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APRESENTAÇÃO À EDIÇÃO BRASILEIRA

“F açamos o elogio dos homens ilustres.” Assim começa o ca-

pítulo 44 do livro do Eclesiástico. Sem a brevidade desse 

célebre capítulo, a amplíssima biografia de Bento XVI es-

crita por Peter Seewald se insere na fila das obras que contribuem para 

honrar a história de grandes personagens.

Com Bento XVI – A vida, Peter Seewald, jornalista bávaro, con-

tribui para o conhecimento objetivo dessa figura eclesial de primeiro 

relevo. O desenrolar da história permite conhecer melhor seus ato-

res, confere perspectiva para destacar o que importa, separando-o de 

percepções e interpretações demasiado condicionadas pelo imediato. 

Para que isso ocorra, porém, é necessário que informações seguras se-

jam conservadas e reunidas. A obra que agora se tem em mãos oferece 

essa contribuição. De certo modo, por sua amplitude e pelo acesso 

especial do autor às fontes diretas de informação, ela se destaca entre 

outras já disponíveis.

O autor publicou quatro livros de entrevistas com o biogra-

fado. Os dois primeiros, O sal da terra (1996) e Deus e o mundo 

(2000), são do período em que o cardeal J. Ratzinger ocupava o 
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cargo de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. O primei-

ro traz elementos biográficos do purpurado alemão. O segundo é 

mais propriamente teológico; nele são tratadas as virtudes teologais, 

além da visão de Deus e de Jesus, do homem e do mundo, e, é claro, 

da Igreja.

O terceiro foi publicado durante o pontificado de Bento XVI: 

Luz do mundo (2010), contendo uma análise dos desafios mais premen-

tes no período do seu ministério petrino. Articula-se em três grandes 

blocos temáticos: o “futuro” da Igreja – os caminhos vislumbrados pelo 

papa alemão para a sua renovação –, o próprio pontificado e a consu-

mação da história, com o retorno de Jesus Cristo. Em seu conjunto, 

essas obras testemunham como o papa estava aberto a todas as interpe-

lações do mundo contemporâneo.

Por fim, já da fase da emeritude, O último testamento (2016) 

é como um balanço comovente e sincero do seu pontificado, uma 

explicitação dos motivos de sua renúncia, revisitando mais uma vez 

a vida daquele que o Senhor quis como sucessor de Pedro, profunda-

mente marcada pelos caminhos da teologia no século XX. Seewald 

relata, em vista do conjunto desta produção, que foram feitas mais 

de duas mil perguntas.

Além da vasta informação que recolheu em vista da publicação 

dessas obras, para a redação da presente obra o autor consultou ainda 

diversas outras fontes: livros, cartas, fotografias, jornais, revistas, diá-

rios, vídeos, entrevistas, biografias já disponíveis, análises da obra teo-

lógica. Entre esses registros, merece destaque a autobiografia parcial, 

publicada em 1997, que tem duas edições em português, A minha 

vida (2005) e Lembranças da minha vida (2007). Ao longo de mais 

de 25 anos de proximidade, o autor estabeleceu relações próximas 

com Bento XVI. O relato dos anos de infância do futuro pontífice, 
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o período de formação, de ensino universitário, de colaboração no 

Concílio Vaticano II, é enriquecido com informações de difícil acesso. 

Informações pessoais sobre momentos de grande importância, como 

o da eleição pontifícia e da renúncia ao exercício do pontificado, não 

seriam acessíveis de outro modo.

Além da consulta a registros, o autor se encontrou também 

com pessoas próximas a Bento XVI, como antigos conhecidos, en-

tre os quais seu irmão, monsenhor Georg Ratzinger, e pessoas que 

compartilham há anos seu dia a dia, como o secretário dom Georg 

Gänswein. Graças a essa meticulosa pesquisa, Seewald oferece uma 

imagem viva de Bento XVI. Uma biografia que se pode considerar, 

sob vários aspectos, definitiva.

A apresentação atenta do contexto é outro aspecto que me-

rece destaque. O leitor é situado nos diferentes contextos em que 

a vida narrada efetivamente foi vivida, cada lugar é apresentado em 

sua história, cada fase é caracterizada. Acontecimentos mais significa-

tivos recebem atenção especial. Além da busca pela objetividade da 

informação, o autor exprime também sua opinião. E ela nem sempre 

é laudatória. Por exemplo, sua opinião sobre a capacidade de governo 

do biografado e sobre sua dificuldade no enfrentamento de conflitos 

é exposta sem rodeios.

O homem, seu pensamento, suas decisões e algumas das conse-

quências destas, pelo modo com que são apresentados, dão ao leitor a 

impressão de que ele assiste a tudo ao vivo. O autor é jornalista profis-

sional. À objetividade com que expõe o resultado de sua pesquisa, ele 

acrescenta qualidade narrativa envolvente.

Cremos que um detalhe adicional pode ser informado aqui: 

quando entrevistou Ratzinger pela primeira vez, o autor era agnós-

tico. “Eu já tinha deixado a Igreja havia muito tempo”, disse ele em 
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O sal da terra. E acrescentou: “Sair da Igreja é muito fácil. Regressar 

é mais difícil”. Entretanto, a providência de muitos modos preparou 

o caminho de retorno à fé do entrevistador, e um deles foi o contato 

com Joseph Ratzinger. No breve relato do seu caminho de conversão, 

Meu Deus! Como voltei para Deus, ele afirma que o encontro com o 

prefeito deu início ao seu processo de conversão, deu-lhe “o impulso 

necessário para dar o grande passo que faltava depois dos inúmeros 

pequenos passos que já tinha dado”. Isso só mostra que quem conhece 

verdadeiramente um homem de Deus não pode deixar de ser tocado 

e inspirado por seu testemunho.

Só se conhece uma figura como Ratzinger mergulhando no 

entremeado de fios humanos, teológicos, eclesiais que compõem a 

tessitura da vida de um homem que tanto marcou o século XX. Mas 

a conclusão de Seewald, a partir dos seus diálogos com o purpura-

do alemão, é ainda mais bela: “pode ser mais vantajoso contemplar 

os vitrais de uma igreja do lado de dentro, pois assim estão ilumi-

nados”. Igualmente, há mais luz na vida de Ratzinger-Bento XVI 

quando vista por dentro, sem simplificações ou enquadramentos 

pré-estabelecidos.

A editora Paulus, que traduziu em língua portuguesa Ben-

to XVI - a vida, não mediu esforços para publicar esta importante 

obra. É justo que seja expressa a gratidão de tantos leitores que, por 

esse empreendimento, terão acesso a um conhecimento de Bento 

XVI que supera clichês tão propositadamente criados quanto tão 

frequentemente alimentados. Servir ao conhecimento objetivo deste 

homem, dados os postos que ele ocupou no serviço à Igreja, é servir 

ao conhecimento da história recente da própria Igreja. E é isso que 

fazem os editores, ao brindar o público de língua portuguesa com 

esta tradução. A Sociedade Ratzinger Brasil (SRB), que se ocupa 
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principalmente da tradução e da divulgação das obras teológicas de 

Joseph Ratzinger, saúda esta publicação e augura que seja frutuosa. 

Como afirma o sábio a respeito dos grandes homens, no já citado 

capítulo do Eclesiástico, “na sua posteridade, permanecem os seus 

bens” (v. 11).

 

+ Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Presidente da SRB

Monsenhor Antonio Luiz Catelan Ferreira
Professor na PUC-Rio

Secretário da SRB





“Meu impulso 

fundamental foi revelar, 

sob as incrustações, 

o verdadeiro núcleo da fé 

e conceder vigor e dinamismo 

a esse núcleo. 

Esse impulso é a constante 

de minha vida.”

Joseph Ratzinger


