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Prefácio

Passados quatro anos após a eleição do Papa Francisco, é ver-

dadeiramente impressionante o número de livros e artigos publica-

dos, em diversas línguas, sobre o seu pontificado, alguns biográficos, 

outros baseados no trabalho pastoral do bispo Jorge Mario Bergo-

glio em Buenos Aires. Muitos textos são dedicados à sua reforma da 

Igreja, e em particular da Cúria Romana, à sua opção pelos pobres, 

ao estilo da sua comunicação, à sua ação no atual contexto interna-

cional. Tal abundância de publicações é sinal de um tempo rico em 

surpresas, de uma empatia difusa e do interesse despertado pelo tes-

temunho e pela intensa atividade exercida pelo Santo Padre. Indu-

bitavelmente, isso demonstra a curiosidade de um vasto público de 

leitores, que transcende o âmbito eclesiástico e atinge pessoas muito 

distantes da Igreja de Roma. O tema «Francisco» entra nas conversas 

das pessoas comuns e das elites deste mundo.

Neste cenário, o livro de Massimo Borghesi destaca-se no mar 

editorial dedicado ao seu pontificado. Com efeito, trata-se de um es-

tudo muito importante que examina um aspeto essencial, decidida-

mente negligenciado, para a compreensão do atual Pontífice, qual 

seja o da génese e do desenvolvimento do seu «pensamento». Neste 
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livro, o Autor manifesta uma abordagem original a respeito de toda a 

literatura sobre o Papa Francisco. Revelando uma extraordinária ca-

pacidade de busca de fontes e de pesquisa, o texto oferece um apro-

fundamento sistemático dos antecedentes culturais e das influências 

intelectuais que contribuíram para formar a personalidade e o «pensa-

mento» de Jorge Mario Bergoglio. Trata-se de um contributo indis-

pensável para conhecer melhor a personalidade complexa do Papa 

Francisco, na qual se unem a experiência pastoral, a experiência mís-

tica e a experiência intelectual. A escassez de referências à sua biogra-

fia intelectual deve-se, em primeiro lugar, ao próprio Papa Francisco, 

que não gosta de ostentar os próprios dotes e qualidades a esse res-

peito e, certamente, não apreciará a qualificação «intelectual». É sa-

bido que Bergoglio detesta os intelectualismos abstratos, sempre 

tentados por uma deriva ideológica, muros que fecham e desviam a 

atenção do relacionamento com Deus e com o seu povo. Além disso, 

em cada homilia, catequese ou mensagem, o Papa não gosta de in-

cluir desenvolvimentos teológicos que não sejam breves, adequados 

e comunicados de maneira simples. Quer privilegiar sempre a «gramá-

tica da simplicidade» – que nunca é simplismo – no seu modo direto 

e autêntico de se exprimir, de comunicar, para se dirigir a todos e a 

cada um, e atingir o coração dos que o escutam, onde quer que se 

encontrem e seja qual for o seu nível de instrução e de formação cris-

tã. Por isso, a sua linguagem quer ser compreendida por todos, fazen-

do-se acompanhar de imagens que são como que «instantâneos» da 

realidade quotidiana e de gestos simbólicos. O Papa Bergoglio fala 

simplesmente porque quer falar assim! Não é por acaso que ele define 

o poder da comunicação como um «poder da proximidade», cheia de 

ternura e de compaixão, que é própria do pastor guiado pelo realis-

mo da Encarnação. Também Jesus agradecia ao Pai por ter escondido 

«estas coisas aos sábios e aos entendidos» e as ter revelado «aos pe-

queninos» (Mt 11, 25)NR. E Pascal, nos seus Pensamentos, lembrou que 

NR As citações bíblicas constantes da presente edição foram transcritas do 
site www.capuchinhos.org.
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Jesus «disse as coisas grandes com tal simplicidade que parece não as 

ter pensado», mas «vê-se que as pensou!». Para o Papa Francisco, esta 

é a maneira essencial de se aproximar dos homens e das mulheres do 

nosso tempo, daqueles que estão longe da Igreja e não possuem uma 

instrução cristã. É preciso concentrar-se no essencial, «no que é mais 

belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais ne-

cessário. A proposta acaba simplificada, sem com isso perder pro-

fundidade e verdade, e assim se torna mais convincente e radiosa» 

(Evangelii Gaudium, n.º 35). Esta é a «pequena via» da fé hoje. Como 

afirma Massimo Borghesi, no Papa Bergoglio, a simplicitas constitui 

um «ponto de chegada que pressupõe a complexidade dum pensa-

mento profundo e original». Essa complexidade pode escapar a quem, 

estando habituado ao gosto literário, estético e teológico despertado 

pela leitura dos textos e das alocuções do Papa Bento, o maior teólo-

go vivo, se confronta agora com uma linguagem mais «direta», falada, 

dirigida às multidões do povo comum mais do que a minorias intelec-

tualmente preparadas. Às perplexidades de alguns, que não se identi-

ficam com o estilo de comunicação do novo Papa, acrescenta-se a 

desconfiança dalguns ambientes eclesiásticos e intelectuais em rela-

ção a um Papa «latino-americano», «argentino», «populista», que se julga 

não estar à altura dos parâmetros culturais europeus. Esses críticos de-

monstram que continuam insensíveis ao abraço universal e aos apelos 

claramente evangélicos do Papa. Permanecem fechados numa velha 

Europa onde ainda ardem as brasas do grande fogo que foi o da sua 

melhor tradição, mas que hoje nada gera: nem filhos (estamos em ple-

no inverno demográfico), nem correntes intelectuais, movimentos, 

horizontes políticos novos que abram caminho a um destino de espe-

rança. São como aqueles «doutores da Lei» que se perguntavam se po-

deria vir alguma coisa boa de Nazaré, de um «filho de carpinteiro». 

Neste caso, Nazaré indica o Cone Sul do mundo. Em relação a este 

quadro, o mérito deste livro está em colocar Bergoglio no seio de uma 

rica tradição intelectual que encontra as suas raízes na Argentina e a 

sua fecundidade no diálogo próximo que sabe estabelecer com as 

correntes mais fecundas do catolicismo europeu. O estereótipo do 
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Papa «argentino» tem certamente a sua verdade. Porém, como docu-

menta o texto que apresentamos, não deve ser absolutizado. Bergo-

glio é argentino e, ao mesmo tempo, pelos autores da sua formação 

e pelas suas leituras de referência, profundamente europeu. Como 

indica a sua dialética polar, esclarecida no encontro ideal com Ro-

mano Guardini, ele mesmo é «ponte» entre dois continentes. Daí a 

utilidade do livro de Massimo Borghesi, que oferece um quadro de 

extraordinária riqueza em que se tornam patentes os diversos filões 

culturais e intelectuais que se entrelaçam na personalidade do futuro 

Papa e que constituem o substrato iluminador do seu magistério e da 

sua ação pastoral. Assim, o leitor poderá compreender a verdadeira 

génese do pensamento de Jorge Mario Bergoglio que, até agora, per-

maneceu oculta para os seus vários intérpretes. Ela é dada por uma 

conceção dialética, «polar», da realidade que o jovem estudante de 

Filosofia e Teologia do Colegio San Miguel amadureceu graças à re-

novação da conceção inaciana, desenvolvida pelo seu professor Mi-

guel Ángel Fiorito e pela leitura que intelectuais jesuítas como Gaston 

Fessard e Karl-Heinz Crumbach faziam dos Exercícios Espirituais. Aí 

tem origem a redescoberta da mística jesuítica e a estima pela figura 

de Pierre Favre, lido através de Michel de Certeau. A visão dialética 

revelar-se-á preciosa quando Bergoglio, como jovem provincial dos 

jesuítas argentinos, nos ardentes anos de 1970, se dedicar a uma visão 

sintética da Companhia de Jesus, da Igreja, da sociedade, de maneira 

a subtrair-se à contradição, dilacerante, entre os seguidores da ditadu-

ra militar e os revolucionários filomarxistas. É a mesma visão dialética 

que o levará a encontrar-se com Amelia Podetti, a mais aguda «filóso-

fa» argentina da década de 1970, e com Alberto Methol Ferré, o mais 

importante intelectual católico latino-americano da segunda metade 

do século XX. A reflexão de Bergoglio, como bem mostra Borghesi, 

deve muito a uma tradição própria do pensamento jesuítico. Uma 

tradição que, partindo de Adam Möhler, entende a Igreja como coin-

cidentia oppositorum, segundo uma perspetiva que reencontramos 

em Erick Przywara, Henri de Lubac e Gaston Fessard. A orientação 

explica porque Bergoglio escolhe como tema da sua tese de doutora-
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mento, em 1986, na Alemanha, a «oposição polar» de Romano Guardini. 

Assim, Borghesi traça o fio condutor do pensamento de Bergoglio 

cuja presença passou despercebida aos estudiosos. Em grande parte, 

isso explica também as acusações daqueles que, hostis à linha do 

pontificado, não hesitaram em acusar Francisco de ter uma fraca pre-

paração teológico-filosófica. É mérito desta obra de Borghesi fixar a 

visão ideal de Bergoglio dentro do cenário histórico, eclesial e político 

da Argentina das décadas de 1970 e 1980. Assim, podemos compreen-

der o seu peculiar juízo sobre o «peronismo», a sua crítica à teologia 

política a partir de um horizonte deliciosamente agostiniano. Esclare-

ce-se igualmente a sua simpatia pela «Teologia do Povo», a corrente da 

Teologia da Libertação elaborada pela escola do Rio da Prata, na qual 

a opção preferencial pelos pobres, afirmada no Documento de Puebla 

(1979) da Igreja latino-americana, se aliava a uma firme oposição ao 

marxismo. Essa escola, cujos protagonistas foram Lucio Gera, Rafael 

Tello, Justino O’Farrel, Juan Carlos Scannone, Carlos Galli, deixaria a 

sua marca nos documentos de Puebla e de Aparecida (2007). A ela se 

deve a redescoberta da religiosidade popular, um tema muito caro a 

Bergoglio, que nem por isso é menos atento à dimensão própria do 

«encontro» que caracteriza o testemunho cristão no horizonte seculari-

zado próprio das grandes metrópoles. Daí nasce o desenvolvimento a 

que, na reflexão dos últimos anos, está sujeita a categoria da «beleza», 

na sua união com o bem e a verdade. Uma reflexão que deve muito 

à leitura do grande teólogo Hans Urs von Balthasar.

Do Papa Francisco foi destacado o pensamento «aberto», de 

vento em popa, vulnerável ao Mistério sempre maior, sempre inatin-

gível. Por isso, o volume de Massimo Borghesi não tem certamente a 

pretensão de fechar, mas tão-somente de abrir caminho para ulteriores 

aprofundamentos concernentes à biografia intelectual de Jorge Mario 

Bergoglio, o Papa Francisco. Os dois grossos volumes de Scritti Teolo-

gico-Pastorali di Lucio Gera, recentemente publicados, oferecem novo 

material de pesquisa de um autor-chave. O pensamento de Lucio Gera, 

pai e mestre duma geração de sacerdotes argentinos, por vontade do 

arcebispo Bergoglio sepultado na Catedral de Buenos Aires, teve um 
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eco profundo nas últimas conferências do episcopado latino-america-

no. Nesta biografia intelectual de Bergoglio, que foi professor de Filo-

sofia, Teologia e Literatura, merece um espaço também a sua paixão 

literária. Ele pôde compreender melhor a realidade do seu povo pas-

sando da poesia nativa, gauchesca, de Martin Fierro, aos contempo-

râneos metafísicos, mas muito diferentes, como Jorge Luis Borges e 

Leopoldo Marechal. Leu várias vezes I Promessi Sposi de Alessandro 

Manzoni, com todas as suas implicações na religiosidade popular, e 

amou a leitura de Dostoievski na complexidade do espírito humano 

entre pecado, culpa, castigo, perdão e redenção. Apreciou também os 

paradoxos de Chesterton, e não é por acaso que o mistério da Encar-

nação é definido pelos Padres da Igreja como «paradoxo dos parado-

xos». É leitor de León Bloy, esse convertido iracundo, «politicamente 

incorreto, que teria achado piada a ver-se citado na primeira homilia 

do Papa Francisco: «Quem não reza ao Senhor reza ao diabo». Bloy foi 

importante para a conversão de Charles Péguy, cujas páginas o Papa 

gosta de percorrer no pouco tempo que lhe deixa a sua densa agen-

da de compromissos, quando encontra um dos seus livros no monte 

que se acumula em cima da escrivaninha na Domus Sanctae Marthae. 

Também Bernanos, com o seu Diário de Um Pároco de Aldeia, foi ci-

tado pelo Papa Francisco no retiro com os sacerdotes durante o Ano 

Jubilar da Misericórdia. Estas leituras não constituem um género me-

nor para uma biografia intelectual. Como escreveu Hans Urs von Bal-

thasar, referindo-se à grande literatura francesa da primeira metade do 

século XX: «Pode ser que nos grandes letrados católicos existisse uma 

maior vida intelectual original, grande e capaz de crescer ao ar livre, 

do que na nossa teologia hodierna, de fôlego curto, que se contenta 

com pouco» (Le Chrétien Bernanos, Paris, Seuil, 1956).

Se a formação intelectual e a experiência sacerdotal e pasto-

ral caminham juntas, na biografia de Jorge Mario Bergoglio elas são 

marcadas, como destaca Borghesi no subtítulo deste volume, pela ex-

periência mística, de discernimento orante, que acompanha os seus 

dias. Na companhia dos santos – dirá sempre von Balthasar – per-

cebe-se uma «existência teológica», na medida em que a vida deles 
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demonstra, de uma forma existencial, uma doutrina viva, concedida 

pelo Espírito Santo para o bem de toda a Igreja. Toda a pastoral e 

toda a reflexão teológica têm início «de joelhos», repete o Papa Fran-

cisco. Portanto, a sua biografia intelectual é sem dúvida inseparável 

dos caminhos pelos quais a Providência o levou para um radicalis-

mo evangélico, até ao encontro com o Senhor, para o bem de toda a 

Igreja no atual momento histórico.

Guzmán Carriquiry Lecour,

Vice-presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina


