu programa pontifício: preocupação acrescida com 
a Europa, que definha a cada dia que passa. Ao escolher ser 
chamado Bento, Joseph Ratzinger quis simbolizar a centrali‑
dade da Europa na sua estratégia de afirmação do cristianismo.  
O pensador Ratzinger é um assumido «eurocêntrico», magoado 
com o que entende ser a decadência de uma Europa que ensaia 
códigos de pensamento e de comportamento a que alguns já 
chamam de pós ‑modernos e pós ‑cristãos. Diz ‑se que pela boca 
de João Paulo II era já Ratzinger quem conferia prioridade pas‑
toral à reevangelização da Europa.

O pontificado de Bento XVI implementou esse programa.  
Foi, efectivamente, um programa de combate, assente na convic‑
ção de que a Europa e os europeus, a Civilização Cristã Ocidental, 
precisa de um novo rumo e de uma orientação que a leve ao 
encontro das suas raízes cristãs.11
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Quanto ao amor pelos livros, esse jamais o abandonou, nem 
mesmo enquanto papa, tendo escrito várias encíclicas — lidas 
com toda a atenção e elogiadas por crentes e não ‑crentes de todo 
o mundo —, bem como mais um best ‑seller, desta vez sobre a 
vida de Jesus de Nazaré, em três volumes, e que vendeu milhões 
de exemplares em todo mundo.

Assim, e após ter escrito alguns livros sobre os papas acima 
assinalados12, e perante o desafio lançado pela minha cons‑
ciência, considerei que esta é a hora certa para escrever o meu 
primeiro livro sobre o papa Bento XVI. Deste modo, para conhe‑
cermos melhor aquele que foi um pontificado marcante para 
a minha entrada na vida adulta e para a conversão de muita 
gente da minha geração, relato, nas linhas seguintes, a relação 
de Bento XVI com o nosso país. Um papa a quem algumas 
pessoas lança(va)m epítetos pouco simpáticos e apenas basea‑
dos no preconceito alimentado por uma «campanha negra» 
orquestrada por alguns sectores da sociedade: «o papa nazi»,  
«o papa ultraconservador», «o papa panzer», «o papa inquisi‑
dor». Contudo, para outros, livres deste preconceito mesquinho,  
o papa Bento apresentava ‑se como um mestre, um grande teólogo 
que defendeu a fé e proclamou a verdade. Tímido, carinhoso, 
amoroso e cheio de sentido de humor contagiante. E foi com 
esta segurança teológica, mas também timidez, carinho, amor e 
sentido de humor que se apresentou entre nós, no ano de 2010, 
numa viagem de quatro dias (11 a 14 de Maio), tendo passado 
por Lisboa, Fátima e Porto.

É esta viagem que vamos recordar neste livro. Procurando 
chegar a crentes e não ‑crentes, esta é uma memória de uma 
viagem inesquecível para nós, portugueses, e para o próprio 
Bento XVI, que saiu rejuvenescido para o seu pontificado, 
após esta passagem pela Terra de Santa Maria. Mostraremos  
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a relação de amor de Bento XVI pelo nosso país e por Nossa 
Senhora de Fátima. Um país que viu e sentiu o papa em visita 
oficial, no ano em que completava 100 anos de regime repu‑
blicano.

José de Carvalho
São Lourenço de Ermesinde, 13 de Maio de 2020
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I
BENTO XVI E PORTUGAL

Joseph Ratzinger teve uma particular relação com Portugal. 
Desde conferências de natureza cultural e teológica, até alu‑

nos portugueses que tiveram o privilégio de privar com esse 
«menino ‑prodígio da Teologia», sem esquecer, claro está,  
o magno assunto que faz de Portugal uma «devoção global»: 
Fátima, que ficou marcada, de forma indelével, e como veremos, 
na pessoa de Bento XVI, na história do santuário, na história 
da Igreja e na própria história da humanidade.

Vejamos, de seguida, alguns desses momentos especiais que 
ligaram Ratzinger, primeiro como cardeal e depois como papa, 
ao nosso país.

1. RATZINGER NO PORTO

Entre 2 e 6 de Março de 2001, o cardeal Joseph Ratzinger visitou 
Portugal, mais especificamente o Porto (também conhecido por 
Civitas Virginis, a Cidade da Virgem), a convite da Faculdade de 
Teologia da Universidade Católica, para participar nas Jornadas 
Teológicas. O então cardeal falou sobre uma Europa «vazia por 
dentro», por ter sido «atingida por uma crise de circulação vi‑
tal» e os seus fundamentos espirituais. Uma conferência que 
mobilizou várias centenas de pessoas interessadas em ouvir 
um dos maiores teólogos dos nossos tempos.
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Ratzinger proferiu uma conferência subordinada ao tema: 
«Europa: os seus fundamentos espirituais, ontem, hoje e ama‑
nhã». Foi uma longa e magistral lição de história das igrejas 
cristãs num «continente» cuja «geografia», enquanto Europa, 
se foi deslocando com as crises, os avanços e recuos do cristia‑
nismo e, a partir do século vii, também do islão. O avanço do 
Evangelho de Cristo, rumo aos novos continentes para onde 
os portugueses foram os primeiros a levar a Palavra, também 
foi dissecado pelo cardeal, numa análise aos movimentos das 
igrejas cristãs.

Além do Porto, teve ainda tempo de passar pelas cidades de 
Gaia, Guimarães e Braga, onde visitou o santuário mariano do 
Sameiro. Como curiosidade, registe ‑se a revelação feita pelo 
então bispo do Porto, D. Armindo Lopes Coelho, a propósito 
da visita que Ratzinger fez à Real Vinícola, em Vila Nova de 
Gaia, onde foi brindado com um vinho do Porto do ano do seu 
nascimento: 1927. O cardeal gostou tanto do vinho, que lhe 
foi oferecida uma garrafa da colheita de 1860. Um «néctar dos 
deuses» que Ratzinger foi bebendo às refeições — hábito que 
até então não tinha, sabia ‑se, mas que passou a ter, depois de 
conhecer o vinho do Porto. Nas palavras do próprio: o vinho de 
mesa provocava ‑lhe «dores de cabeça», mas o vinho do Porto 
servia de «medicamento».13

2. A CANONIZAÇÃO DO SANTO  
CONDESTÁVEL: PORTUGAL EXULTA!

Da frutuosa relação entre o nosso país e o papa Ratzinger, 
permito ‑me destacar a magnânima figura do Santo Condestável, 
São Nuno Álvares Pereira, canonizado a 26 de Abril de 2009, 
em Roma. Na sequência do anúncio feito pela Santa Sé, a 21 
de Fevereiro de 2009, os portugueses exultaram com a notícia. 
O novo santo já era objecto de grande devoção popular, além 
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de ser uma figura cimeira da nossa história. Por outro lado, 
há muitos anos que era esperada a sua canonização, devido à 
enorme devoção popular, depois de ter sido beatificado a 23 de 
Janeiro de 191814 por Bento XV, poucos meses após as aparições 
de Fátima e em pleno regime sidonista.15 Vejamos esse histórico 
acontecimento que ligou, de forma indelével, os portugueses 
a Bento XVI.

O assunto foi falado por todo o país. Fosse na generalidade 
das paróquias, durante as cerimónias religiosas do dia 26 de 
Abril de 2009, num bonito e primaveril domingo, fosse nos 
vários meios de comunicação social ou em congressos, confe‑
rências, debates, publicações, entre outros… A importância foi 
tal que as comemorações continuaram durante um ano, com 
várias actividades culturais. O acontecimento não deixou nin‑
guém indiferente. Inclusive, fizeram ‑se ouvir uma meia dúzia 
de vozes ridículas, a «resmungar», para criticar a presença de 
algumas autoridades portuguesas em Roma; sem, contudo,  
se fazerem notar no meio das grandiosas festividades pela 
solene canonização de Nuno de Santa Maria.

Várias foram as vozes que se fizeram ouvir sobre a canoni‑
zação. Pronunciou ‑se o secretário da Conferência Episcopal 
Portuguesa, padre Manuel Morujão, que destacou a «grandeza 
espantosa» de Nuno Álvares Pereira, considerando que o con‑
destável «ilumina todos», desde políticos a religiosos. Reforçou 
ainda a sua qualidade de «figura ímpar da nossa história,  
da história do heroísmo humano, mas também do heroísmo 
de santidade», sublinhando ter sido alguém que «perante uma 
crise nacional grave, de identidade e da própria independência, 
arriscou a sua vida e entusiasmou as pessoas por uma causa».

Segundo D. Manuel Felício, bispo da Guarda, esta canonização 
devia ser vista como um grande motivo 

para nos alegrar, sobretudo porque [foi] oferecido à Igreja 
Universal, a todos os portugueses e ao mundo o exemplo heróico 
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de um homem que, em tempos de crise, colocou o bem da Pátria, 
o bem dos outros, a começar pelos pobres, acima de todos os seus 
interesses pessoais e descobriu que o caminho da oração [era] 
aquele que mais [podia] dignificar qualquer ser humano.

O então presidente da República, professor doutor Aníbal 
Cavaco Silva, referiu ainda que:

O presidente da República congratula ‑se, em nome de Portugal, 
pela notícia da decisão tomada hoje no processo de canonização 
de D. Nuno Álvares Pereira, figura maior da nossa história, que, 
no passado como no presente, deve inspirar os portugueses na 
busca de um futuro melhor.

O senhor D. Duarte Pio, duque de Bragança, originário da 
família real portuguesa, descendente directo de Nuno Álvares 
Pereira, pelo casamento da sua filha Beatriz, um filho do rei 
D. João I, o infante D. Afonso, primeiro duque de Bragança, 
casa que ascenderia ao trono em 1640, considerou que a ca‑
nonização de frei Nuno de Santa Maria chegou no momento 
certo. «Porque os valores que ele defendia, como o amor pelos 
adversários, a tolerância religiosa e a defesa da pátria, estão, 
nesta altura, a precisar de ser realçados.»

ROMA, 26 DE ABRIL DE 2009:  
UMA DATA HISTÓRICA

Nuno de Santa Maria, o Santo Condestável, agora São Nuno de 
Santa Maria para uns ou São Nuno de Portugal, para outros, 
tornou ‑se, no domingo, dia 26 de Abril de 2009, em Roma,  
o primeiro português a ser canonizado no século xxi.

A cerimónia foi presidida por Bento XVI, que apresentou 
a figura do condestável como digna de veneração em todo  
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o mundo. Do novo santo português, o santo padre destacou o 
espírito contemplativo, a pobreza, a humildade e a caridade,  
a devoção à eucaristia e a Nossa Senhora.

A celebração eucarística iniciou ‑se com a procissão rumo ao 
altar, onde celebraram Bento XVI e cinquenta concelebrantes. 
Após o acto penitencial, iniciou ‑se o rito da canonização, em 
latim. O prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, 
D. Angelo Amato, acompanhado pelo postulador da causa, pediu 
que o novo santo fosse inscrito no Álbum dos Santos e, como tal, 
«seja invocado por todos os cristãos».

Nesse momento, foi apresentada uma breve biografia do novo 
santo e foi cantada a ladainha.

Bento XVI proferiu, em seguida, a fórmula de canonização:

Em honra da Santíssima Trindade, para exaltação da fé católica 
e incremento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor 
Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e a nossa, após 
ter longamente reflectido, invocado várias vezes o auxílio divino e 
escutado o parecer dos nossos irmãos no episcopado, declaramos 
e definimos como santo o beato Nuno de Santa Maria Álvares 
Pereira, e inscrevemo ‑lo no Álbum dos Santos e estabelecemos que 
em toda a Igreja ele seja devotamente honrado entre os santos.

Lida a fórmula, foram colocadas junto do altar as relíquias 
do novo santo e a assembleia repetiu: «Aleluia!»

O arcebispo Amato e os postuladores agradeceram ao papa.
O prefeito da Congregação para as Causas dos Santos pediu 

que fosse redigida a Carta Apostólica a respeito da canoniza‑
ção que teve lugar. Bento XVI respondeu: «Decernimus»; ou  
seja, «Ordenamo ‑lo».

A primeira leitura da santa missa foi proclamada em por‑
tuguês. O Evangelho, por seu turno, em latim e grego. Após o 
credo, iniciou ‑se a liturgia eucarística, que seguiu os momentos 
próprios de todas as missas dominicais.
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Após os ritos de conclusão, o papa dirigiu uma pequena sau‑
dação e seguiu ‑se a recitação do Regina Caeli, a oração mariana 
do tempo da Páscoa.

BENTO XVI ELOGIA OS VALORES E PRINCÍPIOS 
CRISTÃOS DE SÃO NUNO ÁLVARES PEREIRA

«Sinto ‑me feliz por apontar à Igreja esta figura exemplar.»
Ao canonizar D. Nuno Álvares Pereira, o papa Bento XVI 

destacou a vida de São Nuno, o condestável, elogiando o facto 
de mesmo em confrontos militares ter mantido os «valores  
e princípios» cristãos.

Partindo das palavras do Salmo Responsorial — «Sabei que 
o Senhor fez em mim maravilhas. Ele me ouve, quando eu o 
chamo» —, o papa referiu ‑se assim, e em português, a São Nuno: 

Estas palavras do Salmo Responsorial exprimem o segredo 
da vida do bem ‑aventurado Nuno de Santa Maria, herói e santo 
de Portugal. Os setenta anos da sua vida situam ‑se na segunda 
metade do século xiv e primeira do século xv, que viram aquela 
nação consolidar a sua independência de Castela e estender ‑se 
depois pelos oceanos — não sem um desígnio particular de 
Deus —, abrindo novas rotas que haviam de propiciar a chegada 
do Evangelho de Cristo até aos confins da Terra. São Nuno sente ‑se 
instrumento deste desígnio superior e alistado na militia Christi, 
ou seja, no serviço de testemunho que cada cristão é chamado 
a dar no mundo.

Características dele são uma intensa vida de oração e absoluta 
confiança no auxílio divino. Embora fosse um óptimo militar e 
um grande chefe, nunca deixou os dotes pessoais sobreporem ‑se 
à acção suprema que vem de Deus. São Nuno esforçava ‑se por 
não pôr obstáculos à acção de Deus na sua vida, imitando Nossa 
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Senhora, de Quem era devotíssimo e a Quem atribuía publicamente 
as suas vitórias. No ocaso da sua vida, retirou ‑se para o convento 
do Carmo por ele mandado construir.

Sinto ‑me feliz por apontar à Igreja inteira esta figura exemplar, 
nomeadamente pela presença duma vida de Fé e oração em con‑
textos aparentemente pouco favoráveis à mesma, sendo a prova 
de que em qualquer situação, mesmo de carácter militar e bélica, 
é possível actuar e realizar os valores e princípios da vida cristã, 
sobretudo se esta é colocada ao serviço do bem comum e da glória 
de Deus.

As palavras proferidas por Bento XVI nesta solene cerimónia 
de canonização foram de exaltação para a figura do cavaleiro 
cristão.

Assim, o general Nuno Álvares Pereira tornou ‑se instru‑
mento de um «desígnio superior», a saber, a fundação de uma 
nação portuguesa independente de Castela, nação missionária 
destinada a levar o Evangelho aos confins da Terra. Graças a 
São Nuno, Portugal pôde «consolidar a sua independência de 
Castela e estender ‑se depois pelos oceanos — não sem um  
desígnio particular de Deus —, abrindo novas rotas que haviam 
de propiciar a chegada do Evangelho de Cristo até aos confins 
da Terra.»

Bento XVI salientou a «figura exemplar» do condestável como 
cavaleiro, «milites Christi», uma vocação a que a cavalaria dá o 
nome e que se manifesta, naturalmente, de modos diferentes em 
diferentes épocas — sem, no entanto, deixar de ser um caminho 
eminente de santidade para o leigo católico que consagre a sua 
vida «ao serviço do bem comum e da glória de Deus».

Nestas cerimónias religiosas, marcaram presença vários 
portugueses, entre os quais o ministro dos Negócios Estrangei‑
ros, Luís Amado; o chefe de Estado ‑Maior General das Forças 
Armadas, Valença Pinto; e D. Duarte Pio, duque de Bragança.
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Durante as cerimónias, a senhora cuja cura de um dos olhos 
sustenta o milagre que permitiu o processo canónico, a senhora 
dona Guilhermina de Jesus, foi chamada para levar um dos 
símbolos de D. Nuno (imagem, velas ou flores), que o repre‑
sentou, acompanhada do seu filho, Carlos Evaristo, e do presi‑
dente da Fundação da Batalha de Aljubarrota, Alexandre Patrício  
Gouveia.

Nas cerimónias, concelebraram, com Bento XVI e vários 
elementos da cúria romana, os seguintes cardeais portugueses: 
D. José Saraiva Martins e D. José Policarpo; o presidente da 
Conferência Episcopal Portuguesa, D. Jorge Ortiga; e os bis‑
pos D. José Alves, de Évora; D. Antonino Dias, de Portalegre; 
D. Vitalino Dantas, bispo carmelita da diocese de Beja; o superior‑
‑geral da Ordem do Carmo em Portugal, frei Agostinho Castro; 
além de outros sacerdotes.

Na fase final da celebração, o papa cumprimentou os pere‑
grinos em língua portuguesa, nos seguintes termos:

Dirijo a minha saudação grata e deferente à delegação oficial 
de Portugal e aos bispos vindos para a canonização de frei Nuno 
de Santa Maria, com todos os seus compatriotas que guardam 
no coração o testemunho do Santo Condestável: deste modo lhe 
chamavam já os pobres do seu tempo, vendo o sentido de com‑
paixão e o despojamento de quem deu os seus bens aos mais 
desfavorecidos. Deixou ‑nos assim uma nobre lição de renúncia 
e partilha, sem as quais será impossível chegar àquela igualdade 
fraterna característica duma sociedade moderna, que reconhece e 
trata a todos como membros da mesma e única família humana. 
Em particular, saúdo os carmelitas, a quem um dia se prendeu 
o olhar e o coração deste militar crente, vendo neles o hábito da 
Santíssima Virgem e no qual depois ele próprio se amortalhou. 
Ao desejar a abundância dos dons do Céu para todos os peregri‑
nos e devotos de São Nuno, deixo ‑lhes este apelo: “Considerai o 
êxito da sua carreira e imitai a sua Fé” (Heb 13, 7).
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA «ORGULHOSO»

O presidente da República de então, o professor doutor Aníbal 
Cavaco Silva, manifestou ‑se orgulhoso pela canonização, dizendo:

Hoje é um dia de alegria para todos os portugueses!
A canonização de Nuno Álvares Pereira constitui um gesto 

que honra uma das figuras mais marcantes da nossa história, 
uma figura em que os portugueses se revêem como símbolo de 
amor ao seu país, de defesa corajosa da independência nacional, 
de vontade de triunfar mesmo nas horas mais difíceis.

Orgulhamo ‑nos com a canonização de Nuno Álvares Pereira, 
pelo que ela representa de reconhecimento do valor exemplar de 
um português heróico e ilustre.

Um português que soube também ser humilde, o que o levou 
a retirar ‑se do gozo das grandezas mundanas em nome da fé que 
possuía.

Recordo o seu epitáfio: “As suas honras terrenas foram incon‑
táveis, mas voltou ‑lhes as costas. Foi um grande Príncipe, mas 
fez ‑se humilde monge.”

De facto, Nuno Álvares Pereira soube voltar as costas às honras 
terrenas que conquistara através de feitos heróicos.

Mas não voltou as costas ao seu amor por Portugal, pois foi em 
nome desse amor que o condestável comandou tropas em defesa 
da independência de uma nação ameaçada.

O “forte D. Nuno”, como lhe chamou Camões, é um exem‑
plo para todos nós e, muito em particular, para as nossas Forças 
Armadas.

Congratulo ‑me pela canonização de Nuno Álvares Pereira e 
estou certo de que este gesto ficará inscrito na nossa memória 
colectiva e será motivo de orgulho e de alegria para todos os que 
amam o nosso país e a sua história.
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SÃO NUNO ÁLVARES PEREIRA  
É UM EXEMPLO PARA AS CHEFIAS MILITARES

O chefe do Estado ‑Maior ‑General das Forças Armadas, general 
Valença Pinto, classificou, em Roma, São Nuno como um «exem‑
plo» para as chefias militares, compreendendo essas funções 
como «poderes de serviço» e não de «mando».

Considerou que o discurso de Bento XVI, alusivo aos feitos 
guerreiros do condestável, continha «observações extremamente 
pertinentes e felizes» para a hierarquia militar.

Além das Forças Armadas portuguesas, o general afirmou que 
estava a «representar os valores militares, que não são diferentes 
dos outros valores da sociedade, embora, porventura vividos 
de modo mais intenso, mais exigente e mais recorrentemente 
chamados à atenção».

Explicou que são «valores de serviço a ideais superiores de 
bem ‑estar, paz e liberdade», os quais «só podem ser compreen‑
didos e bem vividos se forem praticados com despojamento  
e isso Nuno Álvares fê ‑lo de um modo exemplar», sendo que o 
condestável foi um «exemplo» como «chefe militar» no «serviço 
ao país e à sociedade».

«No Estado e nas Forças Armadas, quaisquer poderes têm 
que ser compreendidos como poderes de serviço e não como 
poderes de competência, de exercício ou de mando», alertou  
o General.

D. JOSÉ POLICARPO, CARDEAL ‑PATRIARCA  
DE LISBOA, DESTACOU A GRANDEZA  
DO NOVO SANTO PORTUGUÊS

D. José Policarpo considerou que a figura de Nuno Álvares Pereira 
é «inconciliável com a mediocridade». E que o seu exemplo de 
vida se mantinha actual, interpelando e desafiando ‑nos a todos: 
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«De certeza que o Dom Nuno não deixa consciências tranquilas, 
este dar ‑se ao imediato, cada um faz o que pode, safa ‑se como 
pode.» Para o cardeal, o exemplo de D. Nuno é «uma denúncia 
muito grande para os homens do nosso tempo. Quem quiser 
estar na vida com mediocridade não olhe para D. Nuno, porque 
ele não lhe manda com a espada, mas com uma interpelação 
muito grande ao coração.

TEXTO DISTRIBUÍDO AOS PEREGRINOS  
PELO VATICANO

BEATO NUNO DE SANTA MARIA

Espírito contemplativo
Nuno Álvares Pereira, depois de ser religioso, estreitou mais o 
trato e familiaridade com o Senhor, porque então vivia no retiro, 
conveniente para poder sem estorvo empregar todas as potências 
da alma no Senhor que contemplava.

Amor à eucaristia
Esta a resposta que o Nuno costumava dar aos que notavam a 
sua frequência à mesa eucarística: Que se alguém o quisesse 
ver vencido, pretendesse afastá ‑lo daquela Sagrada mesa em que 
Deus se dá em manjar aos homens, porque dela lhe resultava todo 
o esforço e fortaleza com que vencia e debelava seus contrários. 
PaPa Bento xv

Devoção a Nossa Senhora
Nuno orava à Virgem Maria Senhora Nossa. Ao entrar no Convento 
de Nossa Senhora do Carmo, que mandou edificar, despojou ‑se 
de todos os títulos escolhendo para si o nome de «Nuno de Santa 
Maria».
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Pobreza, humildade e caridade
Nuno, o homem mais rico de Portugal, por amor de Deus fez ‑se 
pobre, inteiramente pobre. Distribuiu todos os seus bens pela Igreja, 
pelos pobres, pela família e pelos antigos companheiros de armas.

Despojado de tudo pede por caridade. Só por ordem do rei é que 
deixou de andar pelas ruas a pedir esmola para os pobres. Do que 
o rei lhe mandava para seu sustento, distribuía tudo o que podia 
pelos pobres, socorrendo e assistindo na agonia os moribundos.

Mais caritativo era para com o seu próximo quando havia opor‑
tunidade de o socorrer nas enfermidades. Assistia os pobres nas 
doenças, não só com os alimentos necessários, mas com as ofertas 
que lhes dava.
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II
BENTO XVI EM FÁTIMA

A Mãe de Deus é sempre, sem qualquer dúvida, uma 
grande referência.

Bento XVI, Luz do Mundo

A ligação entre Fátima, a sua mensagem e a figura do papa é, 
desde 1917, muito profunda. Na terceira parte do segredo 

de Fátima, surge a figura do santo padre vestido de branco. 
Numa das idas ao poço, a beata Jacinta Marto tem a visão do 
papa a sofrer e a ser injuriado. A pequena vidente diz ter visto, 
também, o santo padre a rezar diante do Imaculado Coração  
de Maria, numa grande casa, símbolo e imagem da Igreja.

Há várias ocasiões que nos mostram a particular relação 
de Ratzinger com Fátima. Desde os tempos em que dirigia a 
Congregação para a Doutrina da Fé, que conhecia o conteúdo 
do famoso envelope que guardava o segredo de Fátima. Foi 
a Ratzinger que o papa João Paulo II pediu para coordenar o 
processo com vista à sua publicação, que ocorreu no ano 2000.

Por mais que lhe fizessem perguntas sobre o assunto, 
Ratzinger respondia sempre com a máxima cautela e sobrie‑
dade. Foi o que fez quando esteve em Fátima, em 13 de Outubro 
de 1996. Numa entrevista concedida à rádio Renascença, para 
a vaticanista Aura Miguel, o então cardeal Ratzinger falou, pela 
primeira vez, sobre o terceiro segredo de Fátima, tendo declarado: 
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O verdadeiro conteúdo quer da revelação quer do segredo é 
sempre o mesmo, o convite à conversão dos corações, à fé, à comu‑
nhão com Cristo.16

Nesse 13 de Outubro, Joseph Ratzinger presidiu à peregrina‑
ção aniversária, celebrando a santa missa no Santuário de Nossa 
Senhora. Nessa altura, referiu na homilia:

Através dos dois grandes sinais de Lourdes e de Fátima, ela 
está connosco, como Mãe de Misericórdia e nos exorta. Não pre‑
cisa de muitas palavras, pois tudo está dito, naquela sua palavra 
essencial toda impregnada de solicitude materna: “fazei tudo o 
que Ele vos disser”. Devemos notar também que Maria falou aos 
pequeninos, aos menores, aos sem voz, aos que não contam, neste 
mundo iluminado, cheio de orgulho de saber e de fé no progresso,  
o qual é, ao mesmo tempo, um mundo cheio de destruições, cheio 
de medo e cheio de desespero: porque, de facto, eles já não têm 
vinho, mas só água. Ó quanto isto tem aplicação hoje! Maria fala 
aos pequeninos, para nos mostrar o que é preciso saber: isto é, 
atender ao único necessário, ao inteiramente simples, ao que para 
todos é igualmente importante e igualmente possível: crer em Jesus 
Cristo, o bendito fruto do seu ventre. Nós lhe agradecemos esta 
sua presença maternal e por nos falar, como Mãe Clementíssima 
e Misericordiosa, aqui neste lugar, e dum modo tão vivo e tão 
expressivo. E é, por isso, que, com toda a Igreja, louvando a Mãe 
de Deus e nossa Mãe celeste, com as palavras da “Salve Rainha, 
Mãe de Misericórdia”, lhe pedimos: “e depois deste desterro nos 
mostrai Jesus, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria”. Amen.17

Nessa visita, Ratzinger aproveitou para conhecer a Irmã Lúcia. 
Enquanto teólogo, recordemos, interpretou a relação de João 
Paulo II com a mensagem de Fátima; e, enquanto prefeito da 
Congregação para a Doutrina da Fé, tinha um contacto privile‑
giado com o seu segredo. Foi ele quem, a partir de 1981, quando 
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iniciou funções na Congregação para a Doutrina da Fé, refor‑
çou a profunda e emotiva ligação de João Paulo II ao Santuário  
da Cova da Iria, depois do atentado de 1981, no dia 13 Maio, e da 
imediata relação com o que se celebrava nesse dia em Fátima, 
essa ligação e o estudo das mensagens contidas no segredo apro‑
ximaram o pontificado de João Paulo II da mensagem de Fátima.

Dessa histórica viagem a Portugal e a Fátima ficaram, pelo 
menos, três episódios relatados pela jornalista católica Aura 
Miguel, da rádio Renascença, e pelo bispo D. Serafim Silva, de 
Leiria ‑Fátima, que nos permitimos aqui referir.

O primeiro prende ‑se com uma entrevista exclusiva.
Segundo a própria Aura Miguel, estava combinada uma entre‑

vista com o cardeal Ratzinger para passar na rádio Renascença 
no dia seguinte à sua chegada. Mais: a entrevista ainda não 
estava feita, e a rádio já a anunciava aos seus ouvintes como 
certa. A entrevista tinha mesmo de ser feita e naquele dia. Mas 
o cardeal não se aprontava, andando de um lado para o outro, 
deixando passar as horas. 

Com a noite a pairar, a jornalista dirigiu ‑se ao cardeal e deu‑
‑lhe uma ordem: «Senhor cardeal, tem de ser agora!»

Ratzinger fez silêncio durante alguns segundos, olhou a 
jornalista com firmeza e autoridade e respondeu: «Primeiro, 
vou ao santuário rezar a Nossa Senhora!»

A própria Aura Miguel revela: «Fiquei gelada e caí em mim». 
Tendo então respondido: «Com certeza, Eminência!»

E à jornalista só lhe restou seguir o grupo que acompanhava 
o cardeal à Capelinha das Aparições. Como o tempo passava 
e a jornalista não obtinha a entrevista, Aura Miguel confessa 
que acabou mesmo por «meter uma cunha a Nossa Senhora». 
Com cunha ou sem ela, o facto é que Aura Miguel conseguiu  
a entrevista com Ratzinger.
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O segundo episódio prende ‑se com a visita do cardeal ao Carmelo 
de Coimbra, onde se encontrava a vidente irmã Lúcia, a pasto‑
rinha que viu e ouviu Nossa Senhora, em 1917. Diz ‑nos Aura 
Miguel que esta visita foi organizada pelo padre Luís Kondor 
(1928–2009), director do Secretariado dos Pastorinhos e vice‑
‑postulador da Causa da Beatificação de Francisco e Jacinta 
Marto, os pastorinhos de Fátima.

No dia 14 de Outubro, foram todos a Coimbra, acompanhados 
por Aura Miguel, depois convidada para almoçar com o grupo. 
Ratzinger estava sempre bem ‑disposto e observava mais do 
que falava e aproveitou para contar uma anedota que envolvia 
um católico, um judeu e um muçulmano que chegavam ao céu 
e falavam com São Pedro… Mas infelizmente não sabemos o 
resto da anedota… Como nos diz Aura Miguel: «Ainda hoje me 
arrependo de não ter escrito a divertida história contada pelo 
“Guardião da Fé”.»

Desse almoço, ficou ainda a indicação de que o futuro papa 
gostava de doçaria; pelo que a partir de então, Aura Miguel 
levava ‑lhe alguns doces conventuais de Portugal para Roma. 
Iguaria que o santo padre sempre agradecia.18

Desta viagem a Fátima, ficou mais um episódio curioso e que 
se conta em poucas linhas. Na viagem de Lisboa para Fátima, 
pela auto ‑estrada, o então cardeal Ratzinger seguiu no carro e 
ficou surpreendido por não ter parado na portagem. Foi ‑lhe 
dito pelo bispo de Leiria ‑Fátima, D. Serafim Ferreira e Silva, 
que se tratava da via ‑verde, um sistema electrónico inventado 
por portugueses. O cardeal, parece, nunca mais se esqueceu. 
Já como papa, e quando se cruzava com o bispo, lembrava ‑se 
da via ‑verde.19
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A 26 de Junho de 2000, chegou a data do comentário teológico 
oficial ao segredo de Fátima, pelo cardeal Joseph Ratzinger, 
prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ficou célebre 
este excerto:

Queria, no fim, tomar uma vez mais outra palavra ‑chave do 
“segredo” que justamente se tornou famosa: “O meu Imaculado 
Coração triunfará.” Que significa isto? Significa que este Coração 
aberto a Deus, purificado pela contemplação de Deus, é mais forte 
do que as pistolas ou outras armas de qualquer espécie. O fiat de 
Maria, a palavra do seu Coração, mudou a história do mundo, por‑
que introduziu neste mundo o Salvador: graças àquele “Sim”, Deus 
pôde fazer ‑Se homem no nosso meio e tal permanece para sempre. 
Que o maligno tem poder neste mundo, vemo ‑lo e experimentamo‑
‑lo continuamente; tem poder, porque a nossa liberdade se deixa 
continuamente desviar de Deus. Mas, desde que Deus passou a 
ter um coração humano e deste modo orientou a liberdade do 
homem para o bem, para Deus, a liberdade para o mal deixou de 
ter a última palavra. O que vale desde então, está expresso nesta 
frase: “No mundo tereis aflições, mas tende confiança! Eu venci 
o mundo” (Jo 16, 33). A mensagem de Fátima convida a confiar 
nesta promessa.

A 19 de Abril de 2005, no final do conclave que elegeu 
Bento XVI, no momento de receber do cardeal ‑patriarca de 
Lisboa, D. José Policarpo, os cumprimentos e o juramento 
de comunhão e obediência, Bento XVI falou ‑lhe de Fátima: 
«Portugal, Portugal, Fátima. Não se esqueça de apresentar a 
Nossa Senhora este pontificado.»20

A 11 de Maio de 2005, exortou os fiéis, na Praça de São Pedro, 
a confiarem em Nossa Senhora de Fátima:
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dirijo ‑me a vós jovens, a vós, doentes e a vós novos casais. Depois 
de amanhã celebra ‑se a memória litúrgica da Bem ‑Aventurada 
Virgem Maria de Fátima. Caríssimos, exorto ‑vos a dirigir ‑vos inces‑
santemente e com confiança a Nossa Senhora, recomendando ‑lhe 
todas as vossas necessidades.

A 13 de Maio de 2005, Bento XVI decidiu comunicar a abertu‑
ra do processo de canonização de Karol Wojtyła (João Paulo II).  
Foi num encontro com o clero romano na Basílica de São João 
de Latrão. Nessa altura, referiu:

Queridos amigos, o ministério de bispo de Roma liga ‑me a vós 
com um relacionamento especial e por isso conto com a vossa 
proximidade espiritual e com o vosso concreto e generoso apoio. 
Da minha parte, garanto uma recordação constante na oração por 
vós, pelas vossas famílias e por quantos vos são queridos. Que o 
Senhor esteja sempre próximo de vós. A Virgem Santa, que hoje 
veneramos com o título de Nossa Senhora de Fátima, vos assista 
e vos proteja.

E ao longo dos anos seguintes, até ao final do seu pontificado, 
Bento XVI assinalou, e por inúmeras vezes, a devoção a Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima.

A 22 de Abril de 2006, Bento XVI nomeou D. António 
Augusto dos Santos Marto como bispo da diocese de Leiria‑
‑Fátima. Uma pequena curiosidade: D. António Marto foi aluno 
de Ratzinger.

A 14 de Maio de 2006, Bento XVI uniu ‑se aos fiéis que se 
reuniram «na Praça de São Pedro em redor da imagem de Nossa 
Senhora de Fátima, para confiar à intercessão de Maria as gran‑
des intenções da Igreja e do mundo», recordando o atentado  
à vida de João Paulo II, no dia 13 de Maio de 1981. Nesta ocasião, 
referiu:
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