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Bergoglio foi designado como novo Papa e assume a figura de Sumo Pontífice como 

Francisco. Um ponto de inflexão na historia da Igreja, da Argentina, e confio, também 

será do mundo! 

Mas além de todas as considerações de sua figura e sua obra, tem um aspecto da sua 

pessoa na qual muitos de nós nos nutrimos do seu ser em valores e do seu fazer com a 

coerência das suas ações. 

Rabí é mestre. Assim foi denominado Jesus. Neste papel e função ele é apresentado pelo 

Evangelho.  

Bergoglio é mestre. Fiel à minha raiz judia e minha vocação rabínica, dentro da minha 

comunidade de origem e na comunidade de destino que é toda a sociedade argentina, 

encontrei naquele que foi ungido Sumo Pontífice um mestre que me escutou, me 

orientou e aconselhou sobre como aplicar a minha vocação de servir, tanto ao 

Criador como a suas criaturas no desafio do bem comum.  

Desde seu prólogo no meu livro Argentina ciudadana, até suas predicas nas solenes 

festividades do Templo na Calle Libertad, cada encontro, cada instante da sua 

presença foi uma referência. 

Sempre destacou sua vocação de rabino. Como cardeal primaz ensinou a recuperar a 

raiz judia da cristandade e projetou da Igreja a dimensão universal de escrever, na 

prosa dos dias, essa poesia de quem para poder ver transformada a realidade deve seguir 

os ensinamentos deste pastor de almas, meu mestre, rabino, amigo que me deu o 

exemplo de acreditar para poder ver.  

Na admiração e gratidão pelos seus ensinamentos, elevo meu coração em oração para 

que o sucesso desta nova dimensão, ser um novo farol desde o Atalaya, com sua visão 

inspirada no Pai de todos, nos guie, como seus filhos e irmãos que somos, a um mundo 

melhor. 
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