
O SUMIÇO DO PAPA



-Bom dia Vossa Santidade! disse sorridente o Secretário ao adentrar na suíte papal com a

bandeja de café. Ao observar melhor, viu que a cama estava desfeita e um barulho de ducha vinha

do banheiro contíguo,  enquanto uma voz familiar  entoava  com notas  de  barítono,  uma canção

ucraniana.

Colocou a bandeja sobre a mesa que ficava ao lado da cama e falou com voz alta o suficiente

para se fazer ouvir apesar da cantoria: -Vou deixar o seu café e volto daqui a alguns minutos para

repassarmos a Vossa agenda. Vossa Santidade tem uma audiência às dez horas com o  Patriarca

Russo.

A voz continuava ressoando debaixo do chuveiro e não houve resposata. O secretário deu

um sorriso e saiu do quarto resmungando consigo mesmo: -Como as coisas mudaram depois que o

Papa Francisco renunciou! O Papa Pedro II é muito diferente dos seus antecessores! Difícil saber o

que vai na cabeça dele, parece mais um cantor de rock do que um Papa…

Fazia um ano que o Papa Francisco, fragilizado pela idade avançada e recorrentes problemas

de saúde, sentindo-se impotente para levar a cabo as mudanças que tanto sonhara realizar na Igreja,

decidira seguir os passos de Bento XVI e , como se diz vulgarmente, pendurar as chuteiras!

As coisas vinham se deteriorando a passos rápidos em matéria  de religião.  Quase todas

vinham enfrentando crises de descrença, com exceção do Islamismo que crescia com o vento em

popa.  A  situação  política  mundial  estava  em  total  instabilidade,  principalmente  depois  da

prolongada guerra na Ucrânia, que demonstrou a incapacidade da Europa em fazer frente à tirania

de Putin. Este, continuava dando as cartas, e com a China lhe dando suporte, se sentia invencível.

Justamente, para tentar dar à sofrida Ucrânia um pouco mais de esperança em dias melhores,

o Conclave reunido para escolher o sucessor do ‘Velho Chico’, manipulou suas cartas para eleger

um jovem cardeal ucraniano, de apenas 50 anos, como novo Papa.

Se décadas atrás o então Cardeal Wojtyla, sacudiu a poeira do Vaticano com seus ares de

atleta, o novo inquilino da Cátedra superou em muito o polonês. Mais jovem, com um físico de dar

inveja, típico de um exímio esportista. Era adepto de artes marciais e praticava o Taekwondo, luta

coreana cujos princípios se encaixavam totalmente na sua personalidade.

Não era muito alto, apenas um metro e oitenta e dois, mas a musculatura bem desenvolvida

lhe dava  aparência de  ter  mais  estatura.  Tinha olhos  azuis  cor  de violeta,  pele  clara e  cabelos

escuros e cacheados. O rosto ligeiramente quadrado, lhe dava um ar bem masculino e sexi. Muitas

mulheres e uns tantos fãs do arco íris, simplesmente sonhavam em tê-lo entre quatro paredes e

explorarem suas habilidades… A voz, também, era um misto de Eros Ramazzotti e Garou (este

último, inclusive, guardava certa semelhança com ele). Era excelente guitarrista e adorava música

‘pop’.  Em  suma,  um  Papa  do  outro  mundo,  era  a  definição  mais  apropriada  para  o  Cardeal

Stanislaw Wolenski, ou melhor, Papa Pedro II. 



A própria escolha do nome papal já demonstrava o caráter provocativo e desafiador do novo

Pontífice. Desde que há séculos, supostas profecias atribuídas a São Malaquias apontavam o nome

de Pedro para quem seria o último papa, jamais algum eleito se arriscou a assumir o nome e testar a

sorte. Wolenski, porém, resolveu encarar o desafio. Há um ano, portanto, havia um novo Pedro na

Cátedra de Roma!

Com ele, mudanças estruturais que até então vinham sendo postergadas começavam a tomar

forma. O casamento de divorciados e a ordenação de mulheres estavam na pauta do dia e se dava

como certa a aprovação de tais medidas ainda naquele ano. A Igreja precisava de um sopro de vida e

o ‘mofo’ de certos dogmas precisava ser tirado para que a religião voltasse a ser aquilo que Cristo

pregou: Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo!

Séculos de mentiras, corrupção e crimes cometidos em nome de Deus, tinham que ter os dias

contados se o Catolicismo ainda quisesse se manter vivo nos dias de hoje. A ameaça do inferno não

fazia mais nenhum jovem se curvar diante de um padre em busca de absolvição, quando as mídias

sociais revelavam todos os dias os desmandos de bisbos e prelados, praticando abusos de todos os

tipos. Se o inferno por eles apregoado, de fato, existia, como eram capazes de cometer os pecados

que levariam qualquer mortal a ser queimado na chama eterna? Se o que pregavam era a palavra de

Deus, como eles próprios não a vivenciavam em seu dia a dia?

Logicamente, nem tudo era joio. Havia, ainda, alguns tantos grãos de trigo na seara católica,

mas estes precisavam se unir para tentar reverter o jogo e Wolenski ainda não sabia com certeza se

ele próprio era joio ou trigo. As dúvidas o dominavam e a fé claudicava desde que se instalara no

Vaticano e começara a se inteirar dos segredos que ali habitavam... 

Vinte minutos depois de ter deixado o quarto do Papa, o Secretário voltou para repassar os

detalhes da agenda conforme havia dito ao deixar a bandeja de café. Ao abrir a porta, a estranheza o

assaltou  de  imediato.  Não  havia  sinal  do  Papa  no  recinto  e  o  barulho  da  ducha  e  a  cantoria

continuavam exatamente como quando saíra do local. O fato era inusitado! O mesmo jamais se

demorava tanto no banho e ademais,  não haveria tempo para discutir  todos os tópicos antes de

começar a audiência agendada. Preocupado com o atraso, bateu na porta do banheiro, chamando o

Pontífice. Não houve resposta! Insistiu novamente e nada aconteceu. Já alarmado com a situação, se

deu conta que a música era a mesma de quando estivera ali minutos antes. Atônito, esmurrou a porta

para ter certeza de ser ouvido apesar da cantoria, gritando o nome do Papa. Absolutamente nada de

resposta!

O Secretário, apavorado, saiu em busca de socorro, supondo que o Papa tivesse tido algum

problema durante o banho e estivesse desacordado. De imediato, dois membros da Guarda Suíça,

acompanhados de um médico, entraram no quarto seguindo o Secretário e sem maior esforço os

guardas arrombaram a porta do banheiro .



Surpresa e espanto foi a reação que tiveram! O banheiro estava vazio e enquanto a ducha

deixava escorrer a água sem cessar, a música continuava, saindo diretamente de um pequeno celular

deixado em cima da pia.  O celular do Papa que havia sido programado para tocar até acabar a

bateria…

Numa ensolarada laje no Vidigal, Gleyciane servia um café da manhã a um único hóspede

que aparecera  procurando um quarto  naquela  semana.  Já  havia  quase  cinco  anos  que  a  Covid

prejudicava os seus negócios. O Brasil estava saindo da chamada quarta onda e muitos estrangeiros

ainda se sentiam inseguros em aparecer por aqui. Infelizmente para ela e seu irmão gêmeo Gleyson,

que exploravam o local, eram os ‘gringos’ que mantinham a receita necessária para fazer prosperar

o ‘Hostel’. Portanto, eram tempos de vacas magras para os dois empreendedores.

A jovem enquanto colocava um prato com sanduíche de queijo minas e uma xícara de café

na frente do cliente solitário, não se conteve em comentar o assunto que, há três dias, enchia o

noticiário do Brasil e do mundo: o sumiço do Papa!

-Gente! Parece coisa de final do mundo! O senhor está sabendo? O Papa Pedro desapareceu! Parece

que deram um sumiço no coitado! Como fizeram uma coisa dessas com um homem de Deus? O

povo não respeita nem Papa!

-Eu não compreender bem você, não ‘parlo bene’ sua língua, disse o homem, com um sotaque

carregado.

-Está dando direto na TV! O Papa sumiu! Ninguém sabe se é sequestro, se mataram o homem, só se

sabe que ele está desaparecido.

Ele deu um sorriso e depois de engolir o pedaço do sanduíche, falou com voz mansa: -Fica

tranquila. Ele vai aparecer…

A moça o olhou com ares de dúvida e o deixou a sós com o seu sanduíche e sua xícara de

café, se afastando da laje.

Wolenski chegara no Rio exatamente há três dias. Havia planejado tudo com precisão há

algumas semanas. Estava atravessando a maior crise de fé de sua existência. De repente, uma vida

inteira de Igreja lhe parecia uma enorme farsa. Tudo que acreditara e o levara a entrar no Seminário

vários  anos  antes,  agora  não  parecia  fazer  sentido.  Nada  resistia  a  uma  análise  lógica,

principalmente quando se comparavam os dados históricos armazenados nas dezenas de milhares de

livros guardados no próprio Vaticano. A gota de água que fez transbordar o cálice de suas dúvidas,

foi o processo de canonização de um Papa, que vinham tentando fazê-lo concluir, apesar de suas

reticências  sobre  a  conduta  ambígua  do  ‘candidato  a  santo’.  A pressão  só  aumentou  a  sua

desconfiança sobre o verdadeiro sentido de declarar  alguém habilitado às  honras celestes.  Essa

prerrogativa cabia apenas a Deus e não aos homens, concluiu ele  indignado.  Precisava dar  um

tempo! Deixar tudo para trás e tentar recuperar a sua fé, se é que ainda seria possível…



A escolha de refugiar-se ali tinha uma razão afetiva importante. Sua bisavó, que falecera

quando ele tinha 5 anos, contava aos familiares que era filha bastarda do Imperador do Brasil, Pedro

II. A mãe tinha sido uma exuberante bailarina russa e em uma das viagens do monarca à Russia, os

dois tiveram uma tórrida noite de amor que culminou no nascimento dela em 1895! De fato, uma

foto autografada do imponente Pedro de Alcântara continuava emoldurada na sala de visitas de seus

pais em Kiev, tendo resistido ao tempo e aos bombardeios da guerra recente. 

A vontade de conhecer o país do ancestral famoso o impelira a vir para o Rio. Queria saber

como era a cidade onde o mesmo reinara mais de um século atrás. Aliás, o próprio nome papal, ao

contrário do que todos pensavam, nada tinha a ver com São Pedro, o fundador da Igreja, mas com o

parente brasileiro, não menos ilustre!

Enquanto o Vaticano era virado no avesso numa tentativa de encontrar uma pista que levasse

à solução do enigma, culpando a KGB pelo sucedido, no Vidigal, o Papa fazia os seus planos de

estadia na Cidade Maravilhosa. Queria saber como se inteirar, da melhor maneira possível, da vida

do seu real antepassado.  Na semana seguinte, o monarca seria o tema do desfie da Mangueira no

Carnaval carioca. Wolenski cogitava seriamente em descolar um jeito de participar do desfile em

homenagem ao trisavô. Apesar de nunca ter aprendido o samba, parecia que o ritmo fazia parte de

sua memória genética e já se imaginava arrasando na Sapucaí.

Se voltaria a ser Pedro II, sucessor do Pedro Pescador e fundador da Igreja, ou se mandaria

tudo às favas para ser apenas um descendente do Pedro Imperador, curtindo as maravilhas do Brasil

Moreno, por enquanto não sabia… e por falar em moreno, a morena Gleyciane, com seus olhos

verdes e seu gingado de passista da São Clemente, era bem capaz de dar uma ajudazinha na sua

tomada de decisão, pensou ele rindo consigo mesmo olhando a moça descer a escada que saía da

laje…

                                                …………………………………...


