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Projeto de Voto de Pesar n.º 224/XV

Pelo falecimento do Papa Emérito Bento XVI

No último dia de 2022, faleceu, aos 95 anos, Joseph Ratzinger, que, com o nome pontifício Bento 

XVI, sucedeu, em 2005, a João Paulo II na liderança da Igreja Católica.

Oriundo da Baviera, na Alemanha, onde foi ordenado padre em 1951, Ratzinger foi um eminente 

teólogo. Destacou-se enquanto pensador e intelectual, produzindo sólida reflexão, nomeadamente 

em torno da união da fé e da razão, e lançou importantes pontes de diálogo com não crentes.

Teve um papel de relevo no Concílio Vaticano II, onde o jovem - embora já reputado - professor 

de teologia participou enquanto consultor teológico. Depois, assumiu durante um longo período

a importante responsabilidade de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. 

Foi eleito Papa em 2005, desempenhando o cargo até 2013, altura em que renunciou, invocando 

não ter as forças e a idade necessárias às exigências do seu exercício, no que foi a primeira vez na 

história moderna que um Papa abdicou voluntariamente à chefia da Igreja Católica. Na sequência

deste histórico gesto, tornou-se “Papa Emérito”, numa inédita coabitação com o seu sucessor, mas 

cumprindo escrupulosamente o seu voto de recolhimento e discrição. 

O seu legado refletirá certamente a importância deste gesto fundacional, bem como o empenho e 

a dedicação que Bento XVI revelou no seu magistério, em tempos difíceis para a Igreja Católica.

A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo 

falecimento do Papa Emérito Bento XVI, endereçando à Igreja Católica e a toda a sua comunidade 

as mais sentidas condolências.

Palácio de São Bento, 5 de janeiro de 2023

As Deputadas e os Deputados


