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resumO: Uma clara compreensão da 
origem e missão do adventismo do sétimo 
dia, pressupõe uma correta compreensão 
das mensagens dos três anjos de Apoca-
lipse 14:6-12, o que, por sua vez, não pode 
ignorar o papel da Igreja Católica Romana 
no quadro da profecia bíblica. Este artigo 
analisa três significativos documentos 
produzidos durante o pontificado do papa 
João Paulo II (a carta apostólica Dies Do-
mini e as cartas encíclicas Fides ed ratio e 
Ut unum sint), cujos conteúdos são vistos 
pelo autor como em frontal oposição aos 
reclamos divinos constantes da tríplice 
mensagem angélica de Apocalipse 14. 

abstract: A clear understanding of 
the origin and mission of Seventh-day 
Adventism, presupposes a correct unders-
tanding of the three angel´s messages of 
Revelation 14:6-12, which, on the other 
hand, cannot ignore the role of the Roman 
Catholic Church in Bible prophecy. This 
article is a study of three significant papal 
documents produced during the pontificate 
of pope John Paul II (the apostolic letter 
Dies Domini and the encyclical letters, 
Fides et ration and Ut unum sint). These 
papal pronouncements  are seen by the 
author as in direct confrontation with the 
divine claims expressed in the three angelic  
messages of Revelation 14. 

intrOduçãO

João Paulo II foi visto por muitos como 
uma figura que conseguiu dialogar com 
o mundo moderno, sem perder de vista 
os elementos inegociáveis da identidade 
católico-romana. Contudo, o que para alguns 
seria uma atitude de equilíbrio, torna-se para 

outros um símbolo máximo de bipolaridade 
eclesiástica. 

Por um lado, encontramos um papa 
que pede perdão pelas omissões da Igreja, 
retira de Galileu a alcunha de herege e 
declara o evolucionismo como bem mais 
que mera teoria. Por outro lado, vemos o 
mesmo pontífice dar demonstrações cla-
ras de anti-liberalismo, ao tratar de temas 
polêmicos como a eutanásia, o aborto ou 
o uso de métodos contraceptivos. 

Numa avaliação desapaixonada e total-
mente extra-muros (pois não se trata de um 
católico e sim de um adventista escrevendo 
sobre a Igreja), é possível dizer que João 
Paulo II encarnou em seu pontificado o 
próprio momento histórico pelo qual pas-
sava o catolicismo desde os primeiros anos 
após o Concílio Vaticano II. Um momento 
marcado, sobretudo, pelo contraditório 
sentimento de nostalgia e de anseio.1 

Nostalgia porque a Igreja parecia 
suspirar pelos velhos tempos em que seu 
domínio jamais era questionado. Tempos 
de censura e inquisição, quando o lema 
era Roma locuta, finita causa est – “Roma, 
falou, está falado”. Não havia imprensa, 
jornalistas, nem questionamento aberto. 
Os bispos não precisavam dar explicações 
para os ditos e posições oficiais do clero. 
Bastava dizer que aquilo fora prescrito pelo 
Vigário de Cristo em Roma e nenhum fiel 
questionaria abertamente a sentença, a não 
ser que quisesse enfrentar pessoalmente os 
inquisidores do Santo Ofício.  

Porém, com o advento da modernidade 
(e, agora, pós-modernidade), a paisagem 
da história foi acentuadamente modifica-
da. Não houve mais espaço para discursos 
totalitários. A queda do comunismo e a 
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subserviência de alguns países islâmicos 
ao capitalismo americano demonstram, 
principalmente hoje, que chegou ao fim 
a era dos dogmas absolutistas. Por isso, a 
Igreja arde de anseio, pois deseja firmar-se 
no mundo recém-nascido, a fim de que a 
geração de amanhã não a conheça apenas 
pelos livros ou peças de museus. O cato-
licismo quer sobreviver e, para isso, sabe 
que deve atualizar-se, mas não deseja 
perder a identidade medieval que fez dele 
a maior potência do Ocidente após a queda 
de Roma. Logo, neste binômio de idéias, 
o pontificado de João Paulo II mostrou 
que ser atual nem sempre equivale a ser 
“moderno”.

Os novos ventos do catolicismo já 
haviam começado a soprar bem antes do 
pontificado de Wojtyla. Foi a ação inova-
dora de João XXIII, com seu programa de 
atualização ou aggiornamento, que deu 
impulso a este novo ambiente de carac-
terísticas tão contraditórias. A efetivação, 
porém, deste projeto só veio de fato no 
Concílio Vaticano II, conduzido por Paulo 
VI. Assim, levando-se em consideração o 
caráter efêmero do pontificado de João Pau-
lo I, é possível dizer que a eleição de Karol 
Wojtyla, em 1978, ocorre justamente neste 
entrecruzamento dos ideais moderno e me-
dieval. Um momento em que era necessário 
consolidar a Igreja no mundo e, ao mesmo 
tempo, retomar algumas características do 
catolicismo antigo que foram esquecidas 
nessas tentativas de diálogo com a moder-
nidade.2 A missão, pois, de João Paulo II 
seria criar uma simbiose entre o espírito de 
Trento e do Vaticano II.

O magistériO de JOãO paulO ii
O Magistério da Igreja Católica abarca 

bem mais que o exercício didático comu-
mente atribuído ao termo. Ele se revela na 
autoridade suprema da teologia romana, 
ligada, sobretudo, ao episcopado e ao 
pontificado do papa. Discordar das dire-
trizes magisteriais da Igreja equivaleria, 
no pensamento católico, a discordar do 
próprio Deus que se revela através da 
autoridade pontifícia. Neste caso, faz-se 
um corte de sabor jurídico que remonta 

à confluência entre “jure divino” e “jure 
eclesiástico”. As realidades do “jure 
divino” corres-pondem à vontade de 
Deus que se expressa na história através 
do “jure eclesiástico”. Juntos, os juízos 
papal e divino chegam a ser superiores 
aos ditames do fórum comum. 

É claro, porém, que alguns teólogos ca-
tólicos como o falecido Yves Congar admi-
tiam a dificuldade de se conjugar na prática 
os momentos em que a voz eclesiástica 
não representaria necessariamente o ideal 
apostólico-divino e poderia, neste caso, ser 
questionada.3  Outros, porém, preferiram 
silenciar a questão acentuando o papel da 
Igreja como guardiã e transmissora por 
excelência dos oráculos de Deus.4  Clodovis 
Boff, por exemplo, apesar de filiado à Teo-
logia da Libertação, foi um destes autores 
que mesmo admitindo que “o magistério 
eclesiástico pode se enganar, seja intervin-
do de modo inoportuno, seja julgando mal 
o conteúdo de certas verdades não centrais 
à fé ... [ainda assim] permanece confiável, 
continuando a merecer respeito em termos 
de ‘religioso obséquio’”.5

Seja como for, o Concílio Vaticano 
II também foi explícito em afirmar que 
“o ofício de interpretar autenticamente a 
palavra de Deus escrita ou transmitida foi 
confiado unicamente ao Magistério vivo da 
Igreja, cuja autoridade se exerce em nome 
de Jesus Cristo”.6

Foi exatamente neste espírito de “porta-
voz apostólico” que João Paulo II se tornou 
o maior produtor de documentos eclesiás-
ticos de todos os tempos. Ele escreveu 14 
cartas encíclicas, 13 exortações apostólicas, 
11 constituições apostólicas, 42 cartas 
apostólicas e 28 motu próprio.

Todos estes textos seguem um padrão 
hierárquico de “oficialidade” em relação 
às encíclicas que são os documentos mais 
solenes da Igreja. Não obstante, têm em 
comum que legislam tanto sobre assuntos 
doutrinários quanto ordinários e são pri-
meiramente dirigidos aos bispos para, por 
meio destes, chegar ao povo.7 

Dos diversos documentos produzidos 
durante o pontificado de João Paulo II, des-
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tacaremos três que parecem tematicamente 
análogos – mas essencialmente opostos – às 
três mensagens angélicas de Apocalipse 
14:6-12 que constituem o cerne do movi-
mento adventista.  Estes documentos são: 
a carta apostólica Dies Domini8  e as cartas 
encíclicas Fides et ratio e Ut unum sint9 .

recOrdandO as três mensagens 
angélicas

Para estabelecer a comparação temática 
entre Apocalipse 14:6-12 e estes documen-
tos eclesiásticos, faz-se necessária uma bre-
ve recordação das três mensagens angélicas 
conforme o entendimento dos adventistas. 
Não se trata, porém, de uma exegese, mas 
de uma abordagem sintética que sistematize 
a importância desta perícope para os dias 
de hoje. 

Em princípio, é importante destacar 
que tais mensagens possuem um caráter 
essencial para a teologia do segundo ad-
vento. Sem o conteúdo querigmático de 
Apocalipse 14:6-12, ficaria comprometida 
a própria razão existencial do adventismo 
que se considera um movimento profético 
trazido à existência por Deus para dar ao 
mundo as últimas advertências da miseri-
córdia divina.10 

Indo, portanto, diretamente ao texto, 
notamos que a estrutura temática de 
Apocalipse 14:6-12 surge em resposta 
ao breve epílogo de um conflito entre o 
bem e o mal que se inicia com o capítulo 
12:1. Ali uma mulher (símbolo do povo 
de Deus) é perseguida por um dragão e 
duas bestas malignas que aparentemente 
triunfam sobre ela (13:5-7 comp. com Dn 
7:21 e 25). Mas, ao final, o desfecho do 
conflito muda completamente o cenário; 
o autor vislumbra o povo remanescente 
não como derrotado, mas como vitorioso 
sobre a besta e sua imagem. Eles foram 
comprados da Terra pelo sangue do Cor-
deiro e por isso são seus seguidores, por 
onde quer que Ele vá (14:1-5).

Na seqüência das cenas, um segundo 
elemento segue bem logicamente: trata do 
juízo de Deus sobre o mundo idólatra que 
segue o império do mal. Logo, uma última 

proclamação de advertência ainda deve ser 
dada antes que o juízo divino se manifeste 
visivelmente diante dos homens. 

Assim, a visão que se segue comporta três 
partes. Cada uma delas vincula-se à procla-
mação de um anjo celestial. Por três vezes 
João assinala que se trata de “outro anjo”, o 
que se entende bem para o segundo e o tercei-
ro. Mas não são os mensageiros angelicais e, 
sim, o conteúdo das mensagens que adquire 
destaque no cenário maior da visão.

Primeiro anJo

O primeiro anjo anuncia a vinda do ju-
ízo, certamente não o Juízo Final (pois há 
ainda duas advertências a serem feitas), mas 
o Juízo Investigativo que seria a primeira 
parte da longa ação judicial de Deus sobre 
a humanidade. Tal mensagem salienta duas 
realidades imprescindíveis para a restaura-
ção da verdade nos últimos tempos: Deus é 
Criador e Juiz. Mas qual seria o padrão ju-
dicial de Deus? Ora, a ordem “temei” (e não 
“amedrontai-vos”) sugere a existência de 
uma norma de conduta que deve ser seguida 
pelos fiéis. Esta norma é o princípio da lei 
eterna, conforme expresso, especialmente, 
nos dez mandamentos. Note-se que o quarto 
mandamento desta lei solicita a guarda do 
sábado e possui o mesmo motivador de 
fidelidade encontrado aqui no Apocalipse. 
Trata-se da filiação ao Deus que é descrito 
como “aquele que fez o céu, e a Terra, e o 
mar, e as fontes das águas” (14:7).

Neste aspecto, é importante observar 
que esta qualificação apocalíptica de 
Deus como Criador de todas as coisas é 
literariamente análoga à de Êxodo 20:11. 
No correspondente vétero-testamentário, 
temos o motivo básico para a ordenança do 
quarto mandamento sobre o povo de Israel. 
Trata-se da guarda do sábado, o sétimo dia, 
que começa como um memorial da criação 
(Gn 2:1-3) e atinge a Igreja como sinal da 
graça redentora de Jesus (Hb 4:4).

Já a palavra “evangelho”, que aqui 
aparece sem artigo definido, indica quase 
um nome próprio. Seu papel é anunciar a 
misericórdia divina para com os que pecam, 
mas se arrependem da transgressão. Assim, 
temos a graça e a lei, representados respec-
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tivamente pelo evangelho e pelo temor, 
que abrem e fecham a primeira parte desta 
unidade literária. 

segundo anJo

O segundo anjo amplia os resultados do 
juízo cuja iminência fora anunciada pelo 
primeiro mensageiro. Agora é Babilônia, 
o poder opressor, que tem a sua sentença 
decretada. Ela está falida, ou “caída”, con-
forme a declaração angélica que faz ecoar 
o oráculo de Isaías 21:9.

Note-se que João julga desnecessário 
apresentar a real identidade de Babilônia 
que, certamente, não se refere ao poderoso 
império derrotado desde os dias de Ciro. O 
simbolismo era óbvio demais para carecer 
de explicações. Há um quase consenso em 
admitir que havia no primeiro século uma 
bem difundida tradição que identificava a 
Babilônia mística com a Roma literal. E 
é assim que se deve entender. O anticris-
to ou a besta descrita anteriormente era 
Roma que, sob um disfarce cristão, ainda 
permaneceria no poder até ser derrotada 
pessoalmente por Cristo no seu segundo 
advento como Juiz.11

Mas, antes que o Juízo Final ocorresse, 
sua queda espiritual já estaria decretada 
diante de Deus, razão pela qual seu juízo 
é descrito como já realizado mesmo antes 
da volta de Cristo. Em 16:19; 17:1-5 e 
18:1-8, João voltará a essa temática de 
Babilônia para descrever desta vez a fase 
final ou executiva do longo processo de 
seu julgamento.

Babilônia repete o erro de Babel, 
arvora para si o direito de ajuntar os 
povos como se fosse o pastor do mundo 
no lugar de Cristo. Mas, ao invés de lhes 
dar água, ela oferece “o vinho da fúria 
de sua prostituição” – uma referência a 
ensinamentos errôneos. A força literária 
do oráculo denota, ainda, uma traição à 
pessoa de Cristo. Neste caso, a referên-
cia não é ao reino histórico fundado por 
Ninrode, mas a uma Igreja que um dia 
pertenceu a Cristo, mas se prostituiu. 
Outras figuras proféticas e apocalípticas 
também apontam para esta realidade: a 

Babilônia é um sistema apóstata, isto é, 
já pertenceu à verdade, mas se afastou 
dela. Por isso, João se espanta diante de 
seu julgamento (17:6).

terceiro anJo

Com a proclamação do terceiro anjo, 
surge no texto o ápice das mensagens: o 
juízo de Deus inaugurado e especificado 
com a queda espiritual de Babilônia in-
troduz o julgamento daqueles que aderem 
ao poder apóstata aqui identificado com a 
besta do capítulo 13. O tema da verdadei-
ra adoração volta ao cenário como ponto 
central do último conflito, o que nos remete 
à primeira mensagem e às descrições do 
Deus verdadeiro como Juiz e Criador. 

De novo, o oráculo menciona a fide-
lidade aos mandamentos, desta vez de 
maneira mais explícita como um iden-
tificador do povo remanescente (14:12). 
Por inferência lógica, inclui-se com es-
pecial atenção o mandamento sabático, 
que aponta para realidade de Deus como 
Criador em contraposição aos ídolos que 
nada podem criar. Salienta-se, portanto, o 
caráter específico da adoração reclamada: 
aos apóstatas que reverenciam Roma e 
aos fiéis que cultuam a Cristo mesmo 
em face ao sofrimento, convém relem-
brar que só existe um Deus, o Criador 
do mundo.12  

Mas a marca da besta não seria dada an-
tes que todos fossem definitivamente adver-
tidos. Nesta etapa final do grande conflito, 
a adesão (a Cristo ou à besta) deverá ser 
consciente e legítima, caso contrário Deus 
não poderia julgar os homens pela decisão 
que finalmente tomaram. Assim, espera-se 
antes do juízo final, uma restauração da 
verdade que possibilite a cada indivíduo 
uma compreensão clara do cenário mundial 
e uma tomada de posição a favor do bem 
ou a favor do mal.13  

O papa e a tríplice mensagem angé-
lica

Segundo a compreensão adventista, 
essas mensagens angélicas começaram a 
ser proclamadas no “tempo do fim” descrito 
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por Daniel 12:4 e que coincide com o úl-
timo decênio do século 18. Curiosamente, 
por este mesmo tempo, doutrinas opostas à 
tríplice mensagem começaram a dominar o 
mundo ocidental. O evolucionismo negou 
a existência de um Criador, o relativismo 
ético inibiu a idéia de um juízo e o materia-
lismo histórico de Marx descartou a própria 
existência de Deus.

Com o pontificado de João Paulo II, 
surge no cenário mundial uma nova contra-
dição à mensagem dos três anjos. Trata-se 
do conflito doutrinário entre a Bíblia e os 
ideais do Vaticano para o mundo cristão. 
Entretanto, diferentemente de antagonis-
mos abertos como a negação da existência 
de Deus ou da realidade de um juízo celes-
tial, as discrepâncias são bem mais subjeti-
vas e aparecem, sobretudo, nos documentos 
eclesiásticos supra mencionados. Vejamos 
mais especificamente:

fides et ratio

Em Fides et ratio (fé e razão), o papa 
tenta uma aproximação do mundo científi-
co/racionalista que surgiu do rompimento 
histórico entre pensadores e clero a partir 
do século 16. Sabedor de que a religião ofi-
cial passou a ser encarada com descrédito, 
ele não inicia o diálogo com documentos 
oficiais ou com a Bíblia, mas com a má-
xima de Delfos: “conheça-te a ti mesmo”. 
Tal expressão é tida pelo documento como 
“verdade basilar que deve ser assumida 
como regra mínima de todo o homem que 
deseje distinguir-se, no meio da criação 
inteira, pela sua qualificação de ‘homem’, 
ou seja, enquanto conhecedor de si mesmo” 
(Fides et ratio, Introdução,1).

Embora o conhecimento pessoal seja 
um passo importante, ele não é o único, 
nem o principal. Segue em hierarquia ao 
conhecimento do Deus que se revela aos 
homens. “E a vida eterna é esta: que Te 
conheçam a Ti Deus único e verdadeiro 
e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (Jo 
17:3). Neste aspecto, embora compreen-
da-se que a introdução via Delfos intente 
“quebrar o gelo” ao tratar com raciona-
listas, vê-se repetido o erro de Paulo ao 
dialogar com os atenienses: usar lógica 

contra lógica, ciência contra ciência, 
filosofia com filosofia.14  

Tal falha não se resume ao que foi dito, 
mas ao que faltou ao documento dizer. O 
conhecimento parte de Deus e se volta 
para Ele. Mas é tímido o discurso encíclico 
sobre a Revelação Divina, especialmente a 
que se dá por meio das Escrituras. Aliás, o 
documento não estimula a busca pessoal 
pela verdade bíblica. Pelo contrário, o 
encontro pessoal com Deus por meio das 
Escrituras é, na teologia do documento, 
substituído pela sugestão de um assen-
timento coletivo da verdade conforme a 
mediação do Magistério da Igreja.

“Testemunhar da verdade”, diz o papa, 
“é um cargo que nos foi confiado a nós, 
os Bispos; não podemos renunciar a ele, 
sem faltar ao ministério que recebemos. 
Reafirmando a verdade da fé, podemos 
restituir ao homem de hoje uma genuína 
confiança nas suas capacidades cognosci-
tivas e oferecer à filosofia um estímulo para 
poder recuperar e promover a sua plena 
dignidade” (Introdução, 6).

Neste ponto o documento contradiz 
a primeira mensagem angélica que uni-
versaliza o testemunho da verdade e faz 
de todo crente uma testemunha para seu 
semelhante. Não há na visão apocalíptica 
a menor mediação magisterial entre os 
homens e a revelação contida na Palavra 
de Deus. 

Note que até ao falar da revelação es-
pecial dada através de Jesus Cristo, João 
Paulo II inicia o tópico relembrando o 
leitor de que “na base de toda a reflexão 
feita pela Igreja, está a consciência de ser 
[ela] a depositária duma mensagem que 
tem a sua origem no próprio Deus” (I, 
1,7; c.f. I, 2,15).

Fides et ratio também parece enaltecer 
em seu texto uma herança da teologia to-
mista que é a força dada à razão como meio 
eficaz de aproximação de certas verdades 
divinas que dispensam uma ação revela-
dora do Altíssimo. A teologia adventista, é 
claro, desconhece qualquer assentimento 
da verdade que não venha como fruto da 
Revelação. Porém, deixando à parte tais 
diferenças, é interessante verificar que o 
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próprio documento diminui o valor funcio-
nal deste conhecimento racional primário 
quando a intenção é relembrar a excelência 
reveladora que a Igreja afirma possuir.15  
João Paulo II falou da busca pela verdade, 
e isso é um fato. Mas não se esqueceu 
de acrescentar a apresentação dos bispos 
como norteadores desta busca que, como 
dissemos, jamais se dará de modo direto, 
mas sempre mediada pela Igreja Católica 
Romana.

A grande surpresa, porém, ocorre 
quando se chega ao fim do documento e 
percebe-se que não houve qualquer defesa 
dos fundamentos criacionistas da fé cristã. 
O silêncio é, a nosso ver, tremendamente 
desconcertante em se tratando de um docu-
mento que procura dialogar com o mundo 
científico moderno. 

O assunto pareceria propositadamente 
evitado não fosse uma desastrosa qualifi-
cação do Gênesis como um relato figurado 
(portanto, não histórico) das condições 
do homem perante Deus (II, 2, 22). Sem 
maiores comentários, deixa-se o leitor em 
dúvida sobre se a Igreja Católica está evi-
tando discussões ou renunciado à doutrina 
da Criação e ao dogma do “pecado original 
de Adão e Eva”. Afinal, deixando de lado 
as divergências entre Agostinho e Pelágio, 
entendemos que se o pecado de Adão e o 
drama de Gênesis 1-3 não constituírem 
fatos históricos, tanto a morte expiatória de 
Cristo quanto a existência do cristianismo 
perdem completamente o seu significado 
na história. Aliás, a própria trajetória da 
civilização ocidental seria, como na frase 
de Macbeth (personagem de Shakespeare), 
“uma história contada por um idiota, cheia 
de fúria e tumulto, nada significando”16.

O documento chega a falar de uma 
separação entre questões de filosofia (en-
tenda “ciência”) e questões de fé (I, 1,9). 
Ele apresenta os conhecimentos da “razão 
natural” (a filosofia e a ciência) como um 
dos muitos elementos que formam o co-
nhecimento maior da fé depositado, não na 
Bíblia, mas na Igreja. Noutras palavras, o 
depósito da fé (depositum fidei) pode viver 
sem um de seus elementos, pois é maior 
do que ele, mas aquele elemento sozinho, 

não será nada sem o depósito que o abriga. 
Novamente vê-se enfatizado o papel dire-
tivo da Igreja sobre a razão dos homens, 
incluindo aquela que não demanda reflexão 
teológica. Novamente, parece estranho que 
o texto olvide a realidade de Deus como 
Criador, conforme exposto em destaque na 
primeira mensagem angélica. 

dies domini

A carta apostólica Dies Domini foi, 
possivelmente, um dos documentos papais 
com maior número de referências bíblicas. 
Diferente dos demais, este não repousa sua 
argumentação maiormente numa esfera fi-
losófica, mas num arrazoado escriturístico. 
Começando pelo Gênesis, perpassando o 
Êxodo e a história de Israel, o texto adentra 
as páginas do Novo Testamento sistemati-
zando uma verdadeira Teologia do Sábado 
que agradaria a todo guardador do sétimo 
dia, não fosse a indicação, já no início, 
de que este aprofundamento serve apenas 
“para se chegar à plena compreensão do 
domingo” (Dies Domini, I, 8). 

O que se constata, pois, é um esforço 
hermenêutico que constrói uma excelente 
base para depois cobrir o teto com folhas de 
palmeira. Ou seja, sistematiza-se toda uma 
argumentação sabática para concluir que o 
domingo é o verdadeiro dia de repouso. Se 
tais premissas fossem usadas num exercício 
de lógica dedutiva, teríamos configurada a 
falácia dos argumentos. 

O documento procura justificar nos 
tempos apostólicos a guarda do domin-
go, não obstante admita que a guarda 
do sábado permanecera insistente em 
solo cristão até, pelo menos, meados do 
quarto século, no período de Gregório de 
Nissa (cf. II, 23). Também admitiu, sem 
maiores relutâncias, que houve na Igreja 
uma intuição perspicaz de cristianizar o 
“dia do sol” (dies solis) – feriado romano 
em homenagem ao deus Mitras – conver-
tendo-o em uma pretensa homenagem a 
Cristo – dies Christi (II, 27).

O papel de Constantino também é 
destacado como havendo permitido aos 
cristãos ter no domingo mais que um dia 
de culto, um descanso sabático. Isto graças 
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ao decreto civil que estabeleceu este dia 
como feriado obrigatório em todo o império 
romano (IV, 64).

Relembrando a importância da legislação 
constantiniana para o feriado dominical, o 
papa adiciona que “a ligação entre o dia do 
Senhor [i.e. o domingo] e o dia de descanso 
na sociedade civil tem uma importância e 
um significado que ultrapassam o horizon-
te propriamente cristão. ... E, no contexto 
histórico atual, permanece a obrigação de 
batalhar para que todos possam conhecer a 
liberdade, o descanso e o relax necessários à 
sua dignidade de homens, com as relativas 
exigências religiosas” (IV, 66).

Vê-se, portanto, que não se trata, como 
se poderia supor, de pedir aos governos 
civis uma facilitação para a guarda do 
domingo por parte dos fiéis católicos. As 
exigências do papa vão mais longe, elas 
“ultrapassam o horizonte cristão”, ou seja, 
envolvem a todos. Ele ainda relembra aos 
leitores que a sociedade civil transformou 
o “descanso dominical” – que era um ponto 
indiscutível na legislação laborativa –  num 
mero “fim de semana” gasto em recreações 
e atividades próprias a outros dias festivos 
que não o dia do Senhor (Introdução, 4). 
A conclamação, pois, implícita não é para 
tornar o domingo “livre”, mas antes “obri-
gatório”. Seu propósito é levar os cidadãos 
a guardá-lo conforme o mandamento da 
Igreja. 

Para o papa, a guarda do domingo, 
que antes era uma prática espontânea, só 
progrediu quando se tornou juridicamente 
sancionada, e assim deveria ser no futuro 
(II, 30). “A legislação civil”, continua ele 
à frente referindo-se aos cristãos, deve 
ter em conta “o seu dever de santificar o 
domingo” (IV, 67).

Em momento algum, a carta apostólica 
menciona as minorias cristãs que guardam 
outro dia que não o domingo papal. Seu 
teor parece prescindir de tais grupos fa-
zendo supor que a oficialização do repouso 
dominical beneficiaria a todos, incluindo 
os não-cristãos (IV, 65). 

Contrariando o teor da primeira men-
sagem angélica, o domingo não relembra 

em nada a função de Deus como Criador 
do universo. Justificar sua guarda na res-
surreição de Cristo é criar um argumento 
de autoridade pontifícia e não bíblica. 
Aliás, é justamente o caráter pontifício, 
voltado a recuperar a força política de 
Roma, que emoldura todo discurso de 
João Paulo II.

ut unum sint

Esta foi a primeira encíclica de João 
Paulo II aludindo ao ecumenismo cristão. 
Seu título (“que sejam um”) relembra a 
última oração de Cristo pelos apóstolos 
conforme registrada em João 17:21. Aqui, 
no entanto, a releitura de Roma tem um 
significado adicional àquele apresentado 
pelo Senhor. Enquanto o Mestre pedia que 
todos fossem um em igualdade, o papa roga 
que todos sejam um “em igualdade”, mas 
subordinados à direção de Roma.

Em diversos momentos, a despeito do 
tom gentil e conciliador, o papa relembra 
sua missão como pastor universal e substi-
tuto de Pedro, a quem foi confiada a ordem 
de fortalecer e reunir o rebanho disperso de 
Cristo. Diz ele:

Este é um preciso compromisso do Bispo 
de Roma enquanto sucessor do apóstolo Pedro. 
Desempenho-o com a profunda convicção de 
obedecer ao Senhor e com a plena consciência 
da minha fragilidade humana. De fato, quando o 
próprio Cristo confiou a Pedro esta missão especial 
na Igreja e lhe recomendou confirmar os irmãos, 
deu-lhe ao mesmo tempo a conhecer a sua debi-
lidade humana e uma particular necessidade de 
conversão: ‘E tu, uma vez convertido, fortalece os 
teus irmãos’ (Lc 22, 32). É na própria debilidade 
humana de Pedro que se manifesta plenamente 
como o Papa, para cumprir este especial ministério 
na Igreja, dependendendo totalmente da graça e da 
oração do Senhor: ‘Eu roguei por ti, a fim de que 
a tua fé não desfaleça’ (Lc 22, 32). A conversão 
de Pedro e dos seus sucessores apóia-se na oração 
mesma do Redentor, e a Igreja participa constan-
temente nesta súplica. Na nossa época ecuménica, 
caracterizada pelo Concílio Vaticano II, a missão 
do Bispo de Roma visa particularmente lembrar 
a exigência da plena comunhão dos discípulos de 
Cristo. (Ut unum sit, Introdução, 4).

Dois motivos são apontados por João 
Paulo II para a urgente união dos cris-
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tãos. O primeiro seria doutrinário e visa 
a proclamação do evangelho a um mundo 
que arrisca desdenhar de Cristo. Ele fala 
de uma corrente anticristã que procura 
dissipar o valor da cruz e esvaziá-la de seu 
significado. Note-se aqui a semelhança com 
o anúncio apocalíptico de um anjo voando 
apressado pelo meio do céu, tendo um 
Evangelho eterno para ser proclamado en-
tre as nações. Embora o texto não mencione 
diretamente esta passagem, torna-se notória 
a identificação católica com o primeiro anjo 
de Apocalipse 14:6. 

O segundo motivador ecumênico do 
papa seria o sangue de mártires modernos 
que são mortos em nossos dias. Embora 
não diga quem seriam esses mártires e 
quais as condições de seu martírio, o 
papa parece aludir a vítimas cristãs e não-
cristãs de regimes totalitários como os 
vistos em países muçulmanos. Mas neste 
aspecto é notório que a própria Igreja foi 
a maior fábrica de martírios da história! 
Milhões de pessoas morreram nos porões 
da Santa Sé, vítimas de especializados 
algozes do Santo Ofício. Sobre estes, o 
documento não tece detalhes, mas apenas 
utiliza-se de um eufemismo ao admitir 
que a Igreja possui falhas e que este é 
um tempo de perdão, e “de necessária 
purificação da memória histórica”, isto 
é, de esquecimento das atrocidades que 
a Igreja cometeu no passado (Introdução, 
2).

 Assim, o papa entende que
unidos na esteira dos mártires, os crentes 

em Cristo não podem permanecer divididos. Se 
querem verdadeira e eficazmente fazer frente à 
tendência do mundo a tornar vão o Mistério da 
Redenção, os cristãos devem professar juntos a 
mesma verdade sobre a Cruz (Introdução, 1).

Embora o documento tenha um tom 
que se conjuga de “cristão para cristãos”, 
não descarta a dimensão universal que 
abarca outros povos. Neste caso já não 
falaríamos de ecumenismo e sim de “di-
álogo inter-religioso”. O papa pretende 
chefiar o cumprimento da vontade de 
Deus que seria a unidade não apenas 
de cristãos, mas “de toda a humanidade 
dispersa” (I,6). Curiosamente, esta era a 

mesma missão de Ninrode ao estabele-
cer, contra o desígnio de Deus, a Torre 
de Babel. 

Mas seria errado almejar a unidade? 
Não, desde que seja em torno do que diz 
o Senhor e não do que comanda o líder 
humano. O problema de Babel não era 
unir o povo, mas fazer isso à custa de uma 
oposição aos reclames de Deus. No caso 
de Ninrode, a ordem divina era clara: o 
povo deveria espalhar-se e encher a Ter-
ra, mas o monarca tendia a colocar seus 
ditames acima da lei do Senhor. O exer-
cício ecumênico de João Paulo II não pa-
receu diferente; embora recheie seu texto 
de citações bíblicas, ele o faz igualando 
a autoridade da Bíblia à autoridade da 
Igreja que ele chama de Santa Tradição. 
Nos casos de divergência entre as fontes 
(Bíblia e Tradição), sua sugestão é que os 
fiéis ouçam a interpretação do Magistério 
de Roma, pois sua palavra é voz de Deus a 
ser seguida de modo inconteste, ainda que 
contrarie os ditames da Bíblia Sagrada. 
Esta é, diga-se de passagem, uma marca 
vista em todos os documentos produzidos 
por João Paulo II. Sua preocupação estava 
mais voltada a não contrariar concílios e 
papas anteriores do que contrariar a Bíblia 
Sagrada que deveria ser a única regra de fé 
e prática para o povo de Deus.

O diálogo põe os interlocutores diante de 
verdadeiras e precisas divergências que tocam a 
fé. Estas divergências hão de ser encaradas, sobre-
tudo, com sincero espírito de caridade fraterna, de 
respeito às exigências da própria consciência e da 
consciência do próximo, com profunda humildade 
e amor à verdade. Nesta matéria, o confronto tem 
dois pontos de referência essenciais: a Sagrada 
Escritura e a grande Tradição da Igreja. Serve de 
ajuda aos católicos o Magistério sempre vivo da 
Igreja. (I, 39 grifo nosso)

Entre os elementos “inegociáveis” do ca-
tolicismo, e que não podem ser retirados ou 
ignorados no processo ecumênico, estão: 

(1) as relações entre Sagrada Escritura, su-
prema autoridade em matéria de fé, e a Sagrada 
Tradição, indispensável interpretação da palavra 
de Deus; (2) a Eucaristia, sacramento do Corpo 
e do Sangue de Cristo, oferta de louvor ao Pai, 
memória sacrifical e presença real de Cristo, efu-
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são santificadora do Espírito Santo; (3) a Ordem, 
como sacramento, para o tríplice ministério do 
episcopado, do presbiterado e do diaconado; (4) 
o Magistério da Igreja, confiado ao Papa e aos 
Bispos em comunhão com ele, concebido como 
responsabilidade e autoridade em nome de Cristo 
para o ensino e preservação da fé; (5) a Virgem 
Maria, Mãe de Deus e Ícone da Igreja, Mãe espi-
ritual que intercede pelos discípulos de Cristo e 
pela humanidade inteira. (III, 79).

Engana-se, porém, quem interpreta estes 
elementos como sendo apenas aquilo de que 
a Igreja católica diz não poder abrir mão a 
fim manter firme sua identidade. O sentido 
do texto é mais amplo em suas entrelinhas. 
O desejo do papa é aplicá-los a toda a cris-
tandade. Logo, o ecumenismo proposto é 
mais do que uma união; é uma unificação 
de preceitos confessionais! O que o chefe 
de Roma pretende 

não se trata, neste contexto, de modificar o 
depósito da fé, de mudar o significado dos dogmas, 
de banir deles palavras essenciais, de adaptar a 
verdade aos gostos de uma época, de eliminar cer-
tos artigos do Credo com o falso pretexto de que 
hoje já não se compreendem. A unidade querida 
por Deus só se pode realizar na adesão comum 
ao conteúdo integral da fé revelada. Em matéria 
de fé, a cedência está em contradição com Deus. 
(I,18 grifo nosso). 

O grande problema aqui é que a Igreja 
substituiu, ao longo dos anos, verda-
des bíblicas por dogmas eclesiásticos e 
acrescentou regras de fé que não possuem 
nenhum fundamento escriturístico. Há 
séculos o catolicismo deixou de ser o 
depositum fidei do cristianismo. Assim, 
a unidade que ela almeja não é em torno 
da Revelação Bíblica, mas dos postulados 
do Magistério, o que pode facilmente ser 
identificado com o vinho da prostituição 
que a Babilônia mística oferece aos reis 
de toda a terra.

Enquanto Apocalipse 18:4, em conso-
nância com o terceiro anjo, apela para uma 
saída de Babilônia, a Igreja identificada 
com esse sistema impele a todos os que 
estão fora para que “entrem” no seio de sua 
comunhão. Diz o texto: 

a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, 
governada pelo sucessor de Pedro e pelos Bispos 

em comunhão com ele, e contemporaneamente, 
reconhece que fora da sua comunidade visível, se 
encontram muitos elementos de santificação e de 
verdade, os quais, por serem dons pertencentes à 
Igreja de Cristo, impelem para a unidade católica 
(I,10 grifo nosso).

Finalmente, não se poderia deixar de 
mencionar a seqüência explicativa desta 
encíclica que é o polêmico documento Do-
minus Iesus expedido pela Congregação 
para Doutrina da Fé – órgão que substituiu a 
inquisição e o Santo Ofício na hierarquia da 
Igreja Católica. Quem o assina é o próprio 
Joseph Ratzinger, que se tornaria posterior-
mente o substituto de João Paulo II, agora 
sob o nome de papa Bento XVI. O ultra-
conservadorismo exposto no documento 
revela-nos muito acerca do perfil deste 
novo pontífice que, se possível, reavivará o 
totalitarismo católico dos tempos antigos.

Repetindo praticamente todo o teor da Ut 
unum sint, este texto de Ratzinger, embora  
não contenha a assinatura papal, também 
assume uma considerável importância 
político-eclesiástica quando enfatiza a 
necessidade da união entre os povos. Não 
obstante, acentua com mais ênfase que a 
aproximação não deverá ser linear, mas 
piramidal, tendo o papado no topo hierár-
quico deste novo movimento de unificação 
cristã. O anticristo  descrito por João tam-
bém pretende possuir um poder de extensão 
mundial, caracteristica esta que se acentua 
numa época de globalização como a que 
vivemos (cf. Ap 13:3 e 8).

cOnclusãO

Não seria possível concluir esta breve 
análise sem mencionar que Ratzinger (ou 
Bento XVI) foi a figura chave que esteve 
por detrás da maioria dos documentos pon-
tifícios de João Paulo II e, talvez por isso 
mesmo, tenha sido eleito o novo papa. 

Que rumos ideológicos serão seguidos 
neste novo pontificado é difícil saber. Mas 
uma coisa é certa: a contínua insistência de 
reunir o mundo, não em torno de Cristo, 
mas em torno de Roma, relembra muito 
de perto o despotismo medieval que, por 
sua vez, espelhava o comportamento dos 
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imperadores da antiga Roma. 
Estaríamos presenciando a volta do 

império romano ao poder? É possível que 
sim, mas ele volta de maneira disfarçada. 
Troca os louros de César pela pretensa 
coroa de Pedro e se assenta no trono do 
primadoapostólico, “ostentando-se como 

se fosse o próprio Deus” (2Ts 2:4). Cabe 
aos que se preocupam com as verdades 
bíblicas ficar alerta, interpretando com 
sabedoria os sinais dos tempos, pois o 
Senhor voltará e cumprirá sua promessa. 
Ele virá julgar Babilônia e todos os que 
aderirem à sua  legislação.


