
«roma 
caput 

mundi...»

«roma, capital
do universo», 

diziam os
antigos.

se césar tivesse vivido quatro séculos mais tarde, teria podido acrescentar:
«roma, capital da cristandade».

e se ainda estivesse entre nós, caro vince, concluiria 
certamente com «roma, capital do instinto 

de sobrevivência que permitiu à igreja católica 
perdurar mais de 1600 anos».

então, meu rapaz? mostra-me
que a tua aprendizagem do
organograma da cúria pro-
gride e diz-me quem são 
estes prelados com ar
de conspiradores
que se dirigem ao 
nosso primeiro-
-ministro...
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o pequeno é o cardeal gruut, substituto para os assuntos gerais da secretaria de estado. à sua 
direita, o cardeal di origio, presidente da administração do património da sede apostólica...

à sua esquerda, o cardeal stanislaw kowilsky, 

presidente da prefeitura dos assuntos 

económicos da santa sé...

... e atrás deles, 

temos...

Perfeito, vince, muito 

bem. diz-me antes se, 

entre os jovens padres 

que os seguem, há algum 

que não reconheças.

sim, o que fecha 
o cortejo, com 
o computador a 

tiracolo...

bem observado! é o único 
que não integra ainda 

oficialmente um dicastério 
da cúria romana. foi 

monsenhor blackrose 
que o convidou para esta 
reunião, pois tem um papel 
importante de conselheiro 

a respeito do futuro
dos meios de que 

disporão os guardiões.

como podes 
ver, esta gente 
não nos aprecia 

particularmente...

vem, quanto menos 

nos virem, melhor se 

portará o pequeno 

mundo do vaticano.
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esta reunião dos responsá-
veis do orçamento do estado 
foi organizada pelo próprio 

cardeal jonovovitch. o 
caso de davos encorajou-o 

a acelerar a execução de 
decisões difíceis, por mais 
dispendiosas que sejam...

a igreja sempre teve inúmeros

inimigos e desde a origem das

nossas instituições que os 

responsáveis da cúria

falham na sua defesa...

mas este famoso «novo 

templo» que está por detrás 

da patifaria de davos* é um 

inimigo decididamente voltado 

para a modernidade, o que

o torna ainda mais perigoso 

que aqueles que já tivemos

de combater.

reunimo-nos hoje aqui 
para retirar as devidas 

lições dos últimos 
acontecimentos de davos. 
com efeito, os nossos 

inimigos, que jamais hesita-
ram em utilizar a traição,
a perfídia, por vezes o 

veneno e frequentemente
as armas...

... sabem manejar melhor que nós 

duas armas absolutas do século 

xxi: a tecnologia e a informação.

é urgente recuperarmos o 

nosso atraso nestes domínios.

disso depende a nossa

sobrevivência...

é imperativo retomarmos a vantagem 
dotando os nossos serviços de 
informações das ferramentas de 

observação mais eficientes!

urge investirmos num 

sistema de vigilância dos

continentes através de

uma rede de satélites

que nos pertença!...

ah! lá 

vamos nós, 

monsenhor 

blackrose!

ainda e sempre os seus famosos 

serviços de informações dos 

quais não sabemos quase

nada! exceto que nos

custam anualmente «uma

basílica». se isso continua,

vai obrigar o nosso amigo

di origio a vender todo

o nosso património!

chega,chega,
cardealcardeal
gruut!gruut!

* ver volume 2, fim de semana em davos.
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de futuro, peço-lhe 

que controle a 

sua propensão para 

alusões pérfidas na 

minha presença...

se monsenhor blackrose 

permanece discreto 

relativamente aos serviços 

de informações que dirige, 

é a meu pedido expresso

e no interesse geral...

não nos enganemos no alvo! 

este «novo templo», como 

parece autodesignar-se, 

infiltrou-se já no seio 

da nossa hierarquia...

o caso de davos 

confirmou-o...

confirmou-nos igualmente que

foi graças aos nossos serviços 

de informações e proteção que 

o pior pôde ser evitado.

claro, claro, cardeal 
jonovovitch... a sua 

presciência e capacidade
de análise do perigo não 

estão em causa, pode
estar certo disso...

no entanto... 
enquanto presidente 
da prefeitura dos 

assuntos económicos, 
tenho de reconhecer 
que as despesas nesse 

domínio...

para o tranquilizar a esse respeito, cardeal kowilsky, 

tenho o prazer de lhe anunciar que o bom senso e a 

diligência do cardeal feuster nos permitiram conservar 

uma grande parte do dinheiro que os traficantes

de davos contavam recuperar depois de o fazerem 

transitar pelas nossas contas.

está a dizer que 

finalmente teremos 

lucrado com...?

com efeito, eminência, eles
não tiveram tempo de

transferir a maior parte
dos ganhos bolsistas
para as suas contas... 

esses ganhos permanece-
ram nas nossas contas. 

claro que os operadores 
depressa restabeleceram a 
ordem normal das coisas
após esse fim de semana 
insano. entretanto, os

nossos ganhos permane-
ceram substanciais.

não lhe parece que isso

é um pouco... como

dizer, hum...? imoral, claro! 

bem pode 

dizê-lo!

ora, ora, não seja insultuoso. esses ganhos

são fruto daquilo a que chamo o «bom senso»

do cardeal

feuster...

e vamos
utilizá-los 
para nos 

proporcionar 
os meios para
contra-atacar
esses patifes!
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estando a questão puramente 
financeira em grande parte resol-
vida, vamos passar à apresentação 
«powerpoint» do nosso projeto 
de lançamento de um satélite de 
observação que nos preparou

o nosso jovem e brilhante
padre von schtagen.

... e esses pequenos satélites 
deverão dar-nos uma ajuda eficaz 

na deteção e controle dos 
centros de decisão desse «novo 

templo». da nossa parte, temos de 
continuar a localizar as ovelhas
ronhosas da nossa hierarquia.

acha que ainda pode 

haver muitos outros 

«padres giulio» nas 

nossas fileiras?*

claro, mas sem dúvida nenhuma. 
a estratégia deles é a da 
infiltração. prepara-se um 

verdadeiro putsch doutrinal 
que se imporá tranquilamente

a partir de dentro.

um putsch 

doutrinal?

temos em mãos tanto um combate político 
quanto uma luta espiritual; a política é apenas 

a face pública do que se está a tramar. a 
propaganda modernista faz passar a nossa 

instituição por obsoleta.

considerando que a
igreja e a sua cúria estão
desfasadas dos desafios
complexos da mundialização,
por exemplo... veja a 

questão da sida!

ridicularizando qualquer

noção de crença, abre-se o

mercado da fé a todo

o tipo de

especuladores!...

é isso mesmo 

que está em 

jogo!...

o domínio da fé, esse é o 

terreno sobre o qual se trava 

o combate!... a questão da fé 

está eternamente no coração

da existência, meu jovem amigo!

mas voltaremos a tudo isso

mais tarde... por agora,

suponho que vais ver a tua

tia antonella?

diz-lhe que rezo por

ela todos os dias,

vince. diz-lhe! do fundo 

do seu coma ela

ouvir-te-á!...

agradeço
em nome 

dela, padre 
soffranello!

* ver volume 2, fim de semana em davos.
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Ei! 

giorgio!

olá, 

vincenzo!

anda cá ver, tenho 
ali uma harleyzinha 

com um escape novo 
que só lhe apetece 

cantar!

e

então?

emprestas-ma, eu 

experimento-a e 

trago-ta amanhã, 

sem falta!

olha lá, giorgio, 

não me quero 

meter onde não 

sou chamado, mas...

... este tipo? parece 

mesmo um...

um seminarista! sim, 
mas um seminarista 

que trata as motas 
por tu...

como não tem dinheiro para 

uma, deixo-o experimentar 

as que ando a preparar 

antes de as entregar aos 

clientes! e toda a gente 

fica feliz!...

a sua tia continua 
no quarto 22, 
nos cuidados 
intensivos!...

grazie 

mille.

para de fantasiar, minha

linda. ou será que estás

a pensar desviar este 

belo rapaz da sua 

vocação?

e porque

não, hein? 

invejosa!
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vince,

que bela 

surpresa!

a melhor surpresa, 

irmã anna, é a irmã 

estar aqui sempre 

que venho ver

a minha tia.

é natural, velo 

por ela como 

ela sempre velou 

por mim!

como 

está ela?...

infelizmente, meu 

rapaz, pedem-nos 

simplesmente 

paciência!

que dizem 

os médicos? 

houve 

melhoras?

não te inquietes, vince. 

a minha irmãzinha ainda 

não decidiu vir ter 

comigo...

... acho que 

é por tua 

causa...

por 

minha 

causa?!...

chiuuu!... 

ainda a acordas! 

e arriscas-te 

a assustar 

a irmã anna!

estás 

a falar comigo, 

vince?...

que 

foi?

eu...

eu... falava à... 

desculpe, irmã anna, 

a minha imaginação 

foi por aí fora!...

deve ser do cansaço!... volto 

mais tarde. e obrigado mais uma 

vez pela sua infatigável atenção.

vai descansar, 

meu filho. 

faz-te bem 

distraíres-te...
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no dia seguinte, 11h00, porto cervo, nordeste da sardenha.

está combinado, 

sr. padre? vimos 

buscá-lo na terça à 

noite para o bridge!

Combinado, 
signora 

brachetti.

porque me impondes este 

suplício, senhor? sabeis 

como odeio bridge...

enquanto a natureza 
que criastes é muito 
mais apaixonante que 
as tolices destas 

senhoras.

oh oh!

magnífico!

então, então, 
onde te 

escondes 
tu?...

pronto, 

apanhei-te!
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isso, posa para 

mim... para a foto 

ser mais nítida!

mas!... o que fazem 

elas?! Estão a 

afugentá-lo!...

mmh! há que 
reconhecer que a 
beleza da natureza 

assume formas 
muito diversas...

bendito seja o 
inventor do zoom, 
senhor!... mas, com 
tudo isto, perdi 
o meu pequeno 

gavião!...

ah! estás aí! 

desta vez, não 

te largo!...

não escapas, 

bonitão!... mas!... 

que mascarada 

é esta?!... 

não me digas que 

eles vão...?!?
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estás 

preocupado 

com alguma 

coisa?...
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mmh, lá em baixo, parecia um 

reflexo, um brilho súbito 

que vinha do campanário 

daquela igreja!...

da igreja? aleluia! 

o espírito santo 

decidiu finalmente 

enviar-te um sinal.

cretino.

dizei-me que ele não 

viu, senhor! aqueles 

tipos não têm ar de 

meninos de coro!

o que pode fazer 

um dos nossos 

cardeais no meio 

desta gente de 

jogos tão... 

insólitos!

mas esta 

questão...
... tem mais que ver 

com generais da cúria 
de cristo do que com 
um simples soldado 

apaixonado pela 
natureza.
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