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InfelIzmente, Judas IscarIotes

«Se eles se calarem, gritarão as pedras.» 

Lc 19, 40

«Um traidor é um homem que jura e mente.»

William Shakespeare, Macbeth

Porquê retomar a palavra? No meu último livro, convidei-vos 

ao silêncio. Contudo, já não posso calar-me. Já não devo calar-me. 

Os cristãos estão desorientados. Todos os dias recebo de todo o lado 

pedidos de socorro de quem já não sabe em que há de acreditar. To-

dos os dias recebo em Roma sacerdotes desencorajados e magoados. 

A Igreja está a passar por uma noite escura. O mistério da iniquidade 

envolve-a e cega-a.

A cada dia chegam-nos notícias aterradoras. Não há semana em 

que não seja revelado um caso de abuso sexual. E cada uma dessas 
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revelações vem dilacerar o nosso coração de filho da Igreja. Como di-

zia São Paulo VI, o fumo de Satanás invade-nos. A Igreja, que devia 

ser um lugar de luz, tornou-se um antro de trevas. Devia ser uma casa 

de família segura e pacífica, e tornou-se uma caverna de salteadores! 

Como podemos suportar que entre nós, nas nossas fileiras, se tenham 

introduzido predadores? Inúmeros sacerdotes fiéis agem todos os dias 

como pastores atentos, pais cheios de doçura, orientadores firmes. 

Mas certos homens de Deus tornaram-se agentes do Maligno. Procura-

ram conspurcar a alma pura dos pequeninos. Humilharam a imagem 

de Cristo presente em cada criança.

Os sacerdotes do mundo inteiro sentiram-se humilhados e traí-

dos por tamanhas abominações. No seguimento de Jesus, a Igreja vive 

o mistério da flagelação. O seu corpo está dilacerado. Quem inflige 

os golpes? Precisamente aqueles que deviam amá-la e protegê-la! Sim, 

ouso tomar de empréstimo as palavras do Papa Francisco: o mistério 

de Judas paira sobre o nosso tempo. O mistério da traição infiltrou-

-se nas paredes da Igreja. Os abusos de menores revelam-no da forma 

mais abominável. Mas é preciso ter a coragem de olhar de frente para 

o nosso pecado: essa traição foi preparada e causada por muitas ou-

tras, menos visíveis, mais subtis mas igualmente profundas. Vivemos 

há muito tempo o mistério de Judas. O que agora aparece à luz do 

dia tem causas profundas e precisamos de coragem para as denunciar 

claramente. A crise que vivem o clero, a Igreja e o mundo é, radical-

mente, uma crise espiritual, uma crise da fé. Vivemos o mistério da 

iniquidade, o mistério da traição, o mistério de Judas.

Permiti que medite convosco sobre a figura de Judas. Jesus ti-

nha-o chamado como a todos os apóstolos. Jesus amava-o! Enviou-o 

a anunciar a Boa Nova. Mas, pouco a pouco, a dúvida foi-se apode-

rando do coração de Judas. Insensivelmente, ele pôs-se a julgar os en-

sinamentos de Jesus. Disse para consigo: «Este Jesus é demasiado exi-

gente, pouco eficaz». Judas quis que o Reino de Deus chegasse logo à 

Terra, por meios humanos e de acordo com os seus planos pessoais. 

Contudo, Jesus disse-lhe: «Os meus planos não são os vossos planos, 
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os vossos caminhos não são os meus caminhos» (Is 55, 8). Mas, ainda 

assim, Judas afastou-se. Deixou de escutar Jesus. Deixou de acompa-

nhá-l’O nas longas noites de silêncio e de oração. Judas refugiou-se nas 

coisas do mundo. Ocupou-se da bolsa, do dinheiro e dos negócios. 

O mentiroso continuava a seguir Cristo, mas já não acreditava n’Ele. 

Murmurava. Na noite de Quinta-Feira Santa, o Mestre lavou-lhe os pés. 

O seu coração devia estar bastante endurecido para não se deixar to-

car. O Senhor estava ali, de joelhos à frente dele, qual servo humilde, 

a lavar os pés daquele que havia de entregá-l’O. Jesus posou nele uma 

última vez o seu olhar cheio de doçura e misericórdia. Mas o diabo já 

se tinha introduzido no coração de Judas. Ele não baixou os olhos. In-

teriormente, deve ter pronunciado as palavras antigas da revolta: «Non 

serviam» – «Não servirei». Durante a Ceia, comungou, embora o seu 

projeto já estivesse em marcha. Foi a primeira Comunhão sacrílega da 

história. E assim traiu.

Judas é, para toda a eternidade, o nome do traidor, e a sua som-

bra paira hoje sobre nós. Sim, tal como ele, nós traímos! Abandonámos 

a oração. O mal do ativismo eficaz infiltrou-se em todo o lado. Procura-

mos imitar a organização das grandes empresas. E esquecemos que a 

oração é o único sangue que pode alimentar o coração da Igreja. Afir-

mamos que não temos tempo a perder. Queremos aplicar esse tempo 

em obras sociais úteis. Mas quem deixou de rezar já traiu. Já está dispos-

to a todos os compromissos com o mundo. Segue as pisadas de Judas.

Toleramos todas as contestações. A doutrina católica é posta em 

causa. Em nome de posições ditas intelectuais, há teólogos que se diver-

tem a desconstruir os dogmas, a esvaziar a moral do seu sentido profun-

do. O relativismo é a máscara com que Judas se disfarça de intelectual. 

Não admira que ouçamos dizer que muitos padres quebram os seus 

compromissos. Relativizamos o sentido do celibato e reivindicamos o 

direito a ter uma vida privada, que é contrário à missão do sacerdote. Há 

até quem chegue ao ponto de reivindicar o direito a comportamentos 

homossexuais. Os escândalos sucedem-se, com padres e com bispos.

O mistério de Judas dissemina-se. Quero por isso dizer a to-

dos os sacerdotes: permanecei fortes e retos. Certamente, por causa 
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de alguns ministros, há de haver quem vos rotule de homossexuais. 

A Igreja Católica será arrastada na lama. E apresentada como se fosse 

toda constituída por sacerdotes hipócritas e ávidos de poder. Não se 

perturbe o vosso coração. Na Sexta-Feira Santa, Jesus foi acusado de 

todos os crimes do mundo, e Jerusalém gritou: «Crucifica-O! Crucifica-

-O!». Não obstante os inquéritos tendenciosos que vos hão de apresen-

tar a situação desastrosa de membros do clero irresponsáveis e com 

uma vida interior anémica, inclusive no topo do próprio governo da 

Igreja, permanecei serenos e confiantes como a Virgem e São João aos 

pés da Cruz. Os padres, os bispos e os cardeais sem moral não man-

charão em nada o testemunho brilhante dos mais de 400 000 sacerdo-

tes que, em todo o mundo, a cada dia e com fidelidade, servem santa 

e alegremente o Senhor. Apesar da violência dos ataques a que pode 

ser submetida, a Igreja não morreu. Foi essa a promessa do Senhor, e 

a sua palavra é infalível.

Os cristãos estremecem, vacilam, duvidam. Quis este livro para 

eles. Para lhes dizer: não duvideis! Permanecei firmes na doutrina! 

Mantende a oração! Quis este livro para reconfortar os cristãos e os 

sacerdotes fiéis.

O mistério de Judas, o mistério da traição, é um veneno sub-

til. O diabo procura levar-nos a duvidar da Igreja. Ele quer que ve-

jamos nela uma organização em crise. Contudo, ela é muito mais do 

que isso: ela é a continuação de Cristo. O diabo empurra-nos para a 

divisão e para a rutura. Quer fazer-nos crer que a Igreja traiu. Mas a 

Igreja não trai. A própria Igreja, embora cheia de pecadores, não tem 

pecados! Haverá sempre nela luz bastante para quem procura Deus. 

Não vos deixeis tentar pelo ódio, a divisão, a manipulação. Não se 

trata de criar um partido, de nos acometermos uns contra os outros: 

«O Senhor alertou-nos para esses perigos, a ponto de sossegar o 

povo mesmo perante maus pastores: não devemos, por causa deles, 

abandonar a Igreja, púlpito da Verdade. […] Não nos percamos, pois, 

no mal da divisão por causa daqueles que são maus», dizia já Santo 

Agostinho (Carta 105).
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A Igreja sofre, é fustigada, e os seus inimigos estão no seu seio. 

Não a abandonemos. Todos os pastores são homens pecadores, mas 

levam consigo o mistério de Cristo.

Que fazer, então? Não se trata de nos organizarmos ou de con-

cebermos estratégias. Acreditar que podemos, por nós próprios, me-

lhorar as coisas equivaleria a entrar, mais uma vez, na ilusão mortífera 

de Judas.

Perante a onda de pecados nas fileiras da Igreja, somos tenta-

dos a querer encarregar-nos das coisas, a querer purificar a Igreja fa-

zendo uso das nossas próprias forças. Isso seria um erro. O que for-

maríamos? Um partido? Uma corrente? Essa é a tentação mais grave: a 

que se reveste de divisão. A pretexto de fazer o bem, divide-se, criti-

ca-se, destrói-se. E o demónio regozija-se, porque consegue tentar os 

bons sob a aparência do bem. Não reformamos a Igreja por meio da 

divisão e do ódio. Reformamos a Igreja começando por mudar-nos a 

nós próprios! Não hesitemos, cada qual no seu lugar, a denunciar o 

pecado começando pelo nosso.

Estremeço perante a ideia de que a túnica sem costuras de 

Cristo corre novamente o risco de ser rasgada. Jesus agonizou vendo 

antecipadamente as divisões dos cristãos. Não O crucifiquemos no-

vamente! O seu coração suplica-nos, tem sede de unidade! O diabo 

receia ser nomeado pelo que é. Gosta de se disfarçar na névoa da am-

biguidade. Sejamos claros. «Designar mal as coisas é acrescentar infe-

licidade ao mundo», dizia Albert Camus.

Neste livro, não hesitarei na utilização de uma linguagem firme. 

Com a ajuda do escritor e ensaísta Nicolas Diat, sem o qual poucas 

coisas teriam sido possíveis e que tem sido, desde a redação de Deus 

ou nada, de uma fidelidade infalível, quero inspirar-me na Palavra de 

Deus que é como uma espada de dois gumes. Não tenhamos medo 

de dizer que a Igreja precisa de uma reforma profunda e que essa re-

forma passa pela nossa conversão.

Perdoai-me se algumas das minhas palavras vos chocam. Não 

pretendo embalar-vos com propósitos tranquilizadores e mentirosos. 

Não procuro o sucesso nem a popularidade. Este livro é o grito da mi-
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nha alma. É um grito de amor a Deus e aos meus irmãos. Devo-vos a 

vós, cristãos, a única verdade que salva. A Igreja está a morrer porque 

os pastores têm medo de falar com toda a verdade e clareza. Recea-

mos os meios de comunicação social, a opinião, os nossos próprios 

irmãos! O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.

Hoje, nestas páginas, ofereço-vos aquele que é o coração da 

minha vida: a fé em Deus. Dentro de pouco tempo, apresentar-me-

-ei diante do Juiz Eterno. Se não vos transmitir a verdade que recebi, 

que Lhe hei de então dizer? Nós, os bispos, devíamos estremecer ao 

pensar nos nossos silêncios culpados, nos nossos silêncios de cum-

plicidade, nos nossos silêncios de condescendência com o mundo.

Perguntam-me muitas vezes: o que devemos fazer? Quando a 

divisão ameaça, é preciso reforçar a unidade, que não tem nada a ver 

com um espírito de corpo como o que existe no mundo. A unidade 

da Igreja tem origem no coração de Jesus Cristo. Devemos manter-nos 

perto d’Ele, n’Ele. Esse coração que foi trespassado pela lança para 

que nós pudéssemos refugiar-nos nele será a nossa morada. A unida-

de da Igreja assenta em quatro pilares: a oração, a doutrina católica, o 

amor a Pedro e a caridade mútua, que devem tornar-se as prioridades 

da nossa alma e de todas as nossas atividades.

A oração

Sem união com Deus, qualquer empreendimento de fortale-

cimento da Igreja e da fé será vão. Sem oração, seremos címbalos 

que retinem. Decairemos nas fileiras dos saltimbancos mediáticos 

que fazem tanto barulho e só geram vento. A oração deve tornar-se 

o nosso sopro mais íntimo. Ela volta a colocar-nos diante de Deus. 

Teremos outro propósito? Nós, cristãos, sacerdotes, bispos, teremos 

uma outra razão de viver que não seja mantermo-nos diante de Deus 

e conduzirmos os outros até Ele? É tempo de ensiná-la! É tempo de 

pô-la em marcha! Aquele que reza salva-se, o que não reza perde-

-se, dizia Santo Afonso. Gostaria de insistir neste aspeto, porque 

uma Igreja que não recorre à oração como o seu bem mais precio-

so concorre para a sua perdição. Se não descobrimos o sentido das 


