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BELÉM, QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2015

 papa Francisco chegou ontem 
a Washington, iniciando nos 
EUA a última etapa de uma 

viagem que o levou primeiramen-
te a Cuba. O pontífice foi recebido 
pelo presidente Barack Obama, sua 
mulher, Michelle, e pelo vice-presi-
dente Joe Biden.

Segundo a Casa Branca, o líder 
americano fez questão de ir à ceri-
mônia de boas-vindas na base mi-
litar de Andrews para simbolizar 
o forte respeito que os americanos 
sentem pelo Santo Padre.

De acordo com o porta-voz Josh 
Earnest, Francisco é uma fonte de 
inspiração não somente para os ca-
tólicos, mas para pessoas de todas 
as religiões em todo o mundo que 
compartilham os valores do papa.

Francisco, que mediou a apro-
ximação entre Cuba e EUA após 
mais de 50 anos de inimizade, 
resultando no restabelecimento 
de relações diplomáticas, viajou 
a Washington a bordo do avião 
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da Alitalia que o levou de Roma a 
Cuba. Obama, primeiro presiden-
te negro dos EUA e protestante, 
expressa uma grande simpatia 
por Francisco, a quem geralmen-
te chama de “papa dos pobres”.

A imprensa dos EUA faz uma 
grande cobertura da visita do pon-
tífice, que tem um índice de apoio 
de 66% dos americanos, segundo 
uma recente pesquisa. Mas seus 
apelos a favor dos pobres, contra o 
capitalismo selvagem e de comba-
te ao aquecimento global também 
renderam muitas críticas dos con-
servadores, dos meios econômicos 
liberais, de Wall Street ao ultracon-
servador Tea Party, e do Partido Re-
publicano.

O fato de chegar ao país proce-
dente de Cuba aumenta ainda mais 
a irritação daqueles que alegam que 
o papa é um marxista disfarçado ou 
um traidor da fé católica, muito fle-
xível com a doutrina.

Temas - Os temas que o pri-

meiro papa latino-americano deve 
abordar nos EUA, especialmente na 
quinta-feira (24) ante o Congresso e 
na sexta-feira (25) nas Nações Uni-
das, são altamente controvertidos. 

Entre eles figuram a proteção e 
recepção de migrantes; a defesa do 
meio ambiente, com um firme po-
sicionamento pela revolução ener-
gética radical e desaceleração eco-
nômica, segundo fontes vaticanas.

Também não faltarão críticas à 
ditadura da tecnologia e das finan-
ças, assim como a denúncia da res-
ponsabilidade dos vendedores de 
armas e das grandes potências na 
“terceira guerra mundial em cotas” 
em andamento. 

Sua visita será realizada sob 
forte medidas de segurança, já que 
o papa costuma viajar em veículos 
abertos para estar em contato com 
os fiéis. Francisco estará presente 
na Assembleia Geral da ONU em 
Nova York, que receberá 170 líderes 
mundiais. 
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