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Prefácio da l.
a edição

Embora contra o prudente preceito hora-

-ciano, que manda durmam nove anos, fecha-

dos na discreta gaveta, os mal sazonados

produtos do espírito, saem agora à luz da
publicidade estes ensaios, que foram há mais

de um ano o objecto de algumas conferên-

cias por aí realizadas.

Para não desdizer de todo em todo ao

velho Horácio, aqui se confessa que contudo

sofreram, com alguma demora de publica-

ção, ligeiro trabalho de lima sobre a pri-

meira redacção, consoante aquele seu dito

:

« limae labor et mora ».

Neste livro há mais do que secas disser-

tações silogísticas — porque foi escrito com
toda a alma. Quem julga possuir um bem,

de que as almas tem fome, e não sofre por-

que elas o não partilham— ou não tem fé no



bem que possui, ou na sua alma o bem ainda

não entrou. Cultivou-se nele escrupulosa e

sinceramente a verdade, mas não a indife-

rença, porque a fria indiferença perante os

problemas supremos da vida, é já ofensa da

vida, e traduz incapacidade de amar.

Se ele conseguir agradar a alguém, direi,

imitando Pascal:— ficai sabendo que é feito

por um homem que acredita tudo que aí

deixa, e a escrevê-lo ajoelhou mais duma
vez, invocando Aquele a quem submete intei-

ramente todo o seu ser, e pede que submeta

também o vosso, para vossa felicidade e Sua
glória . . .

Crendo possuir a verdade, o autor cuida

que melhor ainda que pensar é viver. Por
isso, depois de ter procurado acompanhar
na sua audaciosa peregrinação o pensa-

mento contemporâneo, não esconde que con-

corda com essas almas simples (para quem



o bem parece tão natural como a respira-

ção) que não lerão nunca este livro ; mas, se

o lessem, diriam consigo : «para quê tantos

raciocínios complicados, se afinal é tão

sifnples conhecer e amar a Deus? »...

1924.

Post-Scripíum, ao aparecer a 2.
a edição

Sai a nova edição com alguns acrescen-

tos e um sub-lítulo novo— «O facto religioso».

Aconselharam os acrescentos o cuidado

da actualidade e o desejo de prestar home-

nagem ao Brasil, que tão gentilmente aco-

lheu este livro.

Quanto ao sub -título, aconselham -no o

objecto deste volume e o plano geral da obra.

— «A Igreja e o Pensamento Contemporâneo»

deverá compreender, assim Deus o permita,



três volumes. No primeiro — o que agora

sai novamente à luz— estuda-se o facto reli-

gioso, perante a sciência e a filosofia; no

segundo, o facto católico, perante as lições

da experiência religiosa ; e no terceiro, o

facto cristão, perante a história e a crítica.

A marcha do pensamento poderá resu-

mir-se assim :

1.° O ttltimo esforço do pensamento con-

temporâneo reconhece a legitimidade, o valor

e a necessidade da Religião para resolver o

problema do homem. Do fundo da natureza

humana ergue-se para Deus um universal

apelo, pedindo-lhe a solução (que só Ele

pode dar) do nosso destino — luz para o

conhecer e auxílio para o atingir. E em
perfeita correspondência com este apelo, há

na história um facto único, que se apresenta

como a resposta de Deus — a Igreja Cató-

lica. Sem ela, o homem não é só um mis-



tério, é um absurdo ; com ela, o enigma

humano resolve-se luminosamente e o homem
atinge a suprema perfeição a que pode ser

elevado sem morrer. — Eis o facto religioso!

2. ° A Igreja não só corresponde às exi-

gências essenciais da natureza humana, como

sendo feita para elas (o autor do homem c

da Igreja é, pois, necessariamente um e o

mesmo), mas traz consigo própria o teste-

munho da sua divindade. A vida da Igreja

revela por si só a assistência divina — no

facto miraculoso da sua indefeclível existên-

cia, na nota sobrenatural dos seus mártires,

na perene eficácia da sua obra de santifica-

ção, na prova tangível e constante (hoje tão

frequente) dos seus milagres. A Igreja tem

credenciais divinas, que a impõem à nossa

fé. É realmente Deus que fala através dela.

— Eis o facto católico

!

3.° Mas se se perguntar donde vem à



Igreja esta assistência e autoridade divinas,

é preciso remontar até Cristo, que a fundou e

lhe comunicou o seu próprio poder (a Igreja

continua no mundo a Sua Missão). E Cristo

é a revelação pessoal de Deus no mundo —
Verbum caro factum est. A encarnação é

o facto supremo de toda a história : por

virtude dela, Deus desce até ao homem e o

homem eleva-se até Deus. Luz e salvação da

humanidade que crê nEle, Jesus Cristo é um
enigma insolúvel para todos os que 0 não

adoram. Tem-se esgotado todos os recursos

da imaginação e da inteligência para 0 redu-

zir a proporções humanas, mas tudo isso só

tem conseguido mostrar melhor a impossibi-

lidade de o conseguir. A roda dEle se trava

em todos os tempos a mais áspera batalha;

mas Ele é o senhor dos séculos e dos cora-

ções. Ele vive, Ele reina, Ele impera !— Eis

o facto cristão

!



CAPITULO I

A concepção moderna da Sciência

e a Religião

tese — Que a Sciência, por definição,

nada pode contra a Religião,

Sumário :

Introdução : posição do problema perante o

pensamento contemporâneo.

L O Valor da Sciência: definição actual da Sciên-

cia; o objecto da Sciência; o objecto da
Sciência e o da Metafísica; análise cios con-

ceitos scientíficos ; os elementos essenciais

da construção scientífica; conclusão.

II. A Sciência e a Religião: a Sciência e a Reli-

gião; natureza da Religião; os conflitos da

Sciência e da Religião; conclusão.



III. A Sciência e a Revelação : a tese da oposição
;

noção errada da Revelação; os conflitos da

Sciência e da Revelação; o erro do concor-

dismo; conclusão.

IV. Resumo e conclusão.



Introdução

Á duas maneiras de entender a

palavra sciência :— no sentido ge-

nérico de todo o conhecimento

scientífico, isto é, elaborado por processos

sistemáticos, e portanto rigoroso, — e no

restrito, de conhecimento apenas experi-

mental No primeiro caso, compreende-se

a Sciência stricto sensu, ou o estudo dos

fenómenos; a História, ou o estudo dos acon-

tecimentos ; e a Filosofia, ou o estudo das

naturezas. Acima da Sciência, da História

e da Filosofia, fica a Religião Cristã, logo

a Teologia, que, quer nos revele mis-

térios sobrenaturais, quer confirme verda-

des de si acessiveis à razão, também se

pronuncia sobre acontecimentos e sobre

Posição do

problema

no alto pen-

samento

contempo-

râneo
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naturezas— onde necessàriamente se encon-

trará com as disciplinas que especifica-

mente os estudam. A História e a Filo-

sofia, pelo menos, não podem, por conse-

guinte, ignorar a Teologia
;

e, se, como
exige a recta razão, é a verdade superior

que subordina a inferior, aquelas sciências,

independentes aliás da Teologia nos seus

princípios próprios, nào o serão absoluta-

mente nas suas conclusões ( pois é evidente

que tudo que se opõe a uma verdade cate-

górica é erro).

Mas quando hoje se diz a Sciência,

entende-se geralmente (e assim o entende-

mos nós sempre neste livro) apenas a sciên-

cia experimental, o conjunto das sciências

<la natureza. Na raiz deste uso, talvez se

encontre uma filosofia errónea: que tudo o

que transcende a experiência é incognos-

cível. Abel Rey exprime êsse pensamento

oculto nestas palavras: «tudo o que é con-

siderado como certo e tudo o que consegue

satisfazer o espírito, é pelo método scientí-

fico, e por êle exclusivamente, que o homem
o pode adquirir. A sciência, e só a sciên-

cia, lhe permite saber» (*). O uso pode

O) La Philosophie Moderne, 1808, pág. 4.
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justificar-se por motivos de comodidade e

clareza; mas quiçá de pensarem também
que a Sciência é o único saber certo e

rigoroso, é que alguns ainda (cada vez mais

raros no mundo dos . . . que sabem) opõem
estes dois termos : Sciência e Religião.

Ora, perante esta concepção da Sciência,

o conflito da Sciência com a Religião carece

de sentido ( fica excluído o caso da filosofia

e da história). Quem hoje, à maneira de

Draper, viesse afirmar os seus conflitos, só

com assim pôr o problema revelaria a sua

incompetência para o tratar. Como ironi-

camente notava Lavisse, os que nos nossos

dias falam excessivamente da Sciência para

a opor à Religião, são os . . . ignorantes
(

1
).

— Mas é precisamente dessa Sciência, a

experimental, que falam os . . . os ignorantes,

ao anunciarem a morte duma religião ( em
que crêem eminentes sábios), pois à filo-

sofia, que os conduziria até Deus, negam
em regra valor objectivo.

Aos que tem afirmado o conflito, os

crentes costumam legitimamente responder
(não importa agora se sempre com o senti-

i
1

) Cit. em Le Correspondant, 1922, n.° de 25 de Outubro,
pág. 274.
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mento nítido dos limites da teologia) demons-

trando que não há contradição incontro-

versa entre nenhuma verdade adquirida da

Sciência e os dogmas cristãos. Comparam-
-se as doutrinas scientíficas com as ver-

dades religiosas : — e conclui-se pela sua

harmonia. (Para falar mais rigorosamente,

talvez se devesse antes dizer: que elas se

não opõem, pois harmonia implica duas

soluções paralelas da mesma questão).—

Mas poderá ainda avançar-se que, dada a

actual concepção experimental da Sciência,

o problema do conflito não se põe sequer,

— pela radical incompetência da Sciência

em matéria religiosa.

O conflito antigo provinha em grande

parte duma insuficiente análise dos limites

e carácter do conhecimento scientífico, pelo

que se confundia o domínio da Sciência

com o da Religião. — A Sciência era consi-

derada pelo «scientismo» como uma espé-

cie de metafísica fundada sobre a expe-

riência : a explicação total e suficiente do

mundo, o conhecimento absoluto das coisas,

o saber certo e definitivo ... A Sciência

não era um conhecimento, era iodo e o

único conhecimento humano. Renan traça-

va-lhe, em termos magníficos, no seu livro
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Avenir de la Science, o ambicioso programa
— de resolver os enigmas do universo.

No fundo, havia a idea da lei comteana dos

três estados : a Religião, a Metafísica e a

Sciência não eram três soluções diferentes

e simultâneas de três problemas diversos,

mas três estádios sucessivos e exclusivos

uns cios outros, na resolução do mesmo
problema. A Sciência substituía a Religião,

como forma mais avançada do desenvolvi-

mento intelectual. E assim, confundindo os

seus respectivos campos, se punha o dilema:

ou a Sciência contradizia as verdades reli-

giosas, ou pelo menos as dispensava como
inúteis, senão antiquadas.

A crítica moderna do valor do conheci- A moderns

crítica

mento scientifico desfez aquela concepção scientmca

da Sciência, e com ela a possibilidade de

conflito. — Autênticos scientistas, por um
lado, como por exemplo H. Poincaré, Du-

hem, e Grasset, e filósofos originais, por

outro, como Boutroux, Le Roy e Bergson,

analizando de diversos pontos de vista as

condições do trabalho scientifico, mostraram

como a Sciência não pode de modo algum
considerar-se como um substituto da velha

metafísica e da Religião — pois que é ape-

nas a elaboração sistemática e crítica dos

2
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Incompe-

tência reli-

giosa da

Sciência

dados da experiência, e o objecto daquelas

fica para além dela, supondo-a aliás.

Ás suas antigas pretenções de esclarecer

o mistério, que apenas desloca, opuseram-

-lhe agora os seus fatais limites. O campo
da investigação scientífica termina com o

da experiência, e mesmo aí nunca o seu

saber será completo : há porem uma mul-

tidão de problemas, e problemas essenciais,

que a Sciência radicalmente não pode resol-

ver — tais os que a Religião resolve. Numa
palavra, a Sciência tem um domínio e cará-

cter diferentes dos da Religião. Os pro-

blemas que cada uma soluciona são não só

distintos, mas de ordem diversa. 4 Como
poderia então haver irredutível conflito?

Numa obra recente de apologética scien-

tífica, Chinchole aponta precisamente como
primeira causa do conflito «a confusão dos

domínios bem distintos» da Sciência com
os da filosofia e da teologia. Por mais longe

que levemos a nossa análise, acrescenta,

não podemos achar verdadeiro conflito em
quanto cada uma ficar no seu domínio próprio

e se contentar com as certezas que lhe for-

necem os seus meios de investigação
(

1
).

(*) Guibert e Chinchole, Les Origines, 1923, págs.-11-16.
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A falsa sciência — a dos materialistas —
invade legitimamente campos estranhos ao

seu domínio, procurando erroneamente re-

solver problemas que não são da sua com-

petência: daí os conflitos com a Religião,

conflitos que primeiro o são com a pró-

pria Sciência. É o caso de Buchner, e

Haeckel, e Draper, e Miguel Bombarda,
e Le Daxtec.

De sorte que a Sciência moderna reco-

nhece que nada pode contra a Religião.

Está incompetência é radical, pois deriva

da própria definição actual da Sciência. Ou
a Sciência não é o que nos dizem que ela

é, os seus cultores; ou a Sciência não pode
contradizer, nem substituir — pois para as

substituir era mister que satisfizesse as

necessidades a que elas correspondem —
as verdades cristãs.



í

O valor da Sciência

A concepção da Sciência que tende a preva-

lecer actualmente não é propriamente a idea da-

sciência.
Ollé-Laprune.

Quem hoje diz Sciência, não diz todo o sa-

Noçào
|3 eî mag s£ 0 sa]3er experimentaL Scientífico,

actual de t i t-», *

sciência como diz algures Bergson, l
1
) e so aquilo que

é observado ou observável. Nós observamos

por meio dos nossos sentidos — pelos sen-

tidos externos os objectos exteriores, a natu-

reza; pelo sentido interior da consciência o

mundo interno. A Sciência elabora-se com
esses dados dos sentidos. .

.

A experiência ( compreende-se aqui a

observação e a experimentação) é a condição

(*) Vâme et le corps, em — Le Matêrialisme Actuei, Flamma-t-

rion, Bibliothèque de Philosophie Scientifique, 1913, pág, 14.
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e o limite necessário de toda a construção

scientífica. O que não admite possibilidade de

ser de qualquer modo verificado, não per-

tence ao domínio da Sciência. A elaboração

destes dados empíricos pela razão, em ordem
a determinar as suas relações, é o que cons-

titui o que nós chamamos modernamente a

Sciência. Como advertiu Boutroux,
(
í
) ela

apenas estabelece os factos, resume-os, clas-

sifica-os, agrupa-os e sistematiza-os.

Acima do conhecimento directo das coi-

sas pela experiência, ou seja, segundo esta

linguagem, o ^científico, há o conhecimento

indirecto, pelos princípios da razão, — o

metafísico
;

e, no caso do Cristianismo, o

conhecimento histórico, sobrenaturalmente

comunicado, e de carácter dogmático, — o

revelado.

Em rigor, Sciência, Metafísica e Religião

não se juxtapõem como três soluções equi-

valentes do mesmo problema, mas coorde-

nam-se como três ordens diferentes de conhe-

cimento, com meios diferentes e objectos

diferentes. Examinando os objectos que os

sentidos e a consciência nos apresentam, o

espírito humano não se limita a determinar

(l) Science et Religion, 1911, pág. 230.
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as suas propriedades e relações — o que faz

a Sciência; mas, reconhecendo que eles não

tem em si a sua razão de ser, por uma neces-

sidade tão viva, ou melhor, mais viva que a

primeira, procura explicá-los, determinar a

sua origem, natureza e fim, referindo-os às

suas razões últimas— objecto da Metafísica;

elevando-se assim ate Deus, entra em rela-

ções com Ele pela Religião, relações que

são estabelecidas pelo próprio Deus — na

Revelação Cristã.

A Sciência, pois, por força da sua defi-

nição, não esgota os problemas que põe a

si mesmo o espírito humano. E apenas um
modo de conhecimento, ao lado de outros,

com objecto diverso. O facto de por si não

lograr atingir aqueles problemas, não quer

dizer que sejam inatingíveis. Não os pode

contradizer nem substituir, pois os não co-

nhece.

objecto o objecto da Sciência não é o ser como tal
y

da Sciência _ . , ,

como a nossa linguagem imperieita poderá

fazer crer— mas os fenómenos, ou seja, tudo

aquilo que afecta directamente os sentidos.

O fundo, o coração das coisas, a sua natu-

reza íntima, o conjunto absoluto do sêr e

dos seres, a razão suprema de existir, os
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fins ideais do universo : eis problemas para

sempre inatingíveis por meio apenas do
método experimental. A realidade é como
um oceano imenso, de que a Sciência ignora

o fundo, a origem e o fim . .

.

Se se considera em extensão, o objecto -em exten~

da Sciencia apresenta-se-nos como necessa-

riamente limitado. — Os seus limites eon-

fundem-se com os da experiência. Onde
esta não chega, acaba aquele. Ora a expe-

riência é um olho aberto sobre o mundo,
mas que, por si mesma, o não abrange todo;

por mais que se prolongue, só pode medir

um momento da duração, estando para o

conjunto do universo como um segmento

para a recta indefinida . . . Em consequência,

as primeiras origens e os últimos fins não

pertencem ao campo da Sciência, como pro-

clamam os Claude Bernard e os Pasteur,

que sabiam alguma coisa sobre o que ela,

como tal, nunca poderá saber...

Se se considera em profundidade, a
- em Pr°-

>v p n fundidade
substancia em si foge-lhe sempre, como um
peixe através duma rede de malhas imensas,

e aliás rotas. Por mais que a Sciência

avance, não encontra alfim nas suas mãos
senão ... a rêde dos fios era que a envolveu,

sem a prender nunca. Como diz com justeza
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Gustaye Le Bon, «cada fenómeno tem o seu

mistério, o mistério é a alma ignorada das

coisas» (
1

). Da realidade, por assim dizer,

não atinge senão o exterior, a superfície —
e essa ainda imperfeitamente,

quiiii- g e se considera em qualidade, o objecto
(ÍG

da Sciência é amoral, quer dizer, não tem

precisamente qualidade (conquanto as acções

humanas só sejam verdadeiramente humanas
na medida em que a tem).' A Sciencia esta-

belece factos, pão se propõe íins ( como o

homem). Diz o que é, não o que deve ser.

Como H. Poincaré notou, há um abismo

entre o objecto da Sciencia e a Vida : a

Sciência faz-se no modo indicativo, a Moral

no imperativo
(

2
). O homem, para proceder

como homem, propõe-se determinados íins,

que podia deixar de realizar, mas que me-

recem ser realizados—porque os julga bons;

a Sciência informa apenas do facto de que

muitos homens se propõem esses fins, como
tais. Há, pois, nos actos humanos, um ele-

mento essencial que a Sciência não conhece,

o seu valor moral.

(
j

) Aphorismes, 1913, pág. 124.

(-) Dernières Fensées, 1913, pág. 225. Cf., no mesmo sentido,

La Valeur de la Science, introduction.
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Em suma, a Sciência não vê, na realidade,

toda a realidade — precisamente aquela rea-

lidade que vê a Religião.

5 E como atingiria toda a realidade, se, sctônda

, ~ . ^ . e Metafísica

como os mais modernos críticos da bciencia

mostraram, ela se elabora abstraindo preci-

samente daquilo que constitui essencialmente

as coisas, isto é: a substância, a essência, a

causa, o fim?

Estas noções são metafísicas, logo extra-

-scientíficas (o que não quer dizer anti-

-scientíficas ). A Sciência só avançou decidir

damente no momento em que, fiel ao seu mé-

todo experimental, se desinteressou delas. . .

Mas não as exclui, antes as implica.

Com efeito, ela não estuda (nem poderia ~ a substân-

pelo seu método, se o pretendesse) a subs-

tância. Por fidelidade de método, não se

ocupa senão do facto, do fenómeno, do que

é objecto imediato de experiência, do que é

de algum modo perceptível aos sentidos.

Le Dantec dirá até, em nome dela, que nós

já não conhecemos corpos, mas propriamente

relações o que ó manifestamente exces-

sivo. — Todavia a própria noção de fenó-

(
3

) Science et Conscience, 1908, pág. 72.
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meno implica a de substância; o fenómeno
é mesmo já a sua manifestação,

-a essência ^ noção de essência é igualmente alheia

ao trabalho scientífico. Já Littré reconhe-

cera que a experiência nada pode sobre as

questões de essência e origem, que por

definição lhe escapam (embora não à inte-

ligência humana). A Sciência ocupa-se so-

mente com estabelecer as condições de pro-

dução, coexistência e sucessão dos fenóme-

nos. ^ A Mecânica moderna carece porven-

tura de saber a natureza íntima dos seres ?

Sabe acaso a Física o que é a matéria? E
a Biologia g não se limita a descrever a vida,

em vez de a definir?— Mas é só a natureza

intima dum ser que nos explica verdadeira-

mente a sua actividade, pois que operatio

seqaitur esse.

-a causa j£ como queria Claud Bernard, a pala-
última *

vra causa não significa em Sciencia o mesmo
que em metafísica. Explicar scientificamente

é, as mais das vezes, mostrar que os factos

se sucedem numa ordem análoga à ordem
de sucessão de outros factos, que nos são

mais familiares, logo, nos parecem mais

conhecidos ; e sempre mostrar apenas coma
os factos se produzem. Causa aqui quer

dizer : uma relação constante e necessária
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de dependência na sucessão. Não é ao por-

quê, propriamente, mas ao como, que a

Sciência responde. A estas respostas cha-

mamos nós causas segundas.— Ora, além de

que nos não revelam a razão íntima da acti-

vidade dos seres, só o dizer segundas, supõe

que há pelo menos uma primeira (que a

Sciência por si não alcança).

Igualmente, a Sciência abstrai da noção

transcendente do fim, ocupando-se apenas,

como nota Draghicesco de procurar e

demonstrar os meios. A sua lei é a submis-

são ao facto ; mas o fim domina o facto

:

existe nele e acima dêle. E o fim que eleva

o homem acima da realidade concreta, para

a julgar. — A Sciência, porém, não consi-

derando no facto tudo que êle encerra, mas
só o que cai sob o alcance da experiência,

não pode levar o homem a superá-lo, a

querer mais. .

.

Em suma, a Sciência não é uma ontolo-

gia. Estuda as relações dos seres, não o

ser; e, porque só estuda relações, ó que
depende das matemáticas, na própria medida
dos seus progressos, i Henry Poincaré não

disse que as leis físicas eram equações dife-

(M VIdcal Créateur, 1914, pág. 408.
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renciais? A dedução nâo entra na Seiên-

cia experimenta], na razão directa do seu

avanço ?

E que, como demonstrou Bergson, ela

tende a desfazer em fumo algébrico a exis-

tência concreta do fenómeno da natureza

Não esgota todo o conteúdo inteligível dos

dados da experiência — começando por abs-

trair de condições integrantes dêles e redu-

zindo-os a uma simplicidade inteiramente

teórica. Supor que encerra toda a realidade

nas suas fórmulas, e pelos seus métodos, e

decretar a priori que na natureza não há

senão o que é sensível — o que e já da mais

transcendente, embora errada, metafísica.

Se a Soiência, não alcança, por definição,

a realidade toda, nem a mais profunda,

è como poderia explicá-la inteiramente? Já

em 1880, Dubois Reymond, num famoso dis-

curso, que termina por Ignorabimus, assi-

nalava, como insolúveis para sempre, trans-

cendentes à Sciência, pelo menos os quatro

enigmas, a saber: a essência da matéria e

da força, a origem do movimento, a origem

da sensação simples, e a liberdade...

(
1

) Essai sur Les Données hnmédlates de la Conscience, 1889,

pág. 258.
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Em rigor, a Sciência está aqui para o

objecto da Religião como um cego que sus-

tentasse que as cores se não podiam ver. .

.

porque ele as não vê. Na verdade, de ordem
metafísica e religiosa, aqueles problemas

não são da competência da Sciência.

scientíficos

— matéria

e energia

A análise dos conceitos scientíficos reve- Análise do&

. conceitos

la-nos que eles não encerram em si direc-

tamente um juízo ontológico das coisas.

èPois acaso se pretenderá que as noções

primordiais da Sciência sejam uma definição

da realidade última V

A matéria e a energia são a própria

base, as duas grandes coordenadas da

Sciência — e todavia ela desconhece a sua

natureza íntima. Emquanto tem por objecto

a matéria e por condição o determinismo,

a Sciência é, num certo sentido, materia-

lista; isto não quer dizer de modo algum
que os sábios o sejam, como adverte Poin-

caré Sendo navverdade uma questão

metafísica, a questão do materialismo, como
a do determinismo, não pode ser resolvida

em última instância pela Sciência.

( *) Les conceptions nouvelles de la maitère, em—Le Malérialisme

Actuei, pág. 50.
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— vida j± ráda, eis outra incógnita para sempre
insolúvel pelo método experimental. A bio-

logia estuda as condições em que ela se

manifesta, mas não a pode definir, pois não

sabe o que ela ó, donde vem, para onde

t

vai, como judiciosamente notava o químico

João Baptista Dumas
(

1
). Seguramente, a

vida não tem química especial, mas ó alguma
coisa mais que uma química.

- espírito o espírito e, com maior razão, um eni-

gma irredutível para a Sciência. £,Que quer

dizer, considerando-se bem, a fórmula mo-

derna dum Hõffding, por exemplo, duma
«psicologia sem alma», limitando-se apenas

ao estudo dos fenómenos psicológicos, senão

que a Psicologia experimental se reco-

nhece incompetente para definir a natureza

do espírito ? Reduzi-lo k matéria, além de

substituir um mistério a outro, não só não é

scientífico, porque transcende a experiência,

mas é anti-scientífico, porque a contradiz,

como recorda Bergson
(
2
). A fisiologia esta-

belece uma certa relação entre a vida do corpo

e a do espírito, mas não pode estabelecer a

sua equivalência, menos ainda identificá-las.

i
1

) Cit. por Gaultier, VIdéal Moderne, pág. 286.

(

2
) Le Matérialisme Actuei (l'âme et le corps), págs. 14 e 23.
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Identificá-las, só porque a consciência está

ligada a um cérebro, é como confundir

com um cabide o fato a ele preso, segundo

a pitoresca mas rigorosa comparação de

Bergson: se o arrancam, este cai ao chão,

se abana, todo o fato oscila, se ó muito

aguçado, a fazenda rasga-se — l segue-se

que a cada parte do cabide corresponda

uma parte do fato ? que o fato seja o equi-

valente do cabide? que o cabide e o fato

sejam uma e a mesma coisa A lei

da conservação da energia não pode ser

invocada aqui, sem cometer uma petição de

princípio— começando por supor o que está

em questão : a conservação da energia é o

resumo de observações feitas sobre fenóme-

nos do mundo físico
;
para a alargar ate ao

mundo moral é preciso demonstrar primeiro

que os dois se confundem; em boa lógica, lei

física e vontade livre não se podem equacio-

nar como dois membros duma identidade.

O que prova a radical impotência da ~ ®?uiva

^
Sciência para alcançar a realidade toda, é tica de dou-

a perfeita equivalência prática de teorias trinas con ~

, . . , . \, ti traditórias

contraditórias nos princípios sobre proble-

mas fundamentais.

i
1

) Ibid. pág. 17.
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Sobre a constituição da matéria, por

exemplo, degladiam se/ desde que o pro-

blema se pôs, o atomismo e o dinamismo —
e hão de degladiar-se sempre, acrescenta

Poincaré (!). E dado que existam os áto-

mos, como hoje parece poder-se afirmar,

è o que são êles afinal? Kelvin, Riemann e

Vichert responderão, cada um a seu talante;

os mais modernos, como Thomson e Ruther-
ford, sem chegarem todavia a acordo, dis-

tinguí-los hão em electrões positivos e nega-

tivos : porém, tudo isso, como disse Hanne-
quim, não passa dum modo de notação

cómoda, em face do problema da sua natu-

reza última.

è Sobre a teoria da evolução, não se opõem
Lamarok e Darwin, para não falar de

outros mais modernos, como De Vries —
explicando todos igualmente os mesmos
factos? ^ Porventura a própria evolução é

mais, para muitos, no estado presente da

Sciência, que um quadro cómodo de clas-

sificação e exposição? E ainda quando
fosse um facto, não seria ainda uma expli-

cação, pois descrever não é explicar. Como

(

1
) Le Materialisme Actuei ( les conceptions nouvelles de la

matière), pág. 67.
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notou Naville, a idea de evolução exprime

uma lei de sucessão dos fenómenos, a idea

de criação afirma uma causa ; admitir que
a lei substitui a causa, é um erro de meta-

física í
1

).

Ora é precisamente nesse domínio igno-

rado da Sciência, mas cuja existência ela

entrevê, que a Religião nos traz as suas

luzes (corroborando as conclusões da filo-

sofia). ^Como poderia então a Sciência fun-

dadamente contradizê-la?

E senão, vejamos. Toda a sciência expe- Elementos

. i -. A .. essenciais
rimental se decompõe nestes tres elementos da const™-

essenciais : factos, leis e teorias. &° scicn "

g O que é o facto scientífico ? O facto _ factos

scientífico é em certo modo um facto fabri-

cado pela Sciência. Assim como dum bloco

o artista faz uma estátua, assim a Sciência

trabalha o facto bruto. Isola-o, simplifica-o,

diminui o. O facto scientífico é a resposta

a um questionário ; e o questionário é cons-

tituído pelas nossas hipóteses. Como as

hipóteses possíveis são em número indefi-

nido, a Sciência não esgota nunca todo o

conteúdo do facto bruto
;
mais, as próprias

(!) La Physique Moderne, 1883, pág. 276.

3
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hipóteses são já imaginadas para factos do

mesmo género, o que quere dizer que o

facto scientífico só nos diz o que nós lhe

preguntamos, e a nossa pregunta ó sempre

tendenciosa. ; Com que perseverança, por

exemplo, a física, durante dois séculos, se

obstinou a procurar uma explicação mecâ-

nica do mundo, como se fosse, a única

scientífica, desprezando uma multidão de

factos inconciliáveis com o mecanicismo,

a ponto aliás de imporem aos físicos uma
linguagem dinamista, já desde o tempo de

Descartes, em que Deschales combatia as

suas teorias em nome da experiência!

E assim se compreende que o facto scien-

tífico em regra nada acrescente de signi-

ficação filosófica aos factos da observação

comum i
1

).

Daqui o caso documentado pela his-

tória da filosofia— de as sciências positivas

(já de si posteriores na sua constituição à

filosofia) não terem alterado substancial-

mente as tradicionais posições filosóficas

do espírito humano. Na verdade, como já

notara o naturalista Barthélemy Saint-

(
1

) Coxs. Maritain, Éléments de Philosophie. t. i, pág 79 e

seg. ; e P. Vignon, Recue de Philosophie, 1921, maio-junho.
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Hilaire í
1

), a metafísica tem menos neces-

sidade da Sciência, que a Sciência da meta-

física.

E, em último lugar, o facto scientífico,

colhido sempre no mundo fenoménico, fica

fora do domínio religioso; não interessa a

este senão porventura pelas suas conse-

quências filosóficas, isto é— fora da Sciência.

^0 que são as leis ? — Seguramente nada

exige que as leis sejam consideradas como
puramente convencionais, isto é, que a

ordem do mundo só esteja no nosso espí-

rito, como quer Le Roy; antes a experiência

confirma o contrário.

Não vá, porém, pensar-se que elas nos

sejam integralmente conhecidas. Se a Sciên

cia se edifica sobre a experiência, e esta é

necessàriamente limitada, segue-se que nun-

ca a natureza será inteiramente conhecida.

O nosso conhecimento da trama dos fenó-

menos progride sempre ; à medida que estes

aumentam— ou se enunciam novas leis, ou
as antigas se substituem por fórmulas mais

gerais, compreendendo um maior número
de factos. Newton fez dar à Sciência um
passo decisivo, integrando na sua grande

i
1

) Cit. por Dom Hébrard, La Vie Créatiice, 1918, pág. 288.
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lei da gravitação universal, por uma exten-

são ousada, as leis de Kepler (que este já

extraíra das pacientes e complicadas obser-

vações de Tycho-Brahé )
— reconhecendo-

-se então que a terceira lei de Kepler não
podia ser rigorosamente exacta. ^Não pen-

sam os admiradores de Einstein que as suas

teorias, por importarem uma generalização

ainda maior que a newtoniana, serão, para a

Sciência de hoje, o que foi a lei de Newton
para a física do seu tempo? A Sciência, assen-

tando aliás sobre dados certos, avança toda-

via por aproximações sucessivas, tendendo

para a unidade.—Mas se não conhecemos to-

das as leis da natureza, conhecemos com cer-

teza algumas. E, visto como o princípio que

domina todo o edifício scientífico é o da har-

monia das suas leis, as leis conhecidas podem
constituir base scientífica da discernibilidade

do milagre. Xão se podem evidentemente

prever todas as obras da natureza ; mas sabe-

-se rigorosamente como ela procede em
determinadas circunstâncias— e, portanto,

o que, dadas elas, é naturalmente impossível.

O milagre não é um subterfúgio da nossa

ignorância; pelo contrário, supõe um acto

de fé na Sciência, pois que nao é o desco-

nhecimento das leis da natureza, mas o conhe-
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cimento que temos delas, que nos leva a

admiti-lo.

Ainda as leis não se equivalem todas no

ponto de vista do seu significado objectivo.

Se há leis experimentais que traduzem as

condições reais de produção de certos fenó-

menos concretos, como as biológicas, por

exemplo ; da maior parte das leis físicas se

poderá dizer, a exemplo de Maritain
(
1
),

que na sua expressão matemática são meras

funções da variação de certas grandezas

abstractas dos fenómenos. Embora assen-

tando numa sólida base experimental, a

sciência físico-matemática, na sua elaboração

superior, tende a substituir as realidades

concretas por símbolos matemáticos. O seu

verdadeiro objecto não são, com efeito, as

coisas em si, mas grandezas puramente abs-

tractas. Na verdade, numa explicação mate-

mática do universo, não se trata já duma
explicação, mas duma transposição.

De facto fabrica-se uma espécie de pelí-

cula matemática, que se procura ajustar à

realidade física — admitindo portanto todos

os graus de aproximação. Como esta trans-

lação do físico ao matemático pode fazer-se
?

(
J

) Antimoderne, 2.a ed., 1922, pág. 50.
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semelhantemente a toda a tradução, de mais

duma maneira, compreende-se se há aí lugar

para convenção e contingência. Em rigor, a

«sciência moderna» por excelência, ou seja,

a sciência físico-matemática, é absolutamente

incapaz de nos ensinar o que é o mundo e,

a fortiori, a sua origem, pois que no seu

estudo omite e despreza tudo que não seja

a quantidade. Convêm-lhe, portanto, o que

afirmava Ollé-Laprune í
1 ):— que ela não

corresponde à própria noção de sciência =
conhecimento das coisas ; Maritain acres-

centará que, tal qual a adora o «scientismo»,

não é propriamente uma sciência, mas antes

uma espécie de disciplina prática (
2
).

Todas as leis positivas, porém, qualquer

que seja a sua natureza, não são nunca ver-

dadeiramente explicativas, tomando esta

palavra no seu alcance filosófico, pois igno-

ram a essência íntima das coisas. Dizem-nos

como é, não nos dizem porque é. — A verda-

deira causalidade é inseparável da noção de

essência: a actividade do ser supõe o ser e é

(
J

) La Philosophie, pág. 92.

(
2

) A propôs de la Révolution cartésienne. Philosophie scholasti-

que et Physique mathématique ( in — Revue Thomiste, abril-junho

de 1918, pág. 178 ).
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determinada por êle, não é mesmo em últi-

ma análise mais que um modo de ser.

Além de que as leis naturais, sendo con-

tingentes como o mundo (o que não quer

dizer inconstantes), não tem em si a sua

própria razão de ser. Nada pois na sua

natureza se opõe à intervenção extraordiná-

ria de Deus, isto é, ao milagre. Pelo contrá-

rio, o mundo não fica com elas completa-

mente explicado, pois que elas próprias

carecem de explicação. Julgar que, só com
conhecer o sistema das suas leis, o mundo
nos revelaria todos os seus mistérios, é como
supor que o conhecimento do mecanismo
teórico duma máquina basta, por exemplo,

para lhe dar existência. „

.

£,0 que são as teorias?— Uma linguagem

própria para sintetizar as relações já desco-

bertas pela observação, e simples métodos
de investigação, como aponta Picard
sempre símbolos.

Síntese das relações já descobertas. São,

pois, apenas um quadro de classificação das

noções adquiridas, e portanto necessària-

mente provisórias e representativas. Por

i
1

) A Sciência Moderna e o seu estado actual, trad. portug.,

pág. 8.
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uma necessidade do nosso espírito, visam a

coordenar as leis estabelecidas, em ordem
a simplificar, a reduzir à unidade as noções

e factos estabelecidos. Quando novos factos

as contradizem, não podendo entrar nos seus

enunciados, recorre-se a hipóteses suple-

mentares, taxadas de leis empíricas, ate que,

se o sistema se torna assim muito compli-

cado, e portanto pouco prático, um homem
de génio consegue integrá-los todos numa
fórmula mais genérica, em contradição par-

cial às vezes com as fórmulas anteriores : é

o caso de Kepler em relação a Tycho-Brahé,

de Newton em relação a Kepler, de Einstein

em relação a Newton. Pois que, como muito

bem demonstrou DUHEM (

l
), as teorias não

podem nunca considerar-se como absoluta-

mente verdadeiras, compreende-se que, para

o mesmo grupo de factos, se desenvolvam

simultâneamente teorias diferentes e até

contraditórias nas suas hipóteses essenciais.

As teorias sucedem-se mesmo na razão

directa dos progressos da Sciência. Haja

vista o caso das teorias da luz. que no inter-

valo dum século sucessivamente foram pro-

postas : a teoria da emissão, a teoria ondu-

i
1

) La Théorie physique, 1906.
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latória de Fresnel, e a teoria electro magné-

tica de Maxwell.
Simples métodos de investigação e exposi-

ção. Já se lhes chamou até colecção de recei-

tas ou expedientes. Mas não se pode ne-

gar que constituem um poderoso meio de

progresso scientífico — coordenando os

resultados da experiência e tornando pos-

sível a aquisição de elementos novos, pelo

interrogatório metódico das suas hipó-

teses.

Como quer que seja, as teorias scientí-

íicas, no consenso dos seus autores, são

puramente representativas — não explicam

uma realidade objectiva, que a Sciência não

pode atingir na sua natureza íntima e últi-

mas causas.

Em resumo:—A Sciência estabelece fac-

tos, embora procurando reduzi-los a expres-

são matemática, o que é simplificá-los, em-

pobrecê-los ; descobre e formula leis, que

não podem considerar-se como expressão

absoluta da realidade, se bem que a tra-

duzam ; e constrói teorias, hoje unanime-

mente reputadas como meramente repre-

sentativas. Em tudo isto, o domínio scien-

tífico é inteiramente distinto do domínio

filosófico e religioso, como afirma Ter-
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mier
(
1
), que é simultaneamente um sábio

e um católico.

Em conclusão, a Sciência, segundo a

definem os seus cultores mais autorizados,

não ó toda a sciência do homem, mas só o

saber experimental Tem por objecto os fenó-

menos, as causas segundas— não a explicação

última das coisas. Ignora, e ignorará sempre,

como sciência, a natureza íntima dos seres,

a sua primeira origem e último fira, o sen-

tido do ideal moral, os destinos humanos . .

.

E uma ignorância por definição. Quem
diz scientífico, diz abstração daqueles pro-

blemas. A Sciência ignora-os— porque não

são da sua competência. Ignorar, porém,

não é eliminar, pois eliminação é também
uma resolução por negação. ^E como pode-

ria resolvê-los de qualquer modo, se os não

conhece? Toda a solução deles que se pre-

tenda fazer passar em nome da Sciência,

como nos volumes dum Guilleminot (
2

)

por exemplo, não é . . . scientífica. Consoante

disse Boutroux, a Sciência não é tudo . . . (
3
)

(1) Documentation Catholique, 24 de nov. de 1923, col. 913.

(- ) Les Noiíveaux Horizons de la Science, 4 vol.

(3) Science et Relig., pág. 233.
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Mas se os não conhece, supõe-nos. Olhando
o mundo só do ponto de vista da expe-

riência pura, é maior ainda a sombra do
mistério— porque para o penetrar se dispõe

apenas duma luz, e luz aliás de pouco alcance.

Como escreveu Th, Ribot, o conjunto dos

conhecimentos humanos assemelha-se a um
grande rio, correndo a trasbordar sob um
ceu resplandecente de luz, mas de que se

desconhece a nascente e a foz, que nasce e

morre nas nuvens ... (
1

).

Ora a Religião ensina-nos precisamente

sobre a nascente e a foz de todas as coisas

— sobre Deus.

(
1

) Cit. por Gaultier, UIdéal Mod., pág. 287.
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A Sciência e a Religião

É evidente que estas questões, como as da

filosofia, não são do domínio das sciências natu-

rais, nem podem ser estudadas pelos mesmos

meios.

Chinchole, Les Ch-igines.

a sciência çom efeito, o domínio próprio da Reli-
e a Religião . .

gião fica precisamente para além dos limites

do domínio da Sciência. A Religião tem por

objecto problemas fora do seu alcance, inso-

lúveis pelos seus métodos, desnecessários

aos seus fins.

A Sciência é uma resposta a êste pro-

blema — to Sxt ; a Religião é uma resposta

diferente a um problema diferente — to bi&a.

Aquela interpreta o mundo olhando-o da

superfície, por meio de dados sensíveis

;

esta coloca-se « no coração dos seres », como
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diz algures Dom Hébrard explicando-os

na Causa universal. Uma determina as con-

dições dos fenómenos, para os prever; outra

soluciona os destinos humanos, ensinando-os

a viver.

g Como pode então a Sciência legitima-

mente contradizer as verdades religiosas, se

estas escapam aos seus meios de investiga-

ção? Ou no mundo só há matéria, ou a

Sciência não é . . . toda a sciência do homem.

Na verdade, a Religião não tem por Natureza

objecto dar-nos uma concepção scientifica do
mundo — mas ensinar-nos sobre Deus e as

relações do homem com Deus. Estas ques-

tões são de ordem 'diferente
;

e, quando
porventura o objecto da Sciência e da Reli-

gião seja materialmente o mesmo, não o é

formalmente: o ponto de vista é nos dois

casos totalmente diverso. Seguramente as

sciências positivas estudam também o homem
— mas sob o aspecto anatómico, fisiológico,

etnográfico, paleontológico, psicológico e

social, como fazendo parte da natureza e em
quanto objecto de observação ; a Religião,

porém, considera-o no ponto de vista das

(
1

) Les Étapes de la Foi, 1922.
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suas relações com Deus. O que a Religião

resolve são os problemas transcendentes da

existência e natureza de Deus, da natureza

e destinos imortais do homem, da lei de

amor que governa o mundo, ou seja, a Pro-

vidência Divina . .

.

Estes problemas não são do domínio da

experiência imediata. Para os resolver, a

Religião serve-se doutros meios : antes de

tudo da razão humana, remontando das

causas segundas— onde se confina a Sciên-

cia—até à Causa primeira e estabelecendo-se

no campo do absoluto (aqui o seu objecto

e método, não se confundindo com os da

Sciência, dificilmente se separam dos da filo-

sofia— em quanto se* mantém na categoria,

mais lógica que histórica, da Religião natu-

ral)
\
— e, na hipótese do Cristianismo,

serve-se, além da razão, do dado histórico

da Revelação, e supõe o dom gratuito da

graça.

A Religião propõe-se um fim diferente.

Emquanto a Sciência visa a determinar as

leis dos fenómenos, para os prever ; a Reli-

gião ensina-nos a viver para bem morrer.

Esclarece o mistério do além, porque é da

resolução do problema da morte que depende

a resolução do problema da vida. Tem, pois,



A SCIÈNCIA E A RELIGIÃO 47

um fim moral e transcendente. Por inter-

médio dela, o homem eleva-se acima do

universo — para o julgar.

Como advertia em livro recente o apo-

logeta Chinchole, « é evidente que estas

questões, como as da filosofia, não são do

domínio das sciências naturais, nem podem
ser estudadas pelos mesmos meios. Quando
o objecto destas três ordens de conheci-

mento seja o mesmo, o ponto de vista ó

completamente diferente»

E senão, vejamos. 4 Em que é que a os conflitos

o ~ i~\ o xt ~ da Sciência
Sciência se opoe a crença em Deus?— Nao e da Reli .

o descobre ao telescópio, é certo — porque siã0

a Sciência é uma míope que só vê ao perto,

e Deus está no . . . infinito; mas ainda quando ~a ©xistên-

. , , , , cia de Deus
Deus esta em nos pela graça, como o sol

num prisma de vidro, não o pode ver tão

pouco (como nós não vemos o juízo dos...

que daqui tirem argumento contra a exis-

tência de Deus), pois a sciência só vê o que

é sensível. Compreende-se ainda que se não
pudesse racionalmente demonstrar que Deus
existe ( ficaria em todo o caso de pé a expe-

riência íntima daqueles que vivem em Deus,

t
1

) Les Origines. 7.
a

ed.,' 1923, pá£ 13.
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como viu até William James)
i

1
): o que

ninguém compreende, senão os tolos (como
diria Pascal), é que se possa demonstrar

que Deus não existe. Renouvier tinha razão

quando afirmava que nenhum argumento
positivo tirado da experiência pode infirmar

a crença em Deus (
2

).

a imorta- ^Em que é que a Sciência contradiz a

da aima imortalidade e destinos humanos ? — Certa-
humana mente explica-nos com aparato scientífico a

decomposição do corpo depois da morte, o

que mesmo sem ele já se sabia . . . Mas não

é a sobrevivência do corpo que a Religião

afirma; é a da alma. A sciência experimental,

não conhecendo a natureza da alma, nada

pode dizer sobre o seu destino; não podendo,

porém, estabelecer a equivalência entre o

cérebro e a consciência, compreende melhor

a sobrevivência, depois da morte, daquilo

que na vida, posto que encarcerado no corpo,

se não pode confundir com êle. Edmundo
Perrier compreendeu-o bem, ao observar

• que nada na doutrina da evolução, ou da

unidade da força, ou da unidade da matéria,

conduz a não ver no homem senão uma combi-

(
1

) L 'Expérience religieuse, 1912.

(

2
) Cit. por Paul Gaultier, UIdéal Moderne, 1911, pág. 287.
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nação passageira, eminentemente mor-

tal (*).

Em que é que a Sciência contesta a pro- ~ a Provi -

• 7 a >v i t-x -, ^ dência Di-
videncia, ou governo de Deus no mundo? V ina

— A Sciência estuda o determinismo dos

fenómenos naturais, formulando-o em leis
;

g como é que poderia experimentalmente

observar o que está por trás dos fenómenos
— a acção invisível de Deus? Ainda as leis,

conquanto se possam estudar sem acreditar

em Deus, não se podem bem explicar sem
levar até Ele. Se no universo há uma ordem,
há necessàriarnente por trás dela uma inte-

ligência. No seu alcance filosófico, o deter-

minismo scientífico implica a Providência

divina. Descobrir as leis do universo 4 não
é em certo sentido repensar o pensamento
do Criador?

Dir-se há que não é a Providência, mas -° miIa^e

o milagre, que se opõe à Sciência, por con-

tradizer o determinismo das suas leis.

— Mas o determinismo físico só exige

que sejam, regidos por leis os fenómenos
naturais, pois só a estes por definição

abrange; legitimamente, a Sciência não o
pode alargar a tudo aquilo que por natureza

(1) Ibiã., pág. 288.

4
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não pertence ao mundo físico. Já Rousseau
parece que duvidava da saúde mental de

quem contestasse que Deus podia intervir

extraordinariamente na sua obra, pelo mila-

gre (
1
). E' a própria crítica scientifica que

reconhece o carácter contingente das leis

naturais: donde, como nota Boutroux (
2
),

a possibilidade da intervenção da liberdade

no curso dos fenómenos. ^ Acaso a acção

humana, modificando a todo o momento o

curso natural das coisas, viola o seu deter-

minismo? A noção do milagre não só não

exclui o determinismo, mas implica-o — aliás

o milagre seria inverificável
;

pois, se na

natureza não houvesse regularidade, 4 como
reconhecer na infinita variedade dos factos

os miraculosos?

A Sciência ignora todas estas questões.

Mas, como dizia Grasset, não as contradiz,

nem interdiz.

conclusão Propriamente falando, a Sciência e a

Religião não tem só domínios diferentes,

mas elas mesmas são dutis ordens diferente*

de coisas : a Sciência é um modo de conhe-

(
1

) 3me lettre de la Montagne.

(
2

) De la Contmgence des lois naturelles, 2. a ed., 1895.
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-- o objecto

da Sciência

e o da Re-

ligião

cimento, o modo positivo do conhecimento

;

a Religião é sobretudo uma vida.

Pelo objecto, a Sciência ocupa-se do mundo
dos fenómenos, cuja ordem de coexistência,

dependência e sucessão procura determinar;

a Religião resolve o problema do nosso des-

tino, irredutível a toda a análise experimental.

— Na tese do Cristianismo, o problema do
destino não é só supra- scientífico, é mesmo
sobrenatural.

Pelo método, a Sciência tem como instru- - os mét °-

mento exclusivo de trabalho a observação e

a experimentação — por isso as suas conclu-

sões, porque objectivas, se impõem a todos

os espíritos ; a Religião, além do elemento

racional, exige a experiência íntima e dispo-

sições morais— e, na hipótese das religiões

positivas, a revelação. — Daqui, a unanimi-

dade de juízo em volta da Sciência, e as

divisões em volta da Religião. Mas daqui

também, porque interessa ao homem todo e

supõe a colaboração de todas as suas facul-

dades, o espírito como o coração : a supe-

rioridade da Religião sobre a Sciência. Um
acto de fé é sempre, em certo modo, um
acto trágico, que procede das raízes mais
íntimas da vida, por um acto de amor, quer
dizer, pelo dom de nós mesmos. Gomo pro-
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fundamente ensina creio que Blondel, « é

só no vazio do coração, nas almas de silêncio

e de boa vontade, que uma revelação se faz

utilmente escutar de fora» : é dando-nos que

encontramos Deus. O método puramente

experimental, não o pode produzir, porque,

além de insuficiente em matéria que lhe

escapa, a fé é muito mais que uma simples

convicção racional. A Sciência e a Religião

diferem entre si, como a razão e a vida.

Pelo fim, a Sciência procura determinar

as leis dos fenómenos para os prever, e pre-

vê-los para os utilizar; a Religião conduz-

-nos ao nosso fim último— a Deus. Assim, a

Religião, unindo-nos a Deus, faz-nos viver,,

já neste mundo, uma vida superior à nossa.

Vive-se, por assim dizer, em comunhão com
a vida divina, tomando os nossos actos um
valor eterno. A Religião é, por outras pala-

vras, a vida na sua plenitude, a vida na sua

máxima ascensão.

Verdadeiramente, a Sciência e a Religião

não estão uma para outra como duas tra-

duções em línguas diferentes, uma das quais

contradissesse a outra, como querem os que,

sem a conhecer, opõem a Sciência à Reli-

gião ; nem tão pouco como duas fases da

mesma língua em períodos diferentes da
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sna evolução, como pretendia o positivismo:

— e, sendo independentes nos seus respec-

tivos objectos, métodos e fins, ^como se

poderiam contradizer ?

Como disse Leão xm, os sábios que afir-

mam o conflito saem dos limites da Sciência,

invadindo com opiniões erradas o terreno da

filosofia
(
1
).—Nisto já não são sábios, sem em

regra chegarem a ser verdadeiros filósofos.

Em conclusão, a Sciência não pode con-

tradizer nem substituir a Religião. Não é a

, Sciência, mas alguns sábios ( e muitos igno-

rantes . .
. )

que contradizem a Religião. A
Sciência só pode defrontar-se com a Religião,

desde que abandona pelo filosófico o terreno

scientífico, isto é, deixando de ser ... «a Sciên-

cia». Numa palavra, a Sciência nada pode
contra a Religião, por definição

(
3

).

(*) Encíclica Providentissimus Deus.

(
2

) Robert de Flers publicou no Figaro, importante jornal

parisiense, desde 2 a 22 de maio de 192S, as respostas doa membros
da Academia das Sciências de Paris ao seu inquérito sôbre se a

Sciência se opõe ao sentimento religioso.

Este inquérito fôra dirigido a todos os membros da Academia

das Sciências, sem distinção de crenças e opiniões. Quási todos

responderam, com maior ou menor desenvolvimento.

Note-se bem a excepcional qualidade ctes pessocs que falam.

Não são talvez todos os sábios de França ; mas todos os que falam

são sábios. São os príncipes da sciência francesa contemporânea.

gE que responderam? Todos sem excepção* afirmam que não
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A Sciência e a Revelação

Xão pode existir verdadeiro conflito entre a
teologia e a física em quanto cada uma se man-
tenha dentro dos seus respectivos limites.

Leão xiii, na encíclica Provi-

de?itissimus Deus.

a tese^ ge a Sciência não pode, sem violar o seu
a oposição

prjncjpj0 contradizer as verdades da Reli-

gião natural, aliás racionalmente cognoseí-

veis, por não serem da sua competência; à

fortiori, nada pode contra a Revelação, meio

sobrenatural de comunicação de verdades

há oposição entre a Sciência e o sentimento religioso e que os seus

respectivos domínios são distintos; o maior número deles reconhece

expressamente o valor e a legitimidade da religião como foute de

vida superior e de moralidade; alguns, indo mais longe, condenam

até e reprovam os que invocam a Sciência para combaterem a

Religião, vendo na invocação daquela um acto de ignorância e no

ataque desta um acto condenável.
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que, além de religiosas, são na sua maior

parte sobrenaturais,

Mas aqui objectar-se há porventura:— é

precisamente a Revelação que a Sciência

desmente, não seguramente nas suas afir-

mações transcendentes, mas porque aquela

invade o campo scientífico. Com efeito, a

Revelação tem como inspirados os Livros

Santos, que tem ou implicam noções scientU

ficas falsas. As descobertas modernas infli-

gem-lhes diàriamente evidentes desmentidos.

^Quem ignora a história moderna dos con-

flitos da Sciência e da Bíblia, a começar no
caso de Galileu?

A dificuldade provém duma noção errada Noção

. errada da
da Revelação ; não vai tanto contra esta, Revelação

como contra a ignorância do que ela é...

Ora a Revelação afirma-se como um facto

de ordem religiosa:, não scientífica. Assim
como a Sciência não tem propriamente uma
concepção religiosa, também a Revelação

não envolve determinada concepção scientí-

fica, no sentido estrito em que hoje se toma
este termo.

Em consequência, os Livros Santos, em
que a Revelação se contém, não são livros

de sciência, mas livros religiosos : não se
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propõem ensinar-nos as leis do mundo físico

— mas a nossa origem e destino, a acção de

Deus sôbre o mundo, a história sobrenatural

do homem, os transcendentes mistérios cris-

tãos.

Nas coisas da natureza falam a linguagem

das aparências (como nós ainda, nos usos

da vida corrente), segundo a Sciência do

tempo em que foram redigidos— sem inten-

ção de nos impor sôbre elas qualquer con-

cepção scientífica. Não são, pois, desmentidos

pelas descobertas da Sciência moderna —
pela simples razão de que neles se não

encontram verdades scientíficas, como diz

um teólogo (
1

).

São seguramente inspirados em todas as

suas partes, que não só nas dogmáticas e

morais; — mas, alem de que não anula, antes

excita, a actividade do hagiógrafo, a inspi-

ração fica sempre subordinada aos fins reli-

giosos da Revelação. ^Que outro meio have-

ria de exprimir estes (a não ser que a Reve-

lação fosse também scientífica), senão de

empregar as noções comuns que todos enten-

diam? E dado que fosse scientífica, ainda

(M Melkerbach, L'inspir ation des divines écritures, Liège,

1911, pág. 43.
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seria necessário (sob pena de ficar ininteli-

gível ) recorrer a elas, embora para as cor-

rigir ou substituir, como fazem os nossos

mais rigorosos tratados de Sciência.

Uma coisa é a verdade que o hagiógrafo

quer afirmar, outra a forma relativa de que

a reveste. Se tudo é objecto de inspiração,

só a primeira é objecto da Revelação (o

que' não quer dizer que seja necessaria-

mente objecto de revelação).

Numa palavra, a Bíblia fala das coisas de

Deus, pela única forma que até hoje ainda

se descobriu para falar de coisas ignoradas

— empregando palavras e supondo noções

conhecidas: mas o que inculca são as coisas

de Deus, as palavras são meios. ^Acaso nós,

quando dizemos «ao pôr do sol», queremos
afirmar que de facto o sol se põe? Conclua-

mos: as noções de ordem seientífica da Bíblia

são apenas o envólucro contingente de outras

verdades.

Portanto, quando Anatole France vem
dizer que « o sistema de Copérnico e de

Galileu é absolutamente incompatível com
a física cristã» ignora que só há uma
física, não hé duas. — Verdade seja que o

i
1

) Cit. por Gaultier, Vldéal Mod.
f pág. 304
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mesmo erro cometeram antes os teólogos

que condenaram Galileu. Mas nesse tempo,

ainda os físicos não tinham demonstrado per-

feitamente o movimento da terra; emquanto
hoje todos os teólogos sustentam que não

há uma Revelação scientífixa, ou seja, uma
física cristã . . .

cs conflitos
]\/[as na Bíblia, interromper-se há, não há

da Sciência
f .

e da so noções scientincas, ha também factos—
Revelação em man ifesta contradição com a Sciência

moderna: com efeito, os primeiros capítulos

do Génesis dão das origens uma versão

inconciliável com as conclusões da paleon-

tologia e da prè-história. (Diga-se de passa-

gem, esta 6 hoje uma daquelas questões que,

no anotar irónico de Maritain «preo-

cupam os . . . principiantes ».)...

Topa-se aqui aquela noção dogmática da

Sciência, ignorante dos seus limites. Os que

tão confiadamente falam assim, ou não sa-

bem o que a Sciência é, ou o que ensina a

Revelação — ou as duas coisas ao mesmo
tempo . . .

objecto /Que ensina a Revelação?— A origem
da Revelação

. .

'

divina do mundo, da vida, dos seres e do

(*) Antimoderne, 1922, pág. 14.
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homem (com a notícia, para este, da sua

elevação ao estado sobrenatural e da sua

queda), etc. — verdades dogmáticas e mo-
rais.

Pois que o Génesis não é um livro de

sciência, não é a história scientífica das ori-

gens que ele conta, mas, em forma popular,

a acção de Deus nelas — o que, consequen-

temente, não obriga de modo algum, antes

pelo contrário, a manter a literalidade abso-

luta da narração moisaica. Tendo esta um
aspecto manifestamente poético, tem de se

interpretar consoante as leis próprias do

género — sem que isto leve até à negação

do fundo histórico que lhe serve de base;

numa palavra, o Génesis « não ó um manual
de antropologia, é um catecismo», como diz

o P. e Sertillanges

Depois disto, que haja algumas vezes difi-

culdade em conciliar, à primeira vista, as suas

interpretações ordinárias, tradicionais, com
certas conclusões havidas por scientíficas,

ninguém pensa em o contestar: como estabe-

lece Guibert (
2
), ou se trata duma interpre-

tação errada do depósito da Revelação (como

(
x

) Les Sournes de la croyance en Dieu, 1916, pág. 150.

(
2

) Les Origines, última ed., revista por Chinchole.
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a do movimento do sol), ou duma conclusão

prematura da Sciência. Porém, dogma de

fé, nenhum está comprometido ou atingido

pelas conclusões certas da Sciência.
objecto

$ Que ensina a Sciência? — Desde já se
da Sciência

poderia dizer que a Sciência, se se desce ao

fundo da questão, não ensina propriamente

nada, pois se trata das origens, que escapam
aos seus meios de investigação,

origem Sobre a origem do mundo, a Sciência não

t°dTvida sa^e sequer, como Sciência, se êle começou. .

.

Sobre a origem da vida, sabe mais alguma

coisa: que não sabe nada. . . A sua última

palavra é uma conclusão negativa— que nun-

ca se verificou scientificamente um caso só de

geração espontânea; a Revelação acrescen-

tará, onde ela acaba: o autor da vida é

Deus. A Sciência termina, afirmando um mis-

tério; a Revelação começa, esclarecendo-o.

origem
Sobre a origem dos seres, a Sciência ex-

das espécies põe, como hipótese provável, que as espé-

cies se formaram doutras, por via de trans-

formação; a Revelação afirma uma verdade

religiosa, independente desta incerteza scien-

tífica— que as espécies apareceram pela

vontade de Deus. A primeira descreve uma
história possível dos seres vivos, procurando

determinar o seu mecanismo ; a Revelação
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explica-o, qualquer que ele seja, pela acção

providencial de Deus. — ^Em que é que,

na verdade, a teoria da evolução das espé-

cies contradiz a acção divina, se, como
disse um dos pais do transformismo, La-

marck, «a vontade de Deus é em toda a parte

expressa pela execução das leis da natu-

reza, visto que estas leis d
:

Ele provém
í

1
)».

Sobre a origem do homem, a Sciência sabe

que o homem é sempre homem, até onde ela

pode remontar; e não sabe ainda ao certo

o modo como ele apareceu, nem provavel-

mente o saberá nunca — embora jurem o

contrário os que, como pretensos bastardos

régios, blasonam duma fidalguia que os não

honra muito . . . Mas mesmo que o soubesse,

mesmo que encontrasse o esqueleto do pri-

meiro homem— ainda não saberia nada so-

bre a sua natureza, elevação ao estado sobre-

natural e consequentes direitos e destinos.

Sobre os mistérios cristãos, 4 que pode
ensinar a Sciência? A Santíssima Trindade,

a Incarnação do Verbo, a Redenção do ho-

mem sào objecto de revelação, não de inves-

tigação, quer experimental, quer racional.

Assim como nenhuma indução scientífica

origem

do homem

mistérios

cristãos

(
1

) Cit. por Gaultier, UIdéal Mod., pág. 305.
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pode conduzir a êles, nenhuma os pode con-

trariar. Estão acima da razão humana — e

portanto fora do seu poder de alcance.

O que está em contradição com a Reve-

lação não é, pois, a Sciência, mas uma certa

filosofia chamada scientífica, que, como nota

Grasset faz da evolução uma força cega

e universal que governa o mundo, ele-

vanclo-o desde a forma de pó mineral amorfo

até às mais altas manifestações do pensa-

mento humano: mas isto já não é . . . a Sciên-

cia, nem sequer boa filosofia.

O erro do Concordismo provinha de não

atentar suficientemente na natureza religiosa

da Revelação, e portanto que a Bíblia não

era um livro de sciência.

Pelo seu modo de proceder, a Sciên-

cia parecia um equivalente da Revelação
— donde algum espírito mais sistemático

logo concluía a desnecessidade da Revela-

ção. Porque paralelas, o scientista que pro-

cura razões de não crer, julgava ter na

Sciência a explicação do universo, a qual a

(1) Cit. por Périer. Revue Apologctique, 1.° fevereiro 1922,

pág. 549. — Ver de Grasset, Les Limites de la Biologie ; e a obra

recentíssima e notável do sábio Moreux, Les confins de la Science

et de la Foi, 1925.
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Revelação apenas traduzia, firmando as mes-

mas conclusões com a autoridade de Deus;
— a Sciência enfim, bastava ao homem, pois

lhe dizia o mesmo que a Revelação.

No fundo, o Concordismo comprometia

a certeza da Revelação, ligando-as às . . . in-

certezas da Sciência. Como muito recen-

temente estabelecia um apologista as

conclusões scientíficas são sempre em si in-

diferentes à Fé, no que tem de especifica-

mente scientífico — tocando no dogma so-

mente pelas suas conclusões filosóficas, quer

dizer, fora da Sciência, onde não basta ser

sábio para ser competente . .

.

Segue se daqui que fazer dos Livros San-

tos uma réplica sobrenatural da Sciência

humana, e (além de esquecer a natureza re-

ligiosa da Revelação) tornar a sua verdade

dependente das perpétuas transformações

das teorias scientíficas. Esta posição é da-

quelas que, no dizer de S. Tomás, «se pres-

tam ao riso dos incrédulos, dando-lhes mo-
tivo de pensar que é em virtude de razões

desta ordem que nós cremos o que é de fé»
(
2
).

(1) P. M. Péiuer, Rev. Apologél., n.° 3 de 1 de janeiro e 1 de
fevereiro de 1922.

(
2

) Summa Theologica, l.
a

,
qu. 46, a. 2.
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Filosofando a propósito, senão a. .. des-

propósito da Sciência, os sábios só mostram
que se não pode passar sem filosofia, em-

bora desdenhem dela— e da própria . . . com
razão ; mas em regra, filosofando, filosofam

mal, como os teólogos que invadem o campo
scientífico, pretendendo imprudentemente

tutorizar a Sciência, só desacreditam a teo-

logia, provando que não são... sábios (o

que não admira ).

Concluamos como lição ; a Sciência só

pode contradizer a Revelação, deixando de

ser a Sciência; mas neste novo campo, para

a contradizer, começa por contradizer a ra-

zão — com, negando a Deus, o afirmar sob

outra forma. O homem é tão naturalmente

religioso, que para negar a Religião, cai na

religião da Sciência...

Em resumo, os conflitos da Sciência com
a Revelação provém, em última análise,

como fica demonstrado, ou de se tomar como
dogma uma errónea interpretação dele, ou

de se apresentar como conclusão scientífica

o que é pura hipótese, sempre extra-scien-

tífica, e quási sempre anti-scientífica.



IV

Resumo e conclusão

SHls élaient logiques, Us proclameraient, les

premiers, la pleine indépendance du dogme à
Vègard de leurs théories.

P-M. Pèrier, Remie Apologétique.

Pode discutir-se a legitimidade com que
se restringiu o nome de Sciência só à sciên-

cia experimental— como se não houvesse

outras ordens legítimas e certas de saber,

e a própria sciência experimental não en-

contrasse fora dela— na metafísica— a sua

justificação.

O certo é que, bem ou mal, se faz da

sciência experimental, dizendo só, antono-

màsticamente, «a Sciência», uma espécie de

feitiço para esconjurar a Religião, de tanto

mais seguro êxito quanto se considera mais

de longe. . . Porque tais devotos da Sciên-

5
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cia são fervorosos devotos sobretudo da

sciência dos outros. .

.

Pois essa Sciência, que com S maiúsculo

vulgarmente se opõe à Religião, «essa gros-

seira divindade que se adora nas. . . escolas

primárias» (*), além de insuficiente e insub-

sistente perante uma superior filosofia do

conhecimento humano, nada pode contra a

Religião.

Razão tinha Lavisse : os que falam muito

nela são os ignorantes. .

.

Mas se não é a Sciência, ^será o espírito

scientífico que se opõe à Religião ?

í
1

) J. Maritain. Ântimoderne, pág. 68.



CAPÍTULO II

O espírito scientífico e a religião

tese — Que o espírito scientífico não

é incompatível com o espírito

religioso.

Sumário :

Introdução: posição do problema no alto pen-

samento contemporâneo.

L O dogma e o relativismo scientífico : o dogma
absoluto e a sciência relativa; o dogma reve-

lado e a sciência produto do livre investiga-

ção ; o dogma sobrenatural, incompreensível,

e a sciência demonstrada; o dogma imutável

e a sciência progressiva
;
integração destes

caracteres contraditórios numa síntese ló-

gica mais alta, em ordem a conciliá-los.

II. A autoridade religiosa e a liberdade de pensar:

o conflito; a autoridade externa como con-



dição necessária do desenvolvimento inte-

lectual, na educação, na história e na Sciên-

cia; a autoridade religiosa postulada pela

Revelação; o governo católico do pensa-

mento e os direitos da razão; a autoridade

infalível da Igreja não abafa a razão, nem
no terreno scientífico, nem no terreno filo-

sófico, nem no terreno religioso.

III. O culto e o espírito crítico: definição do culto
;

fundamento psicológico do culto; o culto

fora da religião.

IV. Os postulados comuns do espírito scientífico e

da fé católica: postulados comuns; afini-

dades essenciais; apoio mútuo.

V. Resumo e conclusão.



Introdução

mm
aparente irredutibilidade do espí-

Posiça° d0
1 1 problema no

rito scientífico e do espírito reli- pensamento

gioso é a grande objecção que em con

Sciência hoje se costuma fazernome da

contra a Religião: é o argumento moderno
por excelência. Guígnebert acrescentará

mesmo — «o mais formidável argumento
contra a verdade católica». • • (

l
). •*

Convém-se facilmente em que a Sciência,

como doutrina, nada pode contra a Reli-

gião; mas afirma-se a radical oposição entre

o espírito scientífico e a fé religiosa, pelo

raneo

- a grande

objecção

moderna

(
1

) Le Christianisme medieval et moderne. 1922, pág. 285. Cf.,

do mesmo, Le Problème religieux dans la France coniemporaine^

1922, 3.
a
partie ( Paspect intellectuel ), pág. 131-225.
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menos na sua forma católica. E propria-

mente mais um conflito de princípios e de

métodos, do que uma divergência de con-

clusões. O espírito scientíflco, pensa-se, não

é só incompatível com a crença religiosa,

mas é justamente a sua negação. Nasceu

da reacção contra ela ; o triunfo dum e a

morte da outra são uma e a mesma coisa.

Basta defini-los, para se ver como os termos

que os exprimem se excluem : a Religião

decompõe-se nestes três elementos essen-

ciais— dogma, autoridade, culto; o espírito

scientíflco implica os seguintes

—

relativismo,

liberdade intelectual, espírito crítico. Cada
uma das definições é... a contraditória da

outra. Espirito scientíflco e espírito reli-

gioso não se podem unir na mesma mente,

senão ficando infiel aos dois.

Como aquele bom filósofo grego que, aos

que negavam a realidade do movimento,

respondia triunfantemente ... passeando,
também aqui se poderia desde já replicar—
mostrando a sua íntima e harmónica união

num Pasteur, por exemplo, que declarava

conservar a fé dum bretão «porque tinha

reflectido e estudado muito»
(

1
).

(

1
) Revue des Quest. Scientifiques, t. 39, pág. 335.
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E a embargar o passo à escapatória de

que Pasteur é uma excepção, far-se-ia mis-

ter replicar que Pasteur é de facto uma
excepção — mas na excepcional grandeza

do seu génio scientífico : os críticos desta

laia, como Guignebert, de quem não
reza a história que tenham inventado . . .

nem a pólvora, é que descobriram as

incompatibilidades, que o génio lumi-

noso de Pasteur disse nunca ter encon-

trado.

Um histologista eminente, Élte de Cyon,

depois de consciencioso inquérito, susten-

tou, num belo livro, Dieu et Science (o qual

foi o seu testamento espiritual), que todos

os fundadores das sciências modernas foram

crentes. Aos que ficassem ainda duvidosos,

remeterei apenas para as páginas do re-

cente livro de Eymieu, La part des croyants

dans les progrès de la science an xix.e siè-

cle (
1

), sem grande esperança aliás de

que o vão ler, e lendo-o tirem grande pro-

veito . . .

Não vá sem notar que os que proclamam
a oposição irredutível, além de na maior

parte não constar tenham frequentado com

(M 2 vol., 1920 e 1921.
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aproveitamento os laboratórios, ignoram

quási sempre a Fó, que dizem incompatível

com o espírito scientíflco : dos dois lados

do problema só conhecem, se conhecem,

um— mas, partindo dêsse, pretendem julgar

os dois.



T

O dogma e o relativismo scientífico

Toda a verdade ú dogmática.

Wilson.

Dogma e relativismo scientífico parecem ^ ^g™ a,

a

opor-se irredutivelmente. Quem diz dog fflCL. sciência, rc-

aflrma-se, diz doutrina feita, uma vez por lativa> em
parto

todas
;
quem diz relativismo, diz doutrina

que se faz e nunca está feita, O dogma é

uma verdade absoluta; o espírito scientífico

supõe progresso indefinido.

— Ora, com ser uma verdade absoluta,

o dogma não exclui um certo relativismo

no seu conhecimento. — Verdade absoluta

em si, por necessidade intrínseca, reconhe-

cida pela razão humana, pois que é a expres-

são da verdade. Ou o dogma não é um
dogma, isto é, a definição autêntica duma
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verdade revelada, ou é necessariamente

absoluto. A verdade é o que é, como se

define em filosofia ; se da Sciência se tem
dito que nunca é, mas sempre se faz, é

porque ela nunca se pode julgar concluída.

Verdade e absoluto são termos correlativos.

— Mas relativa, no conhecimento que temos

dela. Com o tempo, consoante o progresso

do pensamento humano vai pondo novos

problemas ou mudando os pontos de vista

antigos, o dogma vai-se desenvolvendo, pre-

cisa-se melhor na sua expressão, explicita-se

sobre certos pontos — como um teorema

que se desenvolve, ou a luz solar decom-

pondo-se no prisma. É « como uma peça

de fazenda embrulhada, que se vai pouco

a pouco desdobrando, sem mudar nada da

sua substância ».

E com ser em grande parte relativa nas

suas construções teóricas, 4 a Sciência não

tem também aquisições definitivas? ^Que
são os factos adquiridos da Sciência e cer-

tas relações bem estabelecidas (leis e cau-

sas), senão o equivalente de alguma coisa

de absoluto ? O espírito scientífico admite

que o conhecimento dêles avance e a fór-

mula scientífica que os exprime varie; mas
o que não compreende, sem negar todo a
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carácter positivo do nosso conhecimento

experimenta], é que tudo que a Sciência

estabelece como facto e lei, possa vir a ser

substancialmente alterado. Se bem que não

possa conhecer a realidade em si (ó objecto

da filosofia), pensa possuir, e de facto pos-

sui, alguma coisa dela. ;E êsse alguma

coisa toma logo formas que são . . . absolu-

tas ! Onde há verdade, há absoluto. — Mas
a Sciência moderna é sobretudo relativa,

pela mesma necessidade intrínseca por que

o dogma é absoluto — porque, quando hoje

se diz «a Sciência moderna», entende-se espe-

cialmente a sciência físico-matemática, e esta

não pode definir-se como expressão ade-

quada da verdade objectiva, como todos os

críticos hodiernos da Sciência concordam.

Se ela tende a converter-se num sistema de

símbolos praticamente utilizáveis, não pode
ter senão um valor representativo e prático

— relativo, portanto. O relativismo scientí-

fico é afinal apenas a consequência daquela

sciência... que já não é rigorosamente

sciência (como nota Maritain), pois se não

propõe, em rigor, o conhecimento das coisas.

Ainda uma vez, onde há verdade há abso-

luto: — e na Sciência há o segundo, na me-
dida exacta em que ela atinge a primeira.
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Concluamos; o carácter absoluto do dog-

ma faz parte da definição de verdade, como
o carácter relativo de certo conhecimento

scientífico faz parte da definição daquela

Sciência. . . que ainda não pode, ou já não

pode, definir-se em relação à verdade; aliás

os caracteres dum e doutro aproximam-se,

na medida em que a Sciência atinge a ver-

dade, ou que o nosso conhecimento pro-

gride no conhecimento do dogma; no fundo,

o dogma e o espírito scientífico não se

excluem, os seus respectivos objectos é que

são diferentes.

°
TT™'

^~ as 0 dogma ^ só absoluto, é tam-

sciênda, pro- bem revelado (e, porque revelado, abso-
dutode/n»e luto); emquanto o conhecimento scientífico
mastigação ,

e o que e experimentalmente demonstrado

ou demonstrável. Se é revelado, ^onde os

direitos da razão humana? O dogma crê-se;

não se demonstra. Logo, scientífico é afi-

nal o que ó positivo, como pensava Comte
— sendo tudo o mais quimérico. Na ver-

dade, o dogma começa onde acaba a demons-

tração.

— O dogma, porém, com ser revelado,

não é acreditado sem razão. Xão só admite,

e exige, a demonstração exterior da sua cre~
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dibilidade, mas também comporta certa

experiência íntima. Há aqui ainda que dis-

tinguir entre — os dogmas acessíveis à razão

humana, como a existência de Deus, — e os

mistérios. Os primeiros não são demons-

trados efectivamente pela Sciência, porque
a Sciência abstrai por definição dêsses pro-

blemas, sem os negar aliás — mas são de-

monstráveis em boa filosofia raciona], mes-

mo independentemente do facto histórico

da Revelação, como a lição da filosofia grega

prova. Os segundos não são directamente,

racionalmente demonstráveis — mas são-no

indirectamente, cmquanto autenticamente

garantidos por provas exteriores. Revelado

não ó, pois, sinónimo de infundado: a Fé
não é uma demonstração racional, porque
é mais que ela; mas supõe-na.

E, por outro lado, ^será certo que todo

o conhecimento scientífico seja realmente

demonstrado? Sem falar na história, que

se apoia no testemunho, a qual ninguém
por certo declarará incompatível com o

espírito scientífico, — os primeiros princí-

pios da Sciência, base mesma da sua cons-

trução, não são verdades demonstradas pela

experiência. Demonstração é a justificação

racional duma verdade, por meio de outras
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já prèviamente conhecidas como certas e

verdadeiras. E evidente que, se todas hou-

vessem de ser demonstradas, nunca se pode-

ria demonstrar . . . nenhuma — « cairíamos

num processo indefinido de redução, sem
achar jamais ponto fixo em que fazer pé».

Além disto, a Sciência tem como condição

da sua possibilidade um acto de fé, pois su-

põe a tradição dum ensino: sendo o campo
da nossa experiência individual assas res-

trito para poder rever todo o processo da

Sciência, esta não poderia construir-se, se

todos tivéssemos que a recomeçar, como na

mítica história de Sísifo . . . Como dizia Júlio

Simon, a Sciência começa por um acto de

fé (O-
A conclusão impõe-se: não excluindo o

dogma, com ser revelado, a sua justificação

racional, nem repugnando ao espírito scien-

tífico a fé esclarecida, pois a Sciência não

se pode edificar sem ela, o dogma e o espí-

rito scientífico não se excluem.

o dogma, Insistir-se ha porventura; — O que o es-
sobrenatural, , . .

incompreensi- pinto scientífico exciui, nao e propriamente
vei; a sciência, 0 carácter revelado do dogma, pois abstrai
demonstrada

t
1') Le Pevoir, 13. a ed., pág. 285.



O DUGMA E O RELATIVISMO SCIENTÍFICO 7!»

simplesmente dêle, sem o negar aliás (o

facto da Revelação pertence à história e à

psicologia ) — mas o seu carácter sobrenatu-

ral, de verdade contrária à razão. Ora o

valor do conhecimento scientífico vem-lhe

precisamente de não admitir senão verda-

des evidentes ou pelo menos demonstráveis.

Um dogma, porém, exprime verdades incom-

preensíveis. Dogma quer dizer mistério, e

o mistério é a negação da inteligência.

— Aqui labora-se lamentavelmente em
vários erros:

Primeiro, o dogma é na verdade sobre-

natural, mas não antinatural. Como a eti-

mologia indica, o que é sobrenatural está

acima da razão, mais não se põe contra ela.

E ainda se todos os dogmas são sobrenatu-

rais quanto à origem, emquanto revelados,

nem todos o são quanto ao conteúdo, pois

os há racionalmente demonstráveis, como
se viu. Mas se está acima da razão, evi-

dentemente eleva-a, se as palavras signifi-

cam alguma coisa — como demonstra a his-

tória do pensamento humano, a partir do

Cristianismo.

Segundo, o dogma é, se se quer, incom-

preensível, mas não ininteligível. E uma ver-

dade que excede a razão, o que não é o
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mesmo que contradizê-la, se eu sei falar

português. Entendemos perfeitamente o seu

enunciado, o que se quer dizer; não com-

preendemos, porém, como o predicado con-

vém ao sujeito. Concebe-se o que é; não se

compreende como é. Mistério, sim; absurdo,

não.

Terceiro, o mistério não nega a razão,

supera-a; o que e a negação da razão é o

absurdo. Por isso o primeiro se pode afir-

mar numa proposição, senão evidente, pelo

menos concebível : emquanto o segundo ó

impensável. O mistério não repugna ao espí-

rito scientífico, pois o mistério rodeia por

todos os lados a Sciência. Ela cria até mais

mistérios, do que esclarece, segundo nota

Le Bon (
1

).

o dogma, ge j a
. 0 que ng0 se poderá contestar é

• imutável; , , T
a sciência, que o dogma e, como ensina a Igreja, imu-
progressiva tável, ao passo que o espírito scientífico é

todo penetrado da dupla idéa de adaptação

e de evolução, é de sua natureza progres-

sivo. Ora dizer imutável, o mesmo é que

negar a possibilidade de progresso, e reci-

procamente. Todo o dogma, portanto, imo-

(*) Aphorismes, pág. 128.
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biliza a inteligência— o que é o mesmo que
pará-la; está para o pensamento humano,
como um fóssil para os seres vivos.

— O dogma é, com efeito, imutável — e é

precisamente isso um dos caracteres que faz

a sua força. Uma verdade, que pudesse ser

amanhã diferente do que é hoje, não é já

uma verdade. O nosso espírito precisa de

alguma coisa de estável a que adira, para

pensar : mesmo o scéptico estabelece como
certo que nada é certo. Um eterno recomeço
seria a negação de todo o saber.— Na hipó-

tese então da Revelação, a razão humana
não concebe que o dogma pudesse deixar

de ser imutável. Se o dogma é, por defini-

ção, uma verdade divinamente revelada, e

como tal definida pela Igreja, ^como pode-

ria ela com o tempo transformar-se, a ponto

de não ser já aquilo que Deus manifestou ?

Além de que a Revelação seria inútil, adul-

terando-se logo ; haveria até uma contradi-

ção nos termos, propondo-se como revelado

o que era produto apenas do pensamento
humano. Revelado e imutável são, em guma,

termos correlativos.

Tanto é certo que sem alguma coisa de
fixo não pode haver pensamento, que a

Sciência o não exclui em absoluto, já admi-

6
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tindo como postulados certos princípios, já

estabelecendo como indestrutíveis certos

factos, já verificando como reais certas leis,

já assentando numa tradição de ensino.

Mas, independentemente disto, a Sciência

não é imutável, antes é formalmente pro-

gressiva—porque, assentando sobre a expe-

riência, é necessariamente inductiva. Quer
dizer, ela faz-se, não só pelo desenvolvi-

mento das verdades adquiridas, mas pela

«juxtaposição simples e sucessiva» de ver-

dades novas, como diz Claude Bernard
No progresso da Sciência há mais que pro-

gresso, há real acrescentamento.

Portanto, dogma e espírito scientífico

não se excluem, pois os seus caracteres

específicos de imutabilidade e progressivi-

dade são respectivamente postulados pela

própria razão, como entrando na definição

de dogma e de Sciência.

imutabiii- — Xão importa, replica-se, a antinomia

subsiste então entre a razão e a verdade:pensamento

uma verdade imutável paraliza a inteligên-

cia; — consequência, o progresso do conhe-

cimento é impossível.

(*) Introduciion à la medicine expérimentale, 1865, p. 72.

\
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Mas imutável quanto à substância, não

quanto ao conhecimento. Sendo de revelação

divina, logo acreditando-se pela autoridade

de Deus, o homem não pode acrescentar

nada ao seu conteúdo essencial, mas pode
progredir— e progride — no seu conheci-

mento
;

( e, em todo o caso, a fó no dogma
supõe sempre a aplicação da inteligência a

verificar os títulos da sua credibilidade ).

Newman (*) falou mesmo da evolução dos

dogmas, referindo-se a este progresso, que

não exclui identidade.

Em conclusão: conclusão

g resumo—sendo, por um lado, o dogma absoluto,

mas não excluindo certa relatividade no seu

conhecimento

;

sendo revelado, mas não dispensando a

demonstração, pelo menos exterior ( da sua

credibilidade )

;

sendo sobrenatural, isto é, superior à

razão, mas não contrário à razão, e até al-

gumas vezes conforme à razão

;

sendo imutável, mas não imóvel;

— e, por outro lado, sendo o espírito

scientífico em certa medida relativista, mas

(*) An essay of the Development of Christian doctrine, 1890.
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não lhe repugnando o absoluto, senão na

proporção em que a Sciência não atinge ou
se afasta da verdade objectiva

;

sendo demonstrável, mas não podendo
demonstrar os postulados fundamentais da

Sciência, e até elevando-a sobre um acto de

fé, como a tradição do ensino

;

sendo progressivo, mas não excluindo,

e até implicando, alguma coisa de estável

( as verdades adquiridas )

;

— dogma e espírito scientífico não são

irredutivelmente inconciliáveis. Correspon-

dem a atitudes diversas do nosso espírito

(pois que diversos são os seus respectivos

objectos, métodos e fins), mas não se negam
reciprocamente, de sorte que um seja a

morte do outro. Diferentes, sem dúvida

;

mas não exclusivos.

E se são diferentes, ^que admira que

sejam também diferentes os seus caracteres

próprios? £ Acaso se pensará que o culto

da arte, só porque se não confunde com o

espírito scientífico, e até se lhe opõe a cer-

tos respeitos, não possa coexistir com ele?

4 Todo o sábio será necessariamente imoral,

só porque a Sciência é amoral ? Se a lin-

guagem humana distingue entre dogma e

espírito scientífico, exprimindo-os por ter-
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mos diferentes, é evidentemente porque

traduzem noções diferentes. O que repugna

à razão não é que, sendo diferentes, como
são, o dogma e o conhecimento scientífico,

o sejam igualmente os seus caracteres —
mas que, sendo aqueles diferentes, estes fos-

sem idênticos, isto é, que duas coisas dife-

rentes fossem afinal. . . uma e a mesma.
Mais, dados os objectos, métodos e fins

do dogma e do espírito scientífico, os carac-

teres que respectivamente os definem são

não só explicados^mas postulados pela razão.

O espírito scientífico é feito de relativismo,

só na medida em que a Sciência não é

expressão da realidade, mas um sistema de

símbolos proporcionais à nossa experiência;

e tanto que, quando, por insuficiente aná-

lise crítica, se definia a Sciência como uma
espécie de conhecimento definitivo e com-

pleto da realidade, ela tomava formas dog-

máticas (é o caso de Comte, e em geral do

scientismo ). Mas a Sciência não é só aquilo:

conhece também efectivamente a realidade

sensível. Suposta a Revelação, isto é, o facto

da comunicação divina de certas verdades,

o dogma é necessariamente o que é, uma
proposição absoluta e imutável, pois é o que

Deus disse, e Deus é o que é:— ou não falou,
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ou a Sua palavra não a podem os homens
mudar.

Numa palavra, não há antinomia irredu-

tível entre o dogma e o espírito scientífico

;

pelo contrário, a razão humana, integrando

os caracteres respectivos nas suas respec-

tivas definições, opera a sua reconciliação

necessária, numa síntese superior do pensa-

mento.



II

A autoridade e a liberdade de pensar

A autoridade religiosa é evidentemente o espí-

rito, e só o espírito. . . Exclusivamente moral y

a autoridade religiosa não pode ser compreendida

e obedecida senão por consciências livres.

Boutroux.

A autoridade no domínio do pensamento,

eis o grande escândalo para o espírito

moderno, segundo certos pensadores, que
não deram ainda prova de pensarem melhor

que nós ...

O espírito scientífico é um espírito de

livre crítica, dizem ; a Igreja, governando o

pensamento em nome duma autoridade infa-

lível, que decreta a verdade uma vez por

todas, não só o contradiz, mas à letra aba-

fa-o. Não há meio têrmo possível: ou se

reconhece à razão humana a liberdade de
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pensar, rejeitando ipso facto toda a autori-

dade — e a Sciência, e o progresso, o pró-

prio pensamento, numa palavra, é possível:

ou se aceita uma autoridade exterior à razão

— e nesse caso é a morte da razão, pois que a

autoridade a paraliza, a dispensa, a sufoca. .

A grande inimiga da Igreja, escrevia-se

ainda há pouco, é a liberdade de pensar; no

dia em que a reconhecesse como um direito

inalienável de cada homem, seria para ela

o fim de tudo (
1

). Porque no fundo o

grande antagonismo filosófico, como o grande

antagonismo moral,' político e social, foi

sempre e será sempre, sem dúvida, o anta-

gonismo entre o espírito de autoridade e o

espírito de livre exame, entre a razão serva,

reduzida ao papel do instinto, e a razão

senhora de si mesma, agente de progresso,

logo de revolta (
2

).

Não tem faltado quem, em nome das

«afirmações da consciência contemporâ-

nea» (
3

) anuncie, com a insistência das pes-

(
1

) Guignebert, Le Problème religieux, 1922, pág. 145.

(
2

) Abel Rey, La Philosophie Moderne, pág. 41.

( 3
) Gabriel Séailles, Les affirmations de la Conscience con-

iemporaiiie, 1906.

Cf. A. Sabatier, Les Religions d'autorité et la Religlon de

VEsprit, 1903; além de outros livros do mesmo.
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soas que a si mesmas se querem convencer,

o fim certo das religiões de autoridade — o

que, verdade seja, há vinte séculos vem
sendo anunciado da Igreja cristã, .

.

Porém, uma análise mais profunda do pro-

blema revela que a autoridade não só não

abafa, mas é necessária à existência, força e

progresso do pensamento. A liberdade de

pensar erigida em princípio absoluto, sem
limites nem restrições, não pode levar senão

à dissolução do próprio pensamento.

Na hipótese da Revelação, a autoridade

é então reclamada pela inteligência humana,
como em certo modo contida na sua defi-

nição. Revelação sem autoridade contém

algo de absurdo, como uma verdade divina

interpretada humanamente. Todas as reli-

giões que se apoiam sobre uma revelação,

apoiam-se também sobre a autoridade; evi-

dentemente algumas se enganam sobre o

facto da Revelação, mas basta o terem-no

por certo, para logo se organizarem sobre

a autoridade.

Não é toda a autoridade, que se opõe
aos justos direitos da inteligência, mas só a

autoridade que não e fundada em razão. A
outra, a autoridade reconhecida pela razão,

pelo contrário é ainda razão. Como o filó-
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sofo Boutroux disse superiormente, a «auto-

ridade religiosa é evidentemente o espírito,

e só o espírito. Qualquer outra autoridade

não é mais que um órgão por meio do
qual se manifesta a autoridade do espírito.

Exclusivamente moral, a autoridade reli-

giosa não pode ser compreendida e obede-

cida senão por consciências livres»
(
1
).

A inteligência ó feita para a verdade.

Tudo que contribua a revelar-lha, serve a

sua liberdade: esta, com efeito, não pode
ser o poder que a inteligência tivesse de se

destruir a si mesma. Se a autoridade, cuja

legitimidade a própria razão estabelece, é

uma garantia de verdade ^como pode apa-

gar, ou sequer diminuir a inteligência?

Acaso mais luz produzirá maior escuridão?...

a autori- a autoridade é essencial à própria exis-
dade externa, . p>v .,

condição tencia, força e progresso do pensamento,
necessária g em p rimeiro lugar, ?,que quer dizer
do desenvol- ... _ .

vimento liberdade de pensar? iNao se pode pensar
intelectual, contra a verdade; se se prova que a auto-

- o absurdo ridade é seu legítimo intérprete, o pensa-
do livre- . . , ,

-pensamento mento que a rejeite e a negação de si mesmo.

(
1

) Science et Religion, pág. 389.
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Maurras disse admiràvelmente, «não penso

bem, senão pensando segundo a natureza e

nas cadeias da razão; não penso aliás, senão

pensando bem; e penso tanto melhor, quanto

mais escrupulosamente me mostrar fiel à

lei de todo o pensamento» Não se pode

deixar de ver ou de não ver, de concluir

duma maneira ou doutra, de pensar como
se queira; perdão, são livres os tolos. . .

Quem queira pensar, há de pensar segundo

as leis estruturais da inteligência — com
lógica, com coerência, com rigor; ou pensa

assim, ou não pensa. A liberdade de pen-

sar é afinal a . . . submissão às leis dó pen-

samento, quer dizer à verdade. — A auto-

ridade só a entrava, se a afasta da ver-

dade . . .

Mas o pensamento não se ajusta fiel- a autoridade

, , . , ., , . . na educação
mente as suas leis constitutivas ( sem as intelectual

quais já não há sequer pensamento ), nao

adquire força e consistência, não se desen-

volve e eleva— senão mediante uma auto-

ridade externa. Urge não esquecer que a

inteligência humana ó enfêrma— carecendo,

para pensar e pensar bem, de se exercitar

por uma educação adequada. Esta educa-

í
1

) La Politique Religieuse, 1912, pág. 25.
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ção não é nunca puramente individual, mas
supõe sempre a experiência de outro pen-

samento, ao qual o nosso se confia; logo,

uma espécie qualquer de autoridade. Au-

gusto Comte viu-o bem, notando que a sub-

missão é a base do desenvolvimento inte-

lectual. O papel dos mestres supõe-na, como
condição de toda a educação mental. Os
autodidatas não escapam a esta lei, pois o sen

pensamento só consegue ser rico, original e

profundo, isto é, libertar-se, ou, o que é o

mesmo, ser fiel a si próprio, utilizando o

pensamento alheio. Os livros, mestres são

também; e ainda para os saber ler, é pre-

ciso que alguém nos tenha ensinado. Não
se pode aprender, não sendo « dócil », isto

é, como a própria etimologia bem ensina,

senão por um acto de fé (docilis, docere e

dogma são palavras da mesma família),

a autoridade ^ pr6pria Sciência seria impossível, se
na Sciência . _ ... .. . ,

não tivesse uma grande base de autoridade.

4 Pois que outra coisa é a tradição do ensino,

senão um ensino recebido por autoridade?

4 Que é mesmo a Sciência, no sentido desta

tradição, senão a experiência scientífica da

humanidade? Claude Bernard, um dos

maiores mestres da sciência moderna, cita

oportunamente, a este propósito, esta frase
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dum poeta : a arte sou eu, a sciência somos
nós»

(

1
). A Sciência tem, pois um carácter

colectivo, o que implica por parte de cada

um a fé no trabalho de outros. Para pro-

gredir, a Sciência há mister de tomar como
base a experiência anterior; aliás, se tivesse

que ser refeita por cada um, seria apenas a

repetição inútil da experiência vulgar. A
parte de autoridade aumenta até na razão

directa do progresso scientífico : quanto

mais avultado é o capital do saber, mais se

impõe a divisão do trabalho, a especiali-

zação— e maior, portanto, é o raio de exten-

são da fé do sábio, fora da sua especialidade.

O biologista admite por autoridade a quí-

mica, o químico a física, o físico a matemática
— na impossibilidade em que cada um está

de conhecer todas as sciências, Se Pasteur
tivesse que rever toda a química, em vez

de a aceitar como dada, e fundamento das

suas experiências, g acaso teria renovado a

biologia? Um pensamento que não rece-

besse nenhum ensino ficaria sempre rudi-

mentar, ou melhor, «selvagem», como dfz

Maurras
(

2
) : haveria para êle a universa-

(
1

) Introduction à la médecine expérimentale, 1865, pág. 75.

(
2

) La Politique reliyieuse, pág. 28.
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lidade das sciências e artes a descobrir, a

inventar! E, se rudimentar, menos livre:

— ou a liberdade aumenta com a riqueza, a

extensão, a variedade e a elevação do pen-

samento — ou o desenvolvimento esplen-

dido da Sciência ó fatal à liberdade de pen-

sar . . . Foi Comte que o disse : desde que

há sciência, já não pode haver liberdade de

pensar
a autoridade \ história assenta mesmo por definição,

sobre a autoridade, (pois que tem por base

e condição de existência o testemunho),

è Acaso a autoridade será aqui um obstá-

culo ao saber, ao alargamento da inteligên-

cia? ^Quem de são juízo invocará a liber-

dade de pensar para pôr em dúvida a exis-

tência de Napoleão, só porque é um facto

atestado, garantido sob fé de outrem? Todo
o passado não pode ser pessoalmente veri-

ficado, precisamente porque . . . passado: ou

se admite pela autoridade do testemunho,

ou se rejeita toda a história. O que a crí-

tica mais exigente faz, não é contestar a

autoridade, mas verificar-lhe os títulos de

credibilidade — justamente o mesmo que o

(*) Cit. em — Fonsegrive, Valtitude du catholique de ant la

Science, 2. a ed., 1900, pág. 15.
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cristão faz, em relação à autoridade reli-

giosa

conceito

de Revelação

Na hipótese da Revelação, a necessidade x aut°rWade
x postulada

duma autoridade autêntica, para a manter pe i a Revela-

ria sua integridade e interpretar, é tão mani- çã0

festa, que só os que não crêem na Revelação

a julgam ofensiva da liberdade de crer...

Compreende-se a livre crítica (aliás pra-

ticamente limitada, como se viu) na Sciência,

que por definição é o conhecimento fun-

dado e verificado pela experiência, conhe-

cimento aliás de sua natureza sempre incom-

pleto; não se compreende numa verdade

revelada, portanto divinamente comunicada.

Quem diz sciência, e até metafísica, diz o

campo da livre investigação humana; quem
diz revelação, implicitamente afirma uma fé

na palavra imutável de Deus, e logicamente

postula uma autoridade a quem compete
guardá-la e comunicá-la;— em síntese, uma
verdade que se crê, não por sua evidência

intrínseca, mas por autoridade.

O princípio de autoridade é tão inerente

à idea de Revelação, que todas as religiões

o tem admitido, tanto do antigo como do

novo mundo — admitindo pelo menos um
sacerdócio, uma hierarquia religiosa. O Cato-

universali-

dade da

autoridade

religiosa
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licismo, como a religião mais religiosa de

todas, ou seja, o bloco religioso mais con-

sistente, pela plena e exaustiva lógica interna

de desenvolvimento da idea da revelação—
aquele, portanto, onde ela se encontra, se

em alguma se produziu— é por isso mesmo
a religião mais autoritária. Só nela, por

virtude da inerrância da Igreja, a Reve-

lação divina se afirma imutável, quer dizer,

perfeita— sempre divina,

os funda- Dada a Revelação, a infalibilidade e pos-
mentos da . , , , . ,

autoridade tulada pela razão, como a salvaguarda neces-
reiigiosa

: sária da honra da humana inteligência, pois
— comunicar , , , .

o depósito qne S(-> e la
>
salvo uma perpetua intervenção

da Revelação
(je Deus, é suficiente garantia de serem divi-

nas as verdades que lhe são propostas como
tais. Em nome da razão humana, o dilema

põe-se, pois, assim: se houve uma Revela-

ção, há urna autoridade religiosa.

Com efeito, a autoridade é absoluta-

mente necessária,— em primeiro lugar, para

. comunicar a verdade revelada. E quási

uma tautologia: pois, se revelação significa

a comunicação sobrenatural de verdades

que interessam à nossa salvação, é evidente

que as não temos de invenção própria,

como fruto da nossa investigação. O carác-

ter próprio da verdade revelada é de nos
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ser comunicada superiormente, em nome
duma autoridade competente; se fosse ape-

nas o objecto da crítica individual, podia

ainda ser uma verdade, mas positivamente

já não era uma verdade revelada, divina.

Note-se ainda que o maior número delas

são mistérios: rejeitar, para o seu conheci-

mento, a autoridade religiosa divinamente

acreditada, é como pretender ver o mundo
sideral a olho nu. .

.

Em segundo lugar, a autoridade é neces- mantê-io

sária para manter a sua integridade. — Pode
dizer-se que a autoridade está contida na

definição de Revelação: ipois que seria

uma Revelação, cuja interpretação ficasse

ao arbítrio da razão individual? Primeiro,

praticamente inútil, visto que cada um a

destruiria, interpretando-a a seu modo — e

a mesma incerteza continuaria para todos,

como antes, dada a multiplicidade de inter-

pretações
;
segundo, contraditória consigo

mesma, com todos deverem ter, em nome
de Deus, como reveladas, doutrinas que
manifestamente eram... de cada um, pois

se contradiziam — o que em ambas as hipó-

teses seria indigno de Deus... Já Brune-

tière o notara, tendo compreendido que a

função da autoridade é justamente o « asse-

7
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gurar a identidade » do depósito da Reve-

lação O livre exame aqui, qual foi

reclamado por Lutero e pelos espíritos que

se dizem livres, por se dispensarem de pen-

sar com lógica (o que é uma boa maneira

de. . . não pensar ) — é que repugna à razão,

por contraditório com a definição de Reve-

lação ; não é a autoridade. Ou nunca se

produziu nenhuma Revelação (trata-se evi-

dentemente, não de revelações particula-

res, mas duma revelação pública, no sentido

de que é a toda a humanidade que se dirige )

;

ou há necessariamente um magistério autên-

tico, que tem por missão guardá-la — o que

é, em certo sentido, continuá-la.

interpretá-io gm terceiro lugar, a autoridade é neces-

sitada pela e para a sua interpretação. —
Como Brunetière apontara, as verdades

reveladas são « ricas, fecundas e cheias de

consequências, que só com o tempo se mani-

festam »
(

2
); delas depende o próprio sen-

tido da vida, tendo assim um carácter que

chamarei trágico, pois em roda delas se

decide o negócio supremo — o único verda-

(
1

) Cit. p. Gaultier, Vldéal Mod., p. 342 ; Cf. Brunetière,

Le Progrés religieux dans h Catholicisme ( Conf. em Florença a 8 de

abril de 1902 ).

2
) lbid.
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deiramente necessário — em que o homem
joga tudo por tudo; se se crê nelas, são a

Juz suprema que tudo alumia na vida e...

na morte, sem apagar quaisquer outras

luzes, antes inundando-as de maior clari-

dade. Importa, pois, visto que são a chave

do problema da vida, tirar delas todas as

consequências ( sem as adulterar ), consoante

as sucessivas condições da nossa existência

e pensamento; são como a luz passando
através de meios de diversa densidade—
as mesmas, e todavia sempre com novas

direcções- . . A autoridade, em suma, per-

petua por assim dizer a Revelação, conti-

nuando-a sem acrescentar — como alguma

coisa de vivo. Foi o que viu o escritor

inglês Chesterton, recentemente *conver-

tido : « creio na Igreja, porque é mestra viva

e não mestra morta. Não só estou certo de

que me ensinou ontem alguma coisa, mas
estou também quási certo de que me ensi-

nará alguma coisa amanhã »
(

1
). Realiza-sa

assim a palavra de Cristo, de que estaria

com os seus ate à consumação dos tem-

pos (
2

).

(M De Tonquédec, G. K. Chesterton, 1920, p. 112.

(

2
) Mt, XXVÍ1I, 20.
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o exemplo gem autoridade, toda a Religião tende a
do Protes- * _ '

. .

tantismo dissolver-se num racionalismo mais ou menos
vagamente religioso, senão por fim franca-

mente irreligioso — enfim, numa coisa . .

.

que já não é a Religião. — A história do
Protestantismo confirma-o eloquentemente.

èQue é mesmo ela, senão a descristianização

progressiva da religião cristã? Trabalhado

pelo princípio do livre-exame, o Protestan-

tismo tem sucessivamente minimizado a fé

cristã, desde Lutero e Calvino até ao pro-

testantismo liberal e modernista, que já não

crê sequer na divindade de Cristo. E, se

sobrevive ainda, ^não é por virtude do que

nele subsiste de imitação da Igreja Romana,
embora em manifesta contradição com o seu

princípio interno de livre exame — isto e,

por um ensino e por um sacerdócio, sempre

por uma autoridade?
conclusão Concluamos. A razão humana compreen-

de a autoridade sem a Revelação, como
condição da ordem e desenvolvimento do

pensamento religioso socialmente organizado,

quer dizer, numa igreja (pois se, mesmo na

vida pública civil, se reconhece a necessi-

dade dum órgão supremo, o parlamento, os

supremos tribunais, etc. que assegurem a

unidade, resolvendo em última instância ! )

;
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o que não compreende ó uma Revelação sem
autoridade, sem um magistério autêntico

que a transmita, interprete e salvaguarde.

Sendo a Igreja Católica, entre as religiões,

a realização mais definida da autoridade, é

ela que se antolha a todo o espírito lógico,

como a depositária autêntica da Revelação,

%aso esta se tenha dado (como em apolo-

gética se prova). Não se pode, sem falsear

o conceito de Revelação, consequentemente

procedendo contra a razão, esperar que,

com o progresso da cultura scientííica — a

menos que se demonstrasse que não houve
Revelação, o que é desmentido pela história

— todas as religiões de autoridade estejam

destinadas a transformar-se na religião pura-

mente interior, ou «religião do espírito», como
quer Sabatier e ate uma religião sem dog-

mas, nem autoridade, nem ritos, é apenas a

religião natural, que se define e distingue das

religiões positivas precisamente porque na

sua definição não cabe a idea de revelação,

como não escapou a Guyau ao declará-la «coi-

sa algum tanto bastarda, que a final de contas

se resolve em hipóteses metafísicas»
(

2
).

(
1

) Les Religions d'aulorilé et la Relujion de VEsprit.

(
2

) Cii por Gaultier, UIdéal Mod., p. 344.
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a autoridade Preguntar-se há porventura : — se, na
religiosa

, . ,

e os direitos hipótese da Revelação, o que repugna ao
da razão espírito crítico é a liberdade, não é a auto-

ridade, 4 onde ficam no entanto os direitos

da razão humana, submetendo-se em vez

de ver? Invoca se a razão — para a sacri-

ficar !

— 4E acaso a nossa inteligência se não*

submete precisamente para saber, mesmo
no domínio do conhecimento natural, a uma
espécie qualquer de autoridade, como se

demonstrou que sucede na história e em
grande parte na Sciência?

Os direitos da razão! Mas ficam perfei-

tamente assegurados, verificando as creden-

ciais divinas, os títulos de representação

religiosa da autoridade. E' lugar comum de

todos os luminares da Igreja, e doutrina

católica proclamada pelo Concílio do Vati-

cano contra o tradicionalismo, que a Fé deve

ser racional, «de modo algum uma adesão

cega do espírito» (*); a evidência pessoal

deve preceder todo o outro género de cer-

teza. S. Tomás, repetindo S. Agostinho,

afirma que « não acreditaríamos, se não

(
1

) Sess. iii, Cap. 3 De Fide, 11.
0

10.
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víssemos que devíamos acreditar »
(

1
). A fé

na autoridade legítima não sacrifica a razão,

pois a supõe; a bem dizer, a submissão do
espírito à autoridade por ele reconhecida

legítima é espírito ainda, pois procede dele.

Maukras reconheceu-o claramente, quando
proclama que « o pensamento livre é a

Igreja»
(

2
); com eleito se o pensamento

livre quer dizer um pensamento que não

obedeça senão a si mesmo, independente do

tudo que não seja a verdade, esse é a Igreja,

pois é ela a única força puramente espiritual

do mundo, a única que se mantém e se

desenvolve, apoiando-se apenas na consciên-

cia pelo poder da convicção —
;
realização

inédita, na história, dum pensamento livre

feito realidade
!

; é até a obra prima do pen-

samento livre, pois logrou, sem força, fazer

reconhecer pela força a supremacia do
Espírito.

Os direitos da razão, dada a Revelação,

só ficam assegurados, mediante um magis-

tério autêntico. O livre-pensador, que á
priori o rejeita, é infiel ao método do livre-

(*) Summa Theologica, IV II.
ae

, q. 1, a. 4. ad 2m . S. Agos-
tinho. De Praedestinalione sanclorum, c. II, n. 5 ( P. L., t. 44, col.

962 ).

(
2

) La Polit. relifj-, pág. 36.
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• exame : escravo dum preconceito, limita arbi-

trariamente o campo da inteligência, recu-

sando conclusões, que ela própria estabelece.

Só o católico é perfeitamente lógico, pois

só ele não rejeita nenhuma fonte de conhe-

cimento, justificando-as todas segundo a sua

natureza (por isso também a sua razão é a

mais larga); pelo contrário, o protestante

está em contradição com os seus princípios,

admitindo sem verificação pessoal crenças,

que só um reduzidíssimo número poderia

justificar. .

.

a autoridade Embora, dir-se há. O que não admite
religiosa, e

o progresso dúvidas é que a autoridade, sobrepondo-se
e uberdade ^ inteligência, a dispensa. A autoridade no
do pensa-

mento domínio do pensamento será ainda por ven-

tura pensamento, mas um pensamento subs-

tituindo-se ao nosso e dominando-o, logo, pa~

ralizando o
;
e, como essa autoridade se afirma

infalível (o que implica uma adesão absoluta

do nosso espírito) de facto abafa-o, mata-o.

Nada menos exacto. A autoridade reli-

giosa nem dispensa o pensamento, nem o

paraliza, nem o abafa.
no terreno ^0 terreno scientífico, é manifesto. Como
scientífico, , . \_

piena íiberda- disse Jose de Maistre, a jurisdição do
de do sábio papa sobre os espíritos (que livremente se
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submetem a ela) «não sai dos limites do

Símbolo dos Apóstolos» A Soiência,

oomo se mostrou, tem um campo de invés

tigação distinto do da Revelação, encon-

trando-se com a esfera de competência da

autoridade religiosa, quási exclusivamente

nas consequências filosóficas das doutrinas

scientíficas, quer dizer, fora da Sciência. O
sábio cristão tem, pois, liberdade amplíssima

de investigar e ate de,., errar— emquanto
se mantenha no terreno estrictamente scien-

tífico.

No terreno filosófico, o pensamento move- No terren0

_. o / . filosófico.

-se livremente, fiel à sua disciplina interna, conirôiedas

dentro da luz da Revelação, mas sem se conclusões

confundir com ela, numa palavra, é absoluta-

mente livre — menos de contradizer a ver-

dade revelada. Toda a verdade é dogmá-
tica, como dizia Wilson na Interchurch Con~

ference de New York
(

2
), ou exclusiva de

tudo que não é ela; se a Revelação, devida-

mente autenticada, nos comunica certas ver-

dades, são evidentemente falsas as propo-

sições que as contradigam. A Revelação

não se substitui à filosofia, mas verifica as

(
1

) Cit. por Gaultier, UIdéal Mod., pág 352.

(
2

) La Documentation CathoL, 3 de fevereiro 1923.
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suas conclusões, como sucede no campo
«científico nas relações das sciências entre

si; e, se assim é, consolida-a, pois é um
princípio primeiro da razão que tudo quo

se oponha a uma verdade certa, é falso. O
metafísico cristão pensa que, para ver, não

ó preciso apagar qualquer luz e que se vê,

até melhor à luz do sol, que das estrêlas . .

.

Se a Revelação é um facto, toda a filosofia

que a não tome em consideração, se não for

radicalmente falsa, será pelo menos neces-

sàriamente uma mutilação da verdade; filo-

sofar-se há consequentemente à custa do

pensamento, filosofando à custa da verdade.
no terreno n0 terreno religioso, a autoridade go-

religioso, con- .

.

diçào e garan- verna o pensamento — para o tornar livre,

tiadeiiber- se liberdade quer dizer um poder de pen-
dade e pro- .

gresso sar segundo a verdade, A essência da li-

berdade está na fidelidade da inteligência

ao seu objecto: se este só é dado por inter-

médio duma autoridade devidamente acre-

ditada, somos livres submetendo-nos, pois

só assim se pensa segundo a razão. A au-

toridade é para o pensamento religioso como
as leis para a vida social — condição e garan-

tia da liberdade,
-não dispensa — Não dispensa o pensamento, antes o

e pensai
ex^e — ngQ g(j para verificar a credibilidade
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externa das verdades propostas, isto é, os

fundamentos históricos da Revelação, o que

vem a redundar na autenticidade da auto-

ridade ; mas também para a sua perfeita in-

teligência, interpretação, aplicação e defesa,

e isto tanto mais quanto, por serem sobre-

naturais, reclamam maior esforço de razão.

As verdades cristãs são verdades vivas — a

coluna de fogo que nos guia na acidentada

peregrinação da vida. É de notar que a au-

toridade religiosa na Igreja não está em
profecia permanente, como a dos imans do
islamismo persa, nem é uma perpétua encar-

nação da Divindade, como a das lamas do
Tibet— substituindo-se assim a toda a acti-

vidade intelectual dos crentes. O magisté-

rio católico não pode criar arbitrariamente

dogmas novos, mas apenas velar por que o

depósito da Revelação não seja interpretado,

com o progresso do pensamento cristão, em
sentido contrário ao da Igreja, que o rece-

beu para dele ser fiadora.

— Não o paraliza, porquanto, além de o~ n3°Paraliz*

. . .'.„, ' , 0 pensamento
exigir para a justificação, pelo menos externa,

do dogma e sua perfeita inteligência, impul-

siona-o a colaborar no progresso do pensa-

mento cristão — fixando doutrinas, rasgando
horizontes, marcando direcções. O dogma,
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com ser imutável, não é imóvel, como ensi-

nam todos os teólogos: só pensam o con-

trário os... que não pensam. A verdade

cristã é para o pensamento humano, corno

a luz do sol para os nossos olhos: sem ela,

encurta-se o nosso raio de visão e enturva-se

a imagem das coisas; olhando-a de frente,

deslumbramos e há o risco de produzir em
nós alucinações, reflectida e difusa — por

intermédio da autoridade, no caso da ver-

dade cristã — ilumina e aquece, dá vida.

Confirmam-no a psicologia e a história. A
experiência dos grandes convertidos mostra

como, longe de serem oprimidos, o seu pen-

samento e a sua vida religiosa recebem da

Igreja um impulso novo e uma extensão

maior, com a segurança da direcção, as

energias divinas dos sacramentos, o senti-

mento de comunhão com todas as almas

tocadas pela graça divina. Um grande con-

vertido não é nunca um homem deminuido;

pelo contrário, a sua vida individual, mais

rica e mais bela, é como que elevada a um
plano superior. Na Igreja, na verdade, a

iniciativa e a intensidade da vida privada

não são comprimidas, são simplesmente

reguladas, e por isso mesmo defendidas;

mas nunca a autoridade católica se substitui
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à actividade espontânea, que nas almas sus-

cita a acção da graça ou da inspiração divina.

Veja-se, por exemplo, a riqueza, a variedade

e a originalidade da vida dos santos, que

foram neste mundo a encarnação pura da

Fé, um pensamento servido por um corpo

dócil, de sorte que verdadeiramente se pode
dizer dêles que já não eram eles que viviam,

mas Cristo que vivia nêles; 4 pois algum se

confundirá com outro? As grandes criações

da história da Igreja são quási todas devidas

à iniciativa privada ( muitas vezes inspiradas

por Deus). o próprio pensamento euro-

peu não nasceu no seio da Igreja?

— Não o abafa; pelo contrário, favorece-o nã0 abafa 0

pensamento— eomunicando-lhe força, mediante certezas

absolutas; alargando-o e elevando-o, pela

proposição de verdades sobrenaturais, que
nenhum esforço de inteligência seria capaz

de descobrir; e defendendo-o da sua fragi-

lidade.

Comunicando-llte força, mediante certezas

absolutas. — O pensamento carece de partir

de alguma coisa de fixo, sob pena de não
poder sequer concluir seguramente . . . que
pensa; sem nenhuma certeza inicia], não se

pode nunca chegar à certeza — não se pensa.

O criticismo moderno tudo pôs em dúvida
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— até o valor do próprio pensamento ; mas
para poder concluir assim, teve que acreditar

ao menos no valor da sua crítica, quer

dizer, para negar o valor do pensamento é

preciso sempre afirmá-lo. Como diz Mahitain,

« a filosofia moderna é caracterizada pela

inevitável dissolução do pensamento na

absurdidade radical » dela em conjunto

se pode repetir o juízo de Bossuet sobre o

sistema de Malebranche — nova pulchra,

falsa. Já Augusto Comte denunciava a

debilidade do pensamento moderno, que

abandonado a si mesmo termina sempre no

scepticismo. ;Triste fim duma curiosa aven-

tura intelectual ! : em nome da independência

da razão pretendeu-se libertá-la da luz da

Fé — e acabou-se por negar o seu valor . . .

Pelo contrário, a filosofia cristã inculcou aos

homens, segundo a frase dum moderno, « o

orgulho na sua razão » (
2
); S. Anselmo

definiu, numa bela fórmula, o lema da esco-

lástica— fides quaerens intellectum. Contra os

modernos detractores da inteligência é a

Igreja que a defende, proclamando, por

i
1

) Antimoderne, pág. 107.

(
2
) Langlois, na Histoire Générale de Lavisse et Rambaud,

t. II, pág. 560.
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exemplo, no Concílio do Vaticano, o valor

da razão í
1
). Em conclusão, a autoridade

católica não defende só o dogma; defende

também a razão.

Alargando-o, e elevando-o, pela proposi-

ção de verdades sobrenaturais, que nenhum
esforço de inteligência seria capaz de des-

cobrir. — O pensamento cristão move-se no
sublime, ou, consoante diz JacquesMaritain,
«tem fontes de vida e normas de sabedoria

mais altas que a própria filosofia »
(

2
). Com-

pare-se a filosofia cristã com a filosofia

antiga: ao lado de excelentes verdades

;
quantos erros monstruosos esta não admi-

tia, a respeito de Deus e do homem, por

exemplo ! Já Cícero dizia, não havia erro

que não fosse sustentado por algum filó-

sofo
(
3
). E a filosofia moderna, que a si se

chama independente, g acaso (sem negar o

que há nela de engenho e minuciosas aná-

lises) não tem vindo abatendo o voo do

pensamento, até cair no positivismo e no

scientismo, e desesperar mesmo de ser uma
explicação real do universo — procurando

i
1

) Sess. iii, cap. 2 Pe revekUione (4), cap. I.

(
2

) Antimodeme, pág. 112.

(
3

) De Divinatione, lib. II.
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mais uma expressão estética de engenhosi-

dade do pensamento,* que a verdade? Um
filósofo dos nossos dias definiu assim o seu

programa: «Não se trata de ter ou de não

ter razão. Querer ter razão é sinal de grande

grosseria (em filosofia)» (*). Quem tinha

razão era Balmes, definindo ironicamente

a filosofia, « a história dos erros do espírito

humano » . . .

Defendendo-o do erro, por meio das ver-

dades, certezas e garantias da Revelação.

—

Se a Revelação Cristã é um facto, toda a

filosofia que abstraia dela é no fundo uma
degradação do homem— uma deminuição da

verdade nas almas. Como quer o autor de

Antimoderne, toda a filosofia moderna repre-

senta uma apostasia — fatal à própria inteli-

gência humana. O pensamento cristão atin-

gira à luz da Fé, uma força, uma elevação,

como o mundo antigo não vira; apagada a

luz da Fé, logo se escureceu também a luz

da razão, pois que, como diz S. Catarina

de Sena e a história comprova, «não se perde

uma sem perder a outra» (
2

). E a contra-

prova é que, sempre que os espíritos tentam

[

1

) Antimod., pág. 109.

(
2

) Diálogo xxi (51), ed. Hurtaud.
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rebelar-se contra a ordem cristã, acabam
sempre por atentar contra a ordem lógica

e social, como Paulo Bourget notou algures.

Ainda uma vez: com a submissão da razão

à legítima autoridade cristã, trata-se apenas

de manter a nossa raça intelectual — de

filhos de Deus, como nos fez o baptismo.

Resumindo e concluindo. A autoridade Resumo e

.... , , , . conclusão
religiosa e para o espirito do crente apenas

a autoridade da . . . verdade. A Igreja decla-

rando-se infalí vel — e a infalibilidade da Igreja

é uma consequência necessária da sua missão

de depositária da Revelação — não pode
reconhecer ao espírito humano a liberdade

de pensar contra ela, porque isso seria

reconhecer ou que êle é livre perante a

verdade reconhecida, ou que ela não a possui.

Com se apoiar na livre crítica, a própria

Sciência admite também a autoridade, como
condição do seu desenvolvimento

;
por seu

lado, a Igreja, assentando na autoridade,

proclama que a Fé deve ser raciocinada,

defendendo os direitos da razão contra os

seus detractores. Quer dizer, não há entre

elas uma antinomia lógica, de sorte que
uma seja a negação da outra ; há seguramente

diferenças, que resultam das diferenças dos

seus objectos.

8
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A autoridade religiosa não é, pois, um
entrave para o pensamento humano.

Concluamos, enfim, com Thíers, que « o

catolicismo não impede de pensar senão aque-

les que . . . não são capazes de pensar »
(

1
).

{- ) Discours au Corps législatif, 13 abril 1865.



III

O culto e o espírito crítico

É irnpossírel olhar as obras e os rilos como

um elemento puramente adventício da Religião.

BOUTROUX.

Não se diga tão pouco que o culto externo

é considerado pelo espírito crítico de sorte

qoie todas as suas manifestações apareçam
como sobrevivências duma mentalidade pri-

mitiva. A Sciência moderna, afirmou-se, já

não poderia acreditar na eficácia de práticas

exteriores. Todas elas se assemelhariam às

práticas mágicas dos povos inferiores.

Pelo contrário, é o próprio espírito

moderno que reconhece o culto como essen-

cial a toda e qualquer religião, — como uma
expressão natural, se assim se pode dizer,

úo homem religioso. Quer se parta da his-
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tória das religiões, quer se considere do
ponto de vista da psicologia, « é impossível

olhar as obras e os ritos como um elemento

puramente adventício da religião », como
ensina Boutroux (

1
). « Diga-se o que se dis-

ser, acrescenta Gaultier, o que manifesta me-
lhor a vida e a transfigura são as obras »

(
2
).

O que repugna ao espírito crítico não é o

culto, quando penetrado de espírito, como o

católico ; mas um formalismo insincero, que
mente igualmente a Deus e ao homem ( como
o ritualismo maçónico), ou quaisquer for-

mas de superstição, em que se pretende

encadear a acção divina e o curso das coi-

sas, mediante certas fórmulas mágicas, ( des-

conhecendo ao mesmo tempo a transcen-

dência de Deus e o determinismo das leis

naturais), como na feitiçaria e na magia.

Com efeito, £,que é o culto ?— A lingua-

gem do sentimento religioso : exprime-o,

aflrma-o, mantém-no, alimenta-o. O con-

junto de todos os actos que o constituem

são a tradução exterior da religião : supõem
a fé e o dogma. O culto mesmo mais que uma

(M Science et Relig., pág. 389.

(2) VIdéal Modeme, pág. 340.
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linguagem, porque é uma vida— a vida reli-

giosa.

Veja-se a esplêndida liturgia católica

:

os que vissem nela só a grandiosidade do

cerimonial, seriam materialistas cristãos,

tão estúpidos como os que não vêem no

homem senão o corpo ; a liturgia está tão

intimamente unida à fé cristã, como a pala-

vra à idea; é um corpo vivo, cuja alma é o

Cristianismo.

Os sacramentos católicos não podem
assimilar-se a certo materialismo ritual,

como os ritos pagãos, dispensando dispo-

sições interiores, substituindo a vida por

fórmulas, na verdade matando a religião.

Embora actuando ex opere operato, segundo

a linguagem dos teólogos, todos êles exi-

gem todavia devidas disposições morais

;

até para lucrar uma indulgência, não basta

a realização material dos actos prescritos,

é sempre necessária a contrição dos peca-

dos. Os sacramentos são meios, e não o fim

da actividade do crente, mesmo se de obri-

gação. A santidade não está em usar dos

sacramentos, mas em atingir o fim para que

foram instituídos — isto é, o amor de Deus
e do próximo. Não dispensam, pois, o

esforço ; alimentam-no antes, com o auxílio
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sobrenatural. A sua própria recepção já

supõe o esforço, pois exige de cada vez a

renovação íntima da alma (
1

).

o funda- o fundamento do culto está na própria
mento psico- , ,

lógico do natureza humana.— O homem nao e so espi-

cuito r it0j mas um composto de corpo e alma. Não
vá entender-se esta união consoante certo

cartesianismo antiquado, que a representava

como um navio e seu piloto, vivendo cada

um à parte com sua vida independente:

corpo e alma formam um todo único, o espí-

rito penetra toda a matéria, e o corpo vive

do espírito.

No nosso estado presente, nem o espí-

rito humano existe sem o corpo, nem o

corpo sem o espírito. Assim o que é psí-

quico traduz se organicamente, e o que é

fisiológico traduz se no espírito. Não há vida

interior sem vida exterior, ou seja da sensi-

bilidade, e vice-versa. Separá-las absoluta-

mente, é uma mutilação psicológica : seria

matá-las a ambas.

Não há vida interior sem vida exterior.

— Como já S. Tomás estabelecia, não há

(l) Brunhes, Les griefs de Vindividualisme contre 1'Eglise

c:ilholique (em — Eevue Apologêtique, n.° de 1 de set.° de 1923,

pág. 649).
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nada no intelecto, que primeiro não tenha

passado pelos sentidos. A idea supõe a

imagem; o pensamento, a linguagem; os

sentimentos, os actos que os exprimem, não

tendo faltado psicólogos que os consideram

como a tradução psíquica da actividade exte-

rior e motriz. — A vida exterior é condição

até da vida interior. Sem a primeira, a

segunda definha e morre
;
por isso lá diz o

rifão que longe da vista longe do coração.

E nas obras, isto é, exercitando-se, que ela

se alimenta, se desenvolve. Pascal, acon-

selhando «tomar água benta» aos que ainda

não crêem, dava prova de génio. O amor
aumenta na medida em que se dá: no sacri-

fício não se prova só, na verdade cresce

com ele. Consoante Maine de Biran disse

admiravelmente, «são as obras que fazem

nascer o amor, e o amor produz as cren-

ças»
(

1
).

Toda a vida interior tende a manifes-

tar-se exteriormente. — O acto, com efeito,

não é um acessório da idea, mas o seu pro-

longamento, o seu termo, o seu comple-

mento, a sua perfeição. A expressão do

pensamento é, para o pensamento, como um

( M Jotnal intime, fev.° 1821.
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limite, quer dizer, é nela e por ela que êle

se precisa, que é pensado. Cada sentimento

tem o seu rito próprio: todos os que amam
pela primeira vez julgam que inventaram o

amor — e êle é sempre o mesmo.
O amor que não produz actos de amor

já não é amor, é uma palavra. E uma sim-

ples palavra e igualmente uma religião

puramente interior, que, como Boutroux
notou, (*) não é já sequer caracterizada

como religião — que não é nada. .

.

A vida interior tende a manifestar-se

tanto mais, quanto mais intensa é. 4 Que é

a inspiração senão uma intuição de excep-

cional intensidade? Por isso se traduz mais

vivamente, pela palavra ou pela arte, che-

gando até a criar, por assim dizer, uma lin-

guagem, que é sempre superior à vulgar.

A grande dor e a grande alegria não sabem
conter se, e exprimem-se do mesmo modo
— pelas lágrimas. Com razão o povo diz

que os olhos são as janelas da alma.

Em resumo: a alma real é uma só; está

toda em cada uma das suas operações, com
a sua sensibilidade, a sua inteligência e a

sua vontade; não se pode atingir uma sem

(
x

) Science et Religion, pág. 380.
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atingir as outras. O culto é tão necessário

à religião como a palavra ao pensamento.

Na simplicidade das devoções populares

mais ingénuas há mais infinito, que nas

especulações mais transcendentes dos filó-

sofos—porque há nelas toda a alma do povo,

as suas dores e as suas esperanças e o seu

amor. Verdadeiramente os que falam tanto

da religião puramente interior são... os

que não tem nenhuma.

O culto e tao essencial a Religião, que ° cult0 f01

nunca houve religião alguma que o nao

tivesse. Os ritos são, pois, elemento consti-

tutivo de todas elas.

A própria maçonaria, inimiga da Igreja

Católica ^não lhe presta involuntariamente

homenagem, imitando-a com seu ridículo

ritualismo? A alma humana é tão natural-

mente cristã, que até para combater a Igreja

toma as suas formas. A verdade vinga-se

sempre dos seus detractores, obrigando-os

a revestirem o êrro com as suas aparên-

cias. Contra-Igreja da mentira, a maçona-

ria constitui-se, caricaturando a Igreja :
—

quem no diria? a maçonaria é. . . uma apo-

logia da verdade católica!

E porventura a vida social não tem tam-
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béra o seu código de ritos e regras —um
culto!— sabe Deus às vezes quão tirânico!

Esses actos convencionais, como o aperto

de mão, o gesto de tirar o chapéu, são a

rigor o equivalente do culto religioso.

Exprimem e cultivam os sentimentos indis-

pensáveis à convivência.

Em quanto os exprimem, são como uma
espécie de doces almofadas, que evitam os

choques muito violentos dos egoísmos huma-
nos, ou como a pintura e os adornos nas

mulheres feias : tornam amável o que ao

natural o não seria. Como Philinte dizia

judiciosamente a Alceste, no Misantropo de

Molière :

... se principiasse

cada qual a dizer a toda a gente em face

o que dela pensava, o que sabia dela,

raro se encontraria inteira uma costela.

Em quanto os cultivam, valem como uma
salutar disciplina externa, constrangendo-

-nos. As atitudes exteriores acabam por se

impor interiormente: a fingir de amoroso,

muitas vezes se termina amando. ^Com-
preende-se que se possa manter o respeito,

onde todos estão em mangas de camisa?

Como a sabedoria das nações afirma, não
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há grande homem para o seu criado de

quarto.

i
Mas que diferença a favor do culto cris-

tão ! Deus é espírito, e em espírito e ver-

dade deve Ele ser adorado. Em sociedade,

porém, não é preciso ser fiel à consciência

(como se ela se reflectisse através de purís-

simo cristal), seria até perigoso sê lo, como
experimentou o Alceste do Misantropo

:

< mentia-se a poetar, tudo hoje mente em prosa »

;

— basta parecê-lo.

Para que o culto seja agradável a Deus,

o mister ter o coração limpo; para entrar

numa sala bastai ter limpas... as unhas.

Os ritos católicos põem nos em comunica-

ção com Deus, cujo nome é verdade; os

actos convencionais, que a civilização impõe,

exigem-nos muitas vezes a mentira, como
quando se diz distraidamente qualquer ama-

bilidade, por exemplo, a uma mulher que ela

é linda, ;E oh miséria humana!, com sabe-

rem que aquilo se diz a todas, todas gostam

de o ouvir. .

.

Em conclusão : o espírito crítico não só

não condena legitimamente o culto, mas
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reconhece-o como expressão normal e ne-

cessária do sentimento religioso. Não se

compreende uma religião sem culto: seria

como um pensamento sem linguagem; uma
filosofia talvez, mas não uma religião. O
culto entra na definição da Religião, assim

como a sensibilidade na do homem. O culto

católico então, com o. seu esplendor, a sua

vida profunda e a sua significação teoló-

gica, satisfaz simultaneamente a sensibili-

dade, a inteligência e a Fe do católico; —
todo este, tal qual é, corpo e alma, um só e

o mesmo ser, ó verdadeiramente interes-

sado. Reconheceu-o Augusto Comte, ao

afirmar que « a missa hebdomadária do

domingo, as festas, os sacramentos foram e

são, ainda hoje, o sólido sustentáculo das

ideas cristãs»
(
1
). Tanto assim, que os que

acham dispensável o culto externo, quando
dirigindo-se a Deus, não se dispensam de

o receber, quando dirigido a eles— nas fór-

mulas de bom tom; chamem lhes estúpidos,

por exemplo. .

.

(M Cit. por Gaultier, VIdéal Mod., pág. 339.
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Os postulados comuns da Sciência

e da Fé católica

Não se entra no reino da sciência por

maneira diferente daquela por que se entra no

teino dos céus...

Francisco Bacon.

Não há, pois, verdadeira antinomia entre Harmonia

o espírito scientífico e o espírito católico :

analisados os seus elementos essenciais, de

aparência contraditórios, veriflca-se que no
fundo o não são. Mas e preciso ir mais

longe, e, como proclamou o ilustre professor

da Sorbona, Emile Chéno^, mostrar que
há entre êles « uma harmonia necessá-

ria > . . .
(

1
).

i
1

) Le Rôle social de VEglise, pág. 3G8.
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O malogrado filósofo G. Fonsegrive fez

já anteriormente essa demonstração, em ter-

mos concludentes
(

1
). Quemquer que, sem

medo das ideas (a coragem intelectual ó às

vezes mais difícil que a coragem moral),

siga com êle esse exame crítico, não poderá

deixar de reconhecer o íntimo parentesco

lógico da Sciência e da Fé

:

Fácies non omnibus una,

Nec diversa tamen, qualis decet esse sororum.

Na verdade, descendo-se ao fundo da

idea da Sciência e da idea da Fé Católica,

reconhece-se que assentam sobre postula-

dos comuns, tem afinidades essenciais, e

prestam-se mútuo apoio.

Postulados Postulados comuns.

A Sciência e a Fé Católica postulam a

existência da verdade objectiva. Sem a no-

ção dela, a Sciência não tem razão de exis-

tir, e o Catolicismo não pode subsistir. A
discussão filosófica (não há êrro que os

filósofos não tenham defendido, disse Cícero)

sobre a existência do mundo exterior não

(
]

) L 'Altitude du caiholique devant la Science, 2 a ed., 1900-



OS POSTULADOS COMUNS DA SCIÈMGIA E DA FÉ CATÓLICA 127

tem um sentido sequer, para o sábio: a

própria atitude scientífica nasce do esforço

de dominar a natureza pelo conhecimento

das suas leis, logo, assenta sobre o facto da

sua existência e ordem. a Fé Católica

concebe se porventura sem a crença em
Deus e sem o facto histórico da Revelação ?

A Sciência e a Fó Católica tem, pois, o

mesmo ponto de partida.

A Sciência e a Fé Católica postulam a cognoecibi-

cognoscibilidade da verdade. Verdade inco da verdade

gnoscível é praticamente verdade inexis-

tente. A Sciência e o Catolicismo são igual-

mente anti-agnósticos. O scepticismo não

é só inimigo dos dois, destrói-os verdadei-

ramente. Ambos são realmente uma con-

quista. Nasceram precisamente da reac-

ção contra ele. Descartes formulou, no
Disconrs de la Méthode, a regra suprema
do espírito scientífico, ao dizer que se não

deve admitir como verdadeiro senão o que
evidentemente se reconheça ser tal: há,

pois, meio de alcançar a verdade. É quási

a tradução do dito já citado de S. Tomás,
«não acreditaríamos se não víssemos que
devíamos acreditar». Se acreditamos (os

católicos), ou sabemos (os seientistás ), ó

sempre em virtude dum imperativo da razão.
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E em questões da Fé Católica, isso acontece

com maior razão que em problemas estric-

tamente seientíficos, pois, como ensinava

Pio ix, « a razão humana, para se não enga-

nar em negócio de tanta monta, deve estu-

dar com atenção o facto da revelação, afim

de adquirir a certeza de que Deus falou »
(

1

).

Aqui, portanto, a certeza tem uma garantia

divina.

impersonaii- A Sciência e a Fé Católica postulam a

impersonalidade da verdade, A verdade,

quer scientífica quer teológica, ó indepen-

dente dos que a ensinam
;
impõe- se-lhes.

Rigorosamente, estes não a criam, desco-

brem-na (e, se a descobrem, é porque não

provém deles). A Sciência não emana do

sábio, é-lhe exterior — este constrói-a, sub-

metendo-se-lhe ; como Claude Bernard ex-

pressamente escreveu, « o método experi-

mental, e pode-se dizer outrotanto de todo

o método verdadeiramente scientífico, en-

contra em si mesmo uma autoridade impes-

soal, que domina s sciência »
(

2
). O dogma

(*) Na encíclica Qui pluribus.—É doutrina definida da Igreja.

O Concílio do Vaticano, com efeito, assim se pronuncia (Const. de

Fidk, iii, c. iii, 2): Ut nihilominus fidei nostrae obsequiam rationi

consentaneum esset, voluit Deus cum internis Spiíitm Sancti auxiliis

externa jungi revelalionis suae argumenta.

(
2

) Iniroduction à la médecine expérimentale
, 1865, pág. 74.
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mio é tão pouco uma criação arbitrária da

entidade que o formula, mas a definição

autêntica duma doutrina superior ao seu

intérprete— porque o próprio papa, quando
define ex cathedra um dogma, não o faz

segundo a sua opinião particular, mas como
doutor supremo, em conformidade com a

crença universal da Igreja. A autoridade

da Igreja, como a da Sciência, não é, em
última análise, senão a autoridade da ver-

dade.

A Sciência e a Fé Católica postulam a autoridade

autoridade da verdade. A verdade impõe
sacrifícios : para a achar é preciso corajosa-

mente procurá-la. Porém, só a procura

quem a ama, e não a ama quem não se deixa

completamente « afeiçoar por ela »
?
como a

estátua pelo artista, segundo uma frase de
Brunetíkre. O que o espírito scientífico

tende a abolir, não é a autoridade da ver-

dade, mas a autoridade do sábio
( quando

se substitui àquela ). Urge distinguir entre

livre-exame e livre-pensamento * a Sciência,

assim como o Catolicismo, admitem o pri-

meiro (ou no descobrimento directo da ver-

dade, ou na justificação pelo menos da

autoridade competente que a define), mas
excluem o segundo, pois em face da ver-

9
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dade ninguém é livre. O livre-exame existe

como meio de a descobrir: é um meio, não
um fim, como disse algures Brunetière.

Poder-se-ia dizer, em forma de paradoxo,

que êle se restringe à medida que avança.

A verdade reconhecida exige-nos absoluta-

mente o sacrifício da liberdade de a não

acatar. Ora, a Igreja impõe-se a todo o espí-

rito verdadeiramente livre, precisamente em
nome da autoridade da verdade — uma ver-

dade que ela não faz, mas de que é a depo-

sitária e intérprete. Se não a demonstra

directamente (tratando-se de mistérios so-

bre-naturais, seria mesmo contraditório ten-

tá-lo, aliás, não seriam mistérios), demons-

tra-a indirectamente — apresentando as ga-

rantias divinas que a acreditam.

A Sciência e a Fe Católica postulam a

imutabilidade da verdade. Se não existissem

senão acidentes da nossa sensibilidade, a

disciplina scientífica «seria vaidade», como
diz Gualtier

(

1
) ;

poder-se-ia chamar-lhe . .

.

poesia, por exemplo. Mas imutabilidade não

quer dizer imobilidade, antes significa iden-

tidade consigo mesma : a verdade progride,

não deixando nunca de ser o que é. O rela-

(!) VIdéal Modeme, 1911, pág. 33->.
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tivismo scientífico não pode ser absoluto,

pois seria a destruição de todo o carácter

objectivo da Sciência — contra a experiên-

cia, que o confirma na prática. O relativismo

é antes ( nas partes da Sciência em que o há)

a consequência dêstes dois factores : a pro-

gressividade do nosso conhecimento da natu-

reza, feito «por juxtaposição » de conheci-

mentos novos, segundo apontava Claude
Bernard, e o carácter provisório e repre-

sentativo das nossas teorias, que não são

ainda uma definição da verdade, mas talvez

simples aproximações dela. No fundo, o

relativismo da Sciência supõe uma verdade

absoluta, que, no seu conjunto total, ela

-ainda não atingiu, nem atingirá nunca . .

.

O espírito scientífico e a Fe Católica são

tão intimamente solidários, que a Igreja de-

fende, no Concílio do Vaticano, o valor da
razão humana, querendo defender o valor

da Fé — e condena simultaneamente o tra-

dicionalismo e o agnosticismo, tão inimigos

da Fé como da Sciência. Por seu turno,

grandes sábios e pensadores, Descartes,

Newton e Leibniz, pensavam que a Sciência

não atingiria toda a sua certeza sem a idea

de Deus; Descartes, por exemplo, ensinava

^que os « scépticos não teriam duvidado
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jamais das mais simples proposições de geo-

metria, se tivessem conhecido devidamente

a Deus »
(

1
).

Afinidades Afinidades essenciais.
essenciais ~ , ., . À ,n ,O espirito scientmco e o espirito católico

implicam as mesmas qualidades. Compa-
re-se, por exemplo, as qualidades que Bacon
reclama do sábio e as que a Fé exige do
católico — e verificar-se há com surpreza

que são ... as mesmas. Isto viu o próprio

legislador do método experimental, quando
disse que « se não entra no reino da sciência

de maneira diferente daquela por que se

entra no reino dos céus, isto é, fazendo-nos

como as crianças »
(

2
).

Fonsegrive fez essa comparação — e eis

aqui a sua conclusão : « é por virtudes pro-

priamente cristãs que se chega a ser verda-

deiramente sábio»
(

3
). Em S. Tomás de

Aquino, na sua teoria da prudência, des-

cobre ele, como exigências essenciais da

metodologia moral do Catolicismo, quali-

dades igualmente requeridas por toda a

metodologia scientífica, qual tem sido for-

(*) 3.° méditation, e réponses aux cinq objections.

( 2 ) Cit. por Fonsegrive, VAttiiude . . . pág. 57.

(3) UAitiiude..., pág. 62.
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mulada pelos melhores mestres da Sciência

moderna, como Bacon e Claude Bernard:
nomeadamente, sob diferente designação

escolástica — quem o diria ?! — o espírito

crítico e o de invenção.

E, com efeito, assim é. No princípio de

toda a Sciência e de toda a Fé verdadeira,

está o amor da verdade. Quem a não ame
deveras, nem chegará jamais a sábio, nem
a católico. A Sciência como a Fé

(
quando

fundada na razão, como a Fé católica) é uma
resposta. Deus e a natureza não se revelam

senão aos que rectamente os procuram. Em
relação à Sciência, Bacon descreve-nos, sob

o que êle chama « a caça de Pan », como é

preciso humildemente servir a verdade,

para a encontrar. No domínio da Fé, quando
Pascal recomenda que orem, aos que ainda

não crêem, procede com genial intuição da

alma humana: para crer, é preciso desejá-lo

primeiro. Antes de achar, é preciso pro-

curar.

Mas a Sciência e a Fé não se acham,

senão com pureza de intenção. Como dizia

Ozanam, « a investigação da verdade é exi-

gente: requer probidade »
(
1
). O sábio e o

(*) Discours sur la puissance du travail.
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católico submetem-se ao seu objecto — tor-

nando-se, « para entrar no seu reino », seme-

lhantes às crianças, isto é, humildes, pacien-

tes, desinteressados, suplicantes. A investi-

gação paciente e despreconcebida da verdade

scientífica é também efectivamente uma
forma de súplica. Se a vontade não é recta,

esta não será ouvida, pois o juízo depende
em grande parte das disposições do sujeito,

segundo uma fórmula de Kant. Como exige

Bacon, é preciso « purgar o espírito », desem-

baraçá-lo dos ídolos que o seduzem ou en-

ganam. O Evangelho diz igualmente que

não verão a Deus os que não forem « puros

de coração ». Assim como há quem faça

experiências « só para destruir uma teoria,,

em vez de as fazer para procurar a ver-

dade», segundo assevera Claude Bernard,.

— e por êsse caminho só consegue « falsear

a sciência e os factos» também muitos

que combatem Deus e a Igreja, buscam
apenas razões para não acreditarem: todos

« misturam a vaidade pessoal ou as diversas

paixões humanas » à prossecução da ver-

dade, não a alcançando, portanto. Quando^

pois, a Igreja nos manda orar humildemente

(*) Introdudion..., cap. II.
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o purificar «o olho da nossa alma», para

obter a graça da Fé, não exige mais do que
os mestres do método experimental. Porque,

disse Bacon, « o olho do entendimento

humano está muitíssimo longe de ser um
olho seco, pelo contrário é um olho húmido,

e em certo modo destemperado pelas pai-

xões e pela vontade — o que cria sciências

arbitrárias e todas as fantasias »
(

1

).

Numa palavra, o espírito scientífico é

constituído de virtudes cristãs : — a humil-

dade, que nos torna modestos e desapaixo-

nados, sinceramente submissos à verdade,

e portanto despidos de nós mesmos, ou,

como diz Claude Bernard, « o espírito ver-

dadeiramente scientífico deveria tornar-nos

modestos e benévolos» (
2
); a docilidade,

pois que natura non vincitur nisi parendo,

e « quando a experiência infirma a idea

preconcebida, o experimentador deve rejei-

tar ou modificar a sua idea » ; a prudência,

fundamento de todo o espírito crítico, a

qual nos leva a « evitar cuidadosamente a

precipitação e a prevenção », não admitindo

nada sem prova adequada, como reco-

(*) Novum Organon, i, 49.

(
2

) Cl. Bernard, ob cit , loc. cit.
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menda Descartes; a paciência e a abnega-

ção, no investigar laborioso e longo, solici-

tando humildemente a verdade a manifes-

tar-se, com desprendimento e tenacidade.

Em conclusão, o espírito scientífico e o

espírito católico tem afinidades essenciais.

A atitude íntima do homem e fundamental-

mente a mesma, no laboratório e na Igreja.

Simplesmente, no laboratório, o sábio está

com a sua parte intelectual, na Igreja, com
toda a sua alma.

Apoio mútuo MÚtU0 apOÍO.
-íimitam-se Em primeiro lugar, a Sciência e a Fé
mutuamente ~ . - , . .

Católica limitam-se mutuamente — o que

equivale a dizer que « se garantem ambas
contra os erros resultantes do excesso do

seu próprio princípio ». Nem se pense que

o sábio católico perde, com a sua fé no

dogma, em liberdade de espírito scientífico:

o princípio que leva o católico a não admi-

tir nada que se oponha a uma verdade

certa da Fé, é o mesmo que leva o sábio a

não admitir nada que se oponha a uma ver-

dade demonstrada da Sciência. Os confli-

tos aparentes, que possam nascer duma
investigação insuficiente — tanto mais que

em regra a Sciência só pode contradizer a
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Fé... fora da Sciência — servirão melhor

as duas, obrigando-as a rever as suas posi-

ções, porque ou se trata duma interpreta-

ção errada do dogma, ou duma conclusão

permatura da Sciência A Fé, portanto,

só pode favorecer o espírito scientífico.

Depois, a Sciência conduz à Religião — a Sciênci

, . conduz
porque, por fidelidade de método, deixa à Reiigis.

sem resposta muitos problemas essenciais,

que nenhum espírito crítico pode passar

sem pôr perante a sua inteligência e a sua

alma. O progresso da Sciência contribui a

mostrar melhor a nossa ignorância sobre

êles: como disse J. Soury, «. quanto mais

sábio for o homem de sciência, tanto mais

consciência terá da sua ignorância e do seu

nada» (
2

). Àssiste-se até presentemente a

uma verdadeira crise da Sciência, — sendo

precisamente a Igreja a principal defensora

do valor do conhecimento humano !

Mas a cultura scientífica, não sendo con-

tudo indispensável, pode concorrer para

elevar o ideal religioso: —engrandecendo ao

nosso espírito a noção de Deus, pelo me-

lhor conhecimento da Sua obra (Ampère

(
1

) É precisamente a doutrina do Concílio do Vaticano.— Cf.

Const. de Fide, III, c. iv, 3 e 4.

(2) Cit. por Gaultier, UIdeal Moderne, pág. 324.
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não parava de exclamar, durante o seu

estudo:
;
como Deus é grande!);

—

purifi-

cando a de toda a espécie de antromor-

fismo, pelo maior desenvolvimento do espí-

rito crítico ;
— expulsando do mundo o ma-

ravilhoso, pela verificação do determinismo

das leis naturais, e portanto desimpedindo

o campo para o melhor conhecimento do

milagre, isto é, da livre e excepcional inter-

venção de Deus na trama dos fenómenos;
— o.rruinando a credulidade, e com ela a

superstição, que é a « pior deformação do
sentimento religioso », e por isto melhor se

funda e esclarece a crença, como planta

limpa de flora parasita,
o catoiicis- Reciprocamente, o Catolicismo favorece a
mo favorece ^ . ., , .

a sciência Sciencia, prestando-Jhe vanos serviços.

—

Só o facto do esplêndido desenvolvimento

da Sciência e do pensamento europeu se

ter operado no seio da Cristandade, parece

de molde a desarmar os preconceitos con-

tra a sua salutar influência. Com efeito, a

Fé Católica precisa melhor o campo pro-

priamente scientífico, com lhe opor as fron-

teiras do seu: e a fidelidade de método —
o que vale o mesmo que confinação no seu

próprio domínio — é a primeira regra da

disciplina scientífica. Inspira aos sábios a
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prudência e a reserva (os próprios elemen-

tos constitutivos do espírito crítico) — acau-

telando-os contra afirmações ou negações

precipitadas, geralmente extra-scientíficas,

com a dupla vantagem de os defender

« duma pseudo-sciência, que é o opróbrio e

a falsificação da disciplina verdadeiramente

scientífica »• como diz Gaultier,
(

1
) e de os

obrigar à revisão crítica do trabalho reali-

zado. Comunica-lhes segurança, o optimismo

da razão: o sábio católico sabe que o

mundo é compreensível, que tudo nele e

fora dêle é harmónico, que nada no uni-

verso inteiro é hostil à sua razão — e daqui

vem a força, a impetuosidade, e até a audá-

cia do génio cristão, pois, como disse Flou-

rens, não é pequena coisa estar contente

com Deus e com o universo
(

2
). Por último,

é para a Sciência como um farol, um guia:

baliza o caminho das investigações, contra

o perigo de erro, e rasga largos horizontes,

sobretudo nas transcendentes regiões filo-

sóficas das origens e dos fins. Sábios de

primeira ordem, como Cauchy e Lapparent,
proclamaram alto o apoio que da Fé tira-

( 1 ) Uldéal Mod., pág. 330.

(
2

) Documentation Caiholique, Yò2±, col. 175.
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vam para as suas investigações: «a paz da

inteligência », a solidez das convicções, a

confiança na razão. Lapparent confessa-

va-o nestes precisos termos: «longe de me
sentir peado pelas minhas crenças, pretendo,

pelo contrário, ter encontrado nelas um
apoio precioso para a prossecução dos meus
trabalhos»

(
1

). Isto não obstará que aí

muito sábio--, da sciência dos outros, con-

tinue a declamar que a Igreja é a negação

do espírito scientífico — descoberta que fez

num livro barato qualquer, se sabe ler. .

,

Em conclusão. Rejeitar as luzes da Reli-

gião é estreitar o horizonte intelectual do

homem, pondo ainda em risco os funda-

mentos da certeza, nêsse domínio deminuído.

Por falta dum conhecimento superior, os

próprios problemas scientíficos não pode-

rão ser compreendidos na sua integralidade

absoluta. Cair-se há necessariamente num

(1) Revue Pratique cTApologêtique, 1906, pág. 270. — Não se

esqueça que quási todos os fundadores da Sciência moderna foram

crentes, e muitos, católicos praticantes. Dos 150 mestres mais

ilustres da Sciência do séc. xix, a respeito de 12 não se pôde

averiguar a sua atitude religiosa, 8 foram agnósticos, e 5 somente

foram decididamente incrédulos — os mais, 125, tiveram crenças

religiosas. ( EymieU, La pari des Croyants dans les progrès de la,

science au XIXe scièle, 2 vol. ; e Documentation Catholique, 1924,

jan.°, n.os 227 e 228, la Foi et la Science).
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dogmatismo estreito, — este, sim, um obstá-

culo, porque a « ortodoxia do erro » conduz

sempre a torturar e a desfigurar os pró-

prios factos. Emíim, como nota o químico

J. B. Dumas, « o Deus da Revelação é o

mesmo que o da natureza... A Sciência

não mata a Fé, e a Fe ainda menos a

Sciência »
(

1
).

(!) Documenlation CathoL, 1924, col. 175,
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Resumo e Conclusão

Entre o espírito scientífico e a Fé católica

existe « uma harmonia necessária ».

E. Chénon.

Conclusão final: — O espírito scientífico

e a Religião não são, em definitivo, em ponto

algum contraditórios. Pelo contrário, com-

pletamse: uma superior filosofia humana
integra os respectivos caracteres numa har-

mónica síntese mental mais compreensiva.

O espírito scientífico não exclui radical-

mente todo o dogina, pois a Sciência tam-

bém possui verdades definitivas, e o seu

relativismo só tem lugar em relação às hipó-

teses e teorias ou à notação matemática, isto

é, naquilo em que a Sciência por definição

não é a verdade, e isto não é toda a Sciên-
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cia; não lhe repugna irredutivelmente toda

a autoridade, pois, alóm de a admitir tam-

bém, a Sciencia, tendo o livre-exame, a liber-

dade de investigação, no seu limiar, pode

dizer-se que caminha, que progride, supri-

mindo-a ; não condena irrevogavelmente todo

o culto, pois a própria Sciencia reconhece

nele a expressão natural, e até a condição

da vida interior, a « rememoração da crença »,

como diz Hocking (*)•

A Religião tão pouco mata o espírito

scientífico, pois, condenando toda a conclu-

são prematura, e sempre anti-scientífica,

que a ofenda, no mesmo pé que qualquer

sciencia a respeito de verdades próprias

seguramente demonstradas, lhe deixa toda

a liberdade dos seus métodos. Em matéria

de dogma, « não sou obrigado senão a pro-

var a autoridade da Igreja», como reco-

nhece Brunetière (
2

), repugnando aqui

logicamente o livre-exame; a autoridade

religiosa infalível pertence à essência da

Revelação, como uma verdade « não só con-

temporânea dos apóstolos, mas anterior a

(
1

) Revue de Métaphysique et de Morale, out.°-dez.° 1922,

pág. 441.

(
2

) Les ruisons acluelles de croire, Conf. a em Lille em 18 nov.°

1900.
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êles e inseparável da noção do cristianismo

eterno» í
1
)
— não para a imobilizar, este-

reotipar numa fórmula morta, mas para

assegurar o seu progresso e desenvolvi-

mento, sem a trair; o culto não pertence só

à definição de Religião, mas também à do

homem, de sorte que se pode dizer com
Pascal, « é ser supersticioso pôr a espe-

rança nas formalidades, mas é ser soberbo

não querer submeter-se-lhes »
(
2
).

Pelo contrário o espírito scientífico e a

Fé Católica harmonizam-se e completam se,

como ramos diversos duma árvore comum
— mantendo-se dificilmente a fé no espírito

humano, quando morre a fé em Deus. A
Sciência e o Catolicismo, na verdade, assen-

tam sobre certos postulados comuns, tem afi-

nidades íntimas e prestam-se mútuo auxílio.

Mas se o espírito scientífico não é incom-

patível com a fé religiosa, antes fundamen-

talmente se harmoniza com ela, £ não se

poderá dizer que êle ao menos se basta,

pois que « só a Sciência permite saber » ?

i
1

) Brunetière, Le Progrès religieux dans le Calholicisme.

(
2 ) Pensées, n.° 249.



CAPÍTULO III

Os limites da Sciência e a Religião

tese — Que a Sciência não basia ao

homem.

Sumário :

Introdução : posição do problema no pensamento
contemporâneo.

L A Sciência e o Universo: da religião da Sciên-

cia à bancarrota da Sciência; os limites da
Sciência reconhecidos pela moderna crítica

scientífica; um dilema: — ou a bancarrota

da Sciência — ou a insuficiência da Sciên-

cia; a insuficiência gnoseológica da Sciên-

cia; as bases metafísicas da Sciência; de

como o Universo conduz a Deus.

II. A Sciência e a Vida: as afirmações transcen-

dentes da Vida; a Sciência não pode dar

sentido à Vida; as conclusões homicidas do

scientismo; a atitude do ateu perante a

10



Vida; o ateu e o santo perante a Vida; de

como a Vida conduz a Deus.

III. A Sciência e a Moral: a significação do facto

Moral; como sem Religião não há Moral;

como a Sciência não pode construir a Moral;

crítica das morais scientíficas ; de como a

Moral conduz a Deus.

IV. Resumo e conclusão.



Introdução

á se escreveu que « fora da Sciên-
Fo^d0 P e -

* rante o pen-

da não há salvação »
(
1
). No pen- samento c<m-

sar dos que assim escreviam, não temP°râneo

haveria nada certo no mundo, senão o que

ela ensina — sendo ilusório tudo o mais. A
Sciência é tudo. Diz-se mesmo que, pro-

priamente, não há nada de incognoscível,

para a Sciência; há, simplesmente, ainda

desconhecido.

A Religião, portanto, fundar se-ia sobre

a ignorância humana, e o seu reino (acres-

centam) diminui precisamente na medida
em que se estende o da Sciência. A cada

progresso desta, corresponde um retrocesso

daquela. Com o avanço prodigioso dos

(*) Abel Rey, La Philosophie Moderne, pág. 41.



148 OS LIMITES DA SCIÊNCIA E A RELIGIÃO

seus conhecimentos, a Sciência acabará por

substituir a Religião, explicando sobre uma
base racional os seus mistérios. Numa pa-

lavra, a Sciência basta ao homem.
Porém, assim como pela razão foi arrui-

nado o racionalismo, também uma idea mais

justa e profunda da Sciência destruiu o

scientismo. Pelo exame crítico do objecto,

do método e da estrutura da Sciência, os

sábios contemporâneos unanimemente re-

conheceram que ela não podia revelar ao

nosso espírito as realidades mais profundas

da natureza. Para além da Sciência, há

ainda um domínio, real e inteligível, que

como facto incontestável se impõe à razão

e à consciência humanas — e que escapa

absolutamente àquela, não por.insuficiência

dos instrumentos scientíflcos ou incapaci-

dade da nossa inteligência, mas pela sua

natureza. A êle pertencem nomeadamente
os três grandes problemas humanos, a

saber : a explicação última do Universo, o

sentido da Vida humana, a significação da

Moral.

Em 1875, por exemplo, o congresso

scientífico de Palermo proclamava que « a

única divindade que subsistia ainda no

deserto dos céus, era a Sciência». Porém r
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nos congressos de Parma em 1907 e de

Florença em 1908, reconhece-se expressa-

mente a crise moderna da Sciência, incapaz

de descobrir a «razão das coisas»
i

1
). Mas,

pois que as coisas existem, essa razão existe

— e é ela que importa a todo o homem saber,

para ser Homem. Antes do sábio, com
efeito, está o homem: e não há consciência

de homem, perante a qual o mistério da

nossa origem e destino se não ponha, sendo

da sua solução que depende a solução do

problema da vida.

E assim o próprio pensamento leigo foi

conduzido a reconhecer que a Sciência não
basta ao homem. Boutroux, por exemplo,

eminente filósofo respeitado por todos, longe

de expulsar a Igreja do domínio do pensa-

mento, mostra em todos os seus escritos

que a Sciência e a Religião, tomadas em si

mesmas e no seu fundo essencial, em vez

de se contradizerem, reclamam-se mutua-

mente e completam-se uma pela outra, de

tal sorte que a Religião é o têrmo natural

e como que a coroação da Sciência
(

2
).

(
1

) Coxs. Emile Chénon, Le Rôle social de VEglite, 1921,

págs. 372 e 3.

(
2

) Cf.* G. Fonsegrive, De Taine à Péguy. UEvolation des

Idées dans la Fratice Contemporaine, 1921, pág. 321.
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A Sciência e o Universo

A Sciência não é « tudo o que há de

essencial na razão humana ».

Boutroux.

a religião Houve efectivamente tempo, em que

tudo se esperou da Sciência. Esta, pela

pena elegante de Renan, propunha se « or-

ganizar scientificamente a humanidade»
Taine e Renan dominavam então soberana-

mente os espíritos :
— e Renan, que tão ini-

migo era das dominações espirituais, achava

muito justa a sua . . . Foi o reinado do scien-

tismo.

Se nem sempre se afirmava expressa-

mente (não sei quem foi que disse que a

palavra foi dada ao homem, para ele . .

.

ocultar o pensamento ), todos contudo pen-

(*) UAvenir de la Science, pág. 37.

/
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savam que as religiões são os resíduos da

superstição. « O valor duma civilização,

chegou a dizer se, está na razão inversa do

seu fervor religioso: todo o progresso inte-

lectual corresponde a uma diminuição do

sobrenatural no mundo : o futuro é da

Sciência »

Renan, que sentia especial prazer em
« envolver os deuses mortos num lençol de

púrpura», de boamente se prestava a fazer

o elogio fúnebre da Religião, contanto que

a Religião se reconhecesse por morta. Sim-

plesmente, a Religião, com impertinente

teimosia, não se resignava a morrer, com
enorme desgosto daquele que o nosso Eça
chamou «o enternecido e erudito vigário de

Nossa Senhora da Razão».

Em 1895, porém, Brunetxère proclamava brunetière e

. ^ ... a bancarrota
audaciosamente, contra esses inimigos das da sciência

religiões, (que todavia fizeram da Sciência

uma religião), a bancarrota da Sciência —
como substituto da Religião. — Foi um es-

crito incendiário esse célebre artigo, com
que a Revue des Deux-Mondes abriu o ano.

Respondeu-se-lhe com muitas injúrias e...

alguns argumentos. E para reparar a

i
1

) A. Lefévre, La Religion, 1892, págs. 572-3.
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ofensa à dignidade da Sciência, em nome
da independência do espírito, celebrou-se

um . . . jantar

!

Contra Brunetière, enumeraram-se, com
tropos à mistura, todas as descobertas da

Sciência moderna, como se ele as desco-

nhecesse ou as negasse. — Mas o. que se

tratava de saber, era se esses incontestáveis

progressos materiais bastavam para cum-

prir as promessas que a Sciência tinha feito

— de substituir a Religião.

Outros replicaram que nenhuma sciência

sensata e verdadeira podia prometer aquilo

que a Sciência era acusada de não dar.

—

Isto equivalia a reconhecer, em termos pre-

cisos, o mesmo que Brunetière essencial-

mente afirmava : — que a Sciência não bas-

tava ao homem, pois era incapaz de satisfa-

zer as suas necessidades mais profundas.

Aliás Brunetière replicava, citando os pas-

sos mais expressivos dos corifeus adulado-

res da Sciência — e concluía triunfante

:

« a menos que êsses não fossem sábios » . .

.

Esses eram Renan e . . . o próprio químico

Berthelot, que o contraditava

!

a crítica j£ todavia o que Brunetière sustentava,
scientífica . JJK .. 3 ri -x
moderna ao falar das «falências parciais» da bcien-

cia, não era nada, em face do que estabele-
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ceram os críticos saídos do próprio campo
scientííico. — Já não é apenas a extensão do

campo da Sciência, mas a própria noção de

sciência, que e passada em revisão crítica

— e profundamente alterada. Como diz

E. Picard, num artigo que é como que a

sua definição oficial, a Sciência é conside-

rada hoje pelos sábios apenas como uma
< representação do mundo exterior, por

meio de conceitos tirados, por abstracção, da

experiência e aproximados uns dos outros,

de forma a obter leis, que tornem possíveis

a coordenação e a previsão» (*). Especial-

mente a sciência moderna, por excelência, a

sciência físico-matemática, longe de possuir

a chave do mistério do Universo, está para

as coisas, como para um fato as medidas

que o alfaiate toma.

Que a Sciência não pode erigir-se numa
filosofia do Universo, resolvendo todos os

problemas que ele encerra e o nosso espí-

rito prescruta, é o que de boamente ela pró-

pria hoje reconhece. Contra as pretenções

do scientismo, a Sciência não só não solu-

ciona os enigmas do Universo (muito em-

As conclu-

sões

da crítica

scientífica

(
1

) De la Mélhode dans les Sciences, t. i, págs. 29-30.



354 OS LIMITES DA SCIÊNCIA E A RELIGIÃO

bora Berthelot avançasse, com uma fé

maior que a do crente porque resistia à

evidência contrária, que «o mundo é hoje

sem mistério. .. » mas, com a reflexão

crítica, veio a confessar humildemente que
os não pode solucionar.

Os limites da Sciência não são uma ne-

gação absoluta, de sorte que fora do campo
scientífico nada haja e não possa haver de

verdadeiro, como queria Comte; são antes

a afirmação confusa e implícita de realida-

des, que a Sciência, pelos seus métodos, não

pode atingir. A sciência ó limitada, no sen-

tido de que, no que ela possui das coisas,

— supõe, exige, implica, afirma uma reali-

dade maior, mais rica e mais profunda, do

que a que atinge de facto. A Sciência sabe

o bastante, para saber que não sabe tudo :

— os seus limites são como que avenidas

que dão para regiões mais vastas, mais ricas

e mais belas . .

.

Estes limites não são só extrínsecos, mas
intrínsecos à Sciência. Quer dizer, os seus

métodos não alcançam a realidade inteira-

mente. Por definição, a Sciência estuda só

os fenómenos : mas quem diz fenómenos,

(
1

) Cit. por Fonsegrive, De Taine à Péguy, pág. 89.
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implica uma substância, que aqueles mani-

festam, e ela não estuda por si; implican-

do-a aliás, não compreende, pois, a realidade

mais profunda. Ainda, todo o fenómeno
apresenta-se-nos no mundo físico, como
observa Bergson sob um duplo aspecto,

qualitativo, e extensivo: a Sciência começa
por eliminar das coisas exteriores o pri-

meiro, para tornar possível o segundo. Se-

guramente nada impede que a Sciência

assim proceda — contanto que não negue
aquilo, de que simplesmente abstrai. A rea-

lidade é como alguma coisa de vivo; porém
a Sciência representa-a como alguma coisa

de morto — apenas no seu determinismo

exterior, simplificando a, imobilizando a.

« Propõe-se a gente, disse Goethe no Fausto,

conhecer e descrever um ser vivo? A pri-

meira coisa que se faz é expulsar o princí-

pio da vida. Temos então na mão todas as

partes : só falta o vínculo imaterial. A quí-

mica chama a isto apoderar- se da natureza.

Na verdade, o homem gosta de brincar

com palavras » 0

A Sciência não só não é todo o equiva-

lente racional da natureza, pois a não es-

(
l ) Les Données Immédiates . . . pág. 47.



156 OS LIMITES DA SCIÊNCIA E A RELIGIÃO

gota, mas não é sequer uma medida rigo-

rosa e suficiente da realidade. Segundo a

fórmula de Comte, a sua finalidade resu-

me-se nestes três verbos : « saber para pre-

ver, e prever para prover». O seu valor,

no conceito dos modernos, depende mais

da utilidade que da objectividade. A natu-

reza não se presta senão imperfeitamente

ao rigor e clareza um pouco artificial das

nossas teorias e leis : Poincaré disse, refe-

rindo-se à sciência físico-matemática — a que

nós chamamos antonomàsticamente exacta

— que «as fórmulas não são verdadeiras,

são cómodas »
(

1
). Não quer isto dizer cer-

tamente que a Sciência não atinja nada

da realidade, e nomeadamente os factos e

suas relações ( aliás, como nota Poincaré,

toda a gente se deveria calar. . .)— mas que

a Sciência moderna é antes de tudo uma
cómoda representação quantitativa do mundo,

não é uma ontologia.

Em conclusão. A Sciência não fornece

uma explicação integral do Universo. Como
dizia o Hamlet, dela se pode repetir com
verdade

:

(!) La Science et VHypothèse, 1907.
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Há mais coisas no céu, há mais na terra,

Do que sonha a tua vã filosofia.

Há uma multidão de coisas— e de coi-

sas essenciais — que lhe escapam, sem que

ela as possa negar: a religião, a moral, a

filosofia, a arte, sob todas as suas formas.

Para falar como Pascal, todas essas coisas

afiguram-se-nos « duma ordem diferente ».

Na enunciação de cada uma, poderia inscre-

ver-se a divisa de Platão, agora tomada ao

contrário : « ninguém entre aqui, se só é

geómetra », quer dizer se as julga resol-

ver. . . por um meio inadequado por defini-

ção, pela Sciência experimental.

A Sciência não nos revela o segredo das

coisas, não nos diz tudo que o Universo

contem, nem o principal. Logo, não res-

ponde a todas as nossas aspirações, ou,

como teria dito Pascal, « não satisfaz todas

as nossas necessidades » — precisamente

aquelas que importa ao homem satisfazer,

para ser homem. Em suma, a Sciência não

é « tudo que há de essencial na razão hu-

mana », sógundo uma expressão de Bou-
tkoux (*).

(
1

) Science el Religion, págs. 247 e £53.
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Fazer da Sciência a expressão adequada
do Universo, ó pôr inevitavelmente o se-

guinte dilema:— ou se condena a Sciência

à bancarrota, pedindo-lhe o que por defini-

ção ela não pode dar, — ou se mutila a na-

tureza humana, deixando sem satisfação

exigências mais imperiosas que a scientífica,

o que é ainda uma maneira de bancarrota.

Com efeito, a Sciência não é a expressão

adequada da razão humana — no sentido de

que Sciência = Razão, não havendo depois

dela lugar para mais actividade racional.

—

Aliás, seria preciso condenar a Arte, que

satisfaz necessidades de ordem, harmonia e

simplicidade, tão necessárias ao espírito

humano, pelo menos, como as scientíficas

;

a Moral, que formula a lei intrínseca da

conduta humana, a qual subordina as mais

actividades do homem, inclusivé a scientí-

fica; a Filosofia, que procura atingir o ser,

que a Sciência implica, sem lograr definir;

e a Religião, que nos eleva acima do Uni-

verso — unindo-nos a Deus.

Se a Sciência não emprega e satisfaz

todas as faculdades do espírito humano
(o que equivale a dizer que o espírito hu-

mano é mais vasto que a Sciência) ?,que
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impede que o homem as desenvolva autono-

mamente? Segundo o verso de Terêncio,

a natureza humana protesta contra toda a

diminuição da nossa humanidade:

Homo sum: humani nihil a me alienum puto.

O homem pode viver sem a Sciência, e

o maior número vive de facto sem ela ; sem
o que êle não pode viver, pelo menos huma-
namente, é sem saber qual é o seu lugar e

função no Universo, donde vem, para onde

vai, o que é, e o que vale, emfim como
deve viver — e a Sciência não lho pode en-

sinar.

O sábio que gasta a vida a pesar e a

medir, se não se conhece a si próprio, se

ignora a sua lei e o seu fim, se não sabe

sequer para que vive — vive por assim di-

zer fora de si próprio, não realiza a sua

missão de Homem.

Com efeito, assim como o objecto da insuficiência

Sciência não é toda a realidade, também a
gn °

g

S

ica°

Sciência não é toda a razão do sábio. da sciência

A Sciência é limitada, não porque os

problemas que a transcendem sejam inco-

gnoscíveis, mas porque os seus métodos os

não podem atingir. A Sciência começa por
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abstrair das noções metafísicas: ^ como po-

deria, pois, concluir que carecem de valor

objectivo, só porque se edifica sem elas?

Compreende se que excluísse qualquer outra

forma de saber, se esgotasse e satisfizesse

toda a nossa curiosidade intelectual; mas
ela é o que é, precisamente pelo propósito

sistemático de se confinar no domínio do

matemático e do sensível. Pretender que

não haja sciência, digo, um conhecimento

certo e rigoroso, senão do matemático e do

sensível, só porque a Sciência experimen-

tal apenas isso considera, é uma pretensão

anti-scientífica, pois a primeira condição do

método scientíSco é limitar-se escrupulosa-

mente ao próprio objecto. Acaba-se negando

o que primeiro simplesmente se afastara.

Há na verdade um conjunto de coisas,

que escapam por sua própria natureza à

determinação físico-matemática ( em que se

faz consistir a perfeição da Sciência). Tais

são, por exemplo, os factos imediatos da

consciência, que nos são dados tão certa e

evidentemente como os outros. Querer re-

duzi-los ao determinismo chamado scientífico,

é um vício de método : começa-se, para os

explicar, pelos destruir. Porque tais factos

apresentam-se-nos como de outra ordem.

m
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Explicá-los, e, pois, procurar uma causali-

dade diferente da dos fenómenos sensíveis,

visto como, fora de toda a teoria, eles nos

aparecem como irredutíveis a estes. A ex-

periência interior, com ser diferente, não

vale menos que a sensível— e ate vale

mais, pois que esta não nos pode ser dada

sem aquela.

Nem há lugar de invocar aqui a fra-

queza do espírito humano, concluindo pelo

relativismo filosófico. Nenhum espírito, por

mais poderoso que fosse, conseguiria expli-

car um facto, fazendo-o diferente do que é.

A perfeição dos nossos instrumentos de

análise só lograria mostrar melhor que ele

ó irredutível a todo o género de factos dife-

rentes.* . E que a própria essência das coi-

sas torna-as rebeldes a toda a espécie de

explicação que viole a sua natureza.

A fortiori, as razões últimas das coisas.

O facto de a Sciência positiva as não poder
atingir, não significa mais que isto: que são

realmente inatingíveis... por ela. Como*
disse o físico Hertz, * se quisermos possuir

um quadro verdadeiramente perfeito das

leis do universo, teremos de supor, por trás

das coisas visíveis, coisas invisíveis
;
para

alem dos limites dos sentidos, agentes que

11
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os ultrapassam ». As razões últimas das

coisas estão já em certo modo contidas nas

coisas, visto que estas existem : são, pelo

menos, tão reais como elas, e é através

delas que o espírito as descobre.

Portanto, reduzir, como queria Comte, o

saber humano ao saber experimental, é ar-

bitrariamente reduzir a própria realidade

;

mas, além disto, e condenarmo-nos, contra

o que Comte pensava, a não explicar sequer

a natureza. O carácter representativo das

teorias scientíficas é uma consequência do

facto de a Sciência não considerar, como

tal, na realidade, precisamente aquilo que

a constitui e explica— a sua natureza, causa

e fim. Porque, considerando de fora a rea-

lidade, a Sciência não pode defini-la: como
disse o neo-tomista Maritain, a Sciência

físico-matemática elabora-se « voltando cons-

tantemente as costas » à natureza das coi-

sas í
1
).

Em quanto estabelece, porém, os factos

e suas condições de produção, a Sciência

positiva prepara e antecede a especulação

metafísica, como primeiro momento do de-

senvolvimento intelectual (se bem que a

(
x

) Antimoderne, pág. 46.
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Sciência pouco acrescente de valor filosó-

fico à experiência comum), pois que o co-

nhecimento do fenómeno é já um conheci-

mento incoativo da causa
;
e, se bem que a

razão humana se não confine no saber ex-

perimental, todavia carece dele, porque

como dizia a escolástica, nada existe na

inteligência, que primeiro não tenha existido

na experiência.

Mas a própria experiência, como afirmou

Tyxdall, (
1

) conduz sempre ao que está

além do fenómeno experimental. Na ver-

dade, ela conduz sempre a alguma coisa

de superior a ela mesma, e a diferença en-

tre o sábio eminente e o sábio medíocre

consiste muitas vezes sobretudo na facul-

dade de extensão ideal.

Tanto a Sciência não é a expressão ade- Bases ™

quada, total, da razão humana, que ela não da sciê

encontra em si mesma a sua justificação.

Os princípios racionais e os postulados

da Sciência não são dados imediatos da ex-

periência, mas intuições superiores da razão

humana. — E todavia estão para a Sciência

como a alma para o corpo humano : são êles

(!) Cit. p. Vallet, Le Rantisme, pág. 129.
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que verdadeiramente a constroem. Os da-

dos da experiência são o elemento exterior

necessário de toda a construção scientífica,

como no corpo vivo os elementos externos

que êste assimila — mas, assim como estes

não criam a vida, assim aqueles não criam

a Sciência. Embora experimental, a Sciência

supõe uma razão mais vasta que ela. ^Que
experiência humana, se considerada em si

mesma, nos permite, por exemplo, elevar a

uma lei universal o princípio da constância

das leis naturais, base necessária de todo o

edifício scientífico?

Perante uma elementar análise do conhe-

cimento experimental, reconhecer-se há com
Ollé-Laprune (

1
) que as razões de ser

puramente scientíflcas deixam, antes e de-

pois delas, muito desconhecido. Formam
como que o meio duma cadeia, cujas extre-

midades escapam à Sciência. Todavia é pe-

las extremidades que a cadeia se sustenta;

cortem-nas, e ela cai. .

.

Antes do sábio, está o homem. Não há

Sciência sem certeza, mas há certeza sem
Sciência— e, se assim não fosse, nunca esta

seria possível. Há certezas humanas que

(1) La Phitosophie, pág. 85.
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precedem toda a observação scientífica.

Procure o positivista mais determinado de-

finir a Sciência como quiser, em quanto

aplica a uma ordem qualquer de factos o

seu método predilecto, mesmo na operação

intelectual mais simples — deverá, a cada

passo que dê, apoiar-se sobre alguma ver-

dade primeira, absolutamente irredutível,

anterior a toda a experimentação ; numa
palavra, em princípios metafísicos. Porque
mesmo para negar o valor da razão, é pre-

ciso empregá-la, logo crêr nela.

Como reconhecia Huxley, (
x
) a preten-

são de alimentar a inteligência humana com
um regime que não contenha metafísica, é

quási tão feliz como o de certos sábios

orientais, que pretendiam alimentar os cor-

pos sem destruir nenhuma vida. Segundo
a comparação de Descartes, as verdades

metafísicas, com se não confundirem com
os seus ramos, são as verdadeiras raízes da

árvore da Sciência. Uma Sciência pura dos

factos nunca passaria dum inútil inventário,

em que o homem se perderia, como num
enredado labirinto: o que torna a Sciência

possível, são os princípios da razão. Motivo

(*) Cit. p. Gaultier, UIdéal Moderne, pág. 297.
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tinha, pois, Fouillée, para avançar que a

metafísica durará, emquanto houver cére-

bros humanos. O homem é um animal me-

tafísico.

Todos tem por trás das suas afirmações

scientíficas uma metafísica — até para dize-

rem que não tem nenhuma. — Pensa-se, por
exemplo, frequentemente, que é em nome
da Sciência que se rejeita o milagre. Renan.

pedia que o milagre se produzisse num la-

boratório, para acreditar nele ; mas Le Dan-

tec, que tinha sobre os outros ateus a in-

contestável superioridade de pensar e de

ser sincero, receia ter-se gabado recordan-

do-se de ter dito quási o mesmo (*). Como
G. Sorel já apontara, os que rejeitam o

milagre fazem-no por um sistema preconce-

bido, em virtude, de «razões íntimas, sobre

que a sciência não tem poder director»
(
2
).

Viu-se em 1910, por ocasião duma discus-

são célebre na Associação Sanitária de

Milão sobre os milagres de Lourdes com o

ilustre médico e filósofo Fr. Agostinho

Gemelli (que é hoje reitor da recente uni-

versidade católica de Milão), este facto

(
J

) L'Athéisme, pág. 7.

(
2

) Cit. p. Gaultier, ob. cit.
} pág. 295.
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aparentemente paradoxal : em quanto os

scientistas incrédulos, não podendo contes-

tar os factos, filosofavam (e filosofavam

mal), o teólogo reconduzia-os a todo o mo-
mento, mas inutilmente, ao terreno scienlí-

fico dos factos! (*) E que todos tem por

*.rás dos seus juízos uma metafísica ; e esses

devotos do facto rejeitam com incrível des-

prezo os factos que não entram nos seus

quadros, pois que, não sendo todo o facto

jara a nossa inteligência senão o veículo da
ilea, a inteligência «não pode respeitar os

fictos, não respeitando as ideas», como
asse um filósofo contemporâneo

(
2

).

A negação cia objectividade da metafísica ° universo

-, • ^ -j * - n • .

'

• conduz
inplicaria a negação da própria Sciencia, a Deus

p>is a arruinaria pela base.

A análise lógica do trabalho scientifico

r«vela já em exercício uma razão mais vasta

— de que a Sciência não é a justa medida,
p>rque a não esgota (como os notáveis tra-

btlhos de Meyerson sobre a história das

O) A. Gemelli, La lotta contro Lourdes, resoconto stenogra-

fo delia discussione sostenuta alia Associazione Sanitária Milanese
Ml Gennaio 1910).

(
2

) Maritain, Antimoderne, pág. 88.
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sciências exemplificam e comprovam)
O scientista raciocina, induz, deduz, abstrai,

generaliza, define. Supõe, portanto, que

tudo tem razão suficiente, numa palavra, o

valor dos princípios racionais. Todo o pen-

samento assenta sobre eles, como a locomo-

tiva sobre os rails : não se podem negar,

sem os afirmar no próprio processo mental

da negação. O homem não pensa senão meta-

fisicamente. Mas então contestar o valor da

queles princípios primeiros, informadores d6

toda a operação intelectual, é além de contra

ditório, contestar o valor da própria Sciência

A filosofia cristã não é, como pensi

muita gente, que a não conhece, uma ele

gante geometria no ar do pensamento hi>

mano, uma engenhosa abstracção oca d?

conteúdo real, essa rainha estéril que a

chama, por exemplo, a razão kanteana —

mas sim o que se poderia chamar a su-

prema expressão racional do Universo

Porque ela não é de facto senão o esfôrç)

último do nosso espírito na sua interpreta-

ção. Visto que a Sciência não atinge todi

a realidade, a filosofia, começando ond>

aquela acaba, procura explorá-la no qu>

( 1 ) Identité et Réalitê.
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ela tem de mais profundo e primeiro — ba-

seando-se nos princípios absolutos da razão.

A sua lógica é uma lógica viva, pois que

parte da experiência, embora para a ultra-

passar — esgotando tudo que o universo

contém de inteligível. O seu valor e o

mesmo que o da razão e o da experiência.

Porque em cada fenómeno há mais que

o simples fenómeno. A experiência conduz

além da experiência. Em quanto a Sciência

não considera o facto senão por fora, como
objecto de peso e medida, a filosofia consi-

dera-o por dentro, sabendo que ele é uma
força, que no seu momento actua como uma
causa. A serie das causas não é uma pura

juxtaposição no tempo e no espaço, mas
uma sucessão de influências, de acções in-

visíveis e reais. O fenómeno não é um
modo de ser, sem. . . ser: o nosso espírito

não o pode sequer definir, sem afirmar im-

plicitamente a substância.

Ora, se todo o fenómeno traduz uma
substância, se tudo que começa a existir

necessita uma causa, visto que nada do que
existe neste mundo tem em si a razão su-

ficiente da sua existência, mas a recebeu
de fora — Deus aparece-nos infalivelmente

na origem dos seres, como o Criador neces-
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sário do Universo. Na sua realidade con-

creta o facto mais insignificante encerra já

em certo modo Deus, contém-no. A obra

supõe e revela o artista. Pois que o mundo
existe, Deus existe : aliás, se no começo das

coisas não existisse nada, nada existiria

ainda hoje e sempre !

Deus ó assim a conclusão necessária e

real do estudo do Universo. Visto que o

mundo existe, Deus existe. A sua afirma-

ção é o acto mais fundamentalmente natu-

ral da razão humana; para o destruir, será

preciso destruir a própria razão humana e

os seus primeiros princípios — mas então

também a Sciência. Como admiravelmente

diz Dom Hi:brard, como seria possível,

que, por intermédio desse faclo (que se

julga bruto, em nome da Sciência, e que eu

sei encerrar uma força ), como seria possí-

vel que na outra extremidade, no termo —
porque é necessário que haja um na série

dos seres — eu não encontrasse Deus, visto

que ele o traz? O infinito está já no finito.

Eu não tenho necessidade de dar um salto

no desconhecido para o concluir, porquanto

a minha lógica é concreta. No fundo, Deus

é o postulado necessário, implicado no movi-

mento e na vida » — em todo o Universo.



II

A Sciência e a Vida

. a sua sciência não é toda a sua vida

H. POINCARÉ.

A Vida ( falo da Vida humana, consciente As afirma~

v ções trans-

e inteligente, e não duma vida puramente cendentes

instintiva, ignorando-se a si mesma) afir-

ma-se em nós como alguma coisa de supe-

rior a nós mesmos. Viver como homem é,

segundo a expressão de Kant, proceder de

sorte que a nossa conduta tenha um valor

universal. O fim da Vida não é simples-

mente viver, mas imolá-la a alguma coisa

que é mais que ela mesma.
Toda a Vida de homem implica um acto

de fé no seu valor : quem não viva assim,

pode existir ainda, mas não vive, como

da Vida
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disse Car£)
(

1
). Cada um dos nossos actos,

a menor das nossas palavras ou pensamen-

tos, significa que atribuímos um valor à

nossa existência individual, à sua conserva*

ção, ao seu papel no mundo : é devido a

este sentimento íntimo que nós vivemos

como homens. O que no mundo aumenta a

soma do bem, é a convicção profunda de

que somos destinados a aumentá-la — que o

Bem não é uma ilusão. Como dizia Leibniz,

pensando em nós somos levados a pensar

em Deus (
2

).

Sentir-se viver, è não é sentir-se de al-

guma maneira infinito — confirmando nisto

a Aristóteles, que professava haver no

homem uma vida melhor do que o que ó

simplesmente humano ? Alguma coisa de

divino habita em nós, pois que Deus nos

atrai : logo, somos feitos para êle.

Com efeito, o homem não aspira ao infi-

nito — a exceder-se, a ser perfeito, a so-

breviver— senão porque nêle há alguma
coisa de maior que êle. A palavra divina

que Pascal repetiu, numa vertiginosa intui-

ção de génio, é sempre verdadeira : « não

(
1

) Eludes Morales, 4.
a ed., pág 8.

(
2

) Cit. por Fonsegrive, De Taine à Péguy . . . pág. 155.
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me procurarias, se me não tivesses encon-

trado ».

A nossa vida é, se se considera nas suas

energias latentes mais profundas, como a

espiral duma mola que não chega neste

mundo a desenrolar-se inteiramente. Há
nela, como do Hamlet dizia Shakespeare,

qualquer coisa que vai além do que pode
manifestar-se. Toda a observação interior

mostra que a nossa vida actual não é toda

a vida que o homem pode viver, .

.

As palavras que o Dante põe na boca

de Ulisses são a voz eterna que ecoa em
toda a consciência de homem — elevando-o

acima dos brutos, como verdadeiro rei da
criação :

O fratri

Considerate la vostra semenza:

Fatti non fosti a viver come bruti,

Ma per seguir virtude e conoscenza. (
!

)

Ou, como cantou Antero de Quental,

que, negando a Deus, se sentiu sempre

atraído por Ele (Deus não se pode negar,

senão afirmando-0 logo sob outra forma):

(1 ) Inferno, XXVI.
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Esperemos a luz de uma outra vida.

Seja a terra degredo, o ceu destino. (*)

Ora a Sciência não pode dar sentido à

Vida,

a sciência j± Sciência tem por domínio os factos e
não pode dar ,

sentido suas relações mensuráveis; e o sentido de
à vida viver formula-se na consciência humana

como um fim absoluto a realizar, é de sua

natureza qualitativo. A Sciência, por mais

que prolongue as suas análises, não encon-

tra senão... a morte, como demonstrou

Bergson: e a Vida é como a aurora duma
imortalidade, uma fonte inesgotável a cor-

rer dentro de nós para o mar infinito da

eternidade. A Sciência, pobre míope !, só

considera o exterior das coisas, os fenóme-

nos ; a Vida quer-se vista por dentro —
pela própria Vida, assim como para admi-

rar a virtude é preciso ter em nós pelo me-

nos o sentido dela.

4 Qual é o valor da Vida para a Sciên-

cia ? 4 Reconhece-lhe mesmo algum ? — A
melhor maneira de mostrar que a compreen-

dia, era reconhecer que a não compreendia.

(
1

) Sonetos.
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À Sciencia, no sentido positivo em que

hoje se define, não pode ver na Vida, pois

que só considera as condições exteriores da

Vida, senão um acidente fortuito na evolu-

ção cósmica, produzindo-se em condições

misteriosas, e acabando sempre brutalmente

na decomposição da química tumular —
logo, não logrando ver na Vida precisa-

mente a Vida: o que nela há de expontâ-

neo, de movimento autónomo e criador, de

liberdade, de imortal...

Quem nega Deus, acaba por se negar a

si mesmo — rebaixando-se à condição de

um miserável joguete do destino, aliás con-

tra os factos mais evidentes da consciência.

4 Que significa, senão que a Sciencia é inca-

paz de dar um sentido à Vida, a leal confis-

são de Le Dantec — que «o ateu não crê

na sua personalidade, na sua individuali-

dade; considera-se como uma sucessão de

mecanismos, reunidos uns aos outros pelo

laço da hereditariedade, e subordinados às

condições ambientes?»
(
1
).

Os postulados da Vida são pelo contrá-

rio liberdade, finalidade, moralidade, ou,

como diz Boutroux, fé, ideal e amor (pre-

(l) UAthéisme, 1906, pág. 92.
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eisamente os três momentos do desenvolvi-

memo do espirito religioso) (M.

A Seiència, portanto, excluindo sistema-

ticamente do seu campo de investigação

aquilo que constitui a Vida — aliás tanto e

mais certo que os factos da experiência sen-

sível, pois nos é dado imediatamente, pela

revelação da própria Vida na consciência

— nào a pode encontrar, fica fora dela, como
a concha fora do molusco: e, se a nào encon-

tra, nào lhe pode dar sentido. A Sciência

estuda as suas condições exteriores: os

seus métodos por definição nào a atingem,

começando ate por abstrair daquilo que

não cabe dentro do determinismo exterior.

Está para ela como a acústica para a música:

;. basta ser físico para ser um Wagner? e

precisaria um BEETHOVEN de aprender física?

Querer julgar a vida por intermédio da

Sciência é como medir os sentimentos com
uma titã métrica . .

.

Pelas suas ambições ideais, a Vida hu-

mana participa naturalmente da Religião —
que lhe funda a te. eleva o ideal e alimenta

o amor. Pelas suas relações com a natu-

reza, participa da Sciência — que fornece os

1
1

) .Stt>wce e/ Religion, pág. 362 e seg.
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meios de atingir os seus fins. Por conse-

guinte, a Sciência e a Religião encontram-se

no homem como duas manifestações distin-

tas e igualmente legítimas da sua vida, de

cujas raízes mais profundas promanam am-

bas.

Em resumo, se se rejeitam os dogmas da

Religião, « não nos fica meio algum de sa-

ber porque se está neste mundo e que se

veio cá fazer », como diz Anatole Frange (
1
).

Mas é êste o grande problema humano, o

único verdadeiramente necessário ! Só quem
não pensa em nada, não pensou nunca no
problema do nosso destino:— se, como diz

um poeta de génio, g « o fim da vida é viver V

se os pés dos filhos de Deus estarão presos

a esta terra miserável?. . . >
(

2
).

Alem de não dar sentido à Vida, a Sciên-

cia determinista diminui, mutila a natureza

do homem — negando os factos e exigências

mais positivos da Vida, precisamente aquilo

que distingue o homem na criação, como
Homem. O scientista rigoroso, para quem
todo o Universo obedece à lei de ferro do

(*) Le Jardin cfÈpicure, Calmann-Lévy, pág. 60.

(
2

) P. Claudel, VAnnonce faite à Afarie, Act. IV.

12
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determinismo (não obstante Boutroux ter

mostrado que um elemento de contingência
' se descobre no próprio coração do universo),

não pode, se. . . pensa, deixar de reconhe-

cer :

! — a inutilidade de todo o esforço. — ^E
possível sequer o esforço? Não há lugar

para esforço onde não há liberdade. O es-

forço é um movimento que parte de dentro,

com o fim de realizar, na matéria e contra

a matéria, uma ordem superior a ela: e o

homem é, segundo a definição de Taine,

apenas «um teorema que marcha». Reco-

nhece-o francamente o ateu Le Dantec( que
acreditava na Sciência, como os cristãos na

Revelação) ao confessar que o ateu que

levasse o ateísmo até às suas últimas conse-

quências «já não teria nenhum desejo, não

se proporia nenhum fim, não faria nenhum
esforço »

(
1
).

Mas fazendo assim, que era . . . não fa-

zendo nada, ^ viveria ainda? O esforço ó a

lei da nossa condição de Pessoa humana.

Urge afirmar sobre a matéria a soberania

do Espírito — ou se atraiçoa a nossa digni-

dade de Homem. Como disse o escritor in-

(M UAthêisme, pág. 100.
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glês Chesterton, recentemente convertido,

« toda a espécie de vida ó uma luta na

carne» (
x

)
— e a Vida humana é, na carne,

a luta pelo triunfo do Espírito, é como a

cera que se funde para alimentar a chama. .

.

— a ilusão dos sentimentos mais nobres, a ilusão dos

— l Que querem dizer até, numa concepção Z^ZZlZ
mecânica da Vida, as palavras : bondade,

generosidade, heroísmo, piedade, santidade, .

amor? Tudo isto se reduzirá, em última

análise, a epifenómenos resultantes de com-

binações atómicas — uma espécie de fosfo-

rescência de certos arranjos moleculares.

Mas são estes sentimentos que fazem que

o homem seja verdadeiramente Homem.
Quem não crê neles, é que já os não tem.

Demonstrar a sua realidade, e como se um
filho perguntasse as razões de amar sua

mãe : não lhe teria amor. Como disse Pla-

tão, o que nos honra verdadeiramente é

seguir o que há de melhor em nós e dar

toda a perfeição possível ao que é menos
bom, mas susceptível de aperfeiçoamento.

— a absurdidade da dor. — A dor é para a absurdidade

o ateu um acidente brutal na série impas-
da dor

sível do universal mecanismo. Anatole

(1) Cit. no Decumentation Calholique, n.° de H-x-922.
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France perante ela não fará espírito e de-

clarará que, extinta toda a iluminação da

fé, « o mal e a dor perdem até a sua digni-

ficação e já não aparecem senão como gra-

cejos odiosos e farças sinistras» (*). E
Le Dantec concluirá, com uma lógica im-

placável, que « um ateu não deve viver,

senão sendo feliz» (
2
).

Mas a dor é, além de inevitável, o cadi-

nho onde o oiro da alma se purifica. A dor

liberta-nos, desapegando-nos dos bens efé-

meros e falazes dêste inundo. Esta vida é

para o crente a dolorosa crise da sua trans-

mutação de filho do pecado em imagem de

Deus, ou, como diz o Dante, somos nati a

formar Vangélica fanfalla. Sofrer, no sen-

tido cristão, é libertar-se, é merecer, é pu-

rificar-se, é expiar : é, como admiràvelmente

entendeu S. Paulo, acabar em nós o que

faltou à paixão de Nosso Senhor.

a equivaiên- — a equivalência da virtude e do vício.

!
m/a

T" — Disse-o Taine, numa fórmula famosa:
tude e do

vício « a virtude e o vício são produtos como
o açúcar e o vitríolo»

(

3
). Rigorosamente

(
1

) Le Jardin d'Épicure, pág. 67.

(2) UAthéisme, pág. 100.

(
3

) Histoire de la littérature anglaise, pág. xv.
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falando, se tudo se reduz a movimento, não
há santos nem criminosos, mas apenas seres

úteis e seres prejudiciais. As palavras que
na linguagem humana significam a morali-

dade, carecem de sentido : o crime e o he-

roísmo, o mérito e o demérito, a recom-
pensa e o castigo, correspondem a ilusões

da consciência humana. Santa Teresa de
Jesus, por exemplo, não é a mulher que, por
um milagre de génio e de graça, subiu tão

alto, que nós vendo-a, vemos, através dela,

Deus. [Entendem, porém, os ateus que, para
compreender a sua santidade, precisamos
de a ver através da nossa pequenez !. .

.

Mas os próprios que afirmam essa equi-

valência, desmentem-na logo na sua vida

própria, procedendo como se o não pensas-

sem, de tal sorte a evidência moral se lhes

impõe. A virtude é de si tão persuasiva,

que até o vício se disfarça, tomando as suas

formas. Os mesmos que a odeiam, perse-

guindo-a nos que a servem, fazem-no invo-

cando-a.

— a inanidade da Vida. — Pois que mero a 1

acidente cósmico, a Vida não pode ter outro

fim senão viver : carece dum sentido moral

superior. Anatole France proclamará que
« a nossa visão do universo é puramente o

•
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efeito do pesadelo deste mau sono que é a

vida »
(

1
) — o que não impede que ele a

amasse. . . O ateu não pode tomar nenhum
interesse pela vida; está nisso a verdadeira

sabedoria, a juízo de Le Dantec,— sabedo-

ria até demais, acrescenta, porque é a indi-

ferença do fakir (
2

). Só ele não se ilude,

diante do eterno perpassar da fantasmago-

ria da vida, Como disse Quental, nos So-

netos :

A' bela luz da vida, ampla, infinita,

Só vê com tédio, em tudo quanto fita,

A ilusão e o vazio universais.

« Todos nós que vivemos neste globo,

acrescenta Eça de Queiroz, pela boca ele-

gante de Fradique Mendes, formamos uma
imensa caravana que marcha confusamente

para o Nada. Cerca-nos uma Natureza in-

consciente, impassível, mortal como nós,

que não nos entende, nem sequer nos vê, e

donde não podemos esperar nem socorro

nem consolação» (
3

).

(

1
) Le Jardin . . ., pág. 84.

(
2

) VAthóisme, pág. 101.

(
3

) Correspondência de Fradique Mendes, pág. 111.
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Felizmente o ateu em regra não pensa. . .
Contradiçs

0 do scien-

Se levasse ate ao fim as consequências tismo

do seu ateísmo, acabaria por andar, como o

Des Esseintes de Huysmans, à rebours de

toda a gente— concluindo forçosamente que

tudo estava doido... menos êle ! Pois que

são ilusões as noções fundamentais da vida,

os móveis principais das nossas acções,— a

Vida seria « uma fantasmagoria », como diz

Anatole Frajsíce (

a

).

á Que digo ? ! O ateu, além de não poder
viver em sociedade, morreria; pelo menos
assim o pensava o ateu Le Daxtec que

aliás viveu nela muito honradamente, e não

morreu senão há pouco, quando Deus man-

dou, seguramente mais cedo do que êle de-

sejava. .

.

O ateísmo, ou — o que é o mesmo — uma
explicação do mundo pelo próprio mundo,
como se pretende tirar da Sciência, é tão

contrário às mais claras evidências da inte-

ligência e do coração humanos, ao grito

constante e universal da própria natureza,

que, para viver como homem, é necessário

negá-lo na prática.

t
1

) Le Jardin . . ., pág. 84.

( -
) UAthéisme, pág. 98 e seg.
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Conclusão : — o scientismo não resiste à

experiência da Vida, logo é falso. Topa-se

aqui, quando se não despreza arbitraria-

mente nenhum facto humano, aquele « cris-

tianismo da natureza», de que falava Bos-

SUET.

O ateu procede e pensa, como se o não

fosse. Le Dantec regozija-se com isso, por-

que esses erros fundamentais, diz ele, « são

tão necessários à sua vida, como o seu na-

riz, a sua boca ou o seu coração » i
1

). Nós
regozijamo-nos ] também — verificando que

ou o ateísmo é anti-humano, ou o homem
anti-ateísta. .

.

Por último: — como o ateu, para viver

humanamente, acaba, contra os seus princí-

pios, por viver como toda a gente, pare-

ce-me que toda a gente poderá concluir. .

.

que o doido e ele,

Atitude do áQual a atitude do ateu perante a vida?
a6

a vida

11

èAmam a vida? — Não podem deixar de

sentir na vida e seus prazeres o travo

amargo da morte, tanto mais quanto mais

vivem — ao vê-la passar como a areia duma
ampulheta, correr apressadamente para o

UAthêisme, pág. 99.
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nada. O poeta latino Horácio, que tantos

só conheceram o bastante . . . para detesta-

rem o latim, e se confessava modestamente
ser da «vara dos porcos de Epicuro»,

chora (desta vez sinceramente) a veloz fu-

gacidade dos anos :

Eheu ! fugaces, Posthume, Posthume,

Labuntiir anni ... (
1

)

àPesa-lhes a vida? — Só lhes resta o

suicídio. 4 Que razão os pode levar a lapi-

darem na dor a alma, como um joalheiro o

diamante impuro, se ela não existe? A
morte é o remédio eficaz contra os erros

estúpidos da natureza. E como a dor ó ã

lei da humana existência, segue-se que à

ruína da Religião devia seguir-se o suicídio

cósmico, como queria Hartman — se os

ateus, contando o próprio Hartman em
pessoa, não preferissem ser ilógicos, a mor-
rerem ... Ao menos cantam-na em belos

versos

:

Morte libertadora e inviolável . . . (
2
)

(
l) Odes, L. ii, c. 14.

(-) A. de Quental, Sonetos.
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— mas infelizmente Antero foi tragicamente

lógico,

èTem uma alma nobre? — Invade-os en-

tão um áspero sentimento de desespero, re-

conhecendo a « trágica absurdidade de vi-

ver » (*). Trava-se na sua consciência a

dolorosa luta entre as mais nobres aspira-

ções do coração — e o sentimento da ilusão

de tudo.

Minha alma, ó Deus, a outros ceus aspira:

Se um momento a prendeu mortal beleza

E' pela eterna pátria que suspira. . . (
2
)

Antero de Quental é bem o exemplo e

a vítima desta tragedia dentro dum crâneo.

O pessimismo é consequentemente a neces-

sária filosofia do scientismo — verdadeira

filosofia homicida, pois ataca as melhores

energias humanas ; ele pensa, consoante

disse Antero :

Que sempre o mal pior é ter nascido (
3
)

— Diga-se à boa paz que o principal re-

presentante do pessimismo, Schopenhauer,

(1) Le Jardim, pág. 66.

(2) Quental, Sonetos.

(
3

) Sonetos.
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que tanto mal disse da vida, a amou até

excessivamente, e, afirmando que o mundo
era mau, contudo pensava, pelo que se sabe

do seu exasperado orgulho, que uma coisa

havia seguramente boa : era ele próprio. —
E errou ainda desta vez!

Conclusão. O ateu perde a sua vida. O
scientismo puro é anti-humano, porque não

considera todo o conteúdo da Vida— e toda-

via pretende resolver o seu segredo

!

Compare-se a atitude do ateu perante a

Vida, com a atitude do santo,

O ateu não tem outra regra de vida além

da Sciência; o santo, crendo em Deus, con-

sidera-a na luz divina, dum ponto de vista

universal. — Ora, o ateu não pode ter na

vida um fim supremo: g acaso sabe porque

existe? O santo, porém, sente-se ministro

das vontades de Deus, na criação ; a sua

vida é um acto transcendente de amor,

pelo qual êle vive a própria vida de Deus;
na natureza, com a qual o ateu se quer con-

fundir, êle vê como que o símbolo duma
Verdade, duma Bondade e duma Beleza

maior, infinitamente maior que ela — e vive

na sua comunhão.
O ateu pertence à raça dos escravos,

O ateu

e o santo
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falando a linguagem de Nietzsche, pois se

declara joguete da natureza, pela lei do de-

terminismo ; o santo, porém, é o único que
merece com verdade o nome de senhor, pois

só êle consegue libertar a sua individuali-

dade de todas as escravidões exteriores e

interiores. O santo, por assim dizer, refaz

dentro de si, pela completa vitória sobre o

pecado, como que o primitivo estado de

inocência, dominando inteiramente a natu-

reza decaída. Só êle é livre, porque só êle

quebra completamente a lei da necessidade

física, libertando a alma das prisões da

carne, onde nós outros (e o ateu parece

que com muito prazer . .
. ) jazemos escra-

vos, como um náufrago que, mergulhado

num mar de lodo, não consegue nadar ao

de cima. Pela liberdade, semelhante a Deus,

cria assim interiormente o seu reino ( no

que alarga apenas o divino); e, verdadei-

ramente rei e senhor da criação, transforma

o mundo exterior de conformidade com o

ideal por êle próprio entrevisto— erguendo-o

para Deus, Neste frágil envólucro de lama

e luz, que é todo o homem, a alma do santo

(que é a imagem de Deus) chega a trans-

formar a lama— num sacrário da Divin-

dade !
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O ateu degrada o nível da vida, não

vendo nela — contra a evidência dos factos

mais certos — senão um concerto de meca-

nismos sem significação, reduzindo-se assim

a uma espécie de autómato psicológico ; o

santo eleva-a, e, como disse M. me Leseur,

« uma alma que se eleva, eleva o mundo».
A alma do santo atinge verdadeiramente

um estado fixo e invencível de heroísmo,

donde realiza, natural e fàcilmente, as coi-

sas mais extraordinárias. E êle à letra o

único que, entre os homens, pode ser cha-

mado com justiça super-homem, pois, em-

quanto o ateu leva a comum, banal vida

vulgar — semelhante a um autómato, que

não sabe o sentido dos actos que realiza —
o santo vive na intensidade da fé, a super-

vida cristã, em que a alma vive uma vida,

que já não ó puramente humana, porque

ó divina. A alma é toda fé, esperança e

amor; e o corpo só serve para alimen-

tar, consumindo-se, a flor ígnea da alma

em chama. Como Ernesto Prichari bem
notou, entra-se na Vida Extraordinária,

onde, dado o primeiro passo, a gente

já não pode deixar de se submeter humil-

demente a tudo que é imortal no mundo.
O homem, superior pelo espírito ao mun-
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do, toma consciência da sua liberdade

— e domina o, transforma-o, melhora-o,

eleva-o.

O ateu mutila a vida, esvaziando-a de

conteúdo espiritual — duma missão moral;

o santo, pelo contrário, alarga-a, enriquece-a

pelo amor. Procurando interpretar e seguir

na vida a vontade de Deus, como o último

imperador da Áustria, que dizia ao morrer:

« esforcei-me por cumprir este propósito

:

conhecer, tão cuidadosamente quanto possí-

vel, a vontade de Deus, e segui-la igual-

mente do modo mais perfeito possível » ;
—

a vida toma um sentido divino. Todo o ho-

mem realiza assim, sob certo modo, uma
missão sacerdotal :

— na medida em que a

sua vontade se identifica com a vontade

divina, está alargando o reino de Deus, au-

mentando no Universo a soma do Bem, pra-

ticando actos que são como sacrifícios reli-

giosos. A sua vida é toda um acto de amor
— uma espécie de Missa contínua, em que a

todo o momento ele se imola Ao que é supe-

rior a ele mesmo. Xão se sente só, nem
perdido, nem miserável no mundo, — pois

a sua alma é como um altar, e êle o mi-

nistro do próprio Deus. Como disse

S. Paulo, também êle poderia dizer: «já
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não sou eu que vivo, é Cristo que vive em
mim! » (!)

Para o santo, que é o exemplar mais

perfeito do Homem (o que prova que o

homem é necessariamente religioso ) a Vida

é a vocação à cooperação na obra de Deus:
— o esforço é apenas o trabalho necessário

de espiritualização da matéria, submetida a

uma lei mais alta de verdade, beleza e bon-

dade ; os sentimentos mais nobres são a

revelação do fundo do nosso ser, daquilo que
existe em nós e ó mais do que nós — uma
espécie de afirmação ontológica de Deus em
nós, pois que Deus não é só o nosso fim,

mas também a nossa origem ; a dor é como
o perfume dum incenso que se queima —
expiação do que pecou, por justiça, ou ex-

piação do que não pecou, por amor ; a virtude

é a realização, na matéria, duma ordem su-

perior a ela, hierarquização de todas as

nossas tendências segundo uma lei de abso-

luta harmonia, o reinado interior da justiça;

a Vida, numa palavra, não é um absurdo,

mas um bem de Deus, que digo ! em certo

modo a participação da própria Vida Divina.

A mortificação cristã aparece-nos assim

<
1

) Ad. Gal, ii, 20.



192 OS LIMITES DA SCIÊNCIA E A RELIGIÃO

na sua verdadeira luz — como o trabalho

necessário do estabelecimento interior da

justiça e da caridade. Nenhum moralista

sério poderá contradizer que há em nós

diversas tendências, boas e más. Todo o

homem tem dentro de si dois homens, como
diz o poeta. A obra de formação moral de

cada um consiste em submeter o inferior ao

superior, porque, segundo a alternativa posta

por Edmundo Cay, urge a todos escolher

entre fazerem de si um Homem, ou deixa-

rem o animal desenvolver-se em si. Mas
não se pode dominar o animal e fazer viver

o homem, senão com a condição de sofrer.

E desbastando corpos que se lapidam almas.

A liberdade interior só se conquista pela

sujeição das paixões. A mortificação ó a

condição do exercício de toda a virtude. A
verdadeira vida só se alcança pelo caminho

do Calvário.

Numa palavra, o ateu destrói as fontes

da Vida, mecanizando-a ; o santo vive a Vida

plenamente, integralmente, superiormente.

Só o santo, satisfazendo todas as tendências

humanas, realiza o tipo perfeito do Homem.
Mas se tudo o que contribua a elevá-la,

enriquecê-la e alargá-la, está no sentido da

Vida, como queria Guyau,, é preciso con-
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cluir que a Religião é o seu termo, a sua

coroação, a sua expressão mais alta, como
pensava Boutroux

(

l
).

A Sciência, pelo contrário, não só lhe

não dá sentido, mas diminui-a— reduzindo-a

ao que é menos que ela, e só sua condição;

é, pois duplamente insuficiente— como saber,

porque não integra todos os factos da expe-

riência humana, e como orientação, porque
não basta a fazer viver o homem como ho-

mem.
Em conclusão, a Religião está profunda-

mente radicada na natureza humana, pois,

segundo Tolstoi a definiu, ela é «o que faz

viver os homens»
(

2
).

A Vida, portanto, se se toma qual ela se a vida con-

afirma— no conjunto das suas aspirações e
duzaDeus

tendências mais íntimas, logo mais reais,

mais verdadeiras — conduz à Religião.

A Vida tende a perpetuar-se numa vida

maior que esta, como uma mola enrolada a

desenrolar-se : quer dizer, como observa

(
J

) Science et Religion, conclusion, especialmente pág. 371. Cf.

Religion et raison, in-Revue de Mélaphisique et de Motale, janeiro

cie 1914.

( 2 ) Cit. em VId. Mod., pág. 270.

13
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algures Ollé-Laprune, nem tudo o que há

<ie essencial na Vida 6 o que nós vemos,

a Vida não está encerrada nos limites da

vida actual. A imortalidade está, pois, pos-

tulada pela nossa vida presente.

A Vida aspira ao infinito — o que prova

que ela vem dêle. Se o que há de mais

essencial em nós anseia por uma vida supe-

rior à humana, é que esta não é toda a nossa

vida. Como disse Lamartine :

Borné dans sa nature, infini dans ses voeux,

L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux.

A Vida aspira à perfeição absoluta: isto

significa que o homem não é adequado a

este mundo, e lhe é superior; logo, não foi

feito para ele. A nossa natureza trás semen-

tes em si, que não podem desenvolverse

inteiramente sobre esta terra.

Que em nós há energias virtuais que o

mundo não esgota, vê-se na insatisfação que

acompanha toda a acção humana. Se o

nosso desejo não pode ser nunca satisfeito,

é que é maior que o objecto em que o po-

mos. Na espécie de frenesi que ataca as

nossas paixões, na mesma medida em que

se satisfazem, ^nâo se verifica a exaspera-
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ção do desengano? — mas se todos procura-

mos Deus, só os cristãos podemos dizer com
Claudel :

Soyez béni, mon Dieu

. ..qui n'avez pas permis (Texister à toutes ces

€hoses qui ne sont pas, ou lo Vide laissé par vo-

tre absence. . . (
1

)

Estas aspirações não podem ser ilusó-

rias, porquanto são constitutivas do nosso

próprio ser. Isto quer dizer que elas tra-

duzem uma conveniência essencial da nossa

natureza com Deus, por semelhança e por

correspondência.

E a prova é que, à medida que a nossa

vida se eleva, mais sentimos a necessidade

e a certeza de Deus. Todos os homens que

atingiram uma alta santidade — os que

foram mais perfeitamente homens — todos

adquiriram a certeza inabalável de poderem
entrar em comunhão com Ele. •

A Vida integralmente vivida conduz-nos

a Deus. A Sciência não nos pode desviar

dEle, senão mutilando-nos ; e se nos não con-

duz imediatamente até Ele, é porque não

i
1

) Odes, pág. 85.
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considera nas coisas o que essencialmente

as constitui, como faz a filosofia. Como
disse admiravelmente S. Agostinho : « nós

nem sequer existiríamos, se Deus não esti-

vesse em nós ! » (

x
).

(

1
) Confissões, I, 2.



III

A Sciência e a Moral

Pedir uma moral à Sciência é sujei-

tarmo-nos a cruéis desenganos.

Anatole France

O homem não é homem, senão em quanto

vive moralmente: ou seja, se eleva sobre

toda a natureza, como um rei, dominando-a
— em vez de ser seu escravo.

E um facto que em toda a consciência de

homem há um ideal a realizar pela acção

ou pela abstenção, impondo-se com o carác-

ter dum imperativo categórico. Tão íntimo

como o mais íntimo do seu ser, existe por-

que o homem existe — e afirma-se como a

regra constitucional e suprema da sua von-

tade, que subordina tudo na vida. (Quer
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dizer: o fundo do ser não é indiferente ao
bem e ao mal; existe, pois, Deus!)

Mais do que um facto, é uma necessidade

prática. Crer no dever não é um acto de fó

cega, como pretendem alguns neo-criticistas,

crendo no dever por dever; mas perfeita-

mente razoável, fundado na evidência da

natureza moral do homem. E, se se nega a

própria evidência, ^como será possível che-

gar à certeza?; se nada é certo, porque se

não calam os scépticbs? . .

.

A experiência moral da humanidade pro-

va a realidade da Moral. O ideal moral

cresce, na verdade, na medida em que o

realizamos. Quanto maior é o nosso es-

forço, tanto mais elevado aquele se torna.

Dir-seia que se alimenta com os nossos pro-

gressos — numa ascensão sem fim. — Com-
preende-se assim a humildade dos santos:

é que vêem à luz de Deus a infinita peque-

nez das maiores virtudes . .

.

Esse ideal é para o homem um guia, um
modêlo e um critério: — elevando-se por

seu intermédio acima do mundo, o homem
julga o mundo; logo, é superior a êle. O
homem é como certos animais luminosos —
traz consigo a luz que o dirige. Como disse

Antero de Quental:
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A Idea, o Sumo Bem, o Verbo, a Essência

Só se revela aos homens e às nações

No ceu incorruptível da Consciência. (*)

Eis o facto moral — facto positivo, evi-

dente, imediato, inegável, certo!

Ora a Sciência não o explica; logo, à for-

tiori, não o justifica.

Quando se diz que sem religião não há Sem religia°

não há mo-
Moral, não se quer dizer que não se encon- ral

tre moralidade sem religião, ou, que todo o

ateu seja necessàriamente imoral (como, pelo

contrário, que todo o homem religioso seja

necessàriamente virtuoso.
; Se êle há tan-

tos cristãos, que parecem sê-lo, só para..:

desacreditarem Jesus Cristo!); mas simples-

mente que o ateu honesto não tem razões

pessoais . . . para o ser, e que sem religião

toda a moralidade tende a dissolver-se, por

falta de apoio.

Se bem que a maior parte dos ateus se-

jam apenas pessoas que não querem acre-

ditar em Deus . . . para viverem como se Ele

não existisse, não se pode negar, há nobres

espíritos que pelo menos julgam não crerem

(
1

) Sonetos.
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em Deus. Desses, os que tem coragem in-

telectual para pensarem todo o seu pensa-

mento, reconhecem facilmente que a Sciência

não pode fundar a Moral. Anatole France
diz expressamente, desviando-se conscien-

temente de Renan, que « pedir uma moral

à sciência, é expôr-se a cruéis desenga-

nos » (
1
). E Le Dantec farta-se de procla-

mar que para o ateu lógico não há princí-

pios: pode a consciência dar-lhe indicações,

não ordens. Simplesmente, condiciona: « se

o ateu pudesse ser lógico»
(
2
); — o que ó

uma discreta maneira de dizer, falando cla-

ramente, que o ateísmo é ilógico . .

.

a moraiida-
. porq lie há ateus honestos ? — Em pri-

de dos ateus . . .

meiro lugar, porque ha . . . Cristianismo !

Elie de Cyon, um fisiologista desenganado

do culto da Sciência, depois de consagrar

uma vida inteira aos seus progressos; Paul
Bourget, um romancista-psicólogo conver-

tido, que encontrou no coração de tantas

almas o « Cristianismo latente ^;eLE Dantec,

o impenitente ateu adorador do deus-

-Sciência: todos reconhecem que a vida mo-

ral se alimenta de raízes, que a superficial

(M Le Jardin . . pág. 54.

(2) UAthéisme, pág. 89.
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observação não vê — e vão mergulhar no

Evangelho. É o caso de repetir aqui, com
o nosso P.

e Vieira, que ninguém há tão

recto juiz de si mesmo, que ou diga o que

é ou seja o que diz. O ateu honesto con-

tinua sendo cristão — nas acções: se que-

brou nas suas mãos (mais por inabilidade

delas que por exigências de espírito crítico)

o vaso santo da Fé, continua todavia a res-

pirá-la, como se respira ainda o perfume

dum vaso partido. Renegando o Cristia-

nismo, professa-o na prática: — por influên-

cia do meio, pois a atmosfera moral está

impregnada das ideas morais cristãs e êle

está mergulhado nela como no ar, podendo
dizer-se do Cristianismo como S. Paulo
disse de Deus, que « nEle vivemos, nos mo-
vemos e existimos » (*); - por influência da

primeira educação cristã, pois que ela forma

em nós uma segunda natureza, ^e quem po-

derá dizer tudo que lhe devemos, se, como
disse Lamartine, é nos joelhos da mulher

que o homem se forma?; — por influência

da hereditariedade até, pois que, como diz

o próprio Le Dantec, « virtudes que tem
por origem o temor de Deus podem subsis-

(
l
) Act. Apost., xvii, 28.
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tir em homens sem nenhuma crença reli-

giosa » O Cristianismo é para a virtude

como a água para as plantas: não abre uma
flor sem ela, mas ^quem poderá descrever

todos os caminhos subterrâneos, que ela

segue, ate alimentar-lhes a seiva? Ocorre-

-me agora aquele verso do poeta:

Elie a trop do vertus, pour n'être pas chrétienne !

Em segundo lugar, o ateu não continua

honesto, senão por infidelidade ao seu

ateísmo, mormente quando a sua virtude se

opõe ao seu interesse. Há que distinguir

aqui entre o imperativo moral da consciên-

cia e a sua justificação. Porque 6 homem,
o próprio ateu também ouve a voz da cons-

ciência
(
para mais robustecida nas socieda-

des cristãs pela influência do Cristianismo)—
simplesmente, se procede com lógica estrie-

tamente scientífica, não pode ver nela mais

que « o resumo hereditário das necessida-

des sociais que atravessaram os seus ante-

passados durante numerosas gerações»
(

2
);

logo, sem carácter absoluto, o que é o mesmo

(
1

) UÁikéizme, pág. 5.

(

2
) UAthéhme, pág. 38,
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que dizer, não há obrigação. Felizmente o

coração ó muitas vezes mais intrépido que

a inteligência — e, perante a evidência mo-
ral, persiste cristão, quando a inteligência

já o não é.

Além de que uma coisa é a honestidade

e outra a santidade. Um certo natural de

nobreza de sentimentos pode fazer o homem
« correcto »

;
porém, o ideal do Cristianismo

não se contenta com o código da honra,

aspira à perfeição moral. Quando se dá o

primeiro passo na Fé, se se possui uma alma

superior, já se não pode negar a Deus nada

do que Ele pedir, como dizia, num trans-

porte de generosidade, Ernesto Psichari,

depois da sua primeira comunhão;
(

1
)
—

não se Lhe pode dar menos que tudo. Como
notara Sainte-Beuve, todo aquele que des-

conheceu inteiramente Jesus Cristo, repa-

rem, no espírito ou no coração apresenta

alguma falha (
2
). Desde há perto de dois

mil anos, em todas as maiores c mais belas

almas da humanidade, transparece sempre
uma imagem — a imagem adorável de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Nem Jesus atinge toda

(
J

) J. Maritain, Antimoderne, pág. 243.

(

2
) Port Royai, 1901, t. m, pág. 451.
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a sua beleza, senão no coração dos que O
amam . .

.

Mas, seca a seiva, morre a fiôr. Sem reli-

gião, a moral tende pela lei fatal da regres-

são, a decair das sublimidades do heroísmo

moral até aos baixos instintos animais — a

dissolver-se. E um facto que se verificou

sempre, e o positivista Taine elevou a uma
lei da história: « Há dezoito séculos, o Cris-

tianismo é ainda para quatrocentos milhões

de criaturas humanas o grande par de asas

indispensável para levantar o homem acima

de si mesmo . . . Sempre e em toda a parte,

há dezoito séculos, logo que as suas asas

abatem ou as quebram, os costumes priva-

dos e públicos degradam-se, ... a crueldade

e a sensualidade estadeiam-se, a sociedade

converte-se num matadoiro e num lupa-

nar »

impossibiii- Com efeito, a Sciência não pode cons-
dade da mo-

rai scientínca: truir a Moral, isto é, a lei de todo o Homem,
-a sciência ^ Sciência não pode estabelecê-la, por-
nem pode . , .

estabelecer que a Sciência não atinge senão o exterior

os seus prin- das coisas, o dado sensível — e a Moral é

toda interior, objecto e obra de consciência.

(
x

) Origines de la France Cont., 1.
a ed , t. vi, pág. 119.
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Uma moral scientífica ó como uma psicolo-

gia sem os dados da consciência, isto e, a

introspecção; quer dizer, assim como a psi-

cologia seria talvez fisiologia, mas psicolo-

gia é que não era, também a Moral seria

qualquer coisa, que já não era... a Moral.

Construir a Moral pela Sciência é como
explicar um molusco pela concha.

Além, portanto, de não poder atingir a

Moral, a Sciência fatalmente a degradaria,

procurando ( baldadamente embora) expli-

cá-la pelo que é menos que ela, e até a nega-

ção dela — pelos factos exteriores. Seria

como reduzir a vida às suas condições físico-

•químicas, ou o pensamento ao cérebro.

A Sciência abstrai da finalidade, que é

no entretanto a verdadeira causa motriz dos

seres e das suas relações — não retendo

senão as suas relações fenoménicas, o como
e não o porquê, a condição em vez da causa

;

logo não os pode explicar inteiramente. A
moralidade é uma actividade consciente de

si mesma, querendo segundo um fim, que

merece ser realizado : escapa por definição

à Sciência.

Mas dado que a pudesse estabelecer, nem p°de

. . fundar a

não a poderia fundar, impor como obriga- obrigação

ção.



206 OS LIMITES DA SCIENCIA E A RELIGIÃO

Quem diz moral, diz um ideal a realizar,

mesmo quando de facto não é realizado; a

Moral é portanto superior aos factos, pois

que os domina, em vez de lhes ser sujeita;

por outras palavras, a Moral diz o que deve

ser, ainda quando o nào seja.

Toda a Sciência, porém, diz-nos o que é

e como é, não o que deve ser; a primeira

condição do trabalho scientjfico é a escru-

pulosa submissão ao facto, que é sempre,

aos olhos da Sciência, tudo e só o que podia

ser, como professava Taine ou Littré, ao

passo que, para a Moral, o facto, embora
seja, talvez não devesse ser, logo podia não

ser. Como dizia Henri Poincaré, a Sciên-

cia fornece indicativos, a Moral imperativos.

Porque os juízos da Sciência são simples-

mente assertórios, ela não condena nem elo-

gia—procura apenas compreender como e

tudo o que é; a Moral, pelo contrário, for-

mula juízos de valor— c por isso aprova ou

censura, elogia ou repreende, aconselha,

impera ou proíbe. Mesmo as sciências apli

cadas, fornecendo meios em vista de certos

fins determinados, não os impõem ou acon-

selham— ensinam somente como eles actuam
em relação àqueles fins, caso se se quei-

ram realizar.
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Em suma, a Sciencia não pode estabele-

cer os princípios da Moral, nem fundar a

obrigação moral. O problema moral é de

ordem diferente. Mas se a Sciencia não tem

meio de construir a Moral, — não basta ao

homem, pois o homem pode passar sem a

Sciência, mas o que não pode, sem deixar

de proceder como homem, é passar sem a

Moral.

Por exemplo.

Da biologia, Gumplowicz, quis extrair Crítica

das morais

uma Moral . . . moral — mas ao mesmo tempo scientmcas

outros, invocando Darwin, extraíram, com - morais

biológicas

a mesma legitimidade, Morais imorais : uma
moral da luta pela vida, que foi, no domínio

político, o fundamento filosófico da teoria

imperialista da guerra, que se encontra no-

meadamente no livro de Bernhardi, pois

que a força é a grande «parteira das socie-

dades», seleccionando os mais fortes (o que

na guerra, valha a verdade, não parece pro-

vado, pois são êles os que morrem . .
. )

;

uma moral do egoísmo, à semelhança da de

Stirner, cuja máxima era «só Eu! », visto

que o exame das funções fisiológicas só nos

ensina como se satisfazem os nossos ape-

tites ; uma moral da força, elevando o orgu-
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lho duro do super-homem nietzscheano

sobre a ruína das velhas noções morais.

Pseudo-morais, como lhes chamou Fouillée,

as morais biológicas são apenas generaliza-

ções apressadas e unilaterais, consequente-

mente incompletas, de certos fenómenos

biológicos; mas, independentemente dêsse

vício de origem, fundar a Moral na biologia é

como explicar a vida pela física: — reduz-se

a Moral àquilo que ela tem por propriedade

e missão ultrapassar (isto é, reduz-se o ho-

mem ao animal),
morai da Sobre a teoria da evolução, ergueu Her-
evolução

bert Spenoer o seu evolucionismo cosmolo-

gico. — Mas, de facto, não conseguiu fundar

uma... Moral. Quando muito (nem isso,

pois assenta sobre uma hipótese e vários

erros ) o seu sistema seria explicativo, mas
não mormaiivo, logo, não seria ainda moral :

diria como as noções morais se desenvolve-

ram, mas não diria como devemos proce-

der. Que o dissesse, não o justificaria, pois

que a sua regra suprema e único preceito,

« deves adaptar-te ao meio social », significa

simplesmente... que não podemos deixar

de o fazer. O princípio fundamental do sis-

tema é que a humanidade é infalivelmente

moral, ou o virá a ser, pelo simples jogo
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das leis da evolução: ora, se o progresso é

necessário, g que coisa há mais estúpida que

sacriíicar-me a uma coisa que será, quer eu

queira quer não? ^Que me importa sequer

conhecê-la, se rigorosamente eu sou condu-

zido, em vez de conduzir? O próprio Her-

bert Spencer parece que o reconheceu, no

fim: no prefácio da sua derradeira obra,

confessa que os princípios da evolução não

lhe deram, no estudo dos problemas práti-

cos, todos os serviços que esperava
;
pelo

contrário, acrescenta, « as crenças religiosas

ocupam o terreno, cuja posse lhe disputam

as explicações racionais — aliás sempre em
balde» V).

Mais modernamente recorreu-se à sócio- morai sócio*

logia, que ainda se não sabe bem ao certo

que coisa seja... Porém, a solidariedade

invocada primeiro por Bourgeois, é um bourgeois

facto, não é um ideal: $ porque, então, não

me valer desse facto em meu favor, em vez

de me sacrificar aos outros ? — Durkheim durkheim

invocará o interesse social: mas o interesse

colectivo só vale mais do que o meu pró-

prio, arimèticamenle
;
para mim, o meu inte-

resse é superior ao de todos. — Os moder- lévy-bruhl

( l ) Autobiographie, 1902.

14
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nos discípulos de Durkheim, com Levy-

-Bruhl e Bayet, invocarão longínquas inter-

dições — como se, com recuar um facto mo-
ral, ele perdesse a sua categoria de moral.

A moral sociológica labora no que já Blon-

del chamou o «sofisma da historicidade»:

supõem-se explicados os factos, por se con-

tar a sua história. &Mas para que remon-

tar tão longe, até ao. . . tabú primitivo, se

evidentemente o facto moral se funda na

razão? ^Ou acaso deixará de se fundar

nela, só com o recuar até à civilização pri-

mitiva (o que equivale a dizer que houve
um tempo, em que o homem não foi ho-

mem)? Mas então g porque é que a Moral

não é também um produto das sociedades

animais? Não há sistema de adição que

faça entrar na soma total o que não estava

nas parcelas : um hábito social, uma neces-

sidade, uma simples conveniência, não po-

dem por si só constituir uma obrigação

morai como todo o fenómeno cerebral,

olhado apenas objectivamente, não cons-

tituí ainda um fenómeno psicológico. Pelo

contrário, assim como é o molusco que

produz a concha, também os costumes

são, por assim dizer, as estratificações

produzidas, pela vida moral; esta ó o
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germe, sem o qual aqueles não existiriam

sequer.

No fundo, a nova « sciência dos costu- a sciência

mes // não funda a Moral, destrói-a — pois, ^Jes*
extraindo o ideal moral da realidade social,

como uma resultante, « não deixa subsistir

nada que possa opôr-se a essa mesma rea-

lidade para a transformar », para a melho-

rar. Porque, se o dever não deriva senão

das condições de existência da sociedade,

em cada momento dado, êle é somente o

que pode ser, não o que deve ser : já não é

sequer dever. E se é só o que pode ser,

^de que vale mesmo conhecê-lo? o conhe-

cimento da Moral seria inútil. Bayet sen-

tiu-o: e por isso o que nos dá, não é pro-

priamente uma moral, que reconhece não

pode existir scientificamente, mas uma « té-

cnica », que chama ainda moral, mas que 6

tão somente social, pois « se não propõe

regulamentar a vida interior individual ».

Equivale a uma confissão de falência. . .

Em suma, as morais scientííicas não

são. . . nem scientíficas, porque, além de não
considerarem toda a realidade humana, ex-

terior e interior, abandonam a ordem scien-

tíflca, confinada ao domínio do facto ; nem
morais, porque nos dizem apenas o que é
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(e o que é, não 6 sempre moral), e não o

que deve ser. Mas o que deve ser é que
o homem deve realizar, se quer ser Homem

;

é o que é moral. . .

A moral con- A Moral conduz à Religião,
duz a Deus q fac j0 <je haver uma Moral, que se im-

põe à nossa vontade como sua lei intrín-

seca, e todavia superior a ela
(
pois que

dela não depende), é a melhor prova da

existência duui Absoluto qualitativo ou de

perfeição, do qual nós dependemos — Deus.

O ideal moral, com efeito, não é uma cons-

trução arbitrária da nossa imaginação —
mas, pois que corresponde às aspirações

mais profundas da nossa natureza, é como
que uma intuição, uma revelação do ser.

daquilo que dalguma sorte é mais real em
nós que nós mesmos. Formulando-se no

fundo da nossa natureza como um fim abso-

luto, o ideal revela que o mundo não se

basta a si mesmo — provindo e tendendo

para um Ente sumamente perfeito, do qual

tudo «jorra», segundo uma expressão feliz

de Bergson. O carácter imperativo, cate-

górico, da lei moral reclama, pois, Deus,

como seu autor — não seguramente como
um legislador arbitrário e caprichoso, mas
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como a fonte e o destino da nossa natureza.

Quer dizer, a lei moral é como que a afir-

mação em nós de alguma coisa de divino.

O mundo não é, na verdade, a incongruente

e ininteligível obra do acaso, mas, como o

Dante disse, obra do Amor

:

L'amor clie muove il Sole e 1'aitre stelle
(

x

)

A Moral faz-nos sentir a necessidade de

Deus. Como Blondel demonstrou na sua

filosofia da Acção, o homem não pode viver,

como homem, senão com a condição de se

ultrapassar, de viver acima de si mesmo—
donde o filósofo Victor Delbos concluía

que ela conduz ao Catolicismo (
2
). A Moral

diz ao homem, para me servir das palavras

de Boutroux: « — tu deves, logo podes;

primeiro está o teu dever, o poder vem só

como consequência; tu deves, sendo neces-

sário, fazer o impossível ; ora o dever im-

põe-te as mais das vezes renunciar a ti

mesmo, e algumas completamente, até ao

sacrifício da própria vida ... — Não posso,

(1) Paraíso, xxxni.

(
2

) Th. Cremer, Le problème reVgieux dans la philosophie

de Vadiou, 191 J. O prefácio é de Delbos.
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diz o homem. — Deves, replica a consciên-

cia » áComo sair disto? —Como fez um
Pascal: recorrendo a Deus, implorando

auxílio, orando; e achando, na fé no auxílio

divino, a força de tudo fazer. Abandonado
a si próprio, o homem ou cairia sob o pêso

do seu fardo, ou se endureceria na altivez

rígida do estoicismo ; com Deus, não há im-

possíveis. O cristão pode repetir como
S. Paulo: «posso tudo n Aquele que me
conforta» (

2
). — Quer dizer, em resumo, que

só a Religião pode sustentar a Moral, ele-

vando o homem ató às sublimidades do
maior dos heroísmos — aquele que não

se vê.

A moral dá-nos, por assim dizer, a ex-

periência de Deus. — Libertando-nos do jugo

das paixões
;
dos interesses, de toda a forma

de egoísmo, os quais se repercutem no
espírito, obscurecendo-o (até no domínio

scientífico se requer a liberdade do espírito,

quanto mais nas coisas da alma, que não
podem ser sentidas senão pelos que ainda . .

.

a tem!)— a Moral purifica nos, ilumina-nos,

(*) Cit. por Fonsegrive, De Taine à Péguy, pág. 235. Este-

trecho é duma conferência feita na Itália contra o « laicismo-

morai ».

(2) Ad Philip. . iv, 13.
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eleva-nos, prepara-nos para ver Deus. Como
diz o Evangelho,

;
bemaventurados os que

tem o coração puro, porque esses verão

a Deus
(

l
)! Já Platão, posto que pagão,

compreendeu que para ir a Deus 6 neces-

sário ir com toda a alma.
; Se até, em todo

o género de saber, a verdade só se revela

aos violentos, isto é, aos que a desejam

è buscam corajosamente! Deus define-se

como Verdade, Bem e Beleza : quem não

ama estes três atributos, nunca O achará.

Um grande doutor da Igreja disse admirà-

velmente: «Deus é o amor. Aquele que O
deseja de toda a sua alma, na verdade já

O possui. Ninguém poderia amar a Deus, se

não possuísse já Aquele a quem ama» (
2
).

Com efeito, quemquer que tenha profunda-

mente obliterado o senso moral será re-

belde à Graça divina. A Fé, como a Sciên-

cia e a Arte, é uma resposta; supõe, pois,

um apelo. Certamente a vontade não cria

o objecto da Religião, mas é indispensável

para o atingir,— segundo viu o filósofo Ollé-

-Laprune, ao dizer que « a vontade não

(1) ML, v, 8.

(
2

) Breviarium Romanum, Do>iin. Pentecostes, lect. iii

Noct.
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produz a luz, porem põe-nos em condições

de a apreender » A dor e a saciedade,

purificando a alma, com a desligarem do

provisório (pois que tudo que acaba dura

pouco), aproximam-nos de Deus, à seme-

lhança da moralidade.

Nos santos então a Fé converte-se mui-

tas vezes em visão de Deus (não se trata

evidentemente da visão beatífica). Se o seu

testemunho houvesse de tomar-se por in-

fundado, nesse caso seria preciso concluir

que o que há de mais alto na humanidade
a diminui, pois a engana, e que o erro é o

que eleva o homem até ao sublime! Os
santos elevam-se a uma altíssima perfeição,

donde vêem a miséria da vida comum e a

Vida Sublime; nós não vemos senão a mi-

séria da nossa — e queremos julgar a deles

por ela ! São homens ainda os santos, mas
homens deificados, ou, como dizia de si

S. Paulo, já não são êles que vivem, mas
Cristo que vive neles

!

(1) De la Certitude Mor ale, pág. 45.



IV

Resumo e Conclusão

A Fé coroa a Sciência justamente

como a Sciência conduz à Fé.

P. Gaultier

Para concluir, resumindo. A Sciência

não basta ao homem; antes, como diz o filó-

sofo Paul Gaultier, « a Fé coroa a Sciên-

cia, justamente como a Sciência conduz à

Fe» (
1

). Efectivamente, o nosso espírito

não pode realizar-se plenamente, senão eon-

ciliando-as, sem as confundir, numa síntese

superior, que é, afinal, a vida integral do

nosso espírito, na universal acepção da pa-

lavra, Reduzi-la apenas ao conhecimento

experimental, é, além de logicamente impos-

sível, mutilar a vida espiritual do homem.

Perante o Universo, o nosso espírito não

(
1

) VIdeal Moderne, págs. 333-4.
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pregunta somente as propriedades dos fe-

nómenos (por meio da Sciência); mas tam-

bém, se nêle há uma ordem, uma unidade,

um sentido transcendente, uma lei de per-

feição, coisas que transcendem a experiên-

cia, embora a suponham — e a Sciência nada

pode responder a isto, porque, consoante

nota o filósofo Ollé-LÀprune, ela « encerra

as coisas nas suas fórmulas, mas, feitas bem
as contas, nào encerra senão o que torna e

não toma tudo » (
1

).

Perante a Vida, a julgar só pelo que a

consciência nos atesta ( e nào há certeza que
nos não seja ciada através dela) todo o ho-

mem sente que há nêle « um sentido supe-

rior e como que uma face da alma que se

volta em certos momentos para uma ordem
de coisas ou de ideas superior a tudo o que

é relativo à vida vulgar, a tudo o que é ati-

nente aos interesses do mundo », para me
servir da linguagem de Maine de Biran

(

2
)

— e a Sciência não só o não explica, mas
reduz o homem à natureza, em quanto êle

só ó homem precisamente na medida em
que se distingue dela.

( * ) La FJiilosopItie.

{-) Cit. por Gaultier, Uldéal Mod., pág. 263.
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Perante a Moral, o homem sente-se su-

perior h natureza, ao universo, devendo
conformar a sua personalidade real com a

personalidade ideal que a consciência lhe

revela— e a Sciência, só pela maneira como
o põe, torna impossível o problema moral,

pois, sendo este de ordem superior aos fac-

tos (tanto que os aprova ou condena, logo

julga), « toda a acção da filosofia mergulha
as suas raízes na metafísica », como concluía

também o filósofo Piat
(

1
).

Numa palavra, a última palavra da crí-

tica moderna da Sciência é que esta é insu-

ficiente para explicar o mundo e dirigir a
Vida. Da Religião, pois, se pode dizer, com
Antero de Quental :

Xão morreste, por mais que o brade à gente

Uma orgulhosa e vã filosofia . . .

Xão, não morreste, espectro! O Pensamento
Como dantes te encara, e és o tormento
De quantos sobre os livros desfalecem.

E tanto que, depois duma longa pere-

grinação intelectual, o alto pensamento con-

temporâneo começa a regressar à Igreja

Católica.

(l) Idées Direct? kes de la Morale Chrétienne, 1917, pág. 28.
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Introdução

25 de maio de 1882, Renan, ao

receber Victor Cherbulieux na

Academia Francesa, celebrava,

na sua magnífica linguagem, « esta hora ex-

celente do desenvolvimento psicológico, na

qual se conserva ainda a seiva moral da

velha crença, sem lhe suportar as cadeias

scientíficas ». E, notando justamente que,

mesmo sem o saberem, êle e os seus con-

temporâneos deviam os restos da sua vir-

tude às « fórmulas desdenhosamente refu-

gadas » da velha crença, logo continuava,

insistindo: «nós vivemos duma sombra, do

perfume dum frasco vazio; depois de nós,

viver-se há da sombra duma sombra. Ás
vezes chego a temer-me de que seja bas-

tante le ve » . . .
— E o auditório académico sor-

Duas ses-

sões: 1882

e 1913.

Renan
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ria, ao ouvir tão discretamente afirmar a

morte da Fe Cristã.

bazín Trinta e um anos depois, a 27 de no-

vembro de 1913, alguns meses portanto

antes da guerra, por ocasião da sessão pú-

blica anual da Academia (depois do secre-

tário perpétuo, Estevão Làmy, ter já aludido

à necessidade duma fé, para guiar os passos

da humanidade a través das incertezas da

vida, — a propósito de S. Cristóvão, « cuja fa-

diga vencida lhe revelou uma força que

não vem dele e que o transforma»), René
Bazin, o próprio director da Academia Fran-

cesa, proclamando os prémios de virtude,

dizia, entre aplausos da assistência : « Estas

almas são anunciadoras. Indicam o sentido

da educação que é necessário dar a um país.

Onde beberam, aí está a fonte da vida, da

grandeza, da paz verdadeira, — a interior,

a dos espíritos e dos corações, infinitamente

superior à outra. Estas almas são diferen-

tes, e no entretanto idênticas. A través de

cada uma delas, eu vejo transparecer uma
imagem, nítida ou apagada, sempre reco-

gnoscível, a do Mestre que trouxe à terra

a caridade, do Amigo dos pobres, do con-

solador dos aílictos, dO que passou fazendo

o bem, e que eu, com milhões de vivos e
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biliões de mortos, tenho a alegria de no-

mear: Nosso Senhor Jesus Cristo». — E o

auditório, que já tinha aplaudido Lamy,

agora, calorosa e prolongadamente, aclamou

Bazin— verdadeiramente aclamando nele o

Nome dAquele que Renan anunciava pres-

tes a morrer na Fé dos seus contemporâ-

neos, e que Bazin revelava sempre vivo na

alma dos que mais alto se erguem acima

de nós, como a flor e honra da humani-

dade.

Este simples paralelo basta para indicar significação

a mudança operada em favor da Igreja, nas
do fact0

mais altas esferas intelectuais. Em 1882, o

Cristianismo, «desdenhosamente refugado »,

parecia uma anacrónica velharia, de que
Renan muito ansiava por fazer o elogio fú-

nebre, (no qual sobretudo falaria segura-

mente de. . . si mesmo); em 1913, é saudado

como a fonte da vida, sempre capaz de sus-

citar entusiasmos e dedicações, de elevar o

homem ao «ácume da humanidade» mais

bela. Como canta confiadamente a Sua

Igreja, com a segurança dos antigos tempos
de Fé, podemos também dizer: Cristo vive,

Cristo reina, Cristo impera

!

Note-se que o auditório que aclamou

Nosso Senhor Jesus Cristo, em plena Aca-

15



226 O ESPIRITO CONTEMPORÂNEO E A RELIGIÃO

demia Francesa, era a fina flor da inteligên-

cia humana. Gomo já Ramus dizia no sé-

culo xvi da universidade de Paris, que era

a universidade de todo o mundo, assim se

pode dizer da Academia Francesa — que 6

a Academia do mundo inteiro.

O que dá especial significação ao teste-

munho da Academia Francesa, é que, como
nota Fonsegrive O), o movimento, de que

aquele acto foi o eco, se operou, senão

completamente fora da Igreja, pelo menos à

margem dela — no alto mundo intelectual,

que, por não ter Fé ainda, se preocupava

pouco com os dogmas católicos, as direc-

ções dadas pela Igreja, as condenações do

Index. Em rigor, não foi um movimento da

Igreja, mas um movimento para a Igreja.

— Como disse Tertuliano : / anima nahtra-

liter Christiana

!

(*) De Taine à Péguy, pág. 14.

V
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« O estúpido século XIX

»

Le stupide XIX e

siècle.

Leon Daudet.

Quando em 1882 Renan tão sorridente- O século es-

mente anunciava a morte do Cristianismo, iltpido

as correntes então dominantes do pensa-

mento humano pareciam na verdade justi-

ficar as suas fementidas palavras.

Como Pilatos outrora em face de Jesus,

que declarava ser a Verdade, o mundo in-

telectual preguntava scèpticamente, agora :

4«o que é a verdade»?— e não a viu, como
ele... Quis medir a grandeza da Obra
Divina pela sua pequenez — e passou sem
a reconhecer.

O positivismo, o scientismo, o diletan-

tismo, o pessimismo e o realismo condena-
vam a Religião Cristã, em nome da razão
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humana — substituindo ao culto puríssimo

de Cristo o culto duma coisa impuríssima,

o homem

!

O Positivismo era então a única filosofia

viva.

Sem dúvida Augusto Comtb acabou . .

.

fundando uma religião (tanto o homem é

naturalmente religioso
! ) ; mas nem a sua

religião era religiosa, (porque, puramente

humana, excluía precisamente aquilo que

constitui a essência de toda a religião —
Deus, a imortalidade, a oração), — nem o

que da filosofia positiva sobretudo domi-

nava a inteligência era tanto o sistema,

como o espírito positivo, que actuava por

Littré, Taine e Spencer.

Ora a idea essencial que do positivismo

ressaltava era que o pensamento religioso

ou teológico, legítimo de certo na sua hora,

correspondia a uma fase irremediavelmente

ultrapassada da evolução humana. Os pro-

blemas que ele pretende resolver, pensa-

va-se, são de facto incognoscíveis ao nosso

espírito, não tendo no fundo nenhum inte-

rêsse real e necessário para o homem
;
ou,

como dizia Littré, « são uma doença : o

melhor meio de a curar é não pensar neles».
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A perfeição do homem e do progresso so-

cial estaria precisamente em arredá-los, como
vestígios duma mentalidade antiquada, ana-

crónica; é no domínio do relativo — na na-

tureza e na sociedade — que se encontram

todas as fontes dos grandes e reais interes-

ses da humanidade, ideas como sentimentos.

Spencer proclamará certamente a exis-

tência do Incognoscível, mas praticamente

o agnosticismo spenceriano confunde-se

com a negação pura e simples de todo o

mistério imanente às coisas e de todo o

princípio transcendente à natureza, pois,

uma vez afirmada essa incógnita última e

longínqua, todo o edifício da sciência como
da vida humana se elevava alhures — no

terreno das relações, dos fenómenos, do

relativo, do temporal.

Numa palavra, a Religião era uma so-

brevivência do passado, boa ainda talvez

para o povo ignorante (retardado no seu

desenvolvimento intelectual), mas fatal-

mente condenada a desaparecer com o pro-

gresso das luzes.

Com efeito, a Sciência aspirava então a o scien-

« organizar scientificamente a humanidade»,
^e pretendia bastar-lhe.
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Como Le Dantec dizia de si próprio,

nos nossos dias, à sua amiga, a santa M.me<

Leseur (que ele admirava como «um ácume
de humanidade»),— naqueles tempos acredi-

tava-se na Sciência como os cristãos acre-

ditam na Revelação (*). Blasonando de

irreligiosos, os sábios e filósofos fizeram

da Sciência uma... religião, depois conhe-

cida com o nome de Scientismo. De facto,

segundo ironicamente notava o nosso Eça,

« a Religião agora, a única que tinha faná-

ticos, era a Sciência» (
2

).

Se bem que, entre os que a cultivavam,

começassem já a ser feitas restrições, pen-

sava-se comumente que a Sciência era o

sistema completo, total e coerente da expli-

cação do mundo, a ponto que Marcelino
Berthelot escrevia confiantemente que,

graças a ela, «o mundo é hoje sem mistério».

Para êsses, fora dos métodos experimen-

tais, mercê das quais o universo revela em-

fim ao homem os seus segredos, nada há

de certo; \ haverá mesmo alguma coisa?...

Porém, como a Sciência experimenta],

(4) Elisabeth Leseur et F. Le Dantec, na — Revue des Jeunes,

10 de março de 1923.

(
2

) Almanaques, em — Notas Contemporâneas, 2. a ed
,
191.%

pág. 581.
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vendo as coisas de fora, não pode deixar

de ser mecanista, resulta que toda a expli-

cação scientífica havia de reduzir-se sempre

a um jogo de forças mensuráveis:— o scien-

tismo conduzia logicamente ao materia-

lismo.

Taine falava daquele « axioma eterno

pronunciado no vértice das coisas », donde
ceriva até ao infinito a variedade inesgotá-

V3l de todos os fenómenos e seres do uni-

verso; e Du Bois-Reymond, exemplificando

corajosamente, acrescentaria que bastava

conhecer a. fórmula dêsse axioma e a posi-

çã) de dois átomos — para poder determi-

na* « a forma do nariz de Cleópatra, e pre-

dizer o dia em que a Cruz substituirá o

crescente no alto do zimbório de Santa

Sofa de Constantinopla» (
1
).

i Religião aparecia assim ao espírito

scieitífico como uma explicação mitológica

do nundo e do homem, produto da igno-

rânca, natural à infância do espírito hu-

mam, mas incompatível com o desenvolvi-

ment) superior da inteligência : — era boa
parao povo, como pensava Renan.

(
J )Cit. por Fonsegrive, ob. cit., pág. 20. A frase de Taine

é dos ses Philosophes français, no final.
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Pura essência das lágrimas que choro

E sonho dos meus sonhos ! . . . (
1
).

o Dnetan- Em quanto para Augusto Comte a Sciên-

cia era simplesmente uma serva («saber

para prever, e prever para prover», dizia

ele ), o Diletantismo por mão de Renan fez

dela uma rainha — saber por saber.

Como Paulo Bourget subtilmente notoi

nos Essais de Psychologie Conternporaine, o

diletantismo era uma « disposição de esp -

rito ao mesmo tempo muito inteligente e

muito voluptuosa, que nos inclina alterna-

damente para as formas diversas da vica,

e nos leva a prestarmo-nos a todas es&s

formas — sem contudo nos darmos a ie-

nhuma »
(
2
). Colocava o fim da sciêrcia

(como da arte) no prazer intelectual cue

ela nos dá; por outras palavras, amiva

menos a verdade que o prazer de a con-

quistar, como o caçador de Pascal, jue

desprezaria a caça, se esta lhe fosse ofere-

cida.

Pretendendo compreender tudo, narea-

lidade convertia a palavra e o pensansnto

(*) Anteiio de Quental, Sonetos.

(
2

) Essais de Psychologie Contemporaine, pág. õõ.
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afinal num nobre mas puro exercício inte-

lectual. Querendo compreender pelo gosto

de compreender, conduzia ao orgulho da

razão, proclamando assim implicitamente a

superioridade do meio sobre o fim: «razão,

razão, não és tu o deus que eu procuro?»,

dizia Renan na oração sobre a Acrópole
— A Religião era assim atingida nas

suas próprias raízes. O diletantismo podia

falar até com unção de todas elas, porque
de facto não acreditava em nehuma. .

.

Mas todos aqueles que do Cristianismo o pe3S i-

conservavam ainda um certo fundo de se-

riedade, o sentimento da miséria humana,
caíam no Pessimismo. Perante o espectá-

culo da vida, o diletantismo contentava-se

com o prazer de ver, ficando egoisticamente

indiferente; o pessimismo, porém, mais hu-

mano e mais lógico, concluía que

Só males são reais, só dor existe. . . (
2

)

Visto à luz pura da Sciência (quer dizer,

apagadas as luzes superiores que explicam

(*) Souvenirs denfance et de jeanesse.

(
2

) A. de Quental, Sonetos.



234 O ESPÍRITO CONTEMPORÂNEO E A RELIGIÃO

o mundo e alumiam a vida humana, reve-

lando-lhe o sentido) o homem não era belo:

— a vida, vista através de Zola, transfor-

mava-se numa luta de instintos primitivos.

Bourget, que, na sua primeira fase, sofreu

do « mal do século », reconhece que o pes-

simismo é o termo necessário duma dou-

trina para a qual o universo não é senão

um mecanismo autónomo sem começo nem
fim, em que o pensamento, o sentimento, a

moralidade não passam de simples epifenó-

menos » (*). Um grande poeta nosso dirá

até

:

Sou um parto da terra monstruoso,

Do húmus primitivo e tenebroso

Geração casual. . . (
2

)

Com efeito, todos êsses « filhos dum sé-

culo maldito » denunciavam amargamente o

^veneno da análise», a «doença da civili-

zação », a « mortal fadiga de viver », a « vai-

dade de todo o esforço»; tudo era afinai:

< Dor, Tédio, Desenganos e Pesares. . . »
(
3

)

i
1

) Rente Hebdomadaire, 13 de julho de 1912, pág. 310.

(

2

) Quental, Sonetos.

(
3

) Ibid.
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O tédio boceja, dizia então Barrks (que

tinha vinte e cinco anos!), sobre este mundo
descolorido pelos sábios; todos os deuses

morreram ou estão excessivamente longe, e

o nosso ideal não viverá mais do que

eles
(
1

). E o nosso grande Antero de

Quental, que nascera para crer, gemia im-

potentemente :

Como um vento de morte e de ruína,

A dúvida soprou sobre o Universo :

Fez-se noite de súbito, imerso

O mundo em densa e algida neblina.

Um veneno subtil, vago, disperso,

Empeçonhou a criação divina. (
2

)

A Religião fora prèviamente negada, e

o pessimismo sortira como do fruto o verme.

Mas, chorando embora « as lágrimas gela-

das da descrença», de que fala Antero
— e conquanto o acatólico Hurrell-Mal-
lock pusesse nitidamente assim o dilema:

ou o positivismo e-.. o pessimismo, ou o

catolicismo e. . . a vida—
(

3
), todos os pes-

(M Taches (Venere, 1885.

(
2

) Sonetos.

(
3

) Is Life worth living, 1879. Trad. francesa, La Vie vaut-elle

la peine de vivre, 1882.
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simistas rejeitam a solução cristã, a pesar

de tudo conciliar e explicar, por terem pro-

vado da árvore da Sciência:

Já provamos os frutos da verdade. .

.

diz o pobre Antero de Quental.

o Realismo Expressão da sociedade, a literatura do

tempo traduz facilmente os movimentos e o

estado geral do espírito público.

O Realismo corresponde em estética ao

reinado do positivismo scientífico. A obra

de arte procura exprimir a mesma impassi-

bilidade, a mesma precisão, a mesma obje-

ctividade, que a Sciência. Zola, compa-

rando-se modestamente... a Claude Ber-

nard, define muito a sério a sua obra como
romance experimental; e o nosso Eça de

Queiroz, espírito mais subtil e equilibrada-

mente francês que Zol v, professa que, em
face dos diversos tipos sociais, « o dever do

artista é estudá-los, como o botânico estuda

as plantas, sem se importar que seja a bela-

dona ou a batata, que envenene ou nutra » i
1
).

Compreender o mundo como naturalista,

O) Ramalho Ortigão, em — Notas Contemp., pág. 43.
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eis o ideal do artista ;
— pràticamente, êsses

adoradores da razão acabavam sempre por

lhe render culto no... «mármore impuro

duma carne pública ».

Seguindo os métodos scientíficos em
voga, procurar-se há explicar o homem pe-

los instintos elementares da bêsta humana
— reduzindo a religião à psicologia, e a psi-

cologia à fisiologia, e a fisiologia ao instinto

de reprodução. Porque por trás de quási

toda a obra realista, sórdido ou elegante,

prendendo insistentemente a atenção, mesmo
quando se fala... noutra coisa — está sem-

pre o leito duma alcova. .

.

As religiões ( dizia-se assim no plural,

porque o singular implica alguma coisa de

absoluto, que condena a irreligião dos devo-

tos de todas — e então abraçam-se larga-

mente todas para . . . não perfilhar nenhuma ),

as religiões, quando não eram apresentadas

como os testemunhos vivos da barbaridade

ou da superstição das gerações desapare-

cidas, serviam como motivo de quadros

pitorescos, de descrições exóticas e de re-

constituições eruditas.



II

A falência dum século

0 pensamento moderno volta a Cristo,

e Cristo vai retomar o império.

Ollé-Laprune.

Testamento q século xix acabou — negando-se a ele
espiritual do .

s . XIX mesmo. Poderia proclamar-se, sem perigo

de paradoxo, que morreu, abrindo falência.

Leon Daudet classifica violentamente de

« estúpido » esse século, que a si mesmo se

chamava orgulhosamente « das luzes » —
instruindo o seu processo como se lhe

tivesse um ódio pessoal í
1

).

Mas o que não sofre contestação é que

o testamento espiritual desse século se

encerra por um acto de contrição. Fazendo

(1) Le Slupide XIX" siècle, 1922.
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no fim exame de consciência, o século xix

reconhece que fizera uma larga sementeira

de ideas homicidas — e renega a quimera

revolucionária, encaminhando-se cada vez

mais para o Catolicismo.

Precisamente em 1899, o filósofo Ollé-

Lapruxe anunciava o arrebol do renasci-

mento cristão, nestas notáveis palavras :
—

« Pareceu que o mundo se cançou de Cristo,

e Cristo parece que se retirou ou foi ven-

cido. Mas... eis que corre um rumor: o

pensamento moderno volta a Cristo, e Cristo

vai retomar o império »

Pelo que diz respeito ao Positivismo, o Falência

século xix acaba rejeitando-o (daquele só
d°

vig^
u

fica um método, refugado ele porém como
filosofia). O nosso Eça de Queiroz, que

passou na vida como Fradique, infinita-

mente atento às ideas e aos factos, já em
1893, em carta de Paris, anunciava a triun-

fante « reacção contra o positivismo scientí-

fico » — acrescentando que o « nosso velho

e valente amigo, o livre-pensamento, vai

atravessando realmente uma má crise » ! (
2

).

(
1

) Cit. em Rouzic, Le Renoiivean Calholique, les Jeunes

avant la Guerre
f 1919, pág. 331.

(
2

) Positivismo e Idealismo, em — Notas Contemp, pág. 276.
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A alma humana, que o Positivismo pre-

tendera afogar sob a mole dos factos, des-

pertava novamente, como da sua própria

dizia LlTTRÊ no fim da vida— descobrindo

novas realidades, para além do domínio dos

sentidos.

O Positivismo, não permitindo ao homem
ultrapassar a ordem das relações, deixava

sem satisfação precisamente as exigências

mais profundas do espírito humano, aquilo

que sobretudo distingue e afirma o Homem
na criação, e não conduzia a nada. O Posi-

tivismo, além de absurdo em teoria e impos-

sível na prática, correspondia a uma degra-

dação intelectual do homem.
Melhor aplicado, o próprio método posi-

tivo conduzia à Religião (embora não baste

a resolver os yjroblemas que constituem o

objecto da Religião ) — mostrando, como

facto que a Sciência não pode desprezar, a

sua importância, originalidade e legitimi-

dade. — Eis que a psicologia moderna, com
a filosofia da intuição dum Bergson, ou a

pura experiência pragmática de William
James, ou a análise psicológica de Hõffding

(sem esquecer os êrros que cometeram, por

isso mesmo devendo considerar-se as suas

filosofias como filosofias de étape ), reco-
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nhece francamente o valor essencial da Re-
ligião na vida do homem e da humanidade.

Nos fundadores da psicologia positiva,

toda a tendência era para considerar a Re-

ligião como uma doença ligada a perturba-

ções psicopatológicas, sobretudo nos esta-

dos místicos, como uma espécie de nevrose

:

hoje concede-se facilmente que uma alta

religiosidade, além de elevar o homem, tor-

nando-o mais Homem (o êxtase, por exem-

plo, não diminui a inteligência, antes eleva-a

a uma maior intensidade de luz, a uma ple-

nitude e exaltação de vida interior acima

da capacidade normal), é compatível com a

mais perfeita normalidade psicológica. Se

algumas vezes os estados místicos se pro-

duzem em condições patológicas, nada prova
que sejam o seu produto, pois que estas

condições faltam absolutamente as mais das

vezes, antes devem considerar-se como me-
ros concomitantes (quando existam).

Por seu turno, ^a Sociologia não veio

proclamar a Religião como uma força social

benéfica e indispensável? Durkheim, por

exemplo, aliás como puro empirista ateu,

verifica-a como facto universal, — e estabe-

lece que são justificadas as suas pretenções

a ejevar o homem acima dele mesmo, a

16
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sustentá-lo e a inspirá-lo. E Maurras, outro

ateu, constrói, como luminosa lógica, todo

um programa de acção política, sobre ela.

comte E assim até os maiores chefes positivis-

tas acabaram... por abandonar o Positi-

vismo. Augusto Comte, o fundador do

sistema, morreu cedo de mais para renegar

a sua obra (que era simultaneamente a sua

glória). Mas, louco com génio, esse des-

crente de Deus passava horas ajoelhado

diante da cadeira onde se sentara uma
mulher, que não era a sua ! . .

.

littré Littrk, que foi o mais talentoso e eru-

dito tradutor (ou traidor) do pensamento

positivista, lamentava- se nos últimos tempos

de que « a sua alma despertara muito tarde ».

A doença e a reflexão, libertando-lhe o espí-

rito dos preconceitos positivistas
(
que o não

deixavam ver, como ao prisioneiro da ca-

verna platónica, senão os factos, quer dizer,

sombras, pois toda a especulação sobre a

sua realidade mais profunda lhe era vedada),

fizeram-no ver agora o mundo, mais lumi-

^ noso ainda, da alma, das essências, da be-

leza moral, da Religião. Fora para o seu

nobre coração um prazer, um deslumbra-

mento, uma dilatação, semelhante à daquele

que acorda dum longo sono. Littré, não
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quer passar mais pelo « ateu irredutível

que se tinha conhecido»; e, se não ainda

como um cristão de fé explícita, morre
todavia reconciliado com Deus ( Littré

recebeu o baptismo nos últimos momentos)
surpreendido no caminho daquela viagem

espiritual, que conduz toda a alma recta aos

pés de Cristo e lhe faz gritar : Meu Senhor

e meu Deus!

Taine reconhece espontânea, nobre- taine

mente, depois de ler Le Disciple de Bour-
get, que a sua geração passou. Tendo
verificado pela história e pela psicologia

que o Cristianismo é « o par de asas indis-

pensável para alevantar o homem acima

dele mesmo », entrou em dúvidas no fim da

vida sobre o valor da sua filosofia: ^não
haveria outras verdades, por ventura tanto

e mais reais e necessárias, que êle até ali

ignorava? Começou a senti-lo, e procurou
instruír-se na Religião, não tendo aliás a

fortuna de encontrar bons livros que o sa-

tisfizessem. A morte, porém, arrebatou-o

quando ia a caminho. Não sendo ainda

católico, mas não acreditando já na supers-

tição da Sciência, quis que o seu entêrro

(*) Le Cotrespondant, 25 de setembro de 1920, págs. 091-1006.
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fôsse religioso; simplesmente, por escrú-

pulo de sinceridade (o Catolicismo é a tota-

lização dos elementos implicados na defi-

nição de religião, logo a sua forma mais

perfeita, o que equivale a dizer a única

verdadeira — e Taine ainda não chegara

até ao termo do pensamento religioso) —
foi um ministro protestante que presidiu

aos ofícios.

Não só o Positivismo foi abandonado
como sistema filosófico, mas só os cegos

poderão deixar de ver a brilhante renova-

ção e reconquista tomista que se vai ope-

rando nos meios intelectuais mais moder-

nos. Lovaina, Paris e Roma são centros

muito activos da brilhante renascença. A
mocidade ardente de Jacques Maritais, a

cabeça mais filosófica dos nossos dias, desde

que descobre a filosofia perennis, reconhe-

cendo a absurda contradição intrínseca das

filosofias chamadas modernas, consagra-se

inteiramente ao saneamento do pensamento

contemporâneo, por meio dela. Sendo anti-

•moderno, com denunciar a degradação inte-

lectual da filosofia moderna, e especialmente

da de Bergson, seu antigo mestre, procla-

ma-se ao mesmo tempo ultra-moderno, e é-o,

pela corajosa audácia dum pensamento que
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fez toda a experiência do pensamento ante-

rior, e lhe mediu.. . os absurdos. A filoso-

fia de Bergson foi uma filosofia de étape,

que libertou os espíritos da tirania positi-

vista ; mas Màritain, seguido pelos novos,

trabalha eficazmente para consolidar o pen-

samento actual na filosofia que o próprio

Bergson chamou « natural ao espírito hu-

mano ».

(j E que acontecia com a nossa arrogante Falência do

Sciência? «Que em torno de cada curta
Scientismo

verdade que ela conquista, diz Eça de
Queiroz — se estende logo irremediavel-

mente um imenso campo de incerteza. Mais

ela avança— mais se sente e verifica a pavo-

rosa extensão do escuro caminho a atraves-

sar. Apenas ela consegue, suando e gemendo,
arrombar a porta que julgávamos ser a

última do sacrário— imediatamente diante

de nós aparece uma porta maior, mais dura,

mais impenetrável»

Reconhece-se que ela é incapaz de cum-
prir as suas promessas de substituir a Reli-

gião. Uma vasta literatura crítica procura

determinar-lhe os limites e definir-lhe o

1 0 « Bock ideal », em — Notas Cont-, pág. 361.
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carácter, por uma rigorosa análise dos seus

métodos e princípios — indo até frequente-

mente longe de mais. Mas uma conclusão

certa sobressaía de todo esse exame crítico

— que a Sciência não sabia, e não podia

saber nada... daquilo que antes de tudo

importa ao homem saber: o seu destino.

Considerada na alma do sábio, verifi-

cou-se que ela não satisfazia todas as suas

faculdades e necessidades, como expressa-

mente reconhece Boutroux :
— que a filoso-

fia, a moral, a Religião existiam como
outras tantas manifestações legítimas (e su-

periores ) da actividade espiritual do homem.
A Sciência fora o íiltimo templo aberto

pela incredulidade dos modernos — para

não adorarem Deus ! Muitos, que aliás

nunca entram em templos, mesmo no da

Sciência, juraram que ali, era ali que estava

o Deus que era preciso adorar. O século xix

entrou lá um dia resolutamente, guiado

por alguns devotos mais assíduos ao culto

— e, como Antero, exclamou desiludido:

Abrem-se as portas de oiro, com fragor...

Mas dentro encontra só, cheio de dôr,

Silêncio e escuridão — e nada mais! (
1

)

(
1

) Sonetos.
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A seu turno o Diletantismo, depois de Falência

ter algum tempo amolecido as almas ( ele
d0

t̂
*ai1

faz lembrar, na história do pensamento

moderno, um dêsses cantos do Ariosto,

em que algum nigromante encanta uma
alma por demais crédula em fantasmago-

rias, que a perdem) secou por esterilidade,

como a figueira do Evangelho.

Renan tomou definitivamente lugar...

na história do passado — entre os túmulos

que a bordam ; a alma contemporânea, liberta

enfim do encantamento dessa Oirse mo-
derna, sabe que as suas sedutoras artes

são mortais, e procura outros mestres de

Vida.

Porque o renanisrno é em última análise

— reconhece-o o espirito contemporâneo —
apenas a elegante, mas estéril atitude das

inteligências voluptuosas. No fundo da sua

indiferença benévola por todos os siste-

mas há sempre incapacidade de esco-

lher, de se dar . . . numa palavra — falta

de amor.

A chamada «complexidade renaniana»

decompõe-se afinal em fraqueza intelectual,

hesitação moral, voluptuosidade passiva, e

num único culto fervoroso, que tem sem-
pre só um devoto — o culto de si mesmo.
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O diletante, com não se dar totalmente

a nada, reputa-se superior ao crente; mas,

em quanto este se imola a alguma cousa

que vale mais que ele, o diletante vive

egoistamente para o que não vale talvez o

sacrifício de ninguém: ele próprio! Na raiz

de toda a escolha, de todo o sacrifício, do

toda a afirmação, há um acto de renúncia,

logo de amor — o indivíduo excede-se pois

a si mesmo, dando-se; o diletantismo, pelo

contrário, e o ser disperso, em quem o

feixe das energias se relaxa como numa
mola desenrolada, incapaz de amar e de

querer, de criar portanto. Ora, se a vida

é para se dar, se é urna criação constante,

uma elevação harmoniosa e progressiva,

um esforço generoso e contínuo a exce-

dermo-nos, uma aproximação de Deus en-

fim: o crente é superior ao diletante, como
o amor ao egoísmo, como a afirmação à

dúvida, como a virtude à preguiça moral.

O renanismo, com efeito, incoerente e

proteiforme, é a própria negação da razão

humana. Como Hello, já no tempo de

Renan, mostrava, se o reduzimos a termos

claros, conduz à contradição hegeliana, ao

absurdo, ao nada: numa palavra, o rena-

nismo, despido da brilhante roupagem da
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arte subtil de Renan, cifra-se em muito

pouco— o ruído do vento que passou, des-

folhando flores . .

.

A obra de Renan pode resumir-se, h

maneira de Hello, nesta página, em que o

absurdo essencial do seu pensamento é for-

temente acentuado :

— «A religião é uma linda coisa: mas
não há Deus .\ .

Jesus Cristo não viverá senão na sua

qualidade de homem. Ate ser substituído

por um ideal superior, a humanidade con-

tinuará, contemplando-o, a deixar-se embria-

gar pela sua própria imagem.— Este é o

Deus vivo, aquele que ó necessário adorar . .

.

Resta-nos, pois, adorar a humanidade.
— Somente, a sociedade humana é fundada

sobre a ignorância geral. Se a ignorância

universal diminuísse, compreender-se-ia a

igualdade do ser e do nada — e a sociedade

seria impossível. Não é de desejar que as

investigações do sábio penetrem nas re-

giões onde as ilusões são necessárias. A
humanidade não tem portanto valor, senão

emquanto é representada pelos sábios . .

.

Resta-nos, por consequência, adorar a

Sciência. A Sciência 6 divina. É o único

fim do homem.— Somente, a filosofia está
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talvez condenada a não passar nunca dum
vão e eterno esforço para definir o infinito.

Ao homem não foi concedido possuir mais

que uma ténue luz de Sciência (nem pode

saber sequer se tem uma alma). A filoso-

fia não pode atingir o indubitável . .

.

Mas a arte é infinita. Resta-nos, por-

tanto, a arte ainda para adorar. — Somente,

a arte é apenas uma das formas da crítica.

Está reduzida à sátira, à caricatura, ou,

se leio outra página, à forma plástica, ou,

se leio outra ainda, é a auxiliar duma reli-

gião... que não existe.

A Que nos resta, pois, adorar?
— « O nada » (

1
).

4 Que ensinou na verdade o Diletantismo

como doutrina de vida?
— Intelectualmente, menos o amor à

verdade, que o gosto de a procurar. A ver-

dade é de sua natureza exclusiva ... de tudo

que não seja ela; e Renan pensa que «há
tantas verdades quantas cabeças pensantes »

— o que 6 seguramente, pensando com cla-

reza, o mesmo que dizer que não há ne-

nhuma. Renan odeia o dogma, «uma única

i
1

) R JOELANNET, HeJlo et VAthéisme renanien, em - Revue

des Jeunes, 25 de março de 1923, pág. G50.
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verdade, a mesma para todos » ( donde o seu

ódio à Igreja) — porque no fundo, mais que

a verdade, êle ama a liberdade. . . de errar.

Moralmente, revelou cada vez mais o

fundo voluptuoso da sua alma — até acabar

prègando que « gozemos da hora que passa ».

A moral baixamente epicurista de Abbesse

de Jouarre e dos Discotirs à la jennesse assi-

nala tristemente o fim duma vida, cujo ex-

terior aliás foi austero o manteve uma bela

linha... Nesta altura, êste mestre, como
diz Eça, não abre os lábios, não toma a

pena, « senão para nos apontar alternada-

mente — ou para a alcova ou para o cemi-

tério »
(

I
).

Contra o encantamento renaniano revol-

tou-se o espírito contemporâneo, que, no

dizer de E. Le Roy, um filósofo indepen-

dente, ostenta, como sua aspiração viva e

profunda, certo « dom de si ao real, traba-

lho de realização concreta, esforço para

converter toda a idea em acção, para regu-

lar a idea pela acção tanto como a acção

pela idea, para viver o que se pensa e

pensar o que se vive » . . . (
1

)
— e até con-

(*) 0 Francezismo, em — Vitimas Páginas, 1917, pág. 492.

(
2

) Cit. em — Agathon, Les Jeunes Gens cVaujourd hui, 1913.

pág. 82.
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tra ela se revoltou o próprio sangue de

Renan.
O neto de Eis que o próprio neto de Renan, Er-
Renan

nesto Psichari, toma corajosamente « con-

tra seu pai o partido de seus pais ». E o

autor de seus dias, o sorboniano Jean Psi-

chari, genro querido e admirador de Renan,

que nobremente vem declarar que « em Er-

nesto no próprio neto do filósofo, nesse ser

dotado duma inteligência superior, duma ho-

nestidade escrupulosa, destinado a ser o mais

directo discípulo do mestre, temos de re-

conhecer a falência mais brilhante do racio-

nalismo renaniano »

(

1
). Como êste afirmara,

há uma hierarquia das almas: Psichari per-

tence ao grupo daqueles que avançam, le-

vando o coração na frente dêles, como
fachos acesos — os heróicos, os esfaimados

da virtude, os ambiciosos da perfeição, os

que têm sede de justiça, os que se exce-

dem a todo o momento à força de se ven-

cerem, para os quais os «jogos mortais da

inteligência » só podem prender de vez os

cobardes de coração, e uma só coisa im-

porta: saber como elevarem se acima de si

í
1

) Jean Psichari, Ernest Renan. Jugements et Soucenirs.

Paris, 1925, págs. 254 e 284-5.
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próprios. Ernesto Psichari passou no meio

de nós « a correr », como disse maravilho-

samente BarrèS; mas, tendo encontrado no

caminho a Jesus Cristo, que o avô abando-

nara, procurou servi-10, não lhe dando me-

nos que tudo — reparando a traição egoísta

do avô com a sua generosa fidelidade
(

1
).

O Pessimismo afigura-se facilmente ao Falência

espírito contemporâneo como a filosofia dos
d0 Pessi "

1 1 mismo
cobardes. E considerado hoje como um
veneno corrosivo das energias do homem
— que é tanto mais homem quanto mais

transforma o mundo, tornando-o melhor. A
frase de Vauvenargues resume o espírito

do nosso tempo: «o mundo é o que de-

ver ser para um ente activo — cheio de obs-

táculos ».

áQuem hoje pensa a sério em ir buscar

uma concepção da vida a esse neo-budismo,

onde os pessimistas do século passado jul-

garam um momento encontrar a chave mis-

teriosa do problema humano ? Motivo tinha

S. Catarina de Sena para dizer que se não

(*) Ernesto Psichari, segundo o testemunho de seu pró-

prio pai, queria fazer-se padre, para salvar a alma do avô. —
Obr. cit., págs. 265 e 284.
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perdia a Fé sem comprometer a razão: —
homens como Antero de Quintal despre-

zavam as luzes do Cristianismo, onde há

mistério mas não há absurdo, para irem

buscar a razão dc viver numa nebulosa e

absurda filosofia de morte!

O Pessimismo, conduzindo logicamente

ao suicídio, (foram os seus teóricos que

tiraram a conclusão) afirmava-se em oposi-

ção com a vida. Logo, era falso, pois a

vida, a realidade concreta, é como o pêso

do pêndulo, que impede que a mola desande:

toda a doutrina que esteja em contradição

com ela ó necessariamente errónea.

blondel Ainda no século xix, Blondel, cuja filo-

sofia da Acção exerceu considerável influên-

cia no espírito contemporâneo, mostrando

como nos é preciso tender para Deus, se

queremos viver como homens, — conduzirá,

como conclusão final, o pensamento humano
a este dilema : ou a acção humana abortará,

ou o Cristianismo ó a verdade. Por cami-

nhos difíceis e porventura perigosos, os

filósofos da Acção descobriam o Cristianismo

imanente da natureza humana.

schopen Schopenhauer, que professava que tudo
hauer no mundo era mau, acreditava porém que

uma coisa existia excelente: era êle mesmo!



A FALÊNCIA DUM SÉCULO 255

— errando ainda desta vez... Com efeito,

este inimigo do culto religioso, comprazia-se

com o beijamão dos discípulos; píêgando

a doutrina do suicídio, preferiu ser ilógico

a morrer ; e condenando os prazeres da

vida, não consta que se tornasse asceta. . .

Positivamente, o século xix morria, rene- Falência

gando o que amara. Em literatura a reac-
doReallsm

ção espiritualista aflrma-se do mesmo
modo.

Eça de Queiroz, atribuindo aliás o juízo Eça

a Zola, reconhece que « o ar contemporâ-

neo está, com efeito, todo toldado de espi-

ritualismo » — estava-se em 1893
;

e, pro-

clamando que o romance experimental

«findou», saúda como benéfico (e logo o

seguirá ele mesmo nas suas últimas pági-

nas) « êste renascimento espiritual, este

nevoeiro místico que em França e em Ingla-

terra, diz ele, está lentamente envolvendo a

literatura e a arte ».

Neste artigo, datado de 1893, a que me
reporto, Eça declara que « onde esta reac-

ção contra o positivismo se mostra mais

decidida e franca é em matéria religiosa»,

— e cita, um pouco ironicamente, o « neo-

Chateaubriand » do regresso das gerações
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novas a Igreja, o conde Melchior de Vo-

GtJÉ (i).

voqué E efectivamente da publicação do sea

Roman Russe, em 1881, que se pode datar

o comêço da reacção literária : um forte

vento de idealismo atravessou, puriíicando-a,

a literatura.

jouRGET Pouco depois, em 1889, Paulo Bourget
publicou Le DUciple — e a renovação espi-

ritualista consumava se definitivamente. —
Nesse forte livro, Bourget atacava funda-

mente, pela bancarrota dos seus efeitos so-

ciais, o novo dogma dum mundo que julgava

não acreditar em dogmas : o dogma da

Sciência impassível e única rainha e mestra

da vida. Assim como Madame Bovary,

trinta e dois anos antes, denunciara o pe-

rigo do romantismo, numa banal história

de província, assim agora Le Disciple mos-

trava energicamente, em face do cadáver

de Robert Greslou, perante o qual o mes-

tre Adrian Sixte, que há muito não orava,

recordou algumas palavras do Padre Nosso,

mostrava a existência duma ordem nova —
provava, enfim, que a Sciência é impotente

para dirigir a Vida. Le Disciple foi um livro

(*) Positivismo e Idealismo, em Notas Cont.
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incendiário: no positivista e darwinista

BrunetièRB revelava a existência ainda

amorfa dum cristão de desejo, em Anatole
France « fazia sair todo o século xvin que

ele tinha no sangue », como dizia depois

Lemaítre, — mas Taine, elevando-se acima

de todos, compreendeu que começava uma
época nova : « a minha geração findou »

!

17



III

A Reconquista Cristã do alto pensamento
contemporâneo

. . . a elite pensante orienta-se
f
mais

nitidamente que em nenhum outro momento

desde há dois séculos, para o Cristia-

nismo . . .

Maritain.

Lm curso Parodi, ao abrir o curso professado em
1912-1913 na École des Hautes Éíudes Socia-

les por alguns dos mestres mais autoriza-

dos do pensamento francês, sobre o pro-

blema religioso no pensamento contemporâ-

neo, apontava como « o carácter distintivo

e essencial da situação presente, pelo que

diz respeito ao problema religioso », o se-

guinte facto : que, « vindos dos diferentes

pontos do horizonte intelectual, sábios e

filósofos se vêem como que forçados a
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abordá-lo, em quanto ainda há pouco fora

possível pensar que ele se eliminaria por

assim dizer por si mesmo »
(

1
).

Porém, hoje de novo o problema reli-

gioso se impõe à consideração de todos

que... são capazes de pensar, reconquis-

tando o alto pensamento contemporâneo

:

só o facto da existência daquele curso na-

quela alta Escola racionalista é prova da

sua revivescência, pois, como nota Parodi,

« até os esforços ou o ardor que ainda se

põem em mostrar a inanidade da idea reli-

giosa atestam com plena evidência, que ela

6, entre todas as ideas, umas das mais vivas

hoje »
(

2
). Se há mortos que é preciso ma-

tar constantemente, é que seguramente con-

tinuam bem vivos . .

.

Mas o alto pensamento contemporâneo
não só aborda novamente o facto religioso,

mas, como desenvolve Parodi, reconhece a

sua « importância, originalidade e até legi-

timidade »
(
3

), tanto sob o ponto de vista

psicológico como social.

(M Le problème religieax dans la pensée contemporaine, em—
Mevue de Métaphysique et de Morale, julho de 1913, pág. 512.

(2) Ibid., ibid.

(
3

) Ibid., pág. 517.
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os Mestres Por outro lado, e quási pelo mesmo
tempo (*), Victor Giraud, um dos mais

distintos críticos franceses, publicava os

seus Les Maitres de Vheure, em que estuda

a obra de oito escritores, que reputa terem

sido mais especialmente os mestres espiri-

tuais da actual geração.

Anatole Ora, de todos êles, só um, Anatole
France, é francamente, não só rebelde, mas
hostil a toda a idea religiosa ; entre ele e o

nosso tempo— duas coisas cronologicamente

contemporâneas— há uma distância de perto

de meio século

!

loti Loti é um delicado diletante, de sensual

estilo harmonioso, — com a nostalgia do

Cristianismo.

R0D Eduardo Rod, ficando na atitude an-

siosa da dúvida, teve momentos de franca

simpatia pela Igreja, gostando até nes-

sas horas de ir rezar ou pensar sob as abó-

badas de S. Sulpício.

faguet Faguet, não sendo pròpriameste cristão,

em toda a sua obra insiste nos benefícios

sociais do Cristianismo e nos malefícios de

tudo que se opõe a êle ; nomeadamente toma

à sua conta o anti-clericalismo do século xvfíi„

í
1

) 1911 e 1913.
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com um bom humor que os finos espíritos

do enciclopedismo talvez fossem os primei-

ros a apreciar. . . — e morre cristãmente,

descansando nas mãos de Deus.

Lemaitre, depois de muito fiuctuar atra- Lemaitre

vés dos pântanos do erro, aspirando o per-

fume de todas as flores perigosas que aí

brotam, acabou reconhecendo no Catoli-

cismo uma fonte de vigor indispensável à

França — e nela bebeu, matando a sua sede

de beleza, ao partir para a grande viagem.

Os restantes, Vogúé, Brunetière e Bour- Outros

get, fizeram publica profissão da sua adesão

à Igreja Católica — e foram seus apolo-

gistas.

Com excepção talvez do primeiro, todos

eles,—é o balanço do crítico francês—«mais

ou menos conscientemente cooperaram nesta

reacção contra o scientismo, que ficará, diz

Giraud no ponto de vista filosófico,

a contribuição própria e o carácter domi-

nante de toda uma geração intelectual » ; o

que é o mesmo que dizer: contra o «des-

vairado racionalismo » que os seus prede-

cessores herdaram da filosofia hegeliana e

do século xviii francês — sabendo fazer a

(
1

) Les Maitres de Vheure, t. n, pág. 331.
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distinção, como queria Brunetière, entre o

que era preciso destruir e o que era preciso

conservar a todo o preço,

os grandes Com efeito, pode seguramente saudar-se
convertidos

DQ pensamento contemporâneo uma
verdadeira renascença católica; e o que lhe

dá singular significação e importância, é

que ela se operou ( pelo menos numa grande

parte) em esferas que se moviam fora da

Igreja Católica, após uma longa experiên-

cia. . . Considerando os labirintos do êrro,

em que se perdera, o alto pensamento

europeu pode repetir com Antero de

Quental :

. . .Olha por quantos

Caminhos vãos andamos !. . . (
1

)

Como o filósofo-mártir Justino, que, de-

pois de errar através os vários sistemas

filosóficos, encontrou por fim no Cristianismo

a verdade, e nela afinal descansou, assim

muitos dos maiores espíritos do nosso

tempo regressam ao « doce e brando seio

de Jesus » como ao porto seguro da Ver-

dade, sem que certos intelectuais, que regis-

taram privilégio de pensar por toda a gente,

(
1

) Sonetos.
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possam já desdenhosamente anunciar a sua

decadência. . .

Boubgkt descobre pouco a pouco « o bourgbt

cristianismo imanente » que está no fundo

de toda a sua obra. A minuciosa, quási

dolorosa observação da paixão humana
levara-o à seguinte conclusão: «tudo se

passa na vida como se o Cristianismo fosse

verdadeiro », donde logo logicamente con-

cluiu ( como ainda há pouco o escritor

inglês Chesterton) que com o dogma cris-

tão podemos explicar o homem, sem êle a

vida humana é uma monstruosidade incom-

preensível. Com a graça de Deus, a pre-

sunção scientílica, auxiliada por motivos de

outra ordem, tornou- se certeza — e Bourget
rendeu-se à Fé.

Huysmans chega também ao Catolicismo, huysmans

Deus sabe por que caminhos ! Artista re-

quintado, o espectáculo da vida, que analisa

cruamente como se a dissecasse à ponta

aguda do bisturi, só lhe revela baixeza, vul-

garidade, torpeza, tédio. Procura pois, no
inédito, no extravagante, no satânico, a flor

inédita do ideal — mas todas essas expe-

riências lhe deixam, apagada a chama duma
voluptuosidade porventura mais aguda, mas
legradante, o sentimento vivíssimo da abjec-
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ção e do desgosto. E então que êle se põe

a caminho, e pela mística entra no redil do

Bom Pastor — encontrando na Igreja a sa-

tisfação equilibrada e enobrecedora do seu

apetite de sentir. Peregrino insatisfeito duma
beleza inédita e viva, morre realizando-a em
si mesmo, interior e heróica — pela aceitação

humilde e amorosa do seu martírio final,

feito místico sacerdote que oferece a Deus
a carne apodrecida da sua boca cancerosa,

como uma hóstia de expiação...
coppée o caso de François Coppée ó mais sim-

ples: pode resumir se todo na frase céle-

bre de Chateaubriand — « chorei e cri».

A tragédia da sua Fé é o caso vulgar do

soldado que deserta o posto, por não poder

com a disciplina : proveio da crise da ado-

lescência e da vergonha de certas confis-

sões... Porém mais tarde veio a doença,

com ela a reflexão ; lendo o Evangelho, viu

brilhar a sua verdade « como uma estrela »,

sentiu-a palpitar «corno um coração» — e

novamente a Fé da primeira idade reapa-

receu, «como os caracteres do antigo ma-

nuscrito no pergaminho dum palimpsesto» (
r
).

(
l ) La Bonne Souffrance, prefácio. Trad. portuguesa por

D. João da Camara, Dor Bemdita, 1902.
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Brxjçíetièrb elevou-se lentamente, por Brunetjère

um esfôrgo crítico constante, do positivismo

e do criticismo, até à integral profissão do

Catolicismo (que foi nele uma acidentada e

por vezes dolorosa conquista do espírito,

corajosamente levada a cabo pelo amor
enérgico da verdade). Fundadamente ele

revindicava sobre outros... uma superiori-

dade: — a de ter várias vezes reconside-

rado o mesmo problema, e de o ter sempre

feito em condições de absoluto desinte-

resse. Tendo reconhecido, em nome da

observação mais positiva, contra um natu-

ralismo excessivo e degradante, que o

homem é, na natureza, « duma ordem dife-

rente », pois que «em arte, como em sciên-

cia, como em moral, não é homem senão

na medida em que se distingue, se separa,

se exceptua da natureza» procurou
em balde na sciência, no positivismo, no
darvinismo, a salvação moral e social —
que só alfim logrou alcançar na Igreja Ca-

tólica.

Estes foram os grandes iluminadores Novos

dos caminhos divinos. Hoje, bemdito seja
convertidos

(
x

) Cit. por Fonsegkive, De Taine à Péguy . . ., pág. 68.

i
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Deus !, o céu está cheio de estrêlas. E Nosso

Senhor Jesus Cristo não é já nas altas esfe-

ras intelectuais o Grande Desconhecido:

ate quando se não fala nEle, todos O têm

no pensamento, senão no coração.

Eis que uma brilhante geração nova

abandona os ídolos a que sacrificaram as

gerações antigas que não quiseram sacrifi-

car a Deus (pois o homem que não adora

Deus, acaba sempre por adorar aquilo que

não é Ele)— compreendendo que Jesus é

o Caminho, a Verdade e a Vida, conforme

diz o Evangelho.

Na França, é em primeiro lugar esse

claudel genial e obscuro poeta Paul Claudel,

aquele que entrou na vida com um beijo

de Renan na fronte, como êle mesmo diz, —
êle que hoje louva magnificamente o Senhor

por não ter permitido que existisse para

todas essas coisas que não são, ou, por ou-

tra, para o Vazio deixado pela Sua ausên-

péguy cia; é Charles Péguy, uma estravagante,

alta figura de poeta, que, com um ardor de

apóstolo, tem plena consciência que uma
verdadeira renascença católica se realiza

lotte por intermédio dêle ; é José Lotte, o fiel

amigo e companheiro de Péguy, que Ber-

gson libertou das prisões do materialismo

;
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6 Dumesníl, um filósofo universitário, que dumesníl

encontrou no cristianismo « o único refúgio

do pensamento claro », e se propunha, como
fim da sua vida (segundo a nota por ele

lançada piedosamente no fim do manus-

crito da tése, que brilhantemente defendera

na véspera) «escrever uma glorificação da

doutrina católica pela razão » ; é Francis

Jammes, outro poeta, cnja poesia é antes f. jammes

uma música livre... — cântico duma alma

extasiada com a visão da Eucaristia ; ó

Georges Valois, o economista reconstru- valois

tor da Cidade futura ; 6 Retté, um poeta retté

que hoje reza a escrever, porque escreve

para glória de Deus — çlepois de passear

pelas ruas de Paris, em mangas de camisa,

a sua irreverência de anarquista; é Jacques

Maritaín, o mais ilustre discípulo de Ber- mamtain

son, mas que hoje o combate, (como aque-

las crianças travessas e fortes, dum bom
leite, que batem na ama», de que fala La
Bruyère); é Ernest Psichari, que quanto PSICIIARI

mais se eleva moralmente, mais próximo se

sente de Deus — e, convertido enfim (quer

dizer, erguendo-se sobre o mundo, vitorioso

dele e de si mesmo) pregunta ingenua-

mente : « pois 6 tão simples amar-Vos, Se-

nhor?! » ; é Louis Bertrand, o forte roman- Bertrand
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cista ainda há pouco eleito para a Academia

Francesa, que se põe a escrever com devo-

ção e amor o seu Saint Augustin, uma obra

de história e de fé, e depois S. Thérèse de

ghéon Jésus; é Henri Ghéon, o poeta diletante que

se deixava ir ao som da sua música « como
o remador ao sabor da corrente», e agora

(convertido no teatro da guerra, que o faz

meditar sobre a vida e a morte ), corre por

todos os caminhos a pregar uma arte nova,

cuja forma é modelada sobre a liturgia e cujo

pensamento é modelado sobre a teologia,

numa palavra, ó o criador do « teatro do

povo fiel ».

Na Alemanha é, por exemplo, Albert
ruville von Ruvjlle, professor da Universidade de

Halle, que o sentimento da presença de

Deus trouxe à Igreja, compreendendo que, se

o Cristianismo é o dom divino de Cristo

aos homens para lhes comunicar Deus, só

o Catolicismo é seu intérprete autêntico,

pois só êle o conserva e comunica na Eu-

caristia. Não e lícito ainda esquecer que

o maior moralista e educador alemão con-

foerster temporâneo, Foerster, cujo valor e origi-

nalidade de esforços, segundo êle mesmo,
tem consistido «em lançar pontes entre as

verdades eternas e os acontecimentos do
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cada dia », se acha às portas da cidade ca-

tólica : — com Schopenhauer, reconheceu as

ilusões do instituto animal ; com Platão,

tirou da experiência íntima o conceito da

salvação da alma; em Cristo, no Homem-
-Deus, compreendeu, como Pascal, que o

espírito divino « entra em tudo o que há de

trágico na vida e volta à eternidade sem
nada perder da sua pureza » ; na Igreja viu

a autoridade e a tradição necessárias « para

reagir contra as alterações da imagem de

Cristo », tendo já antes reconhecido pela ex-

periência moral « as inestimáveis colabora-

ções das instituições, das leis, da autoridade

e da tradição na obra da nossa verdadeira

libertação ».

Na Holanda, é o poeta— «e poeta de

que uma nação se pode orgulhar» —Pedro
van der Meer de Walkeren, o afilhado do walkbrbn

apocalíptico escritor católico francês Lúox
Blois, que, após urna longa peregrinação à

procura de Deus, tendo escutado todas as

«vozes de vida», como êle próprio diz, o

encontra enfim na Igreja e se põe a dar

testemunho e a gritar por cima de todos os

tectos que « tudo é vazio e vão diante da

glória de Deus e fora da cruz de Nosso
Senhor Jesus Cristo ».
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joergensen Na Dinamarca 6 um dos seus mais ilus-

tres escritores, Joergensen, o autor univer-

salmente conhecido de São Francisco de

Assis e outros belos livros. Pala ele, o

nobre exercício da pena é hoje como que

uma missão sacerdotal, pois com ela pro-

cura levar às almas o Espírito Santo. Dos
seus livros se pode dizer que sào como
os porta-paz das funções litúrgicas, em que

o sacerdote depõe o ósculo ritual— tam-

bém êles trazem consigo a paz de Deus,

que a sua alma encontrou na Igreja Católica.

Na Itália, é, depois do ilustre francis-

Gtehelli cano Gemelli, actualmente reitor da uni-

versidade católica de Milão — um nome
que pertence ao pensamento europeu ; e do

Camelli P. e Illemo Camelli, o antigo socialista

companheiro de lutas de Bissolati, hoje

professor do grande seminário de Cre-

papini mona ; é Giovanni Papini, o operário da

undécima hora, o qual, por vir dos estre-

mos arraiais da anarquia intelectual, melhor

aprecia o bem que hoje possui— e põe

toda a veemência da ^ua aima apaixonada

a escrever a História de Cristo, porque de

facto escreveu-a, mais ainda com o coração

que com o espírito.

Chestertox Na Inglaterra, entre tantos que diária-
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mente se convertem, é Chesterton, um
original e poderoso romancista (o qual 6

ao mesmo tempo um condutor de almas)

que acaba de chegar à integral obediência

católica — pelo reconhecimento de que só o

Catolicismo explica o mundo e o homem,
elevando este acima do mundo e da sua

própria miséria, ate Deus.

Na Espanha, quási todos os arautos es- mabztu

trangeirados do racionalismo filosófico-po-

lítico tem morrido no seio da Igreja. O in-

signe escritor Maeztu converte-se, porém,

na plena eflorescência do seu espírito à Fé
que fez da história da Espanha a história

mais nobre e heróica do mundo.

Ninguém já contesta o espírito católico O espírito

da geração actual. Sembat em França viu- se
da se

™f°
obrigado a confessar que os ventos hoje

sopram a favor da Igreja.

Entre a mocidade intelectual de hoje,

são numerosos os que altivamente professam
a Fé Católica. Nas mais altas escolas da
França, por exemplo, constituem o grupo
mais compacto e influente. Assim, a consi-

deradíssima Ecole Normale Superieare, onde,

há menos de cinquenta anos, raro se encon-

trava um estudante católico, conta-os hoje
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numa avultada proporção. E há-os que

diàriamente fazem a sua oração mental,

sem o menor reparo ( e até com o respeito

)

dos companheiros. Há alguns anos já que

as escolas superiores de Paris dão inteme-

ratamente o nobre exemplo de cumprirem,

em dia determinado, o preceito pascal, com
enorme concorrência. .

.

Agathon foi o primeiro que chamou a

atenção, no inquérito célebre Lesjeunes gens

tVaujourdliui, para a mudança que se ope-

rara no espírito da mocidade. Estava-se

então em 1913.

Em 1922, em conferência pública feita na

Faculdade de Letras de Coimbra, o ilustre

professor da Universidade de Strasburgo,

Gillot, denunciava precisamente, como uma
das características mentais da França con-

temporânea, esta renascença católica — e ci-

tava factos e nomes, documentando. Quanto

à atitude negativa da geração actual, resu-

mia-a êle nestes termos : anti-scepticismo,

anti-diletantismo, anti-scientismo.

Bergson, para caracterizar esta evolução

da juventude actual, não falará menos que

numa «espécie de milagre»

i
1

) Agathon, ob. cit., 1913, pág. 28G.
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E o que se diz da juventude francesa,

pode dizer-se duma maneira geral das juven-

tudes doutros países, pelo menos dos países

latinos. Com razão a juventude católica belga

adoptou como insígnia a doirada espiga do

blé qui leve. Uma grande parte da mocidade

intelectual de hoje anuncia as fartas searas

católicas do dia de amanhã...

18



IV

A Renascença católica em Portugal

Na mão de Léus, na sua mão direita

Descançou afinal meu coração . . .

Antero de Quental.

Acaso se haverá notado que até agora

tenho falado excessivamente da França, e

pouco de Portugal.

Poderia justificar-me, dizendo que, à

semelhança do que no século xvi dizia

Pedro Ramus, da Universidade de Paris,

assim a França é a mãe espiritual de todo

o orbe, pelo menos do orbe latino. Até as

criações mais admiráveis do profundo mas

nebuloso génio germânico, ou do positivo

génio inglês,- ou do místico génio slavo, não

entram verdadeiramente na grande circula-

ção do pensamento universal, senão depois

de passadas pelo belo e claro espírito francês.
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Pelo que diz especialmente respeito a

Portugal, já desde há muito que emigrou

espiritualmente para a França, não estando

eu muito longe de supor que o melhor

meio de dizer novidades na nossa terra é

falar ... em português. Eça de Queiroz, o

português que até hoje teve o espírito mais

gaulês, escreveu um dia que « Portugal era

um país traduzido do francês em calão ».

Sem ferir a nota do paradoxo, poder-se ia

dizer que quem deseje saber o que se passou

em Portugal, interrogue a... França.

Foi com a geração de 1870 que « o estú- a experiên-

pido século xix», como brutalmente diz
incr^u^ade

Leon Daudet, chegou a Portugal.

Eça de Queiroz, que a ela pertencia,

dirá que então as maravilhas vindas de

França caíam cá « à maneira de achas numa
fogueira, fazendo uma yasta crepitação e

uma vasta fumaraça» (*). O novo culto

dessa geração era a Sciência, da qual Eça
se declara, modestamente, « ignorante, mas
amando religiosamente a sciência dos outros »

— e que iria revelar enfim, sobre as ruínas

dos mitos religiosos, a esfinge das Origens

;

i
1

) Antero de Quental, em Notas Contemp., pág. 372.
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era a Humanidade, cessa rainha de força e

graça >, que se amava agora, « como hápouco,

no ultra-romantismo, se amara Elvira, ves-

tida de cassa branca ao luar»; era a Razão,

em nome da qual se interpelava Deus, não

o deixando, diziam, sossegar no seu adorme-

cido infinito », e à qual Antero de Quental,

«o príncipe dessa mocidade», mais tarde

entoaria fervoroso hino num dos seus admi-

ráveis sonetos

:

Por ti podem sofrer e não se abatem !

o que, ai! logo desmentiria, suicidando-se

;

era a Arte, mas a arte realista, a imitação

fiel (de facto infiel) da natureza, feita fria-

mente, impassivelmente — concepção de que

Eça deu uma definição lapidar : « a Arte é

um resumo da Natureza feito pela imagi-

nação »
(

1
).

o grupo Nessa geração cinco homens exerceram
dos cinco um au^gntico magistério

;
poder-se-ia dizer

que formaram nesse tempo o govêrno da

inteligência em Portugal — o maior e mais

influente ministério que Portugal teve nos

t
1

) Correspondência de Fradique Mendes, 1915, pág. 84.
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últimos tempos. — Foi o Grupo dos Cinco,

fotografado na aristocrática praia da Granja.

Estou a vê-los... — No meio, grave e

pensativo, com a sua fronte ampla e serena

como a frontaria dum templo, Antero de

Quental, que Eça chama com razão « o

maior de todos »
; à sua direita, de semblante

melancólico, Oliveira Martins, cujo vasto

espírito inquieto resumiu em si toda a curio-

sidade sábia do seu tempo ; na extrema, Eça,

elegante, convindo-lhe à maravilha aquela

frase a respeito de Fradique, « a rosa da

sua botoeira é sempre a mais fresca, como
a idea do seu espírito é sempre a mais ori-

ginal » ; à esquerda, Ramalho Ortigão, « a

Ramalhal figura », em quem concorriam duas

qualidades eminentes e raras entre nós,

segundo Eça, « não é bacharel e tem saúde »;

e Guerra Junqueiro, perfil agudo e olhar

vivo, ainda sem as suas barbas rabínicas e

a atitude recolhida de profeta.

Estes homens ilustres, que foram cinco

dos maiores espíritos do seu século, con-

correram todos mais ou menos para a pro-

funda transformação moral da sociedade

portuguesa, abalando fortemente as velhas

crenças católicas :
— Antero de Quental,

imprecando amargamente a Divindade, ou
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gemendo no « poço morno e húmido da dú-

vida » ;
Eça de queiroz, como já foi dito

entre nós, com o fino florete da sua ironia,

sorrindo; Ramalho, ostentando a nova

sciência, como novos ricos os maços de

notas de banco; Junqueiro, com os explo-

sivos dos seus sarcasmos, blasfemando;

Oliveira Martins, instilando pela análise

crítica o racionalismo pessimista do tempo.

Para ser completo seria mister acres-

centar outros, como Teófilo Braga, cuja

considerável obra caótica é viciada ( além

das insuficiências de método crítico) pelo

ódio à Igreja ; Camilo Castelo Branco, cuja

vida trágica caminhou tempestuosamente,

atraída sempre pelo abismo, que, segundo

a sua própria declaração, era o terminus da

vereda viciosa por onde as fatalidádes da

vidado encaminharam Fialho de Almeida,

que atacou a sociedade do seu tempo como
os" garotos, apedrejando e assobiando; e

Gomes Leal, cuja poesia foi como uma flor

vermelha de irreverência e blasfémia, ati-

rada a um coche real, num gesto altivo de

audácia. — Os cinco, porém, ficam como os

arautos, os chefes e o símbolo do movimento.

(
1

) António Cabral, Camilo Desconhecido, 1918, pág. 225.
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Mas, como diz um crítico contemporâneo,

todos êles alfim, reconhecendo as ruínas

amontoadas, « fizeram acto de contrição e

cumpriram sua penitência» (

1
).

Efectivamente a experiência da incredu- a experiên-

lidade entre nós acabou como lá fora — C

duiidade

e "

abrindo falência.

Todos os cinco acabaram reagindo con-

tra o que era em grande parte obra dêles

— e a caminho da Igreja.

Antero de Quental acabou num acto de Quental

desespero — mas saudando a nova aurora

espiritualista, que pressentiu
(

2
). Chefe da

sua geração, foi também o seu símbolo

:

acabou sem fé na fé que apostolizara. A
sua vida é um exemplo trágico da doutrina

de morte, em que êle julgou encontrar a

vida. . . « A certeza de morrer, diz Eça de
Queiroz, levara Antero a indagar mais fun-

damente a razão de viver : — e, por mais

que aprofundasse a Existência, ela só lhe

aparecia como uma tortura gratuita, confusa,

inútil. Pedia então à Inteligência a explica-

Jaime de Magalhães Lima, cit. por Agostinho de
Campos, Junqueiro, 1920, pág. lix.

(
2

) Eça de Queiroz, Antero de Quental, em — Notas Cont. y

pág. 420.



280 O ESPÍRITO CONTEMPORÂNEO E A RELIGIÃO

ção da existência. E a sua inteligência, como
êle depois contava, toda penetrada do Natu-

ralismo, que era a atmosfera onde se desen-

volvera, só lhe oferecia a solução natu-

ralista— só lhe podia afirmar que a Vida,

na sua forma empírica, é a luta obscura de

forças obscuras, e na sua forma filosófica e

intelectual, apenas a contemplação egoísta

dessas lutas intestinas» Procurou depois

nas confusas filosofias do neo-budismo scho-

penhaureano a solução do nosso destino e

a sua altíssima razão julgou um momento
encontrá-la aí... (o Cristianismo é, pois,

bem superior ao homem, visto como até as

grandes inteligências, que acaso abandonam
a sua luz, logo caem no pior absurdo )

!

Errando sempre, através de sistemas, a sua

alma incrédula só podia, porém, repousar

na mão de Deus. . .

o. Martins Oliveira Martins, depois de errar atra-

vés a enciclopédica soberba intelectual do

seu século, começa, nas últimas obras, a

compreender melhor a alma religiosa, mar-

cando o ano de 1891, pela publicação dos

Filhos de D. João I, uma data nova na sua

evolução moral, — e morre cristãmente, a

(
x

) Id., ib., pág. 396.
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rezar a Avé-Maria, com a sua mão travada

na da esposa, que lhe segura o Crucifixo,

postos no qual os olhos se lhe apagam,

podendo repetir com o poeta quinhentista

Doutor António Ferreira, no soneto a sua

mulher

:

Ela me toma a mão e vai guiando. .

.

Eça de Queiroz já em 1893 confessava

que « o nosso velho e valente amigo, o livre-

-pensamento, vai atravessando realmente

uma má crise— talvez a mais aflitiva que

êle tem afrontado. . .», confessando ao mes-

mo tempo «o descrédito do naturalismo».

Escrevendo, nos últimos tempos, de Renan,

parece que já não acreditava cegamente que,

« com esse mero tanger, de melodia alada,

êle edificasse, à maneira de Orfeu, cidades

duradouras : mas como Orfeu, fascinou, pela

lira, muita pedra e muita alimária »
(

1
). (Eça

fora um dos mais fascinados...). Infeliz-

mente este grande escritor não viu em. vida

Jesus que passava, fazendo um acto de fé

pura e simples. Mas morre a lavrar o már-

more dos seus santos nas Vitimas Páginas

(!) Os grandes homens da França, em— Notas Cont., pág. 245.
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(embora com mais devoção ainda à beleza

da estátua que à santidade do santo
) ple-

namente integrado na nova corrente espiri-

tualista, que ele diz, citando Antero, ser

uma tendência geral do espírito filosófico

no fim do século xix — E expira repe-

tindo baixinho as orações cristãs que sua

mulher lhe vai dizendo
(

2
). Como desejava

e teve Verlaine, também um sacerdote

chegou nos últimos momentos para lhe dar

o perdão de Deus
(

3
).

ramalho Ramalho Ortigão sente, nos últimos

anos da vida, reverdecer a flor emurche-

cida da sua Fé, como flor tímida que rompe
através da neve estéril, embalsamando de

perfume o ar gelado. Sendo de todos o

mais tomado de preocupações de educador,

já antes definira o riso como « uma espécie

de lesão cerebral que faz ver os objectos

fora das correlações gerais, dum modo im-

previsto, disforme e cómico » — e, ao ver as

ruínas acumuladas por todos êles, como
velho soldado a quem as forças crescem na

medida das necessidades, continua na liça,.

(1) Antero de Quental, em — Notas Cont., pág. 407.

( 2 ) Alberto de Oliveira, Eça de Queiroz, pág-. 199.

(3) António Cabral, Eça de Queiroz, 2.
a

ed., pág. 199.
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reparando-as o mais que pode. Morre como
Oliveira Martins, reconciliado com Deus
e perdoando aos homens. E quer por fim

que o seu corpo seja restituído à terra,

amortalhado no hábito beneditino, que as

nossas leis liberalmente permitem ainda

trazer. . . aos mortos.

Guerra Junqueiro, que gravemente ofen- Junqueiro

dera Deus, combatendo a sua Igreja com
blasfemos sarcasmos, repudiou depois fran-

camente a sua obra contra a Igreja Católica,

classificando-a êle próprio de abominável
(

1
).

O poeta começara a compreender que a

Igreja é o sereno asilo das almas que bus-

cam Deus, confessando que a religiosidade

do povo português ( « que é a força suprema
da alma nacional

» ) se move e vive por tra-

dição dentro da Igreja. Na fome de Deus
que a sua alma sentia no fim da vida, per-

cebe que só podem ver a Deus os que tem
o coração limpo, e começou a despojar-se

do seu orgulho, beijando humildemente as

mãos do padre que procurava iluminar-lhe

inteiramente o seu grande espírito. Ultima-

mente declarava em artigo dado ao Diário

de Notícias, já quasi orando: «Que a luz

C
1
) Prosas dispersas, 1921, pág. 13.
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de Deus, imaculada e santa, me envolva,

me tranquilize, me purifique. Quero aca-

bar os meus dias na Dor e no Amor, na

Paz e no Silêncio, entre os humildes e os

desgraçados, que trabalham e que cantam,

que sofrem e que choram, que padecem e

que rezam. Vim esperar a morte em Deus.

O infinito sagrado absorve-me enfim ! » E
concluía, orando agora deveras : «Que Deus
me dê ainda alguns anos de vida, para que

possa morrer como desejo : amando e aben-

çoando». Por testamento, pediu à Igreja

Católica a esmola das suas orações e quis

que sobre o seu parado coração lhe puses-

sem a imagem de S. Francisco de Assis, o

santo que tão apaixonadamente amou aquele

divino Jesus, que ele tanto ofendera!

Dos outros « filhos do século » sabe-se o

Teófilo fim. Só Teófilo ficou fielmente positivista

num século que já o não era: êste humani-

tário, que não rendia culto a Deus, e não

dava esmolas, entesoirara esterilmente uma
pequenina fortuna ... A história da tempes-

camilo tuosa alma de Camilo não se pode fazer

com lógica, pois que, sob a influência da

tara nefasta da sua família, fugia a ela : na

tragédia da sua Fé há um rasto de mulher,

a mulher que acima de todas amou e amai-
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diçoava ao mesmo tempo ; blasfemava em
horas más de nevrose, e olhando para os

tempos do seminário confessava ser esse o

tempo em que fora feliz ; ria sarcàsticamente

das coisas santas, e trouxe sempre consigo

um pequeno crucifixo de metal amarelo;

maldizia da Providência, e ate a negava,

em crises de desespero, e pedia as orações

do P. e Sebastião de Vasconcelos para reco-

brar a vista ; furtava o espírito às luzes da

Fé, e queria a lâmpada sempre acesa no

seu oratório ...
(

1
) — este sofreu de mais no

coração e no cérebro para ser compreen-

dido de nós ! Fialho morreu de mal com Fialho

os homens e talvez consigo próprio
;
antes,

começara também a reparar destroços, em
que tivera sua quota parte de responsabili-

dades. Gomes Leal converteu-se (mas já o. leal

antes a História de Jesus preanunciava o

facto) sobre o cadáver da mãe, o altar que
primeiro lhe revelara e onde reencontrou

agora Deus — e viveu o resto da vida fiel

àquela iluminação sobrenatural, renegando
pela revisão da obra o satanismo do pri-

meiro Ardi- Cristo ; e foi a Fe readquirida

(l) José de Azevedo e Menezes, Camilo homenageado, 1921,

xlvii e seg.
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que sobreviveu sempre à próxima ruína do

seu espírito.

A experiência do racionalismo entre nós

acabava efectivamente, como se vê, em
falência aberta. .

.

a geração A geração actual começa onde a outra

acabara— no culto da verdade religiosa da

Igreja.

os conver Há primeiro um movimento de novos,

convertidos dos arraiais mais avançados

(a que se juntaram outros, soldados de

Cristo desde a primeira hora) que se dedi-

cam amorosa e energicamente à reconstru-

ção da Casa Lusa, sob a insígnia da Cruz

de Cristo — como o grupo brilhantíssimo da

Nação Portuguesa, a que presidiu António
Sardinha com a rica multiplicidade do seu

espírito e o generoso ardor da sua alma

;

como a culta inteligêncio de Alfredo Pi-

menta; ou ainda a pena gentilíssima de

Trindade Coelho.

António Sardinha, porém, tão prema-

turamente morto na plena febre dum intenso

trabalho intelectual cheio de promessas, —
foi o maior de todos. Espírito universal-

mente curioso e duma ardente intrepidez

de espírito
(
que era a face intelectual do
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calor de seu coração); poeta, crítico, histo-

riador e pensador — foi este, sem dúvida

nem favor, o mestre da geração nova. Como
Psjchari na França, também êle passou

entre nós a correr; mas quando se deu

pela sua falta, é que se viu que Portugal

ficou mais pobre. . .

Quási todos convertidos, não lhes sofre

0 ânimo assistirem inactivos à conspiração

das ideas homicidas e dos homens anti-cris-

tos, que querem destruir a Igreja de Jesus.

Tendo encontrado um dia, pela graça de

Deus, o Senhor que passava ( segundo a lin-

guagem da Imitação), reconheeeram-nO,

1
pois sois Vós, Senhor !, — e seguiram-nO.

Reconheceram, depois da grande e difícil

vitória, que ela afinal era. . . tão fácil!, como
Coppée dissera um dia diante de Sully-

-Prudhome doente e inquieto.

Tendo vindo ao mundo no caos produ-

zido pela sementeira anárquica do século

estúpido — foram primeiro as suas vítimas,

antes de serem os seus juízes. Porque fize-

ram pessoalmente a experiência do Vazio

de Deus (em torno do qual aliás os próprios

incrédulos continuam a mover o espírito e

o coração ) melhor se aperceberam do valor

da sua descoberta, a Igreja. Sentiram, no
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meio das ruínas amontoadas, que o homem,
sem o auxílio duma doutrina fixa, que êle

próprio não crie, portanto superior a êle,

se encontra nas lutas da vida sem defesa

contra si mesmo. Será um móvel, em vez

dum criador— caminhará fatalmente para a

barbaria !

A sua obra é, como notava Ramalho,
uma obra construtiva de « reeducação inte-

gral do povo português *
(

1
). Reconstrução

primeiro interior, pela disciplina da inteli-

gência e do sentimento, à luz da ver-

dade católica
;
depois reconstrução nacional,

segundo a experiência histórica da nação.

Ao scepticismo elegante mas estéril, opõem
a vitória intelectual e moral da Fé e da

afirmação. Ao hipercriticismo irreverente

e egoísta, substituem o respeito esclarecido

da verdade e o estudo serio dos factos. Ao
diletantismo voluptuoso e indiferente, pre-

ferem o amor forte da acção.

A história portuguesa, por exemplo,

começa a ser revista com critério histórico

(pois o comum da história liberal é uma
conspiração contra ela). Correspondente-

mente a esta revisão crítica do passado,

(
J

) Últimas Farpas, Carta dum velho a um novo.
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procura-se preparar um futuro melhor, pela

reacção contra os princípios anárquicos da

Revolução.

Por isso Ramalho Ortigão os saudava,

num alvoroço de esperança, confessando

que a sua orientação mental comparada à

do tempo dêle obrigava « a élite dos velhos

a inclinar-se rendidamente perante a élite

dos novos » !

Mas eu não quero ocultar que um exces-

sivo gosto e fé na acção política tem este-

rilizado em alguns o apostolado social e

religioso, secando as fontes interiores da

divina caridade, sem a qual não há acção

católica; que a grande e urgente ofensiva

católica de recristianização das almas e da

sociedade, que desde a Renascença tem
vindo apostatando, tem sido frequentemente

secundarizada pràticamente a questões de

regime, de valor sempre relativo, impedindo

a efectiva união dos católicos, que o Papa
e os Bispos instantemente recomendam

;
que

a influência de Maurras, com a sua concep-

ção puramente humana da Igreja, da socie-

dade e do estado (Maurras no fundo re-

presenta ainda o último elo do moderno
renascimento pagão ) tem viciado incons-

cientemente a mentalidade de muitos novos,

19
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que não compreendem a ordem sobrenatu-

ral ( que Maritain tão lucidamente recor-

dou no seu belo livro Primauté du Spirituel),

esvaziando pouco a po.uco de cristianismo

o seu catolicismo, pela morte das virtudes

cristãs do zêlo, da caridade, da humildade,

da piedade, a que substitui o culto pagão

da força, a confiança cega numa ordem
exterior, mecânica

(
que é uma falsa ordem).

Literatura Há depois a nota cristã e católica da
COnt

nTa
P°ra melh°r parte da literatura contemporânea,

como índice do novo estado do espírito

actual. Se bem que o velho Boileau pen-

sasse que se não deviam tratar literaria-

mente os mistérios cristãos,

De la foi d'un chrétien les mystères terribles

D'ornements égavés ne sont point susceptibles

:

a Fé afirma-se cada vez mais em literatura

— não faltando os que não querem escre-

ver, como se Nosso Senhor Jesus Cristo

não tivesse vindo à terra e não tivesse dei-

xado a Igreja com todos os seus ministé-

rios.

a. figuei- Na Espanha, por exemplo, de Antero
redo DE Fjqtjeiredo, em que, com a imagem de

Portugal nos olhos, nos descreve monumen-
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tos, paisagens e costumes espanhóis, o au-

tor contempla, em toda a beleza efémera,

como Platão, sobretudo a imagem daquela

eterna e perfeita beleza absoluta, que se

não vê senão tendo-a de algum modo já

em si, porque, como disse Benavente, « só

aquele que não sente nada de divino na

sua alma pode duvidar de Deus ». O grande

burilador da língua já antes, na Senhora do

Amparo, tinha apontado na Fé a grande

força, o par de asas indispensável ao homem,
e na Igreja o poder que o eleva mais alto,

à perfeita harmonia do ser humano. .

.

No romance, Manuel Ribeiro completa romance

a admirável trilogia, em que nos descreve

a peregrinação do seu espírito, desde as

mais radicais utopias revolucionárias até à

Igreja Católica : — na Catedral, deslumbra-o

a majestade da Igreja, representada na ve-

lha catedral de Lisboa em restauração,

com o seu culto admirável e vida íntima,

parecendo-lhe, todavia, que ela é pequena
de mais para abrigar as massas proletárias

na sua sede de justiça; — no Deserto, con-

templa assombrado a realização num mos-
teiro, pela virtude do Evangelho vivido, do
seu ideal comunista da perfeita fraternidade

e amor, uma « vida alta tendo por cúpula
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Deus, vida livre sob a disciplina doce do
amor », mas íica-lhe ainda uma dúvida, ^ se

acaso uma cela poderá ser uma célula da

sociedade renovada ? ;
— na Ressurreição,

enfim, compreende que a Igreja ó o vaso

santo em que floresce a flor da Fé, como
sua necessária «armadura», «engaste», «en-

vólucro», e «defesa», e que só a Fé Cristã

pode realizar pelo espírito de sacrifício,

pois que é amor, a renovação interior indis-

pensável a toda a construção social orien-

tada para a justiça e caridade, pois não há

(vê-o agora) verdadeiro progresso que não

assente no aperfeiçoamento individual, ao

passo que o ideal revolucionário quer trans-

formar o mundo sem transformar òs homens,

prometendo o amor sem o dar, a felicidade

por meio do ódio. Nos seus últimos livros,

especialmente na Revoada dos Anjos, obra

de pura inspiração franciscana, Manuel
Ribeiro continua cultivando amorosamente

a « melhor arte », aquela que êle define como
a que mais harmonia cria na vida, isto é, a

que a embeleza e espiritualiza — tão absor-

vido no seu sonho generoso, que lhe sucede

às vezes desprezar excessivamente a parte

técnica, sem a qual uma obra de arte não

atinge a perfeição eterna.
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Outros aparecem nos caminhos novos

do romance, como Nuno de Montemor, que

quer fazer conscientemente « arte católica ».

Nos seus últimos livros, A paixão duma
Religiosa e O irmão de Luzia, a arte do ro-

mance eleva-se a uma límpida atmosfera

de heroísmo moral, só por se inspirar nos

mais puros exemplos do heroísmo cristão,

sem deixar de ser nunca uma arte humana
— por onde se prova que se pode também
escrever romances diferentes dos que nos

exporta a França, nos quais raro sucede

que os filhos sejam realmente filhos de seus

pais. . . Nuno de Montemor é um roman-

cista, através do qual espreita sempre uma
alma de poeta.

Na poesia então triunfa decididamente a poesia

inspiração religiosa: — Eugénio de Castro,

que fora em arte um pagão ébrio de cor e

ritmo, compondo com paciência de ourives

precioso admiráveis pequenas obras-primas,

belas e impuras como um mármore de

Fídias (católico e poeta, Eugénio de Cas-

tro não fora um poeta católico), acaba

enfim, na última fase, por deixar penetrar

discretamente — mas tão pouco ainda! — a

emoção cristã na sua arte fria, como flor

profunda que quebrasse a faiscante mas
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gelada crusta de neve, tornando-se mais

simples ao mesmo passo que se tornava

mais cristã ( vale sobretudo como exemplo

da transição
)

; — mas já Queiroz Ribeiro,

(que primeiro, como o Dante, cantou o Ca-

minho do Céu, na história do amor que a

cada grau se vai purificando, até se consu-

mar em Deus), compreendeu por fim que a

maior e mais pura obra de arte é a que

cada um escreve com os actos virtuosos da

sua vida ordinária, e quedou-se, como Ma-

dalena, aos pés do Senhor, contemplando-o,

para melhor pôr em verso, humildemente,

com uma pobreza voluntária, a Imitação de

Cristo, e mais recentemente ainda a Vida

de Cristo ;
— Correia de Oliveira ( em

cujas mãos se conserva actualmente a lira

real dos poetas ) faz da sua poesia mais

que uma obra de arte, um verdadeiro apos-

tolado, procurando comungar, nesta hora

incerta, com a alma nacional, no culto da

Pátria e de Cristo, por meio de versos quo
êle mesmo diz serem

:

— Romeiros de Jesus Cristo

Que voltam a Portugal.

O seu poema Verbo Ser e Verbo Amar é

um poema cristão de transcendente inspira-
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ção, verdadeiramente não só cantado, mas
rezado ( « que ó mais, diz o poeta, que can-

tado»);— António Sardinha, na Chuva da

Tarde, um dos livros de versos mais lindos

dos últimos tempos, cantou o casto amor
conjugal, num propósito consciente de

fazer poesia católica (como ele mesmo
me disse). 4 Quem poderia enumerá-los a

todos ? Em muitos livros de versos con-

temporâneos se poderá reconhecer a nota

católica.

No próprio teatro, tão decaído entre nós, teatro

Alfredo Cortez, que já antes se afirmara

um grande e original autor teatral em
obras naturalistas, que alguns capitularam

de obras primas, levanta agora audaciosa-

mente a bandeira da sua renovação em sen-

tido católico, e portanto mais largo e no-

bremente humano, com a bela peça Lourdes,

em que a sua arte se purifica e eleva, peça

que caiu no meio teatral português como
pedra em charco de rãs

(

1
).

i
1

) Não quero deixar de mencionar expressamente, ao lado

dos escritores citados, os nomes femininos de D. Maria de Car-

valho, de reputação já consagrada, e D. Maria da Luz Sobral, o

mais robusto espírito de mulher que encontrei na minha carreira

universitária, e que se tem dedicado especialmente à literatura

infantil.
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literatura ^ Não poderá falar-se até, não só na nota

cristã e católica ferida pelo melhor da lite-

ratura portuguesa actual, mas no nascimento

duma nova literatura católica portuguesa,

à semelhança do que sucede em França?

Só falar nela teria escandalizado, como ridí

culo contra-senso, os cultores do natu-

ralismo e da arte pela arte. Todavia ei-la

nascente. E se a grande arte não pode ser

simplesmente caprichoso exercício retórico

para uso de raros apenas, mas o ritmo su-

perior das almas traduzido em beleza: — a

almas cristãs tem de corresponder uma es-

tética cristã. Literatura católica não quer

dizer necessariamente literatura de edifica-

ção, mas sim literatura que, sem nada per-

der das exigências da técnica literária, sem
a qual não há obra artística, se inspire nas

verdades e exigências morais do catolicismo.

Poderia acrescentar-se, como ilustração, que

são os ideais que criam as literaturas : a

técnica literária, divorciada da vida interior,

conduz ao academismo, morte e decadência

de toda a arte.

â Mas haverá anúncios duma nascente lite-

ratura católica ? Livros como a Revoada do.s-

Anjos de Manuel Ribeiro, a Paixão duma
Religiosa de Xuxo de Montemor, o Verbo
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Ser e o Verbo Amar de Correia de Oliveira,

a Chuva da Tarde de António de Sardinha,

a Lourdes de Alfredo Cortez (
para me

referir a livros que, sendo inspirados pela

Fé católica, são ao mesmo incontestáveis

obras de arfe, embora de desigual valor),

parecem mais do que uma promessa, são já

um brilhante comêço de realização.

Xos domínios da inteligência só os cegos- Actividade

não verão como o pensamento actual se

tem aproximado da Igreja (falo apenas da-

quele que se move fora da sua órbita), só

com procurar ficar mais fiel à verdade.

Xo tempo da mocidade dos Cinco, a re-

gra era grandes espíritos afastarem-se da

Igreja, na esperança de encontrarem « mais

luz » ;
hoje a regra é regressarem desi-

ludidos a ela, se a abandonaram... Da
obra histórica, crítica e filosófica da hora

presente, aquela que vale como afirmação

superior de cultura é orientada num sentido,

senão de amor, pelo menos de justiça e re-

paração, no que diz respeito à acção e vida

da Igreja. Não falarei da obra de José

Agostinho, onde essa intenção é evidente.

A obra de Fidelino de Figueiredo no

campo da literatura é um exemplo, sobre-

tudo comparada à maciça obra sectária
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de Teófilo. Comparem-se ainda os belos

trabalhos históricos de Lucro de Azevedo
com a historiografia liberal, sistemàtica-

mente hostil à Igreja e suas instituições.

Da pena de António Sérgio, (cujo huma-
nismo crítico, desconhecendo a restauração

sobrenatural do homem que a Igreja rea-

liza, não pode levar a um verdadeiro huma-
nismo, quero dizer, a uma concepção em que
o homem atinja a plena satisfação do seu

ser, embora tenha proposto excelentes re-

gras de reforma intelectual ; assim como a

natureza humana traz em si faculdades que

não atingem toda a sua realização nesta

vida, assim a razão humana, bem analizada,

leva a reconhecer, como viu Boutroux, nas

próprias raízes dela, uma vida humana mais

vasta que a razão e, além dela, uma Razão

absoluta, numa palavra, postula Deus e a

religião; um racionalismo absoluto empo-
brece, diminui, mutila o homem, conduzindo

portanto a um real • anti-humanismo), da

brilhante pena de António Sérgio tem saído

palavras serenas de rectificação, que, se

são insuficientes ainda como reconhecimento

do valor da Igreja, denotam todavia o pro-

gresso do pensamento contemporâneo. Leo-

nardo Coimbra parece abrir o espírito à
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luz do Catolicismo, como quem o contempla

ainda de fora, mas já atraído por êle : nos seus

últimos livros há um começo de compreen-

são, que é já um começo de amor. O tomismo

renascente começa a conquistar os espíritos

novos mais cultos do nosso País (onde brilha-

ram outrora os Conimbricenses ), dando-lhe

assento na cátedra universitária o Prof. Mar-

tinho Nobre de Melo, que assim reata a tradi-

ção jurídica que entre nós contou Suarez Ç).

E até os profundos problemas da vida

divina em nós suscitam a atenção, a propó-

sito de Pascal, do crítico convertido À.

do Prado Coelho
(

2
).

Em último lugar, indicarei o espírito ca- a mocidade

tólico da flor da mocidade actual.

Nota-se, com efeito, um renascimento ca-

tólico em grande parte da juventude estu-

diosa (donde começa a comunicar-se à que

o não é), não uma vaga, tolstoíana religio-

i
1

) Haveria que falar aqui dos escritores católicos que

desde a primeira hora, e dentro da Igreja, serviram o pensamento

católico, como o Conde de Samodães, Sena Freitas, Ferreira
Deusdado, P. e Santanna í para só falar dos mortos ) — se eu me
não referisse em especial ao pensamento que habitualmente se move
fora dos ensinamentos da Igreja e da sua influência. O que se

teve aqui em vista, não foi fazer a história do pensamento cató-

lico, mas sim dar um esboço da reconquista católica do pensa-

mento independente.

(
2

) Pascal e o Catolicismo ortodoxo, Lisboa, 1927.
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sidade à romântica, mas a voluntária sujei-

ção à disciplina católica do pensamento e

do sentimento.

Há já anos que, pelo Carnaval, se pre-

senceia no nosso País esta coisa enorme-

mente revolucionária: só da Universidade

de Coimbra, (porque o facto se repetiu em
Lisboa e mais terras de Portugal), retira-

rem-se do convívio do mundo e folias dos

bailes, durante alguns dias, em retiro fe-

chado, para melhor conhecerem Deus e a

Sua vontade, meditando e orando uns vinte

descuidosos e alegres académicos! Na
mesma ocasião, muitos outros velavam por

turno o Santíssimo exposto à adoração re-

paradora, numa vetusta igreja de Coimbra,

durante as noites pecadoras do entrudo!

Timbrando de ser católicos, pensam os

novos que a Igreja não é só uma Fé, mas
também uma hierarquia e uma vida. Pois

que é uma hierarquia divinamente instituída,

nela uns estão postos para mandar, e os

outros para obedecer. Os rapazes de hoje

são ufanos em obedecer, porque obede-

cendo aos legítimos pastores sabem que

obedecem ao Senhor (e ao mesmo tempo

alcançam sobre si próprios a mais difícil

vitória). Repugna-lhes instintivamente a
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anárquica mentalidade religiosa protestante

(o seu sinónimo português ó liberal), pois

não alcançam como, tendo-se uma Fé reve-

lada, haja quem ponha todo o empenho em
mostrar que a não tem— pedindo ao Vigá-

rio de Cristo para pensar sem ela ou con-

tra ela.

Além de ser uma hierarquia, a Igreja ó

também a fonte da vida divina. Cristãos,

os novos querem viver cristãmente. Com-
preendem que a Igreja prolonga histórica

e misticamente a Divina Missão de Jesus.

Viver na vida dos sacramentos é trazer em
si mesmo a vida de Cristo. Ser católico e

não participar da vida da Igreja, equivale

praticamente a seus olhos a uma espécie de

apostasia, ao desprêzo da obra da Redenção.

Por isso os novos se esforçam energica-

mente por matar em si tudo que se opõe à

Vida Divina, para se unirem a Jesus, vi-

vendo dEle como o garfo se alimenta da

vida da cepa. A obra em que se empe-
nham é, pois, uma obra sublime de divini-

zação, procurando realizar em si e à sua

roda o reino de Deus, segundo a palavra

do Padre Nosso : « venha a nós o Vosso
reino » ! São numerosos os estudantes da

Universidade que diariamente se aproxi-
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mam da Mesa da Comunhão, dando com as

suas capas negras uma nota pitoresca e

edificante ; e eu sei de alguns que fazem

habitualmente a sua meditação.

De como as preocupações morais e reli-

giosas lavram as- almas generosas das ac-

tuais gerações académicas, citarei três fac-

tos típicos, ocorridos dentro dum ano. Dois

estudantes irmãos, filhos de pai inglês, es-

pontâneamente renegaram o protestantismo,

em que tinham nascido, baptizando-se na

Igreja Católica. Outro, requintada alma de

poeta e espírito brilhantíssimo, êste nascido

católico mas de muito cedo perdido nos labi-

rintos do erro, depois de ter odiado de toda

a sua alma a Igreja, de toda a sua alma a

ama e bemdiz hoje( 1
). E outro ainda,

poeta também, só os que o não conheciam

bem, se puderam admirar de o ver amor-

talhar a sua mocidade em flor sob o hábito

de monge.

èQue direi do glorioso Centro Académico
Católico ( C. A. D. C. ) ? Não falarei dou-

tros, como a benemérita Juventude Cató-

i
1

) É o poeta Angelo Cesar, que no seu belo livro Aleluia

canta, com candura e simplicidade encantadoras, as alegrias e os

santos desejos da Fé conquistada.
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lica de Lisboa, que não conheço tão bem.

Do 0. A. D. C. de Coimbra tem saído alguns

dos mais brilhantes arautos da restauração

cristã de Portugal. Já um bispo lhe cha-

mou o grande seminário dos apóstolos lei-

gos de Portugal. O seu espírito católico,

como o defini acima, é perfeito : fé integral,

submissão sem reticências, vida cristã sem
sofismas ou respeitos humanos. Há poucos

anos
(
1923) fundou-se florescentíssima uma

liga eucarística
; já antes, além da vida de

piedade oficial do C. A. D. C, ou alimen-

tada por uma antiga congregação mariana

académica, prosperavam as quatro confe-

rências académicas de S. Vicente de Paulo,

tendo a dos estudantes de Direito o encargo

especial da visita aos presos da cadeia.

Os estudantes de medicina sustentam ainda

um lactário, onde distribuem leite, que êles

próprios examinam, a crianças e a mães
necessitadas.

A imitação do C. A. D. C. para os aca-

démicos, as alunas fundaram também em
1922 o seu C. A. F. C, Não as amedronta
a modéstia do começo: duma pequena se-

mente pode nascer uma grande árvore.

As causas afirmam-se, não pelo número,
mas pela qualidade das suas elites. Até
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agori o O. A. F. O. tem evitado o ruído : é

que no meio do ruído não se costuma ouvir

a voz de Deus, e a formação cristã das

almas vale mais que a formação dum mundo.
A vida litúrgica e os problemas da vida

mística começam a interessar as almas mo-
ças. Como terra lavrada que guarda silen-

ciosamente no seio as sementes fecundas

duma futura primavera de flores e frutos,

assim a alma contemporânea se recolhe

intimamente na contemplação dos divinos

mistérios — ; o silêncio que precede todas

as renovações

!

Hoje, nas escolas superiores, as ideas

dominantes são ideas francamente favorá-

veis à Igreja. Mas o que é sobremodo
significativo, é que é o escol da mocidade
— aquela que mais se distingue pela inteli-

gência e pela moralidade — que também
geralmente mais se distingue pelo seu amor
e respeito à Igreja.

O movimento tem ganhado até os pro-

fessores. Vários se teem convertido, ou pelo

menos voltado a práticas religiosas (de

que andavam afastados ). Alguns se fazem

notar até pela sua férvida piedade vivida,

edificando em redor como uma luz que

alumia e aquece sem o sentir. Do antigo
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lente sectário já não há senão um ou outro

raro exemplar. .

.

Para concluir. Hoje nos meios univer-

sitários a profissão de anticlericalismo equi-

vale em regra a uma afirmação de estupi-

dez. As almas dos rapazes católicos de
agora são como aquela pomba cristófora,

onde no rito grego se conserva o Santís-

simo Sacramento — também elas trazem em
si a Deus, mas no coração, que vale mais
que oiro . .

.

20



V

A Reacção católica no Brasil

A reacção do pensamento catliolico, aju-

dada pelo doloroso mas soberbo esfoiço de

Farias Brito, como chefe do espiritualismo no

Brasil, ou melhor, como creador da philoso-

phia brasileira, ajudada por este mesmo ideal

espiritualista, presentido e fielmente defendido

por Nestor Victor, nos domínios propriamente

literários, desde o milagre symbolisla entre

nós, já vae dando os frnetos de oiro de uma
nova phase dc mais coragem, mais ardor,

mais sinceridade . . .

Jackson de Figueiredo.

Portugal e

Brasil

Tendo tomado nas suas mãos o seu pró-

prio destino, o Brasil caminha, com a con-

fiança optimista da sua radiosa mocidade,

na estrada real duma civilização peculiar,
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sob a luz de oiro do Cruzeiro do Sul — para

o mais grandioso futuro.

E Portugal não pode deixar de o saudar,

ao partir para a grande aventura da história,

oheio de promessas de glória — como um
velho pai saúda um filho emancipado, que,

por caminhos novos, parte audaciosamente

a escrever por conta própria, com o sangue

do coração, a sua epopeia.

O Brasil contemporâneo, no ponto de o liberalismo

vista espiritual, é o filho directo do libera-
ma^on,co

lismo maçónico, que dominou o Império e

informou a República, nascida em 1889 (sem
o carácter odioso e sectário, baixamente

jacobino, da República Portuguesa, em 1910,

diga-se em abono da verdade ).

Uma atmosfera mental semelhante à que
por esse tempo vigorava em Portugal enve-

nenava as energias católicas da alma brasi-

leira. Jackson de Figueiredo, que foi pri-

meiro uma vítima dessa atmosfera homicida

e, salvo com a graça de Deus pelo intrépido

esforço dum pensamento audacioso, é hoje o

seu mais decidido executor, define-a assim

:

«athmosphera de indiferentismo religioso,

em que, por fim, se desmoralizavam e apo-

dreciam throno e sociedade, nos vai-vens
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de um incerto philosophismo, de caracter

rigorosamente maçónico »
(

1
).

Devastavam o país, como um flagelo, a

maçonaria, o militarismo e o positivismo —
que corroíam a consciência católica, redu-

zindo-a a um estado de sentimento vago r

sem profunda acção directora na vida.

A nação permanecia cristã por tradição,

sentimentalmente ; mas a Fé, desacreditada

perante o racionalismo imperante, perdera

'o seu poder agressivo de conquista. «Ne-
nhuma resistência se oppunha á avalanche

destruidora do agnosticismo, que, encon-

trando terreno livre e favorável á sua ex-

pansão, se irradiava rapidamente por todos

os domínios da actividade intellectual »
(

2
).

Não é difícil encontrar, nos escritores

brasileiros oriundos do Império, a nota re-

ligiosa, como motivo de inspiração literária,

às vezes com um esplendor de forma e uma
rica orquestração de órgão, que são tão ca-

racterísticos da moderna literatura brasi-

leira (da qual se poderia dizer, como Bilac

disse da música, que é a «flor amorosa de

três raças tristes » ). O anónimo autor de

i
1

) Literatura Reaccionária, 1924, pág. 185.

(
2

) Hamilton Nogueira, Jackson de Figueiredo, O doutri-

nário católico, 1328, pág. 18.
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Uma das fontes da literatura consagrou al-

gumas páginas a esse aspecto da melhor

literatura contemporânea, reunindo várias

preciosas jóias do brilhante tesoiro das le-

tras brasileiras.
(

l
) — Mas a verdade é que

essa nota, salvo o caso de alguns poucos

que foram sempre esforçados e isolados

campeões da crença católica, era como a

longínqua voz dos sinos da cidade submer-

gida que, em certos dias, segundo a lenda

bretã, sucedia ouvir aos marinheiros sobre

as ondas procelosas — apenas o eco senti-

mental duma canção que embalara o berço.

Em balde, no meio do scepticismo de

bom tom, que parecia ser o sinal das inteli-

gências superiores, em balde defendiam os

<
1

) Este trabalho, que devo à amabilidade de Alexandre
Corrêa possuir, viu a luz pública em S. Paulo, em maio de 191G,

(veja desde pág. 75 a 97). — Aí- se citam: de José de Alencar,

« o aristocrata das letras », a admirável descrição da hora da

ave-maria, do Guarany ; de Gonçalves Dias, «o maior poeta

lyrico brasileiro», a poesia Te-Deum ; de Castro Alves, «um
dos fundadores da escola condoreira », as poesias Os Jesuítas

e O Livro e a Cruz; de Joaquim Nabuco, «vulto sympathico

entre os mais sympathicos », um excerpto da sua carta ao Cardial

Rampolla, em prol da abolição da escravatura ; de Brasílio Ma-
chado, «o valente campeão da causa católica», o soneto inspi-

rado pelas palavras : Creio . . . creio . . . Jesus, que Eduardo Prado
pronunciou, entrecortadas por dolorosa agonia, ao morrer ; de José

Carlos do Patrocínio, < o Rochefort brasileiro » das agitações

liberais, uma eloquente profissão de fé; de Fagundes Varella,

que Sylvio Romero considerava « um poeta de grande mérito »,
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direitos postergados da verdade Eduardo
Prado, o amigo de Eça de Queiroz, que
morreria cristãmente, pronunciando as pala-

vras Creio- -. creio--. Jesus, do belíssimo

soneto de Brasílio Machado; Carlos de
Laet, o terso cultor das mais puras rique-

zas da língua, que só depôs a pena gloriosa

quando a mão cançou por fim, ao peso de

oitenta anos de serviço ; Afonso Celso, que,

como Corxeille em França, traduziu (em
verso português ) a Imitação de Cristo ; e

Lacerda de Almeida, jurisconsulto distinto,

que galhardamente maneja a pena de jorna-

lista. « O facto é, dirá Jackson de Figuei-

redo, que a Igreja perdera o contacto

mesmo com os meios literários da nação, e

a poesia do Encontro da Rua da Amargura; de Luiz Guimarães
Júnior, cujos versos se distinguem «pela perfeição e pela belleza

de forma cuidada», a poesia Ao Deserto; de Ruy Barbosa,
« o pontífice supremo da arte-litteratura e da sciencia-politica », a

sua célebre Prece do Natal) de Eaymundo Corrêa, a sua poesia

sôbre Job) de Sylvio Romero, Machado de Assis, Zalina Rolim,

Dl arte de Azevedo e Olavo Bilac, que Jackson de Figuei-

redo justamente chamou « o génio da plasticidade », palavras de

justiça sôbre a missão civilizadora do jesuíta :

Cavalleiro da mystica aventura

Heroe christão . .
.

;

e referências ainda a Affonso Celso, Antonio Thomaz, Carlos
de Laet, * tão versado nos arcanos do vernáculo », Ferreira
Vianna, Magalhães de Azevedo, Coelho Xetto . .

.
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liberalismo

maçónico

nunca em país algum foi mais ridículo ceder

á menor sympathia espiritualista ou catho-

lica » . . . (
1

) O ambiente intelectual tinha-se

divorciado da Igreja : um verdadeiro pensa-

dor como Joaquim Nabuco, um dos homens
maiores do Brasil, não pudera resistir à

letal influência de Renan, e, espírito for-

mado pelo catolicismo, respirava-o à ma-

neira dos que aspiram o perfume dum
frasco partido.

Mas também no Brasil os ventos do espí- Declínio do

rito mudaram de direcção. O liberalismo

maçónico perde cada dia mais prestígio nas

esferas intelectuais. « Não há que estranhar

( diz um brasileiro convertido, que à recato-

lização do pensamento no seu país tem con-

sagrado o melhor da sua intrépida inteli-

gência) que, ao rebate europeo do bom
senso e da fé, se lhe reanimasse também a

consciência christã, e se preparasse quási

festivamente para a luta em prol da sua

libertação espiritual »
(

2
).

Hoje a atmosfera moral do Brasil apa-

rece a um português como francamente

respeitadora da Igreja (o que é pouco para

( 1 ) Prefácio de Cartas a Gente Nova, de Nestor Victor.

(
2

) Jackson de Figueiredo, Literatura Reaccionária, pág. 184.
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os direitos absolutos da verdade, mas é

muito para certo jacobinismo de aventa-

linho). E a êste respeito sintomático o no-

tável discurso que o Ministro das Relações

Exteriores, Sr, Félix Pacheco, fez por oca-

sião das festas jubilares do Cardial Arco-

verde, em junho de 1924, prestando sen-

tida homenagem à missão civilizadora da

Igreja.

Como em Portugal, alguns dos mestres

da anarquia mental brasileira morreram
desiludidos da superstição scientííica que

julgaram poder opor aos ensinamentos da

Igreja, — e pediram-lhe por fim o perdão e

a luz. Tobias Barreto, por exemplo, no

fim de sua vida, segundo sua própria con-

fissão, « já começava a duvidar das suas

dúvidas, e a pôr-se um pouco sério diante

do pensamento da morte, que há de ser

sempre o musageta dos philosophos » e mor-

reu católico
(

1
). Sylvio Romero « quási

repetiu a inquieta atitude de Tobias Bar-

reto em face dos máximos problemas da

vida, e se não voltou, que eu saiba, ao seio

da Igreja Católica, ora tocou a ponta da aza

(*) Jackson de Figueiredo, Pascal e a Inquietação Moderna,

1922, pág. 15.
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na cúpula do Positivismo, ora se acolheu à

sombra de um fecundo tradicionalismo »

Pertence pela idade a esta geração o

médico convertido, Joaquim Felício dos

Santos, se bem que o seu apostolado coin-

cida com a geração mais moderna. Con-

vertido do espiritismo, é hoje um dos

homens mais beneméritos da religião cató-

lica no Brasil. Já há bastantes anos que

êle mantém, à sua própria custa e com gran-

des sacrifícios, um jornal católico — com a

convicção e a coragem dum santo.

O símbolo mais típico desta aventura ruy

intelectual é talvez Ruy Barbosa. Barbo

Ohamou-se-lhe « o maior brasileiro dos

tempos modernos ». Capistrano de Abreu,

o austero historiador, a propósito do seu

jubileu, dizia dele em carta a Manuel de

Sousa Pinto, com sua ponta de ironia: «É
uma organização intelectual extraordinária,

que se pode chamar prussianisada. De gé-

nio, não me dá idea. Admiro-o muito, mas
de longe e com intermitência ». . . (

2
)

Este homem extraordinário, que foi quem
construiu juridicamente o Estado brasileiro

(

1
> id, ib.

(
2

) Artigo de Manuel de Sousa Pinto, publ. no jornal O
Justado de S. Paião, n.° de 23-XH-27.
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e dirigiu o movimento intelectual cio Brasil

durante mais de quarenta anos — resume
na sua evolução mental a evolução do alto

pensamento brasileiro. Revolucionário anti-

-católico na sua mocidade (como os seus

grandes contemporâneos portugueses)— a

partir de 1894, com as suas Cartas de Ingla-

terra, começa a reconhecer o valor da Igreja

para a regeneração da sociedade moderna.

Ao mesmo tempo, consequente consigo

mesmo (quantos falam só para.*, encobrir

o pensamento!), entrega a educação de seu

filho Alfredo aos jesuítas. Depois, quando
volta ao Rio de Janeiro, passa a fazer a

apologia calorosa da acção da Igreja— na

própria casa dêstes inimigos da civilização,

que muito grandes devem ser para suscita-

rem admirações como a de Ruy Barbosa.

Quando sentiu os prenúncios da doença de

que morreria (aos 74 anos de idade, no ano

de 1923), este altíssimo espírito mandou
chamar um padre, e na véspera da morte

confessou-se novamente e recebeu a Ex-

trema-Unção com sentimentos de sincera

piedade.

a libertação A libertação espiritualista do Brasil foi
espiritualista

iniciada nos domínios da inteligência, pelo
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«doloroso mas soberbo esforço» de Farias

Brito.

O simbolismo literário, tal como se encon-

tra em Cruz e Souza, foi ( como em França e

Portugal) a primeira reacção contra o ma-

terialismo ambiente. Á tirania opressora do

scientismo positivista (scientiftsmo, dizem

ainda mais expressivamente os brasileiros),

opunha ele, desordenadamente e sem uma
forte disciplina intelectual, os direitos da

intuição e do sentimento. Com a «grande

e singular personalidade artística de Cruz
e Souza» por exemplo, «cruzado cuja for-

mosa Jerusalém representava apenas uma
miragem » como diz Nestor Victor, adquire

no Brasil expressão poética, embora com
feição cruel e dolorosíssima, a inquietação

moderna. Essa « grande alma religiosa a

quem faltou a verdade religiosa » eleva a

poesia até àquele país dos pensamentos da
beleza, de que falava Schiller, « onde todo

o trabalho acha seu repouso, toda a luta

sua paz e toda a necessidade sua satisfa-

ção ». Quebrava-se a crosta positivista, sob

a qual jazera sufocada a alma humana; e,

através as frinchas abertas, irrompia agora,

erguendo-se para o céu, como flor fresca que
brota dentre as juntas duma tampa sepul-
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oral, a afirmação dolorosa do nosso des-

tino transcendente. O homem readquiria

a sua dignidade em face do mundo, com
« a aceitação e reflexão da própria dor
— para me servir da bela frase de Jack-

son de Figueiredo, — como signal da
nossa superioridade em face de tudo o

mais »
(

1
).

E assim, o simbolismo criou no Brasil

a atmosfera própria ao florescimento duma
filosofia abertamente espiritualista, que fosse

expressão doutrinária desta primeira reac-

ção sentimental.

farias Essa filosofia foi a obra de Farias Brito,

o original « chefe do espiritualismo no

Brazil, ou melhor. . . . creador da filo-

sofia brazileira », como justamente diz

Jackson de Figueiredo
(

2
). Outro crí-

tico brazileiro classifica a sua filosofia

de « o mais alto surto do pensamento no

Brazil»

A sua acção é sob mais dum aspecto com-

parável à de Bergsox em França. Quando
em 1894 começou a surgir a sua obra reac-

f
1

) Pascal e a Inquieta cão Moderna, pág. 24.

(
2

) Afirmações, 1924, pág. 229.

(3) Hamilton Nogueira, obr. cit., pág. 147.
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cionária, dominava no Brasil o scientifismo

:

Tobias Barreto e Sylvio Romero seduziam

ainda as jovens inteligências com o prestí-

gio do seu monismo evolucionista, de barata

importação europeia. Farias Brito, como
Bergson, rompeu ousadamente contra a

pueril religião da sciência, — mostrando que,

irredutível a expressão matemática, havia

um mundo de coisas — o mundo interior —
de cuja solução depende o sentido da vida

humana : o problema moral, o dever, a dor. .

.

Contra o materialismo, afirma a realidade

da consciência ; contra o positivismo ( e nisto

mais ousado que Bergson) afirma o pri-

mado e o valor da inteligência, reabilitando

a metafísica; contra o agnosticismo, afirma

os direitos do espírito e as evidências da

vida moral. A sua grande capacidade filo-

sófica considera, analisa e critica as diver-

sas correntes filosóficas do seu tempo, que

no fundo degradam o homem, — orientando

o seu doloroso e vigoroso esforço próprio

de construção no sentido duma sistematiza-

cão espiritualista da vida, que chegou a vis-

lumbrar na Igreja. Como disse Jackson de

Figueiredo, « Farias Brito combate todos

os erros que infelicitam o mundo contem-

porâneo, e não consegue nunca reconhecer
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a verdade, que sabia existir, adivinhava e

procurava »
(

1
).

Já o ilustre jesuíta brasileiro P.
e Leonel

França notou as semelhanças que Farias

Brito tem com Bergson. Ambos ocupam na

história espiritual dos seus respectivos pai-

ses um nobre papel de libertadores das ca-

deias positivistas ; ambos restauram o espi-

ritualismo e o mundo interior da alma na

intelectualidade contemporânea; e ambos,

abrindo os caminhos que conduzem à Igreja

Católica, ficam fora dela, como guias que

não chegam a entrar no lugar santo que

indicam.

Se Farias Brito não iguala Bergson em
sugestão literária, supera o pela sua con-

fiança na razão, aproximando-se, sob este

ponto de vista, muito mais daquela filosofia

tomista, que o filósofo francês chamou « a

metafísica natural da inteligência humana».
Quem quisesse definir as tendências íntimas

das duas incompletas filosofias, teria talvez

que dizer que a de Bergson confina com o

panteísmo evolucionista, emquanto a de Brito

conduz a certo pampsiquismo panteísta. His-

toricamente consideradas, quero dizer, inte-

(
1
) Durval de Moraes e os Poetas de Nossa Senhora, pág. 72
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gradas no quadro da evolução do pensa-

mento contemporâneo, têm ambas o signifi-

cado de uma ressurreição espiritualista.

«Ressurreição espiritualista» é justamente

o nome com que Almeida Magalhães dis-

tingue a acção do Bergson brasileiro. E efec-

tivamente « espíritos das mais diversas pro-

cedências intelectuais — diz um dentre os

mais ilustres— surgiram de alguns annos

para cá, fazendo do seu nome bandeira das

reivindicações espiritualistas no scenário das

nossas lutas intellectuais *

Expoentes desta ressurreição são, para

citar só dois novos que todavia não perten-

cem à Igreja, Ronald de Carvalho, o autor

duma Pequena história da literatura brasi-

leira, um livro « liberto das dolorosas adap-

tações de escolas materialistas», e Tasso da
Silveira, o poeta de quem um intransigente

católico escreveu : « flor augusta de moci-

dade, ave de azas poderosas e brancas, em
que revejo o que houve de bom na minha
adolescência, em que descanço as minhas

formosas esperanças ... »
(

2
).

(
1

) Jacksox de Figueiredo, Pascal e a Inquietação Moderna,

1922, pág. 25.

(
2

) Jackson de Figueiredo, 0 Crepúsculo interior, 1918,

pág. õ.
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A reacção do Hoje é incontestável que o pensamento
pensamento

católico começa a readquirir prestígio e
católico Y * ^ o

poder de conquista no mundo intelectual.

Restauram-se as pontes de ligação entre a

doutrina eterna da Igreja e as diferentes

formas da actividade do espírito — num
consciente esforço de recatolização da men-
talidade deformada pelas mentiras conven-

cionais. Perante as esferas intelectuais mais

vivas, a Igreja não é uma múmia embalsa-

mada, do museu da história, que se venera

com saudosa piedade ; é a mestra viva que

tem sempre uma solução firme, neste qua-

dro cinematográfico de opiniões efémeras,

para todos os problemas novos, verdadei-

ramente humanos, como os teve para os

que já são velhos.

A grande figura apostólica de D. Sebas-

tião Leme, que dirige a actividade católica

do Rio de Janeiro, não pouco tem concorrido

para que o pensamento católico adquirisse

« este rytmo necessário a toda a acção com-

bativa » — e que espanta talvez, não só a

raça desses « pacíficos conservadores, bon-

zos do judaísmo universal, parasitas da

árvore pagã do Estado moderno », de que

tão justiceiramente fala Jackson de Figuei-
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redo mas até essa «maioria asfixiada»

da massa católica, «maioria ineficiente...

esquecida dos seus deveres, sem consciência

dos seus direitos », de que falou aquele ilus-

tre prelado na sua saudação à diocese de

Olinda.

Mas é forçoso confessar que as causas

deste sentido social mais extenso do Cato-

licismo são diversas. No domínio propria-

mente intelectual (em que aqui me confino),

não pode deixar de se levar em conta a evo-

lução mental que acaba de ser exposta.

O feliz concurso de brilhantes conver-

sões de jovens intelectuais revela um duplo

facto : o descrédito da incredulidade e a

atracção da Igreja. Estes dois factos podem
resumir-se num só : a reconquista do pen-

samento católico. Lembro, por mais céle-

bres, as conversões de Jackson de Figuei-

redo e de Durval de Morais.

Convertidos no esplendor da mocidade,

trazem à causa da Igreja, com a graça da

sua idade, o ardor dum proselitismo cons-

ciente.

Outros ficam ainda debatendo-se « entre

as chamas, não mais da dúvida, mas da

(
1

) A Coluna dc Foyo, 1925, pref.

21
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saudade do erro >, já sob a influência da

Igreja, sem se decidirem a dar o passo de-

cisivo. Tasso da Silveira, por exemplo,

declara por si: «Considero a Igreja Catho-

lica como a fiel depositaria da doutrina de

Christo na sua mais pura expressão... O
pensamento catholico é o único que na deso-

rientação geral do tempo presente sabe

seguramente do norte para que caminha.

Por isso mesmo a sua grandeza é insupe-

rável. Não vejo o que a possa derribar. .

.

E eu não sei o que será de cada um que

for verdadeiramente conhecendo a doutrina

catholica em sua pureza original »
(

1
).

jackson de O represeniatif mau desta brilhante ge-
figueiredo

ra ção altivamente católica, em cujas mãos
se ergue o facho aceso da Fé, é sem duvida

nem favor Jackson de Figueiredo. Os no-

vos o saúdam, pela boca de Hamilton No-

gueira, por exemplo, como « o mestre », « o

guia ». E, cônscio das suas responsabilida-

des (porque também este tem cura de al-

mas), ele caminha na frente de todos a

correr .

.

Jackson de Figueiredo encontrou a ver-

(*) Cit. por Jackson de Figueiredo, A Columna de Fogo,

pág. 174.
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dade na Igreja, depois duma longa peregri-

nação. No áspero caminho, ràpidamente

percorrido, encontrou muitos falsos mes-

tres, cujas palavras ouviu e lhe soaram

como o som do vento que passa entre mú-
sicos canaviais; dum dêles, porem, Farias

Brito, disse com comovida e grata re-

cordação: que foi aquele a quem coube

abençoar, em nome de Deus, a estrada

que vem percorrendo. Em 1918, o mes-

tre da nova geração caía aos pés do

Senhor, na atitude única que toma todo

aquele que tem a graça de O conhecer :
—

de joelhos

!

Jackson de Figueiredo pôs desde então

toda a intrepidez do seu espírito e todo o

calor do seu coração ao serviço da Igreja,

em que vê a única salvação do homem
universal e a educadora possível do

Brasil.

Nesta declaração dum de seus livros re-

sume um programa inteiro, que honra quem
o concebeu : «... só vejo no mundo um
ideal á altura duma verdadeira consciên-

cia: servir á Igreja, defende-la, espalhar

cada vez mais o seu espirito, aponta-la como
único refugio da bondade e do amor, como
única força contra a força, como amparo,
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único realmente seguro, á inteligência e á

sensibilidade »
(

1
).

Com efeito, em sua actividade literária,

este grande crítico brasileiro tem andado à

procura do catolicismo latente na obra dos

seus mais ilustres compatriotas, com um
universal poder de compreensão, afim de

restabelecer sobre as letras a influência da

única doutrina que compreende, explica e

salva tudo que é humano (católico quer di-

zer universal).

Nâo resisto ao prazer de citar as suas

belíssimas palavras : «... mostrar em cada

um dos escriptores tidos e havidos por ini-

migos da igreja, o quanto elles têm de Chris-

tianismo, de Catholicismo, é como que rom-

per a treva a uma ignorância, que por ahi

blasona ódios contra a verdadeira Igreja,

revelar a muitos orgulhosos e a não menor
numero de descuidados o nome do « Deus
desconhecido » a quem, como os athenienses

do tempo de Paulo, adoram no fundo do

coração »
(

2
).

I Quantos seriam capazes desta nobre
confissão, em que se declara: «um catholico

(') A f/irmações, pág. 0.

(
?

) Cit. por Hamilton Nogueira, obr. cif., pág. 157.
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na mais rigorosa accepção do termo; um
homem que abdicou conscientemente do seu

individualismo nas mãos amantíssimas da

Igreja Oatholica »? (*)

Êste sabe bem o que significa possuir a

Verdade : o primeiro dever da inteligência

em face dela e entregar-se-lhe docilmente, o

segundo é espalhá-la caritativa mas intran-

sigentemente.

Como manifestações principais desta

reacção do pensamento católico no Brasil

citarei apenas o Centro D. Vital, o nome de

alguns apóstolos da pena mais meus conhe-

cidos, a Faculdade de Filosofia de S. Paulo

e a formação católica que começa a receber

certa elite das escolas.

O Centro D. Vital agrupa no Rio de Ja- centro

neiro, sob a direcção espiritual de Jackson d
'

v,tal

de Figueiredo, um brilhante núcleo de

jovens escritores, que trazem à integral afir-

mação católica todo o ardor da sua moci-

dade. Nomearei entre outros, Perillo Go-

mes, « o jóvem e notável crítico para quem
a crítica e uma disciplina », autor de vários

livros de defesa religiosa; Hamilton No-

; Puical f. (i Ihífuielação motlcnut, preí.
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gueira, o teórico da ordem, autor dum lím-

pido estudo critico sobre Jagkson, como
doutrinário católico ; Jonathas Serrano,

que realiza, no meio brasileiro, segundo

Jackson, « o perfeito equilíbrio do espirito,

senão aquele suave e ao mesmo tempo
poderoso typo de humanista devoto, de

que Brémond nos apresentou tantos e tão

belos exemplos na gloriosa historia das

letras de França, pelo menos em rigor,

o do humanista catholico » ; Durval de

Morais, um poeta que é « hoje o maior

de entre os poetas brazileiros em que o

sentimento religioso se apura em traços

culturais de puro catholicismo » ; e vários

mais, cujos nomes figuram com honra no

elenco da colecção Eduardo Prado, ou nas

laudas da revista A Ordem.

Pela sua acção contra-revolucionária, es-

tes jovens procedem todos espiritualmente

de José de Maistre, e oferecem grandes

afinidades com os integralistas portugueses.

Em relação a Maurras, cuja clara doutrina-

ção contra a anarquia moderna admiram e

perfilham, ainda antes de Roma ter denun-

ciado o paganismo latente da construção

maurrasiana, já a sua inteireza de fé os tinha

advertido que ela conduzia à «submissão de
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tudo à ordem civil», pelo desconhecimento

da ordem sobrenatural.

Justamente disse um crítico francês, re-

ferindo-se a Jackson de Figueiredo, que
« a pátria ainda o preocupa mais do que um
regimen, e a religião, mais do que os par-

tidos ». A sua fórmula de restauração cató-

lica ajusta-se muito melhor aos princípios

do Centro Católico Português, apenas com
uma tonalidade muito forte de intransigente

nacionalismo

Há ao lado dêstes, outros apóstolos da Bscntoret

pena, que no domínio das letras trabalham
catollcos

fadigosamente pela recristianização mental

do Brasil. Não me é possível declinar aqui,

i
1

) Leiam-se, por exemplo, estas clarividentes palavras, em
Literatura Reaccionária, 1924, pags. 124-5 : — «... a ilusão dos

que figuram que é só querer fundar um partido catholico e vê-lo

surgir vitorioso ... O que é preciso é trabalhar, polir, mo-

delar a consciência catholica, e isto só é possível se os princípios

de obediência e absoluto respeito ás autoridades ecclesiasticas

predominam na acção social do individuo catholico, chamado a

unir-se a outros indivíduos, para uma acção social catholica, de

caracter collectivo . . . Cada obia catholica não tem sómente o fim

a que directamente se propõe. Tem outro mais elevado, por isto

que é catholica, e é o de refazer essa atmosphera benéfica ao de-

senvolvimento da Igreja, que só será realmente benéfica no dia

em que o Estado, isto é, um instrumento de Deus para o bem
do homem, seja movido pelo mesmo espirito de fé em Jesus

Christo, que 6 a segurança mesma da consciência de cada um dos

indivíduos que o compõem ».
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com respeito e íntimo alvoroço de coração,

os nomes de todos esses beneméritos irmãos

de além-mar. Do P. e Leonel França, jesuíta,

se escreveu já que êle « ó, como pensador,

entre os seus contemporâneos ( e assim, como
que se fez de golpe), a gloria mais pura, e

aquella a que a pátria brazileira confia, neste

momento, as suas maiores e rnaiV nobres

esperanças quanto á recatholização do seu

ambiente propriamente intellectual ». Soa-

res de Azevedo, que adoptou como sua a

pátria onde ouve falar o mesmo idioma que

aprendeu com o leite, e um vigoroso jorna-

lista cuja pena, ao descrever sobre o papel

linhas másculas e nervosas, tem sciutilações

que lembram o melhor oiro da pena dos

nossos grandes escritores. O Dr. Eugénio

Vilhena de Morais ainda há pouco renun-

ciou à sua cubiçada situação dentro da tra-

dicional folha, Jornal do Comércio — só por-

que êste poderoso jornal deu guarida a

uma colaboração ofensiva dos delicados

melindres da sua consciência católica.

Faculdade A Faculdade de Filosofia de S. Paulo,
io Fiiosona

sus tent;ada pela magnífica munificência de

D. Miguel Kruse, o óptimo Mecenas abade

de S. Bento, dirige-se directamente ao escol
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da mocidade intelectual, forneccndo-lhe uma
sólida disciplina católica do pensamento,

sob a égide de S. Tomás. Agora mesmo
prepara ela, pelas mãos seguras de Ale-

xandre Corrêa, uma tradução portuguesa

da Suma Teológica do Anjo das Escolas —
empresa em todo o sentido digna do labor

duma Faculdade. Assim inicia ela o pro-

grama da superior educação católica do
Brasil, — o qual não pode ser levado feliz-

mente a cabo sem adoptar estes pontos

essenciais : uma forte formação clássica, pelo

estudo sério das humanidades; uma escla-

recida cultura filosófica, pelo estudo pro-

fundo de S. Tomás de Aquino ; e uma ampla

e actual instrução religiosa, pelo estudo vi-

vido da teologia.

A mocidade académica começa a ser agi- Mocidade

tada pelo novo espírito. S. Tomás, segundo académica

me informa o meu amigo Alexandre Correa,

já não é apenas uma citação erudita, de

rodapé de página pesada; mas ganha todos

os dias direitos de cidade, sobretudo nas

Faculdades de Direito. À roda das grandes

escolas tem-se formado agremiações inte-

gralmente católicas, para defesa e formação

da fé tenra dos seus consócios. Merece ser
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citada à parte, por exemplo a União dos

Moços Católicos. As ordens religiosas tem

desempenhado aqui um benemérito papel.

Mas um português não pode deixar de fazer
.

uma menção especial, aliás bem merecida,

a uma glória de Portugal, o P.
e Conceição

Cabral, que na Baía se vem há anos consa-

grando à superior formação católica da mo-

cidade brasileira.



Resumo e Conclusão

Tu ! que tanto tempo procurei, e só achei

tão tarde. .

.

Newman.

De tudo quanto precede, a conclusão

impõe-se.

A última palavra da experiência intelec-

tual do « século das luzes » é uma palavra

de desengano. O alto pensamento contem-

porâneo, herdeiro dessa experiência, co-

meça por um acto de Fé, regressando à

Igreja

:

Na mão de Deus, na sua mão direita

Descançou afinal meu coração.

Do palácio encantado da ilusão

Desci a passo e passo a escada estreita.
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Esta aventura do pensamento moderno
tem excepcional significação: 1.° o pensa-

mento moderno (aliás nascido no seio da

civilização cristã) abandonou o ensino da

Igreja, julgando, no deslumbramento das

conquistas da Sciência, que esta era a única

mestra da verdade; 2.° depois de a explorar

em todo o sentido, pedindo-lhe em balde a

doutrina da vida (sem a qual nem o homem
subsiste como Homem, nem a sociedade

subsiste dignamente) reconhece que por

definição ela a não podia dar — que fora da,

Igreja não há salvação; 3.° descobrindo

assim, novamente, pela própria experiência

da incredulidade, a afinidade essencial que

liga a Religião Cristã e a natureza humana,

volta de novo a acatar a autoridade da

Igreja ; 4.° é precisamente no pensamento

mais elevado e mais independente, dentre o

escol das inteligências humanas mais culti-

vadas — portanto, as que melhor puderam
apreciar o valor da experiência da incredu-

lidade— que chegam os que espontanea-

mente vem de novo submeter-se ao magis-

tério da Igreja; 5.° esta experiência faz se

quási inteiramente fora da esfera de in-

fluência do ensino católico, sendo a des-

coberta da Igreja verdadeiramente como
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que uma descoberta da alma contempo-

rânea. . .

àQue há, pois, na Igreja, que assim

atraia e satisfaça o homem moderno ? g Acaso

a nossa alma será 4 naturalmente crista >,

como pretendia Tertuliano?





CAPITULO V

A alma contemporânea e a religião

TESE - Que a Igreja Católica corres-

ponde às aspirações mais pro-

fundas e universais da natureza

humana.

Si MÁRIO :

Introdução: Posição do problema perante a his-

tória e a psicologia.

I. Os postulados cristãos da natureza humana : o

facto universal ; necessidade dum acréscimo

de luz para resolver o problema do destino

humano ; necessidade dum suplemento de

força para o atingir; a escola sociológica de

Durkiieim e o sentimento religioso; con-

clusão.

II. A crise moderna e a Igreja: a significação da

crise moderna ; a criso da certeza, e a Igreja
;

a criso da moral, e a Igreja.



II í. A equação divino-humana : carácter único da

Igreja, de correspondência a um apelo univer-

sal ; a Igreja, e o acréscimo de luz à inteli-

gência humana ; a Igreja, e o suplemento do

força à vontade humana ; a plenitude do

homem perfeito na Igreja; a deificação do

homem pela Igreja ; a doutrina católica da

penitência; a Igreja e o desprêzo dos bens

do mundo; se a Igreja 6 inimiga da vida.

IV. Conclusão final.



Introdução

ertuliano exprimiu uma verdade Posição

profunda, ao afirmar que « a nossa
d0 proWei

alma é naturalmente cristã ». —
Está aí a razão de ser da atracção que a

Igreja exerce sobre todas as almas de boa

vontade. Procuram-na, para se encontra-

rem a elas mesmas. Pode-se neste sentido

repetir, com Manuel Ribeiro, que « não se

é um santo senão na medida em que se é

humano »
(

1
).

Aplica-se maravilhosamente à alma con-

temporânea o célebre dito de Pascal : « não

me procurarias, se me não tivesses encon-

trado »
(
2

). O sentimento da falta de Deus

(
1

) A Ressurreição, pág. 229.

(2) Mislère de Jesus.

22
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e a prova de que Ele nos atrai. Se O procu-

ramos, ó porque Ele nos falta ; e se nos falta,

é porque de algum modo sentimos a Sua

presença, como uma barra de ferro cujo es-

tado magnético se modifica sob a influência

dum íman invisível. Mais rigorosamente,

Deus falta-nos, porque somos feitos para

Ele. S. Agostinho, que fez toda a peregri-

nação do erro e do pecado, sempre porém
insatisfeito como a agulha magnética em
busca do norte, exclamou por fim : « Crias-

tes-nos para Vós, Senhor: e eis que o nosso

coração não descansa, em quanto não re-

pousa em Vós »
(

1
).

Ora êste apelo para Deus ó um facto

universal. Onde quer que encontremos o

homem, aparece-nos sempre ultrapassando,

pelas necessidades do espírito e pelas as-

pirações do coração, os limites do mundo.
Como diz o autor da Ressurreição, por

boca de Pio dell'Anima, o ateísmo é « uma
mutilação do espírito e a decadência últi-

ma »
(
2
), aliás existindo só em épocas de

dissolução e como caso excepcional. Sem-
pre o homem para ser Homem sentiu a

(M Confissões, liv. i, n.° 1.

(
2

) A Ressurreição, pág. 289.
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necessidade dum acréscimo de luz para re-

solver o problema do seu destino, e dum
suplemento de força para o alcançar.

p. Declarar se há ilusório este facto? —
Mas ele traduz necessidades universais, as

mais profundas e instantes. Ser homem, ó

senti-las : pode-se abafá-las, mas mutilamos

a própria natureza. O ateu é « um aborto

espiritual» Porque a alma humana
tende de todo o seu ser para Deus — ver-

dade absoluta, justiça perfeita, bondade
omnipotente, realidade infinita: não tende

para Ele para se perder Nêle
;
mas para

eternamente se achar. Negar Deus e a

Religião ó pois negar o próprio homem,
fazer dele um contra-senso vivo, não sei que

desejo imenso aberto para. .. o nada
(

3
).

Pois quê ! « toda a maré denuncia para

além das núvens um astro vencedor; ^só

a incessante mare das almas palpitará para

um céu vazio», como disse Curel?
(

3
).

A alma contemporânea sente-o particu-

larmente, pois, tendo abandonado o magis-

tério da Igreja, debate-se hoje numa ter-

(
1

) A Ressurreição, pág. 289.

(
a

) Firmin (Loisy), na Rerue

abril, pág. 203.

(

3
) La Noutelle Icfalej Àct. m,

du Clergé Français, 181)9, 1 de

se vi.
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rível, dupla crise — a crise da certeza e a

crise da moral. Quis fazer novamente a

experiência das suas forças, armada agora

com todos os recursos da Sciência moderna
— e ei-la reconhecendo a sua miséria no
domínio moral, pois não só não pode satis-

fazer as suas aspirações mais profundas

duma vida maior, mas não consegue sequer

manter-se dignamente no terreno das ver-

dades racionalmente acessíveis.

Em perfeita correspondência com este

apêlo universal ( que faz parte da definição

do Homem, tão fundamental êle é
!
), há na

história da humanidade um facto único,

trazendo na sua própria existência o teste-

munho do seu carácter transcendente, o

qual se apresenta como a resposta de Deus :

— a Igreja Católica. Ela ajusta-se perfeita-

mente àquelas necessidades religiosas da

natureza humana, como se tivesse sido feita

para elas. O homem sem ela não é só um
mistério, é um absurdo; com ela, escla-

rece-se e atinge aquela plenitude do homem
perfeito, de que falava S. Paulo (*).

E assim se verifica a equação humano-
-divina, pela qual o homem atinge a pleni-

(M Ad. Eph.
f

iv, 13.
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tude da vida, numa perfeita harmonia com
o Universo, como entreviu o escritor inglês

Chçsterton, há pouco convertido :
— « Des-

cobri no mundo um buraco. . . e, por outro

lado, ressaltando na teologia cristã, uma
saliência em ponta. Ora a ponta, que ha-

via no dogma, ajustava-se exactamente ao

buraco, que havia no mundo : evidente-

mente fora feita para entrar nele. Neste

momento, teve lugar a assombrosa expe-

riência : desde que as duas partes das duas

máquinas se encaixaram, tudo o mais suces-

sivamente se adaptou e ajustou com uma
exactidão fantástica »

(
1

) . .

.

(
5

) Documentation Cathollque, 1922, n.° de 14 de outubro.
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I

Os postulados cristãos da natureza humana

Anima naluráliler Christiana.

Teiituliano.

o facto Desde que o homem existe, pediu à
religioso Religião um acréscimo de luz para resolver

o problema do seu destino, e um suple-

mento de força para o atingir. E um facto

universal, que se verifica em todos os tem-

pos e em todas as latitudes, qualquer que

seja o grau de civilização do homem. Per-

tence, pois, à natureza humana.

Necessidade

dum acrés- jjm acréscimo de luz para resolver o
cimo de luz

.

problema do seu destino,

-o problema ^ Pr°blema do nosso destino é o nó
do nosso des- central de todas as religiões. E o enigma,

cuja resolução iluminará todos os demais.
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(j
Quem somos, donde vimos, para onde

vamos ? Não há acção humana que não

implique uma resposta a este problema

prévio, porque a que o evita já ó uma.

O homem, porém, nunca conseguiu res-

ponder plenamente, por si só — e por isso

tem recorrido sempre à Religião, apelando

para Deus. Como Boutroux reconhece,

« o eixo da vida religiosa é o interesse que

toma o indivíduo no seu destino pes-

soal »

O homem carece absolutamente de o o sentido

resolver, para viver. Com efeito, o indiví-
de viver

duo não é na criação um ser passivo, que

se limitasse, como pretendia certo diletan-

tismo inumano, a contemplar indiferente-

mente o espectáculo do universo e da vida,

a qual seria apenas, segundo Gide, « um
fruto delicioso para lábios ávidos de dese-

jos ». Tendo que intervir também nele pes-

soalmente (nunca deixamos o mundo como
o encontramos : a soma do bem ou do mal
terá sido aumentada ou diminuída com a

nossa acção, ou a nossa inacção); tendo

que intervir, o homem precisa de se deter-

minar, de decidir, de escolher. Como ser

(

1
) Préface de VExpét ience reliyirnsp, de W. James, pág. XV.
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activo que é, não pode deixar de tomar um
partido na vida: porque os que supõem
que não tomaram nenhum, de facto já o to-

maram — e o pior! Agir é tomar uma po-

sição, é diminuir o campo do indetermi-

nado, é limitar a nossa impersonalidade

pela afirmação positiva da pessoa. No fundo

de toda a acção humana, há uma determi-

nação, logo uma orientação, um sentido.

Viver humanamente implica sempre, por-

tanto, um juízo, uma preferência, um amor. .

.

E evidente que é da solução do pro-

blema do nosso destino que depende o do

sentido da vida humana. Só pelo teor da

nossa vida, já implicitamente o resolvemos.

Abster-se, ó ainda resolvê-lo de algum modo
— é viver como se não tivéssemos nenhum,
decidirmo-nos pràticamente pelo não. A in-

diferença é também uma forma de acção: —
deixando de fazer. Ou vivemos como quem
deve sobreviver à vida presente— e então

esta ó sacrificada à outra (matamos em nós

o que é mortal, para salvar o que é eterno,

alargando assim infinitamente a Vida); ou
vivemos como se a vida presente fosse toda

a vida do homem— e então, além de dimi-

nuir a Vida, destruindo aspirações profun-

das que se manifestam com ela, já opta-
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mos... por uma solução. Porque, como
diz Pascal, «todas as nossas acções e pen-

samentos devem tomar caminhos diferentes,

consoante há ou não há a esperar bens eter-

nos » Não há que fugir daqui: todo e

qualquer género de vida encerra necessa-

riamente uma determinada concepção da

vida.

Mas a indiferença em relação ao proble- i mportancia

ma do nosso destino, quando existe, « é
d0 i)roblema

monstruosa », segundo pensava Pascal. « A
imortalidade da alma ó uma coisa que nos

importa tanto, dizia êle, que nos toca tão

profundamente, que ó preciso ter perdido

todo o sentimento, para ficar indiferente ».

Não há consciência de homem, perante a

qual ela algum dia se não tenha posto.

Pode-se evidentemente abafar o trágico

problema, e adormecer no hábito mental da

sua ausência— mas não será nunca sem
destruir alguma coisa de nós mesmos. E,

nos momentos supremos da vida, quando

o homem desce, pela dor ou pela morte, ao

fundo da sua miséria, ou quando se eleva

pelo heroísmo à tensão máxima da sua alma,

o problema reaparece tenaz, como flor que

(

1
) Pensumentos.
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rompe por uma frincha através dos gelos,

a anunciar a existência debaixo dêles duma
vida reprimida.

incapacidade Porém, o homem abandonado a si mesmo

resohrer
n^0 V°^ e de maneira cabal resolver preci-

samente o único problema que é verda-

deiramente necessário. A Sciência é inca-

paz, por definição. A filosofia poderia em
absoluto atingir algumas verdades, que inte-

ressam ao nosso destino, como a imortali-

dade e certos princípios da vida moral—
mas de facto não as atinge nunca sem êrro,

fora da Revelação cristã, nem as verdades

que ela atinge são todo o destino do homem.
Mesmo no domínio das verdades natu-

rais, ^será a filosofia moderna que nos há-de

conduzir à certeza, se ela duvida de si

mesma? « Como poderei eu fiar-me em ti,

dizia Bossuet, ó pobre filosofia ! Pois que

vejo nas tuas escolas senão contenções inú-

teis, que não terminarão jámais! Aí for-

mam-se dúvidas, não se pronunciam deci-

sões »
(

1
). Historicamente considerada, a

filosofia não pode ser uma « mestra de vida ».

urgência Todavia o homem precisa imperiosa-
da soiuçao

mente duma solução clara, terminante, se-

(*) Sermon sur la Loi de Dieu.
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gura. Comte apelou para a autoridade,— pois

que nem o indivíduo, nem a espécie, suo

destinados a consumara sua existência numa
actividade estòrilmente raciocinadora, dis-

cutindo sem fim sobre o modo de viver. A
totalidade do género humano (salvo uma
fracção imperceptível, votada por natureza

à contemplação) ó destinada à acção. Ora,

toda a acção supõe princípios directores,

que as massas não tem nem meio, nem
tempo de estabelecer ou até de verificar, a

não ser aplicando-os. « Isto motiva, concluía

Comte, duma maneira decisiva, a existência

duma classe especialmente ocupada em for-

necer, às outras, regras gerais de conduta,

sem as quais não podem passar, e tão pouco

podem formar por si »
(

1
). — Mas 4 em nome

de quê decretará a autoridade as suas reso-

luções, a ponto de satisfazer o espírito

humano, comunicando-lhe certezas absolu-

tas? Ou preconizar se há uma nova espécie

de escravidão intelectual, visto que o homem,
por mais inculto, não pode, em matéria do

espírito, submeter-se dignamente senão à

autoridade da verdade?

Numa palavra, se se interroga o homem,

(*) Syslème de politique positive
t
Ap. T. iv, pág. 203.
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tal qual psicológica e historicamente nos é

dado, concluir-se há que a natureza humana
tem necessidade da Revelação Cristã (como
aquele acréscimo de luz, sem o qual o homem
não pode plenamente resolver o problema

do seu destino).

Necessidade Um suplemento de força.
dum supie- ^ um jacto atestado por toda a história,

mento 1 7

do fôrça que o homem sempre reconheceu a sua fra-

queza — e procurou na Religião o meio de

a suprir com a protecção divina. « O que a

religião se propõe, diz Boutroux, são antes

de tudo meios eficazes não só de conhecer,

mas de praticar efectivamente o seu dever.

Resulta isto do pensamento de que as ideas

puras não bastam para mover a vontade : o

que produz o ser ó o ser. Ora ela oferece

à virtude humana, para a ajudar a existir e

a elevar-se, o apoio da perfeição divina »

(

1
).

Todas as religiões, com efeito, trazem ao

homem a esperança dum suplemento de

fôrça, de que êle absolutamente carece :
—

que a sua oração é ouvida, que a sua dor

tem um sentido. . . Os actos essenciais da

vida religiosa foram sempre a oração e o

(
1

) Science et ReUgion, pág. 373.
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sacrifício. Quer dizer, do fundo da natureza

humana eleva-se em todos os tempos a voz

da sua impotência, clamando o auxílio de

Deus.

A oração é, como se diz na Ressurreição a oração

de Manuel Ribeiro, « uma comunhão supe-

rior ». Quem ora, une-se a Deus : ergue-se,

portanto. O homem firma-se assim na pró-

pria Divindade. É a própria lei da vida que

nos impele, como um instinto, a recorrer a

Deus. É absolutamente certo que o homem,
abandonado a si mesmo, não pode moral-

mente ser fiel ao dever, sem desfalecimen-

tos. Há casos em que o dever nos parece

superior às nossas forças — e até nos impõe
a obrigação de morrer ! Mas até nesses

casos, quando o homem diz, não posso mais /,

a consciência grita sempre, deves! Que
fazer? Só há um meio, como nobremente

apontou o filósofo Boutroux, — o meio que

indicou o Cristianismo, que um Pascal
seguiu, que um Maine de Biran descobriu,

que ajudou a formar todos os santos : pedir

o auxílio divino, implorar, rogar, orar.

O sacrifício corresponde a um senti- o sacrifício

mento universal: a necessidade de expia-

ção e purificação. Não há ninguém, por

mais perfeito que seja, que se não sinta
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réu de pecado; e ate melhor o sentimos,

quanto mais nos aproximamos de Deus
(porque nos vemos na Verdade). Só há

duas categorias de indivíduos que estão

contentes consigo: os absolutamente maus,

talvez, e os. . . parvos. (E bem parvos são

os que nunca entram dentro de si, para se

conhecerem — se por parvoíce se entende

certo grau de loucura, e por loucura a

perda da posse de nós mesmos. . .). Como
Bossuet viu com olhos de águia, a nossa

miséria revela-se no «inexorável tédio»

que constitui o fundo da vida humana: a

alma que a si mesma se ama e procura

com excesso não se pode suportar, logo

que se acha a sós consigo própria, a soli-

dão causa-lhe horror, encontra nela um
Vazio infinito. . . Littré, aliás cognominado

por certa dama cristã de « um santo que

não cria em Deus», ainda antes da pro-

fissão expressa da Fé (se é que chegou até

aí. . .), tinha uma contrição tão viva da vai-

dade da sua vida, que confessava humilde-

mente as menores faltas ao Padre Huvelin.

Mas ^ouvir-nos há Deus? Qual o meio

de satisfazer a sua justiça — de nos puri-

ficarmos, de nos santificarmos? Toda a

oração e todo o sacrifício representam o
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apelo da humanidade — apelo constante,

brotando das raízes da vida humana, como
voz da natureza. ^ Mas ouvi-lo há Deus?
e, se o ouve, acaso terá respondido algum

dia?

Numa palavra, a história e a psicologia

postulam a Revelação Cristã ( no sentido de

que revelam a necessidade humana do

auxílio divino ).

A moderna escola sociológica de Dur- Crítica da

kheim, convindo em que a Religião é « a
es

,

cola S0
Í

C1°"

1 ° lógica do

forma capital da vida social > e tem por dorkheim

objecto « elevar o homem acima dêle pró-

prio e fazer-lhe viver uma vida superior à

que levaria, se obedecesse unicamente às

suas espontaneidades individuais », — pro-

cura contudo excluir todo o seu conteúdo

sobrenatural, atribuindo-lhe uma origem e

valor puramente social (o que é destruí-la).

A escola sociológica conduz, portanto,

ao culto duma religião. . . ateia!

Mas começa também por pôr aprioris-

ticamente três preconceitos. — Preconceito preconceitos

positivista, porque, antes de toda a obser-

vação, rejeita por anti-scientífico todo o

recurso a um mundo transcendente como
implicado na noção de Religião. — Precon-



352 A ALMA CONTEMPORÂNEA E A RELIGIÃO

ceito sociológico, porque, considerando na

Religião apenas o aspecto sociológico, logo

conclui ilegitimamente que não há senão

esse. Ora, além do elemento sociológico,

há também o elemento intelectual. E ó êste

que é essencial, origem e fundamento dos

demais. Uma religião que não é verdadeira

para o fiel que crê nela, deixa de existir

como Religião ! — E preconceito evolucio-

nista, porque supõe, sem o demonstrar,

que todas as religiões derivam, por dife-

renciação progressiva, de certas formas

elementares (aliás arbitràriamente esco-

lhidas).

Assim a escola sociológica francesa,

embora invocando a todo o passo o estudo

escrupuloso dos factos (como quem pre-

cisa de o repetir voluntariosamente, para

se convencer a si próprio) assenta no fundo

sobre um sistema filosófico preconcebido

:

é « um esforço enérgico e perseverante

para enquadrar os factos na série das

noções que são tiradas do postulado inicial »,

como diz Lolsy.

não respeita Com efeito, a escola de Durkheim não
03 factos

respeita os factos. Se há facto manifesto,

é que as noções religiosas não tem uma
origem social. — Em primeiro lugar, a vida
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colectiva pode certamente amplificar, alar-

gar, elevar os sentimentos humanos, mas
supõe estes já existentes, em vez de os

criar. Independentemente da sociedade,

o homem tem necessidade de compreender

as coisas, de realizar certo ideal de per-

feição, que lhe é conatural, de se apoiar no

poder que governa o mundo— donde o

fenómeno religioso. — Em segundo lugar, o

sociologismo confunde o ideal com a socie-

dade. A sociedade é um facto que se nos

impõe, e porventura nos domina; o ideal,

até quando colectivo, reduz-se sempre a

uma idea, a uma representação concebida,

procurada, amada pelo indivíduo. Uma
força que nos esmaga, sofre-se, se não é pos-

sível evitá-la; para a respeitar, é preciso

reconhecer nela uma natureza moral, um
princípio de ordem transcendente, um re-

flexo da divindade. Assim como o facto

não cria o dever, também a sociedade não

pode gerar o ideal, a menos que o homem
não o traga em si como germe. — Em ter-

ceiro lugar, confunde-se o fenómeno reli-

gioso com o que o não é — para concluir

que aquele se reduz a este. . . Porque falar

na religião do belo, na religião socialista, na

religião dos direitos do homem, etc. é subs-

23
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tituir a retórica à análise scientífica, con-

fundir em vez de distinguir,

a religião Veja-se, por exemplo, o grande argu-
elementar men j0 ^a esco la SOCÍolÓgica — a religião

elementar (que teria uma origem sociológica).

Por esta expressão entende-se a forma pri-

mitiva da Religião, a mais simples, mais

rudimentar, de que todas as outras seriam

apenas derivações. Concretamente, aponta-

) -se como tal o totemismo. Ora, 1.° o tote-

mismo não é, no juízo competente dos etnó-

grafos, a forma primitiva da Religião, nem
da sociedade, não podendo portanto deri-

var-se dele todos os fenómenos religiosos

;

2.° não é universal, logo não se encontra

na base de toda a religião; 3.° quando o

fosse, porém, seria necessário demonstrar

ainda que as formas superiores da religião

derivam dêle e que não sofreram nenhuma
influência estranha (o que nem Durkheim
nem nimguém conseguirá ).

o método A escola sociológica é tão incompetente

para explicar o fenómeno religioso, como
a psicologia objectiva para explicar o fenó-

meno psicológico. Ambos são fenómenos

de consciência, que não podem ser com-

preendidos sem ela. Abordá-los por fora,

é por definição não os atingir no que tem
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de essencial. Traduzem-se socialmente e

a sociedade traduz-se neles, mas, como facto

de consciência que são, só no indivíduo

podem achar a sua explicação última, e o

indivíduo preexiste à sociedade (
1

).

£ Para que, na verdade, ir buscar tão

longe (sem a encontrar aliás) a explicação do

sentimento religioso, se a encontramos...

em nós mesmos ? De toda a nossa alma

somos levados para Deus, e portanto para

a Religião, que nos põe em comunicação

com Ele. E um facto, revelado pela mais

elementar análise psicológica, que trazemos

em nós mesmos aspirações superiores ao

mundo, uma Vida maior que a que vivemos

na terra. — Pela inteligência, tendemos para

a Verdade absoluta, como os olhos para a

luz. Não a encontramos, porém, sem difi-

culdades, obscuridades e erros. Em espe-

cial, o problema do nosso destino, que nos

importa resolver com plena certeza para

dar à vida o seu sentido, não pode ser ple-

namente resolvido pelo homem. Mas o

homem pode saber, pelo conhecimento das

coisas criadas, que Deus existe, como sabe

t
1

) A. Bros, Les affirmations de VEcole Sociolog. sur les Relig.,

in — Revue Apologétique, 15 de março de 1923.
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que um relógio teve um relojoeiro, segundo

a comparação de Voltaire. — Pela vontade,

tendemos para o absoluto Bem e a abso-

luta Beleza. Toda a injustiça nos revolta,

por mais desinteressados que sejamos, e

até quando nos não toca. A própria pro-

paganda do mal invoca quási sempre as

palavras que pertencem à virtude. Sen-

timos que o mal reside em nós e à roda de

nós. Carecemos, pois, dum auxílio supe-

rior, para nos libertarmos dele e fixarmos

no absoluto bem. ^Quem no-lo poderá dar

senão Deus? — Por todo o movimento do

nosso ser, tendemos a sobreviver, ao pleno

desabrôlho das nossas faculdades no seu

objecto adequado (que no mundo não encon-

tramos), à felicidade perfeita. ^Não é
r

porém, esta miserável vida mortal, que

levamos, a negação de tudo isto?

... só dor existe

!

Ora, Deus é a Verdade, o Bem e o Belo

absolutos, é isso tudo essencialmente : o

homem é, pois, feito para Ele. Quanto mais

perfeito é, menos duvida dEle. Ele já está

de certo modo em nós, aliás não O procu-

raríamos.
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Tendo em si necessidades que excedem Necessidade

os limites deste mundo e sendo impotente da™^
para as satisfazer por si, o homem tem ne-

cessidade da Revelação. Só ela lhe pode

dar certezas absolutas e meios eficazes para

atingir o seu destino.

Não é, com efeito, uma vaga religião que

pode corresponder às exigências da alma

humana. Historicamente, não há senão re-

ligiões positivas (o que prova que o homem
teve sempre o instinto de que era só a re-

ligião revelada que lhe convinha). Logi-

camente, a religião natural constitui uma
categoria mais teórica que real, a qual vem
a confundir-se afinal com uma parte da filo-

sofia— e, portanto, vale o que esta vale...

De facto, o estudo das religiões ( o que

é o mesmo que dizer, tratando-se das reli-

giões não-cristãs, do homem) mostra que

não há religião sem autoridade, doutrina,

culto. Disse-o expressamente Boutroux:
« Em quanto houver religiões, estas com-

preenderão sempre, como elementos essen-

ciais, práticas, ritos, manifestações activas e

exteriores. As práticas supõem autoridade

e obediência. Não há meio de imaginar

como é que estes princípios poderiam ser
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excluídos da religião, assim como da vida

em geral »
(

1
).

Com efeito, g que procura na Religião o

homem, senão um acréscimo de luz e um
acréscimo de força, para ser plenamente

tudo que sente obscuramente que pode e

deve ser? Porém, só o próprio Deus lhos

pode dar, respeitando os direitos da inteli-

gência e do coração. Ora, a Revelação su-

põe uma autoridade, que guarda o dogma,

defende a moral e organiza o culto — que

perpetua, numa palavra, o magistério divino.

O livre-exame aqui equivale a isto : inter-

pretação humana e individual da palavra

divina, ou seja, a destruição pelo homem da

revelação de Deus. Em suma, a Igreja— e

só a Igreja— corresponde aos postulados

da natureza humana. O próprio Renan
confessou algures que, ao lado da pátria e

da família, era preciso deixar lugar para

uma « instituição onde se receba o alimento

da alma, a consolação, os conselhos, onde

se encontrem mestres espirituais, um direc-

tor. Ora isso chama-se a Igreja; nunca se

conseguirá passar sem ela »
(

2
).

(

1
) Science et Relig., pág. 389.

(2) Marc-Aurèle, 1895, pág. G44.
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A Crise Moderna e a Igreja

... o scisma moderno ... e, apesar das

palavras dê efeito e das aparências da decora-

ção, uma reivindicação pura e simples de

barbaria.
J. Maritain, Aniimoderne.

A necessidade dum acréscimo de luz e significação

dum suplemento de força— dum Mestre
moderna

superior ao homem — é particularmente

sensível no mundo contemporâneo. A nossa

civilização está em perigo. Não há princí-

pio superior que não tenha sido posto em
dúvida

;
e, como notara já Bourget, à me-

dida que aquela se afasta de Cristo, não é

só a ordem cristã que é combatida, é tam-

bém a ordem social. E um facto que o pro-

gresso moral não é função do progresso

material.
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A história moderna não se compreende,
se a não consideramos, em grande parte,

como uma emprêsa de apostasia pública, a

começar na Renascença. A este respeito,

pode definir-se como uma laicização pro-

gressiva : e em todo o esforço de laicização

há sempre, consciente ou inconscientemente,

uma tentativa de destruição da ordem cristã.

Organizar a sociedade e a vida, como se

Deus não existisse, é pràticamente negar os

Seus direitos. Se Cristo veio ao mundo
para nos ensinar, e nos deixou a sua Igreja,

desconhecê-la equivale a rejeitar o Cris-

tianismo, retrogradando à miséria pagã — e

mais baixo que ela, pois que a herança

cristã despertou na nossa alma necessida-

des mais elevadas. . .

O homem, numa palavra, pretendeu to-

mar o lugar de Deus, substituindo o seu

ponto de vista ao ponto de vista divino. —
E viu-se então que já não sabia manter-se

dignamente como homem.
No domínio da inteligência, repeliu as

verdades reveladas, ou procurou pelo me-

nos abstrair delas ( o que é uma forma prá-

tica de as repelir), reivindicando uma inde-

pendência, que o conduz à morte: porque,

sem o apoio da Revelação, o homem mo-
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derno entrou em dúvida até sobre as ver-

dades da ordem natural. A sua razào de-

bate-se na crise do agnosticismo — como a

veriflcar-se a palavra de Descartes, que

sem Deus o homem não atinge a plena cer-

teza (embora lhe fique sempre a capacidade

absoluta de o conseguir).

No domínio da prática, o homem (que

prescinde da Revelação Cristã) já não sabe

o que significam as palavras liberdade, bem,

dever— e todavia continua a ouvi-las na

sua consciência com uma força, que trás

em si mesma a evidência. Integrado no

mundo material, mas ultrapassando-o pelas

suas necessidades espirituais — o homem
permanece um absurdo. E, oh miséria

humana, há quem se exalte nêle, como diria

Pascal !

Eis o balanço da situação a que chega-

mos, sob o aspecto espiritual : crise da cer-

teza, e crise da moral. Esta dupla crise

corresponde historicamente, por um lado,

ao máximo desenvolvimento scientífico que

o homem tem atingido em toda a vida da

humanidade, e, por outro lado, ao desco-

nhecimento sistemático do magistério da

Igreja. Donde se deve concluir que o

homem, abandonado às suas próprias forças,
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por mais elevado que seja o grau de
civilização, não se basta a si mesmo —
nem para resolver o problema do seu

destino, nem para viver dignamente como
Homem.

a crise Crise da certeza.

Vigreja ^ pensamento moderno debate-se, apesar

de todas as aparências brilhantes, numa pro-

funda crise — e a crise é uma crise da inte-

ligência. Disse Maritain, o qual fez toda a

experiência da filosofia contemporânea, antes

de descobrir a Igreja,
( porque tal é a cons-

piração contra a verdade, da parte da nossa

sábia ignorância, que a Universidade mo-

derna, que tudo ensina, só não ensina a

doutrina da Igreja
)

; disse ele que a carac-

terística da filosofia moderna era « um enfra-

quecimento e um destronamento geral da

razão »
(

1
). O homem já não sabe que pen-

sar, se acaso ainda sabe pensar. Depois de

ter abalado a certeza de todas as verdades,

a nossa razão acaba num suicídio— negando
a sua capacidade de conhecer. A filosofia

moderna já não é uma sciência ; como nota

Lantsheere, « o que os contemporâneos

(
J

) Aniimoderne
i pág. 58.
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procuram na filosofia, é menos uma expli-

cação real das coisas, que uma epopeia inte-

lectual, uma espécie de drama do espírito,

um poema subjectivo > í
1

). E assim o que

se cultiva e busca hoje não é tanto a ver-

dade, como a originalidade, do mesmo modo
que na arte; a imagem substituiu-se ao

argumento, pensando-se com a imaginação;

o impressionismo seduz mais que o rigor

lógico do desenvolvimento da idea. Em
rigor, a inteligência contemporânea já não

conhece, — descreve, como a arte do dese-

nho; não define, — sugere, como uma pin-

tura; não julga, — conta, como a história.

—

Move-se, enfim, no relativo.

O pensamento moderno começou por decadência

um «pecado de espírito». Em nome da
da razaQ

independência intelectual, repeliu as luzes

da Revelação Cristã — como se a luz do arco

voltaico prejudicasse a visão dos nossos

olhos afeitos à luz da pobre candeia de azeite;

e ei-lo que acaba — [triste águia, que voara

nos céus, transformada em morcego a voe-

jar na sombra! — debatendo-se na absurdi.

dade radical. — Foi Descartes ( cristão e

(
1

) Introduclion à la philosophie moderne, in — Annales de

V'Institui de philos. de Louvain, 1913, t. n.
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filósofo, mas não filósofo cristão) que ini-

ciara a grande aventura contra a Verdade
total, cegando a razão a toda a verdade que
ela mesma não descobrisse por si, como se

importasse mais o meio que a própria ver-

dade. Mas logo depois dele, Kant e Comte
colocaram a razão no domínio do relativo,

negando a possibilidade de atingir o abso-

luto : já, segundo o primeiro, porque a razão

não pode conhecer nada absolutamente,

—

relativismo subjectivo : já, consoante o se-

gundo, porque o absoluto é incognoscível,

por natureza, — relativismo objectivo. E, sem-

pre prosseguindo na obra anti-intelectua-

lista de abalar a confiança na inteligência,

os contemporâneos desesperaram totalmente

dela: William James, por exemplo, pôs o

critério da verdade fora da verdade, na uti-

lidade ( pragmatismo) ; e Bergson serviu- se

brilhantemente da razão, para negar o valor

da razão, preconizando a intuição no lugar

dela {filosofia da intuição).

O último, em especial, arruinou de vez

o dogmatismo do scientismo, libertando da

sua tirania muitas almas contemporâneas

;

mas, contestando o valor da inteligência,

procede como o médico que, para vencer a

doença, matasse o doente. Bergson é ver-
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dadeiramente filho do seu século, nisto:—
em ser um qaebra-razão.

As características do pensamento mo-

derno, que a si próprio se chama indepen-

dente, são, pois : um radical agnosticismo

em relação a tudo que transcende o domí-

nio dos sentidos ; o relativismo absoluto

(
perdoe-se-me o paradoxo da expressão)

que impede a razão de discernir e julgar

superiormente; e infalível personalismo de

toda a filosofia, pois se põe, como princípio,

não aceitar nenhuma verdade que a própria

inteligência não descubra. Todas elas se

podem resumir na já apontada por Maritain:

diminuição da inteligência.

Descrente de si própria, a razão teve de

sujeitar-se à lei de certos preconceitos, que

a escravizam no seu apertado círculo, segun-

do o que já se chamou a « ortodoxia do

êrro » : tais como, a superstição do facto, o

naturalismo apriorístico, o espírito da moda.
— A superstição do facto é a consequência

daquelas características, pois que a razão é

declarada incapaz de atingir o absoluto:

fora do facto material, não há verdade, ou,

o que vale o mesmo, não há sciência senão

dos fenómenos sensíveis. A inteligência é

assim sufocada sob a erudição; rigorosa-
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mente, não conhece, limita-se a notar, como
um cilindro registador, em que os factos se

inscrevem, de qualquer natureza que sejam.

O mundo converte se a nossos olhos numa
espécie de fita cinematográfica, que passa

ininterruptamente diante deles, sem que

saibamos quem a move, o que a produz,

tornando as imagens pelas coisas. Mas não

se elevando pela idea, que exprime a essên-

cia das coisas, até ao mundo do absoluto,

a inteligência não pode julgar, compreender,

em toda a acepção do termo, pois se confina

a analisar as imagens luminosas que se pro-

jectam no quadro. — O naturalismo, que está

na origem da orientação moderna do pen-

samento, é ao mesmo tempo imposto pela

superstição do facto. Se a inteligência não

pode discernir a causa no fenómeno, contra

o que a própria palavra significa (intus

legere), não pode deixar de integrar na

natureza os factos que a transcendam. Isto

equivale a dizer que adultera os factos, se

não cabem nos seus quadros naturais. E o

caso do milagre, por exemplo. Com ser tão

frequente e tão facilmente observável nos

nossos dias, é contudo com incrível semce-

rimónia rejeitado, a pretexto que é anti-

-scientífico. E depois diz-se que, à medida



A CRÍSE MODERNA E A IGREJA 367

que progridem « as luzes », ele se torna cada

vez mais raro ! (
1

) Se se começa por des-

prezar todo o facto que revela uma ordem

superior à natureza! — Emfim, o espírito da

moda. O homem serve sempre um senhor;

mas julga-se livre, quando se insurge contra

o legítimo, para servir um tirano, em último

caso a sua paixão própria. Ora, se a inte-

ligência não e capaz de nos revelar a abso-

luta verdade, procurá-la hemos dirigidos

pelo espírito do mundo. & Quem desconhece

a força do contágio das ideas? Ele tem-se

visto nos nossos dias, nos lugares onde a

Sciência se adora a si mesma, homens sérios

discreteando gravemente sobre os estados

de oração dos grandes místicos cristãos —
se bem que na maior parte ignorem por

completo a teoria e a prática da oração!

Com a decadência da razão, não podia decadência

deixar de vir a decadência espiritual do espiritual

mundo, Não se destrói a nossa absoluta

tendência para conhecer a realidade trans-

cendente, senão substituindo à solução cristã,

misteriosa e todavia racional, outra, que

cairá sempre no absurdo. Podia escrever-se

(*) Bulletin de la Soe. française de philosophie, março de 1912

(sess. de 28-12-911).
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uma página interessante, só sobre a supersti-

ção dos grandes incrédulos: o nosso Eça
de Queiroz, por exemplo, era supersticio-

síssimo Já Pascal observara que em
regra os incrédulos são crendeiros. .

.

Na câmara francesa, Barres apontava

eloquentemente em 1911 o seguinte facto

— que « o terreno perdido pelo Cristianismo,

não é a cultura racionalista que o ganha,

mas o paganismo nas suas formas mais

baixas: a magia, a feitiçaria, as aberrações

teosóficas, o charlatanismo dos espíritos »

(

2
).

Em resumo. O pensamento moderno,

a-pesar-de todos os extraordinários meios

scientíflcos de que dispõe, reconhece-se

mais que nunca incapaz de resolver por si

os problemas que dizem respeito ao destino

humano, do qual é intimamente dependente

o sentido da vida. Mais, abandonado às

suas forças próprias, tende a dissolver-se

na dúvida radical, até no domínio das ver-

dades filosóficas. De sorte que a Revela-

ção divina terá de operar um duplo mila-

gre: não só manifestar verdades inacessíveis

(*) V. Prosas bárbaras, introdução de Batalha Reis.

(
2

) Antes da guerra, só Paris contava 35 000 profissionais

das superstições conhecidas como tais (Dubois, Le Problème Reli-

gieux, 1923, pág. 46.
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à razão humana, mas ainda restaurar a pró-

pria razão.

Concluamos, pois, com Maritain: «a Fe
Católica aparece mais manifesta que nunca,

na falência universal dos sistemas humanos,

como a única luz estável, como a única

força intelectual íntegra, sempre nova e viva

na sua perenidade »
(

1
).

Crise da moral. a crise

Ninguém contesta que haja, para o pen-

samento chamado independente, uma « crise

da moral». Esta expressão foi empregada
em 1880 por Scherer, e depois tornou-se

banal, à força de usada. Fouillée dirá

até « desordem », e Bernes falará em « anar-

quia », referindo-se a esta crise. — São evi-

dentemente os próprios fundamentos da vida

moral que parecem abalados. O homem
não atina com o verdadeiro sentido da vida,

e, quando atinasse, não saberia como im-

pô-lo aos outros.

O pastor Wagner proclama que « o nosso

estado moral é comparável ao dum exército

em marcha, chegado a região duvidosa.

Sente-se no ar a hesitação. O exército olha

(
l

) Antimoderne, pág. 19õ.

24
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para os chefes e os chefes olham uns para

os outros. ^Em que alturas estarão? Acaso

se haverá errado o caminho? Não valerá

mais voltar atrás ? »
(

1
)

Voltar atrás /• . . g Mas aonde, se da Igreja

se partiu, para encontrar fora do seu en-

sino o sentido de viver? Em quanto a aca-

taram, os homens repousaram tranquilos e

seguros sobre a orientação moral 4a yida

— e tudo que no mundo foi feito de mais

heróico, e belo, e sublime, se inspirou nas

suas lições. Ainda hoje, abandoná-la é

sempre decair moralmente : descobri-la é

achar um sentido superior de viver (nem
ela se descobre, senão começando desde

logo a subir, como experimentou Psichari).

Sem ela o homem tende a retrogradar a

toda a abjecção do paganismo, como Taine

historicamente verificou. Presentemente

atravessa a nossa civilização uma temerosa

crise: e ^ como poderia subsistir, se são as

suas bases cristãs que vem sendo de muito

longe aluídas? Na sociedade que nos anun-
ciam, o indivíduo desaparece absorvido na
tirania omnipotente do estado (chame-se
muito embora ditadura do proletariado);

(
1
) Em Morale Sociale, págs. 65-66.
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a família reduz-se a uma episódica função

reprodutora; a cultura interior, todo o de-

licado trabalho da alma, é sacrificado à hege-

monia do estômago, pela absorvente impor-

tância atribuída ao económico : em nome do
progresso, procura-se a realização dum ideal

puramente pagão! Manuel Ribeiro resu-

miu-o na água forte destes três verbos:

Comer ! Gozar ! Fartar !
(

1

)

Mas do fundo de toda esta abjecção,

ergue-se um grito inconscientemente cris-

tão. A própria propaganda da anarquia

faz-se em nome de sentimentos de origem
cristã :

— em nome da justiça, que os homens
teimam em invocar, embora a não vejam

nunca plenamente realizada neste mundo,
e até a ofendam (logo, o homem é, pelo

espírito, superior ao mundo); e em nome
do amor, que só Cristo nos ensina, fa-

zendo-nos ver em cada homem a Sua ima-

gem.

De facto, porem, visto que é feita contra

a ordem cristã, a revolução só nos poderia

dar uma sociedade como a antiga — em que,

a-pesar-de todo o esplendor da civilização

material, a mais cruel dureza imperaria,

(
1

) A Ressurreição, pág. 289.
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aliada à sua irmã, a luxúria,
j
Não se viu

em Roma essa inseparável aliança (recor-

dem-se as scenas do anfiteatro!) — em tem-

pos em que viviam Cícero, e Vergílio, e

Horácio, e Tácito, e Séneca! Porque a

maior abjecção moral correspondeu à mais

brilhante civilização. Esta era uma flor rara

que se alimentava das lágrimas do escravo,

do sangue do gladiador, das vergonhas do

teatro e até das dos banquetes imperiais —
comprava-se por este preço : o envilecimento

do homem

!

Eis o facto indiscutível: rejeitou-se o

magistério da Igreja, e, no meio da desor-

dem das morais, já se nâo sabe qual ó a

Moral. Cada moralista constrói a sua, sem

lograr convencer os outros da excelência

do «seu sistema» — e, na prática, os que

são honestos vão continuando com a velha

moral cristã. Alas há também as morais

imorais, que invocam os mesmos funda-

mentos que as outras, e de facto destroem

a vida moral. Não há abominação pagã que

não encontre defensor; vai-se obliterando

na consciência moderna enfêrma a própria

evidência dos princípios morais. Conclu-

são dum revolucionário desiludido : « a des-

crença, pior que um lepra medieval, asso-
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Iara o mundo moderno e levara-o à barba-

ria moral »
(

1
).

Da crise da moral deriva em grande a crise da

parte a terrível crise contemporânea da
moralldade

moralidade. A medida que o mundo se des-

cristianiza, retrograda moralmente. Divi-

nizando-se a si mesmo, o homem acaba

sempre por desprezar os outros. Nem se-

quer se reconhece já aos outros a liberdade

de seguirem os conselhos de Cristo — re-

zando ou fazendo o bem ! Vejam-se tam-

bém as massas operárias indiferentes. Com
a perda da Fé, perdem a gravidade, a be-

leza. O ex-revolucionário Manuel Ribeiro,

que bem as conhece, não contemplou sem
se comover a ânsia exclusiva da « barriga

cheia todos os dias », substituída às ideais

aspirações nobres e desinteressadas da

consciência crista. Por isso Barres apon-

tava em cada igreja uma fonte de ideal

para os homens. Onde ela não é já fre-

quentada, o povo embrutece, em todo o

rigor da expressão : é ela que o eleva a con-

templar as belezas espirituais da alma, o

impede de se confundir com a terra sobre

que se curva, o faz semanalmente erguer o

f
1
) Manuel Ribeiro, A Ressurreição, pág. 305.
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espírito sobre as duras necessidades mate-

riais (e quantas vezes lavar!)

a igreja, A Igreja, traz-nos, com a revelação duma
nto de vida

a absoluta de moral, os meios de a rea-
moral & '

lizar. Une-nos a Deus, que tudo pode.

Todo o homem esmagado pela dor, ou açoi-

tado pela tentação como uma cana pelo

vento, se perguntasse como S. Catarina de

Sena: «onde estáveis, meu Deus?», pode-

ria ouvir também, segredado pela Fé, o que

ela ouvira do Senhor: «no teu coração,

vendo-te combater valorosamente por mim!».

De facto, a Igreja, comunicando-nos Deus,

põe à nossa disposição o próprio poder de

Deus. Por isso todas as almas interiores

se sentem atraídas por ela, e aí encontram

a Vida superior de união com Deus, por

que anelam. Yeja-se como um Maritaix

e um Psichari amplificaram, elevaram e

sublimaram a própria vida, vivendo a vida

dos sacramentos. Na verdade, se a nossa

vontade se une à vontade divina, se quer

com Deus — não pode deixar de ser mais

livre e rica.

Em conclusão. A alma contemporânea

(aquela que abandonou os ensinamentos da

Igreja) debate-se numa temível crise, e

caminha para a barbaria moral. Todos
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os recursos da nossa poderosa civilização

industrial não contribuíram senão a mos-

trar melhor a miséria moral do homem.
Todavia nunca talvez as necessidades mís-

ticas das almas superiores se revelaram

tão imperativamente como hoje. No meio

desta crise moral, só a Igreja se apresenta

como a mestra, a fonte e o apoio inaba-

lável da Vida divina no mundo (grande

parte da sua força vern-lhe precisamente

da sua admirável intransigência, pois o

homem tem o instinto de que o que é variá-

vel como êle, não vale mais que êle). A
própria acção santificadora da Igreja é,

como viu Maritain ( e o converteu ) um
milagre constante : como aquelas flores de

plantas aquáticas que se elevam radiantes

sobre a água imunda dum charco, assim

ela eleva diàriamente aos milhões, sobre a

superfície empestada da terra miserável,

almas puríssimas, em que Deus se revê. . .



III

A equação divino-humana

Et vera incessu paluit dea.

Vergilio, Eneida.

a resposta Há, com efeito, no mundo, um facto
ao apeio ^mco historicamente transcendente, que se
universal ' ^

apresenta trazendo consigo o testemunho

da sua origem divina — e corresponde ao

apelo universal do homem para Deus. Traz

luz à inteligência e apoio à vontade — em
nome de Deus. Tem todos os elementos

essenciais que a nossa própria razão pos-

tula : uma doutrina, que esclarece o nosso

destino, confirmando verdades acessíveis

ao homem e revelando mistérios de que a

inteligência humana nunca poderia sequer

suspeitar; uma moral, que eleva o homem
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acima dele mesmo, unindoo à vontade san-

tíssima de Deus, à Sua própria natureza; e

um culto, que satisfaz simultâneamente o

espirito e o coração, operando na natureza

uma obra sobrenatural de santificação.

Como notara Sainte Beuve, todos que abso-

lutamente o desconheceram, apresentam,

no espírito ou no coração, alguma falha.

Só por ele nós chegamos ao estado de

homem perfeito, segundo a frase de S. Paulo.

—E a Igreja Católica.

A plenitude do perfeito homem ! a igreja,

Em relação à inteligência, a Igreja é
0 a I "tel,2en

Y & ' o J cia humana
mestre vivo, como dissera Chesterton.

Através dela, é Cristo que nos instrui per-

petuamente. O seu ensino não pode afas-

tar-se uma vírgula sequer do de Jesus

;

mas não é um ensino morto, fossilizado.

Pelo contrário, acompanha todo o desen-

volvimento do pensamento, corno uma luz

atravessando meios de densidade sempre
diferente.

Mantém-nos na luz divina de verdades

reveladas : desde que o homem as esquece,

logo cai nos piores erros, e começa a duvi-

dar da própria luz natural — decai sempre!

Instrui-nos sobre o nosso destino, dum
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modo rápido, seguro e superior à capa-

cidade humana — consolidando-nos nas ver-

dades que a filosofia pode descobrir, e

rasgando horizontes impossíveis de desco-

brir por nós. Só se pode medir como
ela enriquece e eleva o pensamento, con-

siderando a profundidade da ignorância

dos grandes filósofos não cristãos! Uma
criança de catecismo sabe mais e melhor

sobre o nosso destino, que o divino

Platão

!

Traz-nos o repouso na certeza. Do ponto

de vista médico, afirma o ilustre higienista,

Dr. Serras e Silva, que « a fé favorece a

saúde e o equilíbrio da inteligência, quando
resolve os problemas angustiantes da ori-

gem e destino do homem, que a razão por

si só era impotente a resolver »
(
1
). Manuel

Ribeiro celebra, num dos seus livros, « essa

paz no fim da longa jornada», descansando

emfim numa sólida base inabalável o pensa-

mento torturado, depois de tanta busca

sôfrega através das filosofias áridas
(

3
).

4 Que valem, contra esta experiência vivida,

as artificiosas construções verbais de certos

i

1
) 0 Catolicismo e a Higiene, França Amado, 1918, pág. 34-.

(
2

) A Ressurreição, 1923, pág. 309.
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filósofos, que nem satisfazem a inteligência,

nem aquietam o coração V E a prova de

que esta paz da inteligência não assenta

sobre uma ilusão, é que resiste serena a

todas as experiências da vida, nos que uma
vez a encontraram na Igreja, trazidos embora
de todos os pontos do horizonte intelectual

pelos motivos mais diversos, às vezes depois

de muitos anos de dúvidas.

Veja-se pelo contrário a dor, a pertur-

bação, o tormento das almas que na des-

graça, ou na dúvida, não encontram o apoio

da crença

!

Dá-nos um apoio forte à inteligência^

Sem certezas absolutas, não há pensamento

vigoroso (a história da filosofia moderna
comprova-o). A certeza é superior à dúvida,

pois que é uma vitória sobre ela. Sem qual-

quer certeza inicial, não se pode chegar

nunca à certeza.

A Igreja, confirmando-nos nas evidências

da razão e harmonia do universo, impul-

siona-nos a explorar optimistamente todo o

mundo racional, como o próprio Descartes

parece compreendera. Bem entendido, a

Fé não se substitui à razão, mas alumia-a.

Assim a filosofia não é absorvida pela teo-

logia, antes conserva a liberdade dos seus
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métodos; mas tem as certezas da Revelação

como apoio, estímulo e limite.

4 Não é o mesmo que sucede com as

sciências solidárias, que mutuamente se

limitam e ajudam ? Compare-se, quanto à

confiança na inteligência e sublimidade

<ia especulação, a filosofia chamada « inde-

pendente » com a filosofia cristã: a primeira

declara-se hoje em geral anti-intelectua-

lista, e limita-se ao mundo dos factos (com
notável poder de análise, é certo); emquanto
a segunda se eleva sobre êles, não os des-

prezando aliás, até à compreensão integral

do universo, que é na verdade harmónico.

Note-se ainda que os dogmas católicos,

àlém de serem divinamente garantidos, ou
confirmam verdades racionais, ou estão

acima da nossa inteligência — e que a filo-

sofia está sujeita aos «terríveis dogmas
laicos » (como diz Manuel Ribeiro)

(

x
), os

quais a não deixam olhar por trás e acima

dos factos, deformando portanto a realidade.

A história mental de Antero de Quental
ilustra admiràvelmente o que se acaba de

dizer. Antero abandona os dogmas cató-

licos, em que há mistério, mas não há

(
1

) A Ressurreição, pág. 264.
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absurdo, c que subjugaram o espírito dos

maiores génios da Europa, — para eaír nas

absurdas obscuridades do neo-budismo

!

Porém, nunca reencontra a paz, senão nos

raros momentos em que se abandona à Fé

antiga. Os Sonetos são, como o próprio

Quental revelara, a história das agonias

filosóficas da sua alma: pois encerram uma
lição— que Antero só encontrava a paz

nos momentos em que voltava a Deus, e

nela a mais alta inspiração poética:

Na mão de Deus, na sua mão direita

Descançou afinal meu coração. . .

Em relação à vontade, a Igreja não só a igreja,

funda sobre uma base inabalável a Moral,
fonte de f

f7 ça moral

mas é no mundo um princípio vivo de san- e santmca-

tificaçâo. Nela, o homem é chamado a rea-
çao

lizar uma obra superior à sua própria natu-

reza, e encontra os meios sobrenaturais de

a realizar. O ideal que a Igreja mantém no

meio dos homens é perpetuar Cristo em
cada um.

Com efeito, a Igreja revela-nos na moral

cristã uma lei de perfeição sublime. Todas
as almas bem formadas se s.entem atraídas

por ela, ainda quando infelizmente ficam
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distantes : e o ódio dos maus é ainda, para

ela, uma honra. Tem inspirado tudo que

há de mais puro e perfeito e belo na nossa

pobre humanidade, conduzindo-a até ao ex-

tremo limite da perfeição que ela comporta,

sem morrer. Forma sempre, através dos

séculos, milhões de virgens, de apóstolos e

de mártires, que procuram reproduzir em
si, quanto é possível à fraqueza humana, as

perfeições de Cristo. Só por possuir uma
dessas almas, a Igreja seria bela! Todos os

que se afastam dela, afastam-se das «melho-

res almas do mundo », como sentiu Renan (

l

)

— e esta condenação dos melhores deve

ser-lhes « a mais rude das penas .

Traz- nos a garantia do auxílio divino,

para realizar aquela lei perfeita. Como se reza

nos ofícios litúrgicos, o cristão eleva ao alto

o coração, porque sabe que o Deus grande

se inclina para êle. O cristão, se não quer

senão o que Deus quer (o que ó ser livre),

pode tudo o que quer — pois que, como
S. Paulo, tude pode nAquele que lhe dá a

força. A confiança no auxílio de Deus mul-

tiplica as nossas forças, muito além do que

nós podemos. No meio dos mais atrozes

(*) Éiudea religieuees, xv, 312.
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suplícios, pobres donzelas mártires, que

conservavam toda a frágil graça feminina

(sem a menor dureza de fanatismo), sen-

tiam que Cristo sofria por elas — e sorriam!

Dá-nos os meios de santificação, de puri-

ficação, por que a nossa consciência clama.

Os sacramentos devem ser considerados

como acções de Cristo invisível e glorioso,

sendo o sacerdote apenas o seu ministro

( e tanto que a eficácia do sacramento é in-

dependente da indignidade de quem o mi-

nistra). O sacrifício da Missa, por exemplo,

é o sublime acto central do culto católico,

no qual se comemora e renova incruenta-

mente o sacrifício cruento do Calvário —
que o fiel aplica a si mesmo, unindo-se a

Cristo. ;Quem compreenderá assás este

augusto mistério, em que o próprio Homem-
-Deus se imola, para nos comunicar a Sua
Vida ! Porque Cristo no altar representa a

humanidade, sendo também nossa a Sua
morte : o cristão, que participa activamente

do sacrifício, é associado a Jesus, apro-

priando a si os Seus méritos : - oferece-se

no ofertório com Ele, imola-se na consagra-

ção, e une se na comunhão, a ponto de não
fazer senão Um com a Vítima Puríssima.

A fecundidade santificadora da Igreja é
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um testemunho perpétuo da sua divindade.

Maritatn rendeu-se à evidência da Fé, pela

experiência da santidade da Igreja. ;Que
valem, diante do testemunho das almas mais

belas da humanidade, as mais simples, as

mais puras e santas, — as geladas disserta-

ções do racionalismo! A medida que o ho-

mem se eleva moralmente, aproxima-se sem-

pre da Igreja, como ainda há pouco expe-

rimentara entre nós Guerra Junqueiro. A
experiência da guerra, por exemplo, mos-

trou que o heroísmo, erguendo o homem à

mais alta medida de si mesmo, favorece as

expansões da Fé. Uma conversão é sempre

uma renovação, uma espécie de ressurreição

moral : o Verlaine da Sagesse, quer dizer
r

o mais puro e alto Verlaine, é também o

Verlaine convertido, que procura na Igreja

— e encontra, emquanto lhe fica fiel — o-

apoio moral contra si próprio e os seus

vícios.

4 Que seria moralmente o mundo, se Je-

sus Cristo não tivesse descido até êle, e a

Igreja não continuasse a Sua missão divina

entre os homens ?. . .

a igreja, e a \ Igreja é, pois, para o homem, aquele
plenitude do , , ,

homem perfeito porto que a sua alma obstinadamente pro-
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cura, como a bússola busca o norte. Dentro

dela, o homem atinge a plenitude do ser.

Nela encontra o amor, a maior força do - amor

mundo — o amor, que, descendo de Deus,

tudo refere a Deus. O cristão — e só êle—
vê em todo o homem um irmão, porque

nele vê a imagem do mesmo Pai. Cada ser

é um acto do Amor que governa o mundo,
como pensava o Dante, e exemplificou

S. Francisco de Assis admiravelmente. O
amor exalta, pois, o homem, e une-o a todo

o universo, em cuja comunhão vive, como
seu sacerdote,

j
Que grande e belo que é

assim o mundo, visto à luz da Fé !

Nela encontra finalmente a paz, pela sa- paz

tisfação das suas tendências mais profundas.

Manuel Ribeiro celebra na Ressurreição

«a doce felicidade de crer». Esta paz, po-

rém, nao é a morte: é a plenitude tranquila

da vida interior, no luminoso equilíbrio da
pessoa humana. Todos os que, depois de

muito procurar, descobrem alfim a Igreja,

confessam a indefectível tranquilidade que
nela encontraram. Veja-se a clara felicidade

dos santos: nunca, no meio da agitação fre-

nética da vida, em que o riso é quási só

uma reflexa fisiológica, um esgar, se com-
preenderá essa plena felicidade interior,

25
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que nada perturba, e até chega a ser indi-

ferente à dor, como sucedia com essa « flor »

que foi Santa Teresinha do Menino Jesus,

a qual « não podia já sofrer, visto que todo

o sofrimento lhe era doce ». Não se movem
mais serenamente os astros no céu dentro

das suas órbitas, que, na região mais alta

ainda do bem e do amor, as almas dos san-

tos. Mas, sem chegar tão alto na virtude, e

por uma experiência íntima diferente, os

convertidos dão testemunho da pacificação

que encontraram na Igreja, como agulha

que atingiu o norte. As páginas dramáticas

de Du Diable à Dieu, por exemplo, não tem

continuação possível, desde que Retté en-

trou definitivamente na Igreja— porque a

paz da alma não tem história, é sempre a

mesma.
felicidade A Igreja promete-lhe a felicidade perfeita,

num mundo em que todas as suas aspira-

ções infinitas terão plena satisfação— e,

como um prenúncio desta, assegura-lhe já

na terra toda a que o homem cá pode com-

portar. A felicidade é o termo da plena

actividade das potências da alma, aderindo

ao seu objecto adequado: só a logrará em
Deus, em quem encontrará consubstanciada

a absoluta Verdade, o absoluto Bem e a
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absoluta Beleza, por que anseia. A felici-

dade dos santos é a consequência da liber-

dade interior, que eles conseguiram já. des-

arreigando todas as afeições desordenadas
— aderindo a Deus de todo o seu ser. Vem
como um resultado, não como um propósito

mesquinhamente interessado. Mas, se não

tão perfeita nem tão completa como nos

santos, é todavia notável a felicidade que a

Fé comunica aos que a professam. O nosso

grande, infeliz Camilo, que a paixão arredou

de ao pé de Deus (é quási sempre êsse o

caminho por onde nos afastamos dEle), ao

reeditar em 1865 as Horas de Paz, escrevia,

recordando os tempos em que aí andara: « é

o tempo em que eu era feliz ».

Os que falam no egoísmo da moral ca- egoísmo?

tólica, esquecem que, embora não desco-

nheça que o desejo da felicidade é uma
aspiração fundamental do ser, ela põe a

perfeição moral no perfeito amor. Todo ò

cristão sabe que o perfeito amor, ou ( o que
vale o mesmo) a caridade, é o amor sobre-

natural de Deus por Ele mesmo, pela sua

própria excelência. Sem um princípio, pelo

menos, deste amor, ninguém pode salvar-se.

O ascetismo cristão baseia-se naquela má-
xima do Evangelho : que para salvar a alma
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é preciso primeiro perdê-la. Quer dizer,,

que é na perda e dom total de nós a Deus
que se chega à perfeição. Será preciso re-

cordar aqui o catecismo, e ilustrá-lo com a
exemplo dos santos?

Não me move, meu Deus, para querer-te

O céu, aos que te querem, prometido,

Nem me move o inferno, tão temido,

Para deixar, por isso de ofender-te.

Moves-me tu, Senhor, move-me o ver-te

Cravado numa cruz e escarnecido;

Move-me o ver teu corpo tão ferido,

Xo sepulcro jazendo, frio e inerte.

Move-me o teu amor, e em tal maneira,

Que, embora não houvesse céu, te amara,

E, não havendo inferno, te temera.

Nada tens que me dar por que te queira:

Se o que espero de ti não esperara,

O mesmo que te quero te quisera (
!
).

Numa palavra, segundo a história e a?

psicologia ensinam, o homem mais completo,

mais perfeito, e mais feliz, eneontra-se na

Igreja. Portanto, é nela que atinge a pleni-

tude do ser.

(*) A tradução deste famoso soneto é a de Luís de Maga-
lhães.
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Mais, a Igreja não só acaba o Homem, a igreja,

^elevando-o àquela vida superior, em que,
eã

0̂

ncã'

segundo Maine de biran, êle « se mantém de homem

sem esforço no estado mais perfeito que

comporta a natureza », — iluminando a sua

inteligência, apoiando a sua vontade, e sa-

tisfazendo o seu coração ; mas revela-lhe e

oondu-lo ainda a um destino sobrenatural,

infinitamente superior às aspirações da na-

tureza humana como tal. Consiste na deifi-

cação do homem, pela participação da pró-

pria vida de Deus

!

Escreveu Blondel que « o homem aspira

a fazer de deus; — ser deus sem Deus e

contra Deus, ser deus por Deus e com
Deus: eis o dilema»

(
1

). A Igreja faz do
homem, um homem divino. Existe para nos

restituir à eminente dignidade de filhos de

Deus, e como tais herdeiros da sua glória.

Por graça da Redenção, todo o homem é

destinado a ser irmão de Jesus Cristo. A
recta razão, abandonada às suas luzes, exige

que, como criaturas, sejamos os servos de

Deus
;
mas, segundo o Evangelho nos en-

sina, o cristão chama-Lhe com direito seu

Pai, pois que Deus, por graça real, o torna

(*) Action, 1893, pág. 350.
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participante da Sua própria natureza. O
homem, na Igreja, é, pois, mais que homem:
completa, se assim se pode dizer, a natu-

reza, e supera-a infinitamente.

O princípio desta deificação do homem
é a graça santificante, dom absolutamente

gratuito de Deus. Por ela, o homem é in-

terior e misteriosamente transformado : na
baptismo, o homem é verdadeiramente rege-

nerado, pois que aí normalmente recebe

uma forma nova de vida — a vida divina.

A adopção divina é, portanto, diferente da

adopção jurídica humana, pela qual o pai,

se atribui direitos, não pode já comunicar

a sua própria vida.

Há na verdade uma história sobrenatu-

ral do homem, que a Igreja nos revela, e

êle desconheceria absolutamente. O que se

vê com os nossos olhos mortais, são som-

bras duma realidade infinitamente maior.

; E o homem põe o seu orgulho em segui-

das, terminando sempre logrado ! Os dois

actos principais dessa história são a Queda

e a Redenção. São mistérios, sem dúvida

;

mas sem êles o homem é mais misterioso

ainda, como diria Pascal.

É desta vida divina que se alimentam

todas as sublimidades da santidade cristã.
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O ideal do cristão, com efeito, é reprodu-

zir em nós as perfeições de Cristo, trans-

íormando-nos tam perfeitamente nêle, que
cada um possa dizer com S. Paulo: < já não

sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim ».

Não se trata já sequer dum ideal humano
— mas da obra sublime

(
que, se Deus o não

tivesse querido, pareceria sacrílega) de re-

pintar na alma humana a figura do seu

Deus.

A Igreja eleva assim a nossa pobre hu-

manidade até à plenitude do homem per-

feito — acaba-o, completa-o e exalta-o ; ele-

va-o mesmo a uma vida infinitamente supe-

rior à humana.

Isso, porém, não se consegue sem es-

forço. Para erguer o homem até ao ex-

tremo limite do que ele pode ( com a graça

de Deus), é necessário declarar guerra a

tudo que em nós se opõe ao ideal cristão.

èQue ó êste afinal senão a divinização

da nossa vida, a perfeita união da nossa

vontade com a vontade divina— todo o

homem feito ministro de Deus ? Não se le-

vanta o homem tão alto, a ponto de domi-

nar inteiramente a sua natureza, obrigan-

do-a a realizar uma obra de perfeita ver-

A Igreja,

e a

penitência
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dade, bondade e beleza — sem a constran-

ger. O pensamento que domina toda a acção

cristã é o seguinte : — combate interior,

para submeter ao espírito o que conspira

contra ele, dividindo o homem; e combate

ainda com a natureza exterior, pelo traba-

lho, para a obrigar a louvar o Senhor. E o

combate espiritual ó « tão brutal como bata-

lha de homens », segundo disse esse extra-

nho poeta Rimbaud.

Os que não compreendem a doutrina

cristã da mortificação, não aprenderam

nunca a ser homens. Toda a vida humana
é, em certa medida, uma espécie de cons-

trução de nós por nós próprios : os que se

abandonam a todas as impulsões, assistem

apenas à sua própria destruição — não in-

tervindo, não melhorando, não edificando.

No defender a sua individualidade livre de

retoques, como pretendem certos literatos

neo-pagãos, afinal comprometem a sua per-

sonalidade, pois só é realmente uma pessoa

aquela que é o senhor das suas acções ( que,

no fim de contas, não vale aquela tão escru-

puloso culto, pois acaba sempre, como se

vê das suas obras, no triunfo da carne...).

Como disse Psichari, « é preciso cortar as

silvas à roda, para que a nossa bela árvore
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própria possa estender as raízes, alimen-

tar-se de toda a nossa vida, e cobrir com
seus ramos a maior superfície no uni-

verso » (
1

).

O poeta Clatjdbl tem razão para se in-

dignar contra os que dizem, pouco sincera-

mente aliás: como eu invejo o homem que

tem Fé!; — considerando-se a eles pró-

prios como os pobres mártires do « horrível

tormento do pensamento », e a Fe um es-

tado de beata estupidez (
2

). ;Como se não

fosse mais fácil não crer! A Fé traz sem
dúvida a paz, mas é a paz que se adquire

pela conquista. Importa sempre um triunfo,

que se não alcança sem imolar alguma

coisa, pelo menos esta, que vale pouco e

custa tanto — nós mesmos! E impõe uma
forte disciplina, que nos obriga continua-

mente ao esforço: — disciplina da razão, e

disciplina do sentimento. O católico, rece-

bendo uma verdade que é superior a ele

próprio, deve tender absolutamente para

ela — subordinar o que é inferior na sua

natureza ao que lhe é superior.

(
1

) Appel au soldat.

(
2

) Revue des Jeunes, 1924, n.° 1, Trois jours . . . avec P,

Claudel.
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Mas tratando-se, na vida cristã, de reali-

zar em tudo e sempre e só a vontade de

Deus, que nos foi revelada em Cristo — é

preciso a todo o momento substituir Cristo

a nós, submeter-lhe absolutamente a nossa

vontade, renunciar a nós próprios. A re-

núncia é, pois, o princípio de toda a perfei-

ção — mas renúncia do que é imperfeito e

mortal pelo que é eterno.

Por isso a Igreja, formando o cristão,

eleva o homem. O nosso Antero de Quen-

tal compreendeu (e depois dele Guerra
Junqueiro repetiu-o noutros termos) que

a santidade ó < o termo de toda a evolução

e que o universo não existe nem se move
senão para chegar a este supremo resul-

tado ». Em vez do aniquilamento da per-

sonalidade, em que alguns falam, pelo

contrário ela realiza a máxima liberdade

espiritual. Os que falam, por exemplo, no

génio de S. Teresa de Jesus, esquecem que

foi a sua santidade que o suscitou. O mis-

ticismo não só nào suprime o homem, mas
soergue-o a um estado superior de exalta-

ção de todas as potências da alma, no qual

a inteligência atinge mais luz e a vontade

mais força do que abandonado a si próprio.

A indefectível serenidade dos santos ali-
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menta-se na vida de união com Deus. Se

alguns santos cometeram excessos de mor-

tificação, será preciso dizer que o fizeram

apesar da sua santidade; como diz o ilustre

lente de Medicina de Coimbra, Dr. Serras

e Silva, « os santos não foram declarados

tais pela Igreja somente pela intensidade

das penitências que fizeram, mas sim pela

perfeição que atingiram»

A penitência, no sentido cristão, não é

um fim, é um meio : vale para atingir a liber-

dade espiritual, e pela caridade que traduz;

pelo que dá e não pelo que mata. Nada de

grande e belo existe no mundo, que não

custasse esforço. O ilustre padre-poeta Le
Cardonnel cantou

:

Toi qui rêves cTamour, toi qui rêves de gloire,

Avant que de tenter ces périlleuses mers,

Grave cette sentence au fond de ta mémoire:
Le myrte et le laurier tous les deux sont amers. (

2
>

E em todo o caso os actos dos santos,

como os de todos os heróis, não podem ser

apreciados pelas regras da prudência ordi-

nária : « os actos heróicos, observa o pro-

(*) 0 Catolicismo e a Higiene, França Amado, 1918, pág. 14*

(
2

) Carmina sacra, Epigrammes, pág. 85.
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fessor já citado, quando aquilatados pelo

critério ordinário do senso comum, seriam

muitas vezes capitulados de verdadeiras

loucuras »
(

1
). O que é grande não pode

ser julgado pela nossa mediocridade.

a igreja. Xão nos iludamos com o desprezo dos

o^ostaLna '3ens do mundo, que o Cristianismo prega
domun-.o — vendo neste um inimigo do progresso.

Desprezar os bens do mundo não quer di-

zer que os não utilizemos segundo a razão,

mas que, em vez de os servirmos a eles, os

façamos a êles servir ao nosso fim. O
homem corre frequentemente o risco de se

tornar escravo dêles, pondo aí o coração:

o Cristianismo quer que os usemos sem nos

prendermos, porque para coisas mais altas

temos nascido. S. João da Cruz exprimia

esse ideal de absoluta liberdade de alma
i

nestes admiráveis termos

:

« Para achar gosto a tudo, não tomeis gosto por nada.

Para tudo possuir, desejai não ter nada.

Para ser tudo, tende vontade de não ser nada em tudo».

Se a palavra ordem significa ocupar cada

coisa o seu lugar devido, o ideal ascético

(
1

) Obr. cit., pág. 17.
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cristão quer dizer procedimento conforme

à razão, dando às coisas mortais o valor que

elas tem. A perfeição cristã, com efeito,

não está em desertar o mundo, mas em cul-

tivá-lo, aperfeiçoá-lo, elevá-lo a Deus, Não
condena, pois, a sciência, a arte, ate a ri-

queza — mas simplesmente o mau uso delas

(que nasce de as convertermos em fins).

Os grandes místicos cristãos, por exem-

plo, não condenam a acção, pois vêem nela

a colaboração na obra de Deus ( o beato

Fra Angélico dava glória a Deus, pintando)
— e até a prova da excelência do seu mis-

ticismo e que êle não prejudica o senso

prático, adaptando-se maravilhosamente às

condições da vida. S. Teresa de Jesus, com
ser a mais extraordinária mística, foi tam-

bém a mulher de acção mais extraordinária.

Longe de condenar o mundo, o Cristia-

nismo exalta-o. Disse o príncipe Ghika,

notável convertido ordenado sacerdote há

poucos anos, que « se souberes pôr Deus
em tudo que fazes, encontrá-lo hás em tudo

que te sucede ». Aos olhos do cristão, o uni-

verso é transfigurado, pois vê nêle a obra

do amor de Deus: — as coisas mais vulga-

res tornam-se os símbolos das verdades

mais sublimes; tudo nêle tem um fim de
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louvor, glória de Deus, que ao homem com-

pete formular, como resumo de toda a cria-

ção ; os seres mais ínfimos são criaturas de

Deus como nós, nossos irmãos, como dizia

S. Francisco de Assis. O Poverello demons-

tra-nos magnificamente que só o cristão

trata com respeito as coisas criadas, o

mundo.
O Cristianismo impulsiona o homem a

cooperar no progresso do mundo. Quando
o católico reza diariamente, « venha a nós

o Vosso Reino », exprime o ideal de toda a

acção cristã: estender o reino de Deus. Só

com o realizar cada um dentro de si, já o

aumenta e alarga, mas a ninguém é lícito

desinteressar-se da sorte de seu irmão,

nosso semelhante. Quer dizer: no sentido

cristão, não nos salvamos a nós, não traba-

lhando de qualquer forma na salvação dos

outros. A bela divisa de Gratry exprime

perfeitamente o ideal cristão, e podia na

verdade inscrever-se como o lema de todo

o progresso social— salvar o mundo !

a igreja, A Igreja não é inimiga da liberdade e

Vivida*
16

^a yida, P0 *s ninguém as ama melhor nem
tão bem como ela. Se certos neo-pagãos

reivindicam para si o amor da vida, esque-
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<eem-se de acrescentar: da vida material.

Para pôr no triunfo da carne o ideal da

vida ó preciso mutilar a vida — e precisa-

mente de tudo aquilo que ela tem de mais

nobre e duradoiro. As virtudes mais aus-

teras do Cristianismo estão no sentido da

vida, pois a elevam e alargam. Na notável

memória já citada, 0 Catolicismo e a Higiene,

o ilustre higienista Dr. Serras e Silva, co-

locando-se no ponto de vista puramente

médico, verifica que elas são recomendadas

não só pela Igreja, mas também pela higiene.

A mortificação, o jejum, a castidade não

servem só ao espírito, mas (como êle mos-

tra) ainda ao corpo; e a humildade, a obe-

diência e a Fé acham também justificação

numa sã higiene do espírito humano.
Os votos religiosos não são uma aniqui-

lação do homem, mas uma forma de vida

superior. Manuel Ribeiro compreendeu-o
em 0 Deserto, reconhecendo que «êles liber-

íam-no e dão-lhe maior envergadura ao es-

pírito »
(

1
). Com efeito, e « pelos instintos,

pela raiz da sua carne, que o espírito se

prende e não pode erguer-se à perfeição

desejada; submetê-los à razão, eis a obra

(M Pág. 135.
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verdadeiramente digna do homem. A po-

breza voluntária, a obediência inteira e a

castidade perpétua são os meios mais efi-

cazes de dar à vida espiritual o máximo de

liberdade, intensidade e harmonia que ela

pode atingir. O homem torna-se, quanto

pode, só razão e amor— o que é a própria

definição de ser racional. Não se destroem

aqui jámais as energias da vida; pelo con-

trário, erguem-se ao maior grau possível

de perfeição. E tanto que, quando o homem
se eleva a um alto estado de heroísmo,

quási sempre se aproxima da realização da-

queles conselhos evangélicos — pelo des-

prendimento absoluto de interesses e da

vida, pela disciplina férrea da vontade sub-

metida a um ideal que a empolga, pela vi-

tória sobre as paixões fáceis. Se a guerra

exige uma exaltação excepcional de ener-

gias e cpnduz ao heroísmo, impõe prática-

mente a prática dos conselhos cristãos.

Simplesmente, a Fé e a graça tornam

normal e constante o que o homem não

atinge senão excepcional e temporaria-

mente.

a igreja, Qom ter p0r superior a vida contem pla-
o a contem- , . T . _ , XT

piaçso tiva, a Igreja nao despreza a acção. Mem
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vida contemplativa quer dizer, como alguns

parecem acreditar, « uma espécie de letargia

insensível » ou « adormecimento hipnótico de

olhos abertos ». Vida contemplativa signi-

fica vida de união com Deus. A bem dizer,

não há forma de vida cristã que não seja,

em maior ou menor grau, contemplativa —
pois toda ela deve procurar a glória de

Deus. Se-lo há tanto mais, quanto mais

perfeitamente for a tradução da vontade

divina. A vida contemplativa é, pois, a vida

na plenitude da inteligência e do amor; ou,

como diz Fr. Bruno em O Deserto, é a dina-

mização de toda a acção exterior em acção

de espírito. Os contemplativos são os que

levam nas suas mãos, infinitamente atentos,

o tesoiro dos dons divinos. O seu silêncio

representa a concentração total da atenção

à voz de Deus : foi no silêncio eterno que
Deus criou o mundo, e é nêle que o génio

concebe. E o isolamento e alheamente da

vicia exterior quer apenas dizer que evitam

dispersar na agitação e tumulto do mundo
a superabundância da sua vida interior. A
obra essencial é conhecer, amar e servir a

Deus
;
para O amar e servir é mister conhe-

cê-10 ; e ^como conhecê-10, sem O contem-

plar? Contemplá-10, no sentido cristão, é

26
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estar unido Aquele que faz tudo — viver na

sua fonte a vida mais activa.

Como em certo romance de Elliot, a

maioria dos homens são como autómatos:

os seus actos carecem de profunda signifi-

cação interior. Agitam-se à mercê de todas

as impulsões externas : vivem na verdade

fora de si, como os doidos. Mas o que dá

valor aos actos humanos é o ideal que os

inspira: cada um deles deve ser como a

realização dum rito, isto é, penetrado de

sentido e movido pelo amor. A vida só é

verdadeiramente humana, quando é conce-

bida como uma solenidade : tradução externa

dum culto interior. Ora, a contemplação é

isso — vida vivida na plena consciência da

Fé e concentrada em toda a actividade do

amor. Se se concentra e isola, é para se

não dispersar como a essência dum vaso

aberto. . .

Há mais energia na vida contemplativa,

que na activa. Toda a obra de criação exige

recolhimento. Os fátuos não se suportam

a eles próprios e por isso fogem de estar

sós. Até Guyau entreviu que, « se Jesus

preferia Maria imóvel a seus pés a Marta,

que se agitava na casa, é porque sem dúvida

pressentia na primeira um tesoiro de ener-
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gia moral, que se reservava em certo modo
para os grandes actos de abnegação ». Mas
toda a forma de vida cristã procede da con-

templação aos pés de Jesus.

A Igreja aparece-nos, pois, como a solu- conclusão

ção duma equação, cujos membros são o

homem e Deus. Por ela Deus desce até ao

homem, e o homem eleva-se até Deus. Con-

tinua assim a missão do Homem-Deus.
A pobre criatura humana deixa de ser

um absurdo vivo — antes atinge a plenitude

do seu destino. O homem não aborta, por-

tanto. As aspirações mais profundas da sua

natureza corresponde um facto, que é único

na história do mundo e se apresenta como
a resposta de Deus.

Seguramente, a Igreja exige sacrifícios

aos que a ela aderem. Mas esses sacrifícios

são a condição duma vida maior — porque,

como disse Bourget, « o que os filhos do

século pedem à Igreja, é primeiro que ela

se lhes não assemelhe; — é que lhes dê, a

eles inteligências decompostas pelo espírito

crítico, êsse ponto fixo acima de toda a dis-

cussão, de que tem necessidade ;— a eles,

sensibilidades enervadas pela Revolução e

seu eterno recomêço, o espectáculo duma
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força constante, sempre igual a si mesma;
— a eles, energias fatigadas pelo abuso do

individualismo, a sensação duma sociedade

realmente organizada, na qual todos os ele-

mentos se desenvolvem subordinando-se, na

qual a variedade vem dar à unidade^
(

j

).

(

í

) Cit. la - Études, abril-junho de 1910.
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Conclusão final

Sou religioso porque sou homem.

A. Sabatier.

Em conclusão, se A. Sabatier pôde jus-

tamente dizer, « sou religioso porque sou

homem » (*), todo o espírito suficiente-

mente audaz para encarar as consequên-

cias do pensamento lógico deverá acres-

centar, « sou católico porque sou religioso ».

Mais simplesmente, os termos desta equa-

ção podem formular-se assim: «sou cató-

lico porque sou homem », e, querendo ser

( ) Esquisse d'une philosophie de la religion, pág. 29.
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completo, « e sou-o para ser homem plena-

mente ».

A Igreja aparece-nos como a conclusão

do mais amplo inquérito ao espírito e ao

coração humano — correspondendo ao seu

universal apêlo, e ao mesmo tempo ultra-

passando-o. Nela, o homem atinge a pie-

nitude do ser— a suprema medida até onde

pode subir sem morrer. Satisfazendo aspi-

rações que são estruturais ao homem,
eleva-o ainda a uma Vida Maior, porque

divina. Como disse admiravelmente Duret :

— « verdadeira Pomba Cristófora, a sua

função é transportar, transladar os homens
do Velho Mundo da natureza para o Novo
Mundo da graça; e a sua dignidade pró-

pria reside precisamente no monopólio que

tem da misteriosa passagem »
(

1
).

De sorte que, ou a Igreja revela ao

mundo a palavra, o Verbo de Deus, ou

nenhuma religião o revela — e, neste caso,

o homem e um absurdo vivo. Porque ela

não aparece só como o pleno e rigoroso

termo do desenvolvimento do pensamento

religioso, mas ainda como o segundo mem-

(*) Cit. in — Revue des Jeunes, n.° de 10 de Janeiro de 1923,

pág. 14.
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bró duma equação, cujo primeiro é o

homem, no que este tem de mais essen-

cial.

A Igreja, olhada do ponto de vista das

aspirações humanas, aparece, pois, como o

seu termo adequado. As religiões não cris-

tãs não resistem ao dissolvente da crítica.

O protestantismo é o romantismo da reli-

gião cristã, uma anárquica e ilógica fantasia

religiosa. Só a Igreja Católica resiste ao

ácido corrosivo da crítica ( o espírito crítico

só existe nas sociedades cristãs) — e, res-

peitando a lógica, satisfaz plenamente as

exigências mais profundas da nossa natu-

reza. Logo, ou ela é no mundo a verda-

deira portadora de Deus ( cristófora ), ou

nenhuma o é — e então todo o esforço do

pensamento e da acção humana abor-

tará . .

.

Certamente, esta demonstração psicoló-

gica da verdade da Igreja não dispensa a

demonstração histórica. Num negócio da

monta dêste, em que se jogam os destinos

do homem e os direitos de Deus, não basta

mostrar a verdade humana da Igreja, é

preciso também provar a sua verdade divina.

Outros o tem feito, e, querendo Deus, tal-

vez eu o tente algum dia, também. A pró-
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,

pria Igreja traz consigo o testemunho da

sua divindade — no facto da sua indefec-

tível existência, na perene eficácia da sua

obra de santificação, na prova tangível e

constante (hoje tão frequente) dos seus

milagres : ela é em si própria um milagre

vivo.

Numa palavra, o alto pensamento con-

temporâneo encontra-a, como o termo do

seu supremo esforço, g Quem não estremece

ao ler as palavras ardentes de Newman,
depois que a descobriu, após uma ansiosa

peregrinação do seu espírito lealíssimo ?

:

— « ; eis-te finalmente a ti, que eu há tanto

tempo procuro e que só logrei achar tão

tarde, desejo de meus olhos, alegria de

meu coração, verdade após tantas sombras,

plenitude depois de muito prelibar: eis-te

enfim, tu que és o meu lar no fim de tantas

tormentas ! E vós, ó pobres viageiros, cor-

rei também ao encontro dela, porque é ela,

e só ela, que pode descerrar-vos o segredo

da vossa existência e o sentido do vosso

destino »
(

1
).

(
:

) Cit. por E. Carry, Les années anglicanas du card. New-

man, pág. 108.
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Resumindo tudo quanto precede, deverá

concluir-se, portanto

:

— a Sciência moderna, por definição,

não pode contradizer a Religião, pois que

* a sciência definitiva reduz-se a poucas

coisas, e, nos pontos em que existe, não

atinge .nem o fundo, nem o cume delas.

Quanto mais compreendemos o que é a

sciência, mais lhe restringimos o campo,

porque compreendemos precisamente que

o fundo e o cume estão fora do seu alcance.

Não é, pois, a sciência que é incompatível

com o cristianismo, mas uma certa filosofia

que sai fora do âmbito da sciência, e que,

não tendo os seus estreitos limites, não tem
a sua irrefragável autoridade. . . >

— o espírito scienlífico não é incompa-

tível com o espírito católico, embora o pri-

(
J

) Ollé-Laprune, Le 1'rix de la Vie, pág. 442.
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meiro se decomponha em dúvida metódica,

livre exame e espírito crítico, e o segundo

em dogma, autoridade e culto
;
pelo contrá-

rio, a análise dos postulados lógicos em
que assentam mostra que no fundo ambos
partem da idea fundamental da verdade, e

os respectivos caracteres se não opõem
irredutivehnente, antes se harmonizam e

completam

;

— a Sciência não basta ao homem, pois

não satisfaz todas as necessidades, nem res-

ponde a todos os problemas do espírito

humano (que é bem mais largo que ela);

nomeadamente não pode, por sua radical

incompetência, ensinar-lhe o que acima de

tudo lhe importa saber— a ser Homem,
isto é, o significado supremo do universo,

o segredo da vida, o sentido da imoral;

— porque o experimentaram, fazendo a

peregrinação de toda a extensão da sciên-

cia moderna e medindo-lhe assim os fatais

limites, as altas camadas intelectuais da

actualidade começam a regressar à Igreja,

procurando nela a mestra da vida, aquela

mestra viva e não morta, que tem sempre

que ensinar, de que falou um conver-

tido
;



CONCLUSÃO FINAL 411

— a Igreja, com efeito, corresponde aos

postulados mais universais e profundos da

alma humana, apresentando -se como a res-

posta divina ao apelo constante da huma-
nidade, e especialmente da inquieta alma

contemporânea, à qual traz um acréscimo

de luz para resolver o problema do destino

humano, e um suplemento de força para o

atingir.

LAUS DEO





Apêndice

Encontrava-se ainda nas livrarias a 2.
a

edi-

ção de A Igreja e o Pensamento Contemporâneo

quando apareceu uma brochura com o título de

Liberdade, Sciência e Religião, ostentando uma
cinta com estes dizeres :

Refutando afirmações erróneas

do Ex.m o Sr. Patriarca de Lisboa

Assim alguns exemplares das duas obras

emparceiraram durante certo tempo nos mos-
truários dum ou outro livreiro. Por parte do
autor da primeira se declara que lhe não foi

agradável a companhia em que andou o seu

livro ; mas prontamente se refez do leve des-

gosto, considerando que são percalços inevitá-

veis da publicidade, a qual dificilmente pode
escapar aos maus encontros.

Habeni sua fata libelli .
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Também não é possível diferente aproxima-

ção dos dois livros ! As refutações não atingem

o pensamento que pretendem negar; estão inuti-

lizadas pelo vício de lógica chamado ignorantia

elenchi: desconhecimento do assunto, ou, quando

menos, digressão despropositada ao assunto.

O repto de polemista — refutando afirmações

erróneas — além do reclamo comercial para pas-

sar a mercadoria, não teve sequência nem
consequências. A hostilidade reduz-se a mera
atitude de guerreiro de estampa : parece exube-

rante a intenção belicosa ; as ameaças, porém,

não passam do sujeito, como os botes, na pin-

tura guerreira, se imobilizam colados à terrí-

vel ou horrível personagem. Quere isto dizer

:

as afirmações (ao menos as principais, pois

não vale a pena gastar tempo com imperti-

nências )
que o inventivo autor intenta refutar

existem no seu livro, Liberdade, Sciência e Reli-

gião, — mas não se encontram no livro do

Dr. Cerejeira, A Igreja e o Pensamento Contem-

porâneo !

Por exemplo.

O tal autor dá-se ao No livro do Dr. Ce-

trabalho, aliás bem fá- rejeira lê-se

:

cil, de refutar esta pro-

posição . . . sua

:
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A liberdade de pensar

leva à dissolução do próprio

pensamento.

A liberdade de pensar,

erigida em princípio abso-

luto, sem limites nem restri-

ções, não pode levar senão

à dissolução do próprio pen-

samento. (2.
a

ed., pág. 89).

O mesmo fácil crí-

tico do que êle próprio

escreve . . . dizendo po-

rém que é do autor de

A Igreja e o Pensamento

Contemporâneo, refuta

ainda

:

O Dr. Cerejeira es-

creveu :

A infalibilidade é pos-

tulada pela razão... E' a

salvaguarda da honra da

humana inteligência.

Dada a Revelação, a

infalibilidade é postulada

pela razão, como a salva-

guarda necessária da honra

da humana inteligência,

pois que só ela, salvo uma
perpétua intervenção de

Deus, é suficiente garantia

de serem divinas as verda-

des que lhe são propostas

como tais. (Ibid., pág. 96).

Com a mesma sem-

cerimoniosa liberdade

de pensar e escrever,

propõe mais e refuta:

O que em A Igreja e

o Pensamento Contem-

porâneo se lê é isto:
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Lutero e os espíritos

livres reclamam o livre exa-

me para se dispensarem de

pensar com lógica, o que é

uma boa maneira de nào

pensar, e que repugna à

razão.

... Já Brunetière o no-

tara, tendo compreendido
que a função da autoridade

é justamente o ^assegurar a

identidade» do depósito da
Revelação. O livre exame
aqui, qual foi reclamado por

Lutero e pelos espíritos que

se dizem livres, por se dis-

pensarem de pensar com
lógica (o que é uma boa

maneira de... não pensar)
— é que repugna à razão,

por contraditório com a de-

finição de Revelação ; não ó

a autoridade. (Págs. 97-98).

É inútil prosseguir no cotejo das refutações

dum livro com as afirmações do outro. Estas

permanecem sobranceiras às arguições; o adver-

sário nem o sentido literal lhes alcançou. ^Impos-

sibilidade de compreender? i Anti-religiosidade

acintosa? Sob o aspecto pessoal o caso não nos

interessa. Mas é dever notar que o crítico, que

escreve o seu livro contra a autoridade da Igreja

citando quási só autoridades . . ou não com-

preendeu o que o Dr. Cerejeira escreveu, ou o

falsificou : — e. em qualquer das hipóteses, só

prova que, com tal inteligência ou tais escrú-

pulos, tem liberdade para dizer quanto qui-

ser . . .
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O autor de A Igreja e o Pensamento Contem-

porâneo pensou maduramente o que escreveu e

escreveu o que sèriamente pensou; procurou

fazer uma obra de verdade, objectiva e subjec-

tiva, ajoelhando algumas vezes antes de escrever,

para não a atraiçoar nunca ; servindo com toda

a alma o que crê, esforçou-se sempre por com-

preender os que não pensam como ele, para

fazer justiça a todos. A crítica que aí apareceu

vem a despropósito do seu livro, porque de

facto não é uma crítica dêle, não discutindo

as suas razões, seja porque de facto sejam

indiscutíveis, seja porque lhe faltassem forças

para tanto. Passa à margem do livro, atirando

algumas pedradas à Igreja e falando de muita

coisa mal digerida.

Os vapores ossabundus

Nequis nequi potarinum

Quiper milus fios cabrinum

Cavallones aldo brandas . .

.

Ora aí está claramente

Porque a menina está muda.

Os processos literários e críticos dêste plu-

mitivo carregado de erudição barata são real-

mente duma liberdade . . . excessiva para a

consciência dum católico.
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Juntando frases dispersas e mutiladas da
livro criticado, faz dizer ao autor o que êle não

quis dizer, e bate-lhe ainda por êle ter dito . . .

o que não disse.

Outro exemplo.

«Os que não admitem — diz este pensador

libérrimo — o Credo católico, ou pior ainda, os

que negam ou duvidam das verdades funda-

mentais da religião, são visados por sua Ex. a com
palavras que se me afiguram bem impróprias

da caridade cristã . . . Oiçamos sua Ex.a
: Estão

doidos . . . são tolos . . . degradam e mutilam a

vida . . . diminuem a sciência . . . não pensam . . .

só lhes resta o suicídio . . . incapazes de sentimen-

tos elevados . . . raça de escravos . . . abortos espi-

rituais . . . sem razão alguma para serem hones-

tos . . . e que de facto o não são, pois sua Ex. a

afirma algures que sem religião é impossível

moral». (Pág. 43-44).

^Ouviu-se porventura o autor da Igreja e o

Pensamento Contemporâneo? Puro engano!
Quem se ouviu foi . . . o autor da Liberdade,

Sciência e Religião. No primeiro livro nem
aquelas frases vem tais quais, nem tem o sen-

tido absoluto que aqui se lhes atribui falsa-

mente, nem se referem a todos « os que não

admitem o Credo católico ...»), e até lá se diz

precisamente ... o contrário !
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Os retalhos de frases parecidas às citadas

aparecem geralmente em argumentos ad absur-

dum ou em qualquer outro propósito, nunca

exprimindo pensamento depreciativo de pessoas

ou intenção insultuosa.

Por exemplo, chamam-se tolos . . . aos tolos, e

a ninguém mais, neste passo em que se estudam
as condições do pensamento

:

c Não penso bem, senão pensando segundo a

natureza e nas cadeias da ramo ; não penso aliás,

senão pensando bem ; e penso tanto melhor quanto

mais escrupidosamente me mostro fiel às leis do
pensamento». Não se pode deixar de ver ou não
ver, de concluir duma maneira ou doutra, de

pensar como se queira; perdão, são livres os

tolos . . . Quem queira pensar, há de pensar
segundo as leis estruturais da inteligência — com
lógica, com coerência, com rigor; ou pensa assim,

ou não pensa. ( Pág. 91 ).

Não só se não diz em A Igreja e o Pensa-
mento Contemporâneo o que quer o imaginoso
critico, mas diz-se até precisamente o contrário

!

A página 199 deste livro, toda a pessoa cujo

pensamento seja escravo da verdade do que lê,

não pode ler senão isto . . . que é a mesma coisa

que diz o nosso fértil crítico, com a diferença

de ser exactamente o contrário (como dizia o

nosso professor de latim):— «Quando se diz que
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sem Religião não há Moral, não se quer dizer que

não se encontre moralidade sem religião, ou que

todo o ateu seja necessariamente imoral (como,

pelo contrário, que todo o homem religioso seja

necessàriamente virtuoso)... Não se pode negar,

há nobres espíritos que pelo menos julgam não

crerem em Deus ». ;0 que vale ter plena liber-

dade de pensar

!

Mas algumas das frases incriminadas, tais

como só restar o suicídio para os ateus a quem
pesa a vida, ou a falta de razões scientíficas

para ser honesto, não seria difícil encontrá las,

ou equivalentes, nos próprios que «não admi-

tem o Credo católico, ou pior ainda, os que

negam ou duvidam das verdades fundamentais

da religião»! Bastaria citar Anatole France e

Le Dantec.

E não se julgue que isto é um lapso da-

queles que o bom do Horácio denunciava no

divino Homero,

aliquando bónus dormitai Homerus.

Não, é um processo... verdadeiramente livre,

de fazer crítica. O livro é feito assim.
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Os outros, porém, escravos da verdade e ser-

vos da disciplina scientífica, dirão antes, e com
verdade, que isto é — a negação de toda a crítica.

O audaz crítico não leu com atenção o que
criticou; se leu, não o compreendeu; se com-

preendeu, falsificou-o.

Iam sat prata biberunt!
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