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J
oão Paulo II tornou-se primeiro beato e depois 
santo em brevíssimos períodos de tempo. Pou - 
cos meses depois da sua morte foi aberta a 

causa da sua beatificação, graças a uma dispensa  
concedida por Bento XVI. Por fim, em 2011, seis  
anos após a sua morte, o Papa proclamou-o beato.  
Francisco, pelo seu lado, decidiu canonizar João 
Paulo II. Quis que a cerimónia se celebrasse em 2014,  
em simultâneo com a de João XXIII. Menos de 
dez anos após a sua morte, Karol Wojtyła, o Papa 
João Paulo II, já é santo para a Igreja Católica.

A santidade nunca foi declarada num período 
tão breve no caso de papas. Pio X, o único pontífice 
santo do século xx, antes de João XXIII e de João 
Paulo II, teve de esperar 40 anos após a sua morte 
para ser canonizado, em 1954, por Pio XII (foi  
beatificado em 1951). João XXIII foi canonizado 
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com dispensa do milagre concedida por Francisco, 
considerando este que o Concílio fora o verdadei-
ro milagre desse pontífice. Contudo, também no 
caso do Papa Roncalli, passaram 50 anos sobre a 
sua morte. O processo de beatificação de Pio XII,  
falecido em 1958, tem avançado lentamente, e 
ainda se esperam as decisões do Papa a esse res-
peito. A práxis normal (prudente e lenta) põe em 
destaque o caráter excecional do caso de Karol 
Wojtyła na história da Igreja dos últimos séculos.

Aliás, não é fácil canonizar um pontífice contem-
porâneo, nomeadamente pela complexidade da 
sua história e pelas implicações das suas decisões.  
Aliás, João Paulo II teve uma vida complicada e  
um pontificado muito longo. O que sucedeu? O que  
terá levado a Igreja de Ratzinger e de Bergoglio  
a tomar essa decisão num intervalo tão breve? 
Tal decisão pretendera, porventura, sublinhar que 
João Paulo II foi um Papa profundamente dife-
rente dos seus predecessores?

Há que recordar como, aquando da morte de  
Wojtyła, se verificou, entre os católicos, um ime-
dia to e fortíssimo impulso para a sua beatifica ção.  
As exéquias, no dia 8 de abril de 2005, foram a 
manifestação do entusiasmo e do grande interes- 
se suscitado pela sua figura. Calcula-se que dois mil  
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milhões de pessoas em todo o mundo as tenham 
seguido pela televisão: «A maior audiência tele-
visiva jamais conhecida» (outro primado deste 
pon tificado)1. Essas exéquias desenrolaram-se 
num ambiente particular, quase como se um certo 
mundo tivesse terminado com o desaparecimento 
de Wojtyła. No âmbito das condolências gerais 
pela morte daquele que fora «o Papa» para mais 
de uma geração de católicos, foi apresentado ime - 
diatamente o pedido de beatificação. Nas exéquias  
apareceram estandartes e cartazes com o slogan 
«Santo, já!». Muitos, sobretudo jovens, pediam a 
canonização imediata do Papa, e não apenas um 
processo de beatificação. Pediam-no todos aque-
les que tinham seguido de perto a sua doença e, 
sobretudo, a sua agonia. Era um pedido espontâ-
neo. Havia a sensação generalizada de que tinha 
desaparecido uma grande figura da História, um 
santo que havia sido um homem excecional.

No entanto, não houve apenas um movimento 
espontâneo pela beatificação do Papa acabado de  
desaparecer. Um impulso importante também foi 
dado por Chiara Lubich, fundadora do movi- 
mento dos Focolares, convencida de que o caráter  

1  G. Weigel, La fine e l’inizio, Siena, 2012, p. 419 e ss.
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extraordinário do pontificado de Wojtyła exigia 
uma proclamação imediata da sua santidade.  
Os focolarinos, a par de outros católicos, em- 
penharam-se nesse pedido. E muitos outros se 
manifestaram nesse sentido. Os próprios cardeais,  
reunidos nas congregações gerais antes do concla-
ve que elegeria Bento XVI, pediram a beatificação 
do Papa desaparecido. O Cardeal Ruini conta 
que, ao entrar no conclave, lhe foi entregue, na 
qualidade de Vigário de Roma, uma petição rela-
tiva à beatificação de Wojtyła, assinada por «mui-
tos cardeais» (que ele, por sua vez, entregou ao 
Papa eleito aquando da primeira audiência)2. Era 
forte e generalizada a convicção, entre as sumi-
dades da Igreja e entre o povo católico, de que se 
devia reconhecer de imediato a santidade de João 
Paulo II. Parecia um ato devido pela sensação de 
vazio provocada pela sua morte.

Na missa de inauguração do seu pontificado, 
o novo Papa Bento XVI declarou: «Como nos 
sentimos abandonados após a partida de João 
Paulo II!»3. Era uma sensação partilhada, quase 

2 www.agi.it. Ruini: la beatificazione fu chiesta in Conclave.
3  www.vatican.va. Santa Missa, imposição do Pálio e entrega do anel do 

pescador no início do ministério petrino do Bispo de Roma. Homilia de 
Sua Santidade Bento XVI, na Praça de São Pedro, domingo, 24 de abril 
de 2005.
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como se o vazio deixado pelo desaparecimento 
de Karol Wojtyła fosse difícil de preencher. Foi 
um problema que Bento XVI teve de enfrentar: 
ser o herdeiro de um Papa carismático e muito 
amado. De cada vez que o novo Papa pronuncia-
va o nome do seu predecessor desencadeavam-se 
aplausos muito intensos. Quase parecia que um 
dos títulos pontifícios de Ratzinger não era ape-
nas o de sucessor do apóstolo Pedro (como ele 
próprio gostava de dizer frequentemente), como 
também o de ser sucessor do Papa Wojtyła.

Entre os católicos havia a convicção de que 
se devia reconhecer a personalidade excecional 
de João Paulo II. Essa necessidade — pensavam 
muitos — não devia ser tratada com os habituais 
procedimentos e inquéritos tendo em vista a sua 
beatificação e canonização. Essa seria uma pas-
sagem demasiadamente estreita e burocrática. 
Devia ser imediatamente beatificado. Em vários 
ambientes, sobretudo polacos, surgiu até a expe-
tativa de que Joseph Ratzinger, o colaborador 
mais importante de João Paulo II, e seu amigo 
pessoal, que viria a suceder-lhe, o proclamasse 
diretamente beato ou santo sem necessidade de 
qualquer processo. Era o que pedia o secretário  
do Papa Wojtyła, Stanisław Dziwisz, nomeado por  
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Bento XVI, Arcebispo de Cracóvia, em junho 
de 2005. Com efeito, no fim do pontificado de 
Ratzinger, os círculos polacos também pediram 
uma rápida canonização, antes de chegar ao seu 
termo o período fixado para a aplicação da abdi-
cação papal. 

Em suma, havia uma esperança generalizada 
nos católicos, que, entre a celebração das exéquias 
e as manifestações subsequentes, continuavam a 
repetir: «Santo, já!» Apresentavam assim o pedi-
do de beatificação imediata de João Paulo II. Não 
obstante as fortes pressões, o Papa Ratzinger não 
se quis esquivar ao processo regular e promover 
imediatamente a beatificação do seu predeces- 
sor, quase como se de motu proprio. Se se tivesse 
orientado nesse sentido, teria assumido pessoal-
mente a responsabilidade de declarar beato, ou 
santo, João Paulo II, e não só de dar uma sanção 
final a um processo conduzido pelos tribunais 
eclesiásticos e aprovado pela Congregação para 
as Causas dos Santos, do Vaticano.

Bento XVI decidiu, portanto, não se deixar 
levar pela emoção popular. Parecia-lhe um pre-
cedente perigoso face a eventuais outros casos 
desse tipo, apesar da veneração pessoal que nutria 
pelo seu predecessor. Algo de análogo ocorrera 
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à época do Vaticano II, quando alguns padres, 
após a morte de João XXIII, tinham avançado 
a ideia de uma beatificação conciliar do Papa 
desaparecido. O Cardeal Suenens afirmava, em 
1964, que «essa canonização ecoaria por todo 
o mundo, ao passo que dentro de 50 anos seria 
demasiado tarde»4. Paulo VI, mantendo-se firme, 
não aceitou a proposta, que teria representado o 
reconhecimento da santidade de quem convocara 
o concílio. Em vez disso, anunciou a abertura 
contemporânea do processo de beatificação de 
Pio XII e de João XXIII, rejeitando um caminho 
rápido e irregular para o reconhecimento da san-
tidade do Papa Roncalli, a fim de contrabalançar 
a sua memória com a do Papa Pacelli.

O Papa Ratzinger, pelo seu lado, estava conven-
cido de que era necessário dar resposta à grande  
emoção dos católicos pelo desaparecimento de um 
pontífice tão amado. Não era conveniente espe - 
rar cinco anos após a sua morte. Com efeito, apenas  
quatro dias depois da cerimónia de inauguração 
do seu pontificado, Bento XVI tomou uma decisão 
importante: abriu imediatamente o caminho re- 
gulamentado que levaria à beatificação, concedendo  

4 Y. Congar, Diario del Concilio, Turim, 1964, p. 146.
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a dispensa dos cinco anos após a morte, necessários  
para a abertura do processo. Foi um dos primei-
ros atos do seu pontificado. Aliás, já houvera um 
ilustre precedente: João Paulo II, apenas dois anos 
depois da morte de Madre Teresa de Calcutá, per-
mitira a abertura do seu processo de beatificação, 
com a dispensa dos cinco anos necessários depois 
da morte. Foi dito que tal decisão se devera ao 
conhecimento pessoal que o Papa tinha da irmã. 
Mas afirmação análoga poderia ter sido feita pelo 
Papa Ratzinger em relação ao Papa Wojtyła.

A abertura do processo de Wojtyła foi imedia- 
ta. A 18 de maio de 2005, o Cardeal Ruini inicia- 
va solenemente, na Basílica de São João de Latrão, 
o processo diocesano para a beatificação do Papa  
falecido havia pouco. Também estava pre sen- 
te Monsenhor Dziwisz, que seria alvo — tanto 
naquela como noutras ocasiões — de grandes 
ma nifestações de afeto, dirigidas à memória do 
Papa desaparecido. Desse modo, Bento XVI ia ao  
encontro dos sentimentos daquele mundo católi-
co que desejava que Wojtyła fosse «Santo, já!», 
embora canalizando esse movimento para o per-
curso institucional das beatificações e das cano-
nizações.
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O  processo desenrolou-se regularmente, tanto 
em Cracóvia como em Roma, onde Wojtyła 
vivera, e também em Nova Iorque, onde foi 

necessário recolher o testemunho de um america-
no. Foram interrogadas 114 pessoas e o processo 
só ficou concluído ao fim de 21 meses, em abril de 
2007, no lugar onde tinha começado, a Basílica 
de Latrão, em Roma, na presença de milhares de 
pessoas. Nessa ocasião, o Cardeal Ruini transmi-
tiu os sentimentos de quantos tinham trabalhado 
no processo histórico: «Do contacto com Karol 
Wojtyła emergiu, e continua a emergir, uma tor-
rente de estímulos para viver o Evangelho», afir-
mou.

A quase totalidade dos testemunhos sobre 
Wojtyła, recolhidos para o processo, foi positiva, 
precisamente no sentido da sua santidade. Entre 
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os testemunhos também se contam os de três 
não-católicos e o de um hebreu. Um grupo signi-
ficativo de cardeais, 35 para ser mais exato, deu 
o seu próprio testemunho, documentado nas atas 
processuais. A esses juntaram-se 20 bispos e 11 
sacerdotes, cinco religiosos e três irmãs. Foram 
escutados ainda 36 leigos católicos5. Não obstante  
o que circulara inicialmente, testemunharam tam-
bém o Cardeal Angelo Sodano, secretário de Esta-
do de João Paulo II, e o Cardeal Leonardo Sandri, 
substituto na Secretaria de Estado nos últimos cin - 
co anos de pontificado, cujos testemunhos — em- 
bora, ao que parece, positivos — fo ram mantidos  
em segredo. Entre os íntimos do Papa, além do 
segundo secretário, Monsenhor Mokzyczi, também  
deu o seu testemunho para o processo o Cardeal 
Stanisław Dziwisz, secretário pessoal de João 
Paulo II desde os tempos de Cracóvia. Ele empe-
nha ra-se muito em pedir a beatificação e a canoni- 
zação do Papa, além de ter trabalhado no sentido 
de manter viva a devoção por ele.

Os testemunhos recolhidos através dos inqué-
ritos apresentam um interesse variável em termos 
históricos, mas de um modo geral são úteis por 

5 S. Oder, Perché è santo, Milão, 2010.
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serem muito diretos e dados «a quente». Um dos  
elementos positivos da rápida abertura do pro-
cesso é que foi possível ouvir de imediato teste-
munhas que acabariam por desaparecer ao fim de 
algum tempo. No conjunto, os testemunhos ma - 
nifestaram a sua convicção sobre a santidade do 
Papa desaparecido e a sua grandeza. Era impossí-
vel um resultado diferente, devido, precisamente, 
à imensa popularidade do Papa recém-falecido. 
Esperava-se, portanto, um resultado positivo do 
processo. Também foi reconhecido o valor de um  
milagre, ocorrido logo a seguir à morte de Wojtyła,  
em favor de uma irmã francesa, Marie Simon 
Pierre Normand, curada da doença de Parkinson.

Contudo, nem todos os testemunhos foram po - 
sitivos. Houve também alguns comentários críti-
cos. Altamente crítico é o testemunho do ex-abade  
de São Paulo Extramuros, Giovanni Franzoni, 
que pediu por sua própria iniciativa que o tribu-
nal fosse informado da atitude, em seu entender 
incorreta, do futuro beato para com Monsenhor 
Oscar Romero6. O ex-abade de São Paulo acres-
centou que sobre o pontificado wojtyliano pesava 
a «sombra negra» da gestão do IOR e o erro da 

6  Sobre a figura do Arcebispo de San Salvador, ver R. Morozzo della Rocca,  
Primero Dios. Vita di Oscar Romero, Milão, 2005.
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beatificação de Pio IX, responsável por conde-
nações à morte e pelo batismo forçado de uma 
criança hebreia7. A acérrima defesa do celibato 
eclesiástico, por parte de João Paulo II, teria 
criado grandes problemas aos filhos de padres 
e às suas eventuais companheiras. A proposta 
de Franzoni era que «se deixasse Wojtyła na sua 
complexidade e que, como tal, ele fosse confiado 
ao juízo da História»8. Tais opiniões são partilha-
das nos ambientes mais críticos do catolicismo.

O superior da fraternidade tradicionalista, 
Monsenhor Fellay, interrogava-se, por seu lado, ao  
apresentar um livro sobre a beatificação do Papa, 
encomendado pelos tradicionalistas: «Como ava-
liar o seu justo valor, se tantos dos seus atos e 
decisões ainda não manifestaram as suas conse-
quências na História?»9. Noutra ocasião, Fellay 
declarou que a beatificação «terá como efeito 
imediato a consagração do conjunto do seu pon-
tificado com todos os seus empreendimentos, até 

7  Sobre o caso Mortara, ver D. Scalise, Il caso Mortara. La vera storia del 
bambino ebreo rapito dal Papa, Milão, 1997; V. Messori, Io, il bambino 
ebreo rapito da Pio IX. Il Memoriale inedito del protagonista del caso 
Mortara, Milão, 2005.

8  G. Franzoni, «Perché Wojtyła non è un santo», in: Karol Wojtyła il gran-
de oscurantista, número especial de MicroMega (abril de 2011), p. 26.

9  B. Fellay, «Introduzione», in: P. de La Roque, Jean-Paul II, doutes sur 
une béatification, Clovis Suresnes, 2011.
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os mais escandalosos». Entre estes assinala a ora-
ção pela paz em Assis, a visita à sinagoga, o beijo 
no Corão, a renúncia aos privilégios da concor-
data por parte da Igreja, em Itália, a relação com 
as outras religiões e com os cristãos de confissão 
diferente. Fellay concluía assim: era preferível 
deixar à História o juízo sobre um pontificado 
tão complexo, até porque ainda não foram aber-
tos todos os seus arquivos.

De teor muito diferente, mas não completamen-
te favorável, foi também o testemunho do Cardeal 
Carlo Maria Martini, nomeado Arcebispo de Milão  
pelo Papa desaparecido. Este estava convencido 
de que o apreço de Wojtyła pelas grandes mani-
festações, e o seu forte carisma de liderança, ti - 
nham colocado em segundo plano a realidade da 
Igreja local, dando um destaque excessivo à pes-
soa do Papa. Trata-se de um pensamento coerente 
com a atitude respeitosamente desligada que o 
Cardeal teve em relação a este pontificado, ao qual  
censurava ainda a promoção e a nomeação de per - 
sonalidades eclesiásticas, em seu entender não 
qualificadas. Martini sublinhava, porém, o grande  
recolhimento de Karol Wojtyła na oração e a sua  
coragem física ao enfrentar os perigos: «O seu me- 
l hor momento», acrescentava, «era no encontro 
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com as multidões e, em particular, com os jovens. 
Então animava-se e a sua alegria era bem visível.» 
Martini estava convencido de que o Papa deveria 
ter-se retirado antes10, devido à sua doença.

O ex-cardeal de Milão não se mostrava convicto  
da necessidade da beatificação de João Paulo II: 
«Parece-me que basta o testemunho histórico da  
sua séria dedicação à Igreja e ao serviço das al - 
mas», acrescentava. Por outro lado, o Cardeal 
Godfried Danneels, já Arcebispo de Malines- 
-Bruxelas, desde sempre crítico do «triunfalismo» 
wojtyliano, mostrou-se perplexo perante a rapi-
dez da beatificação: «Este processo está a avançar 
demasiado depressa. A santidade não precisa de 
corridas preferenciais. É inaceitável que alguém se 
possa tornar santo ou beato por aclamação…»11. 
No seu conjunto, a beatificação surgia, aos olhos 
de quem se mostrava crítico para com o pontifi-
cado wojtyliano, como um selo que confirmava a 
obra deste Papa, embora, teoricamente, a decla-
ração de santidade não fosse uma canonização da 
sua ação. Era claro, porém, que, para os críticos, 

10  Depoimento do Cardeal Carlo Maria Martini no Processo de Beatifica-
ção e Canonização do Servo de Deus João Paulo II, Roma, 2008, vol. II,  
pp. 761–764.

11  G. Galeazzi, F. Pinotti, Wojtyła segreto. La prima controinchiesta su 
Giovanni Paolo II, Milão, 2011, p. 6.
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uma rápida beatificação tinha a função de encer-
rar um debate que, em seu entender, ainda estaria 
por abrir.

Contudo, a decisão em prol da beatificação era 
tida como um dado adquirido, quer para a orien-
tação de Bento XVI quer para a maioria dos cató-
licos. No fim, não seria assim tão rápida: apenas 
seis anos após a morte de João Paulo II, no termo 
de um processo canónico. Naquele momento, po- 
 rém, o ambiente na Igreja tinha mudado desde a 
época das exéquias do Papa Wojtyła. A situa ção 
parecia mais difícil. Começava-se a falar aberta- 
mente de crise, tanto devido aos escândalos de pe- 
dofilia como à administração central do Vaticano. 
Para alguns observadores, a origem de tais proble-
mas também tinha a ver com as questões por resol-
ver que transitavam da época de João Paulo II,  
mais dedicado a grandes empreendimentos do que 
a uma governação paciente, tendo em vista a resolu-
ção das dificuldades da Igreja. Para outros, as difi- 
culdades deviam-se ao ministério de Bento XVI, 
que conduzira a Igreja de maneira diferente da 
do seu predecessor, provocando certas descon-
tinuidades, mas sobretudo sem o carisma que o 
Papa polaco tinha em abundância. Começava-se 
a diversificar — embora não de modo radical — o 
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juízo histórico sobre o papado da piedade popu-
lar orientada para a sua figura. Todavia, a beati-
ficação de João Paulo II foi um momento muito 
participado. A Praça de S. Pedro, naquele dia 1 de 
maio de 2011, transbordava de modo impressio-
nante (segundo algumas estimativas, estavam lá 
cerca de dois milhões de pessoas). A grande popu-
laridade do Papa Wojtyła já se transformara, pelo 
menos em parte, numa devoção orientada para 
a sua pessoa. Nas igrejas começaram a aparecer 
retratos e relíquias que alimentavam a devoção 
dos fiéis. A igreja romana de Santo Spirito in 
Sassia, perto de S. Pedro, lugar dedicado ao culto 
de St.ª Faustina Kowalska (de quem o Papa desa-
parecido era muito devoto e que inspirara o seu 
pensamento sobre a misericórdia), tornou-se um 
lugar importante e muito frequentado pelos seus 
devotos. O túmulo do Papa, transferido, após a 
sua beatificação, da cripta do Vaticano para um 
altar da Basílica de S. Pedro, próximo da Pietà de 
Miguel Ângelo, é a meta de muitos peregrinos. 
Na Polónia, a devoção por Wojtyła é muito forte, 
tendo Cracóvia passado a ser um lugar de memó-
ria da sua pessoa.

Durante a beatificação, Bento XVI não só su - 
blinhou a santidade, mas também a grandeza, do  
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seu predecessor, associando, de certo modo, o juízo  
sobre a santidade ao juízo histórico. Para ele, João 
Paulo II «ajudou os cristãos de todo o mundo a 
não terem medo de se chamarem cristãos, de 
pertencerem à Igreja, de falarem do evangelho». 
Bento XVI repetiu-o várias vezes: Wojtyła fora o  
Papa que ajudara os católicos a não terem medo 
da própria fé perante a força do comunismo 
ateu e do conformismo secularista do Ocidente. 
O grande problema do Cristianismo era o medo 
dos diversos tipos de intimidação. Para o pró-
prio Joseph Ratzinger, a proximidade pessoal de  
Wojtyła fora um apoio para reagir à crise da 
Igreja que emergira após o Concílio Vaticano II.
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