Henrique VIII
Minha mãe uma italiana católica fervorosa desde criança sempre me
falava do rei inglês chamado Henrique VIII (1491-1547), queria se
divorciar e, como a igreja católica não permitiu, fundou a Igreja Anglicana
e se fez o papa da mesma, casando-se seis vezes.
Tudo era verdade, mas, faltavam ainda muitas coisas, como por
exemplo: que 2/3 das melhores terras da Inglaterra pertenciam a igreja
católica e de que os ingleses estavam cansados dos católicos.
Historicamente, o que aconteceu foi o seguinte:
Henrique VIII governou a Inglaterra de 1509 a 1547. Aos 18 anos
foi coroado rei e se casou com Cristina de Aragão da Espanha, viúva do
irmão, com a benção do Papa.
Henrique VIII queria ter um filho homem e como a igreja católica não
permitia o divorcio, rompeu com o Papado e aprovou várias leis no
parlamento inglês assumindo assim a chefia da Igreja.
Desta maneira, Henrique VIII foi casando com Ana Bolena, Jane
Seymor, Ana de Clèves, Catherine Howard e Catherine Parr.
O interessante é que desde que o imperador romano Constantino
tornou a religião católica oficial, os ingleses sempre a criticaram.
Thomas Hobbes (1588-1679) cita que quando da implantação da
religião cristã no império Romano, os sacerdotes que existiam estavam,
totalmente desmoralizados, devido a corrupção, impurezas e avareza
Havia um ressentimento total contra os bispos católicos em toda a
Inglaterra. Henrique VIII contou com isto e com o apoio dos bispos
católicos, para se separar de Roma. Criou a Igreja Anglicana e ele mesmo
seria o chefe supremo da sua igreja.
Depois, muito habilidosamente, fez um recenseamento de todas as
terras da igreja católica usando o conselheiro Thomas Cromwell (14851540), que não deve ser confundido com Oliver Cromwell (1599-1658).
Foram cadastradas 1.593 terras da igreja católica na Inglaterra, sua
área, seu custo e rendimento anual. Com estes dados Henrique VIII deu 69
terras para seus amigos que se tornaram seus fortes aliados e 1.513
(95,6%), vendeu a preço de mercado para arrecadar fundos para o governo
que estava quebrado.

Ficou para o governo inglês somente 11 terras da Igreja Católica. Não
devemos esquecer que, naquele tempo, as terras eram o melhor
investimento que existia.
Mais tarde, Thomas Cromwell, foi morto também por Henrique VIII.
Henrique VIII, para contentar o povo, consentiu que as igrejas
católicas fossem saqueadas dos metais: jóias, bibliotecas, esculturas e
obras de arte.
Sempre no mundo, as atitudes dos homens e das nações precisam de
um apoio filosófico. Henrique VIII inventou um rei que nunca existiu. Era o
rei inglês Lucius I, que era católico e do tempo do Imperador romano
Constantino. Disse que havia um documento em que o rei Lucius I teria
escrito ao papa Eleutherus, pedindo informação de como transmitir as leis
de Roma e o papa tinha respondido que ele não precisava de nenhuma lei
romana. Bastava usar as leis britânicas. Esta foi a base legal de Henrique
VIII o resto era o dinheiro da igreja católica e desejo da continuação da
dinastia Tudor e de ter um filho homem.
Na época de Henrique VIII, a bíblia estava escrita em latim e,
somente, os letrados podiam lê-la. Não havia a bíblia escrita em inglês, pois,
somente as pessoas superiores podiam interpretá-las e era um perigo para
os pobres lerem a bíblia. Somente em 1535 Willian Tyndale (1494-1536)
traduziu a bíblia para o inglês e foi queimado vivo em estaca em 1535 a
mando de Thomas Moore.
Mesmo assim os livros sobre Lutero iam para todas as escolas.
Thomas Moore (1477- 1535), chegou a ser membro do parlamento e
Chanceler do rei Henrique VIII, mas, condenou o divorcio do rei, foi preso
e decapitado em 1535. Moore esteve na Itália, em Florença, onde teve
contatos com os neoplatonistas Marsílio Ficcino e Pico Dela Mirandola.
Thomas Moore escreveu em 1516, o livro “Utopia” que é uma sátira em
que cria uma república imaginaria em uma ilha remota, em que todos são
felizes e não há perseguição religiosa e tampouco desequilíbrios sociais. A
ilha é do tamanho da Inglaterra e um lugar onde todos são felizes, não há
desemprego e não há dinheiro. Alguns consideram o livro “Utopia” uma idéia
socialista. O humanista Erasmo de Rotterdam em visita a Inglaterra e na
casa de Thomas Moore dedica a ele o livro escrito em sua casa “Elogio da
loucura”.

Thomaz Moore foi também um intolerante, pois levou vários pessoas a
ser queimada na fogueira por intolerância religiosa. Condenou a tradução da
bíblia para o inglês feita por Tyndale e condenava a todos os homens o
direito do exame livre das Sagradas Escrituras, sustentando ainda, que a
igreja tinha origem divina.
Em 1935, Thomaz Moore foi canonizada pela Igreja Católica como
Santo.
Henrique VIII teve com Catarina de Aração a filha Maria, com Ana
Bolena a filha Elisabete e com Jane de Seimor o filho Edward.
Após a morte de Henrique VIII assumiu o seu filho com o nome de
Eduard VI (1547-1553). Por um período de somente nove dias assumiu um
julho de 1553 Jane Grey e depois a Inglaterra teve como Maria I como
rainha ( 1553-1558) e depois assumiu Elisabete I (1558-1603) que foi a
maior rainha da Inglaterra, terminando então a dinastia Tudor.
A verdadeira história é sempre mais interessante.

