
 

 

PAPA EMÉRITO BENTO XVI 
MENSAGEM DE PESAR DA DIOCESE DE CAMPO LIMPO 

 
    
             São Paulo, 31 de dezembro de 2022 
 
Queridos Irmãos e queridas irmãs 
 
Graça e paz! 
 
Com pesar, recebemos a notícia do falecimento do Papa Emérito Bento XVI, na manhã deste 
dia 31 de dezembro. Ao mesmo tempo que a notícia nos entristece, a fé na Ressurreição nos 
dá a certeza de que ele está vivo, em Deus, para sempre, confiados nas palavras de Jesus, que 
afirma: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E 
todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre” (Jo 11,25-26).  
 
Agradecemos a Deus o dom da vida do Papa Emérito Bento XVI, assim como o seu pontificado 
marcado pela riqueza do seu testemunho de fé e pelos ensinamentos que nos deixou, dentre 
esses, a sua insistência para a Igreja vencer todo tipo de relativismo, gerado pela sociedade 
moderna, que se torna obstáculo no seguimento de Jesus.  
 
A páscoa definitiva de Bento XVI acontece na Oitava do Natal e às vésperas da Solenidade de 
Santa Maria, Mãe de Deus e do início de um novo ano. Vale a pena recordar suas palavras 
sobre a “esperança”, que iluminam o nosso presente e o nosso futuro, e que continuam 
oportunas para o tempo no qual vivemos:  
 
“Precisamos de esperança – pequena ou grande – que, dia após dia, nos mantêm a caminho. 
Mas, sem a grande esperança que deve superar todo o resto, aquelas não bastam. Esta grande 
esperança só pode ser Deus, que abraça o universo e nos pode propor e dar aquilo que, 
sozinhos, não podemos conseguir... Deus é o fundamento da esperança – não um deus 
qualquer, mas aquele que possui um rosto humano e que nos amou até o fim: cada indivíduo e 
a humanidade no seu conjunto” (Spe Salvi, nº 31).  
 
Vamos nos unir em oração pelo Papa Emérito Bento XVI, que nos motivou ao amor e à 

esperança! Contemplando a face de Deus, e junto da Virgem Maria, possa interceder por toda 

a Igreja, em caminho.  

 

Fraternalmente,  

 

 

Dom Valdir José de Castro, SSP 
Bispo Diocesano de Campo Limpo 


