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íítonsfuljor,

ó/Tl ^ojóa catta dobie oó " òdadoô o um fiomem o&

óoaedade, « com aaiieUa cmtkoihòcíòe aue de njoâ ceve,

fufidameataôteô a tfieoua e oeUiicadeô a d teaiaâ oe

toòoâ Oó comiccimentoó, aue^ coiifoimemeiite aoó õi-

p&iôoà eópiutoô, devem, óer, paia cada awií, foiça, íiiX^,

e àaber.

o/t miÃao ue eiióaiar, cinanto em ói couheâóe,

uma tentatwa fecunda, e dar um iioore exemplo,

OÓL-cfiamaótcó a o/Lccíòemia ue QJantã-Lyiw^, uep

taua oe aioájo extiemxLÒo e aetietojo penàamento. U
encaiao, aue ide ocâtcâ, bem aue adeauado a óua oe-

dicaçao, óeua maior aue óuaó foiçaó, ôô aiòô íii aâ uao

auamentajfeiâ.
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Ontie IdiitiV e tdo (.^uu^e.) ajjiimptoj jue íke íia-

^eiô ptopoúlo, edtieinacô como uiipoiíaiitijíimo o ua

unmottaudadô uci alnui. (fíoie ponho, ôob njoáíoà

aaipiCiOJ, lun eóíiíòo ''ucâòe muito prcpaiado âODie tam

auaiiôto ajjumpto ; e, com oedicaí-o a o/tcúdemia de

QJanta-LyiiiL, ciado eu aue a n'òâ, c/l^Lo/ijeM/ior^

jiidu compíetamente o ^aedico.

ilor feti"^ me aeia eu âe eàte e-jcnptv, contoi-

mã-ndo-i^e ao -^joAo intento
,
podedóe âer ponto '^õe óa-

liida a mau piodiictnvj eâjoiçoó e maió compíetoâ

meiecinuntoó.

nndió-JJiqnae-voó, Q.^i^onàenfior, aceitar a pton

óima. expiejiâo oe meu ajjecto e leliaioâo leàpeito

Baguenault de Puchesse,

Presidente da Academia de Sanla-Cruz d'Orléans.

2-2 Je.MaiTode lStí4.



€ARTA DE MONSENHOR BISPO DORLEANS

AO AUCTOR

Orléans, 28 de Março ile 1861.

iUTuíto preeaíío amigo e seuí)or,

Ao recolh.er-m.e de Roma, não podia,

deparar-se-me su.ccesso de maior ju--

t>ilo qiae o eiacontrar aqu.i a vossa obra
sobre A IMMORTALIDADE, como resposta à. mi-
nha carta relati^^a aos « Estiados d'iim

liomem de sociedade. »

Um exLcellente livro sobre iam ma-
gnifico ass\impto, pu-blicado pelo pre-
sidente da n.ossa Academia de Santa
Crnz, será bonra vossa e de toda a nos-
sa Academia.
Na occasião presente, n.ão podieis

escolber mais ele^^ada matéria, n.em
mais con^v^idati^va de est\ido.

Vos o dizeis : «A immortalidade é o

assximpto por exicellencia ; é o bomem
na siaa plenitxzde ; é o presente e fu.-

tiaro d'elle ; é a sancção da -vida e a
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esperança. d.a morte ; é a l^ase cio de-

A^er e o funciamento d.a jxastiça. »

Hoje em dia, ag-gredicio este d.ogm.a

aTj.d.aoiosamen.te por laixia deplora^rel

escola, faz-se mister d.efen.d.êl-o, cir-

CTj.md.al-o de todo o seu. brilho, e sulId-

A^erter de no"vo a impiedade e o sophis-

ma. E' o q;u.e fazeis em Vosso liA^ro.

IIa^^eis piablicado xima exicellente

obra èicêrca do « Cattiolicismo e^cposto

nacomplexiidade de suas pro"vas. > A.le-

gro-me por -veT qiae proseg-\iis aqiaella

obra apologética ri'"u.m escripto philo-

sopbico sobre a immortalidade.
De sobra conbeceis quie eu, rodeado

de inquiietações à. minha cbeg-ada, —
bemdito seja o Senhor qxae m'as dà.

!

— n.ão pnde ainda estndar sen.ão algn.-

mas pagin.as do v^osso lÍA^ro. Porém,
o que li impressiono\x-me coni o ele-

-v^ado do motÍAAO, o terso e linapido da
exiposição, a vi^^acidade e copia da lin-

giaagem.. O plan.o tann.bem me pare-

cexi completissinno e de e^ccellente ur-

didnra.

Exiplorastes, desde o à.mago, a gran-
diosa qu.estão. Viste'1-a em todas as fa-

ces ; e n.ão A^os destes por contente des-

en.A'ol^'endo com \^igôr a dialéctica.
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En.trastes rxos arraiaes inimig-os e ata-

castes 'victoriosam.ente os seu-S Arãos

systeiiaas,

E — a meia "v^êr, con.sid.eí?avel mérito
— vingastes, cona a laiticiez cio estylo
e pensamerató, esclarecer ao alcance
d.e todos a liiagiaagem d.a scien.cia e d.a

metaphysica
;
pelo qu-e, sereis lido, ao

mesmo tempo, tam agrada-^el qiaana.

proveitosamen.te, de pessoas jèi dadas
jà. estran.has à. philosophia.
Permitti, pois, ixaen. mxaito estimado

amigo, q;\ae -vos exx ofíereça, a troco do
primeiro livro qxxe dedicaes ò. nossa
-A^cademia, e bom exienriplo q;\ie nos
daes, os mens emboras e agradecimen-
tos com o preito da mais profu.nda e

religiosa dedicação.

t FÉLIX,

BISPO DE ORLÉANS.





PREFACIO DO TRADUCTOR

STE livro acerto seria denominal-o : « Li-

'

vro do philosopho chrislão. »

Dão-se as mãos piedade e sciencia,

n'este admirável conjuncto de altissimos

pensamentos em que o philosopho se re-

vela, e proíimdissimas intuições das coisas ce-

lestiaes, em que a poesia do christianismo

chega onde não chegou com ella Chateaubriand.

Estão de par as paginas da sabedoria profana de

todas as idades e as paginas dos Evangelhos, letras

sagradas de toda a sã e santa philosophia.

Quantas extravagâncias idearam e galvanisaram

para embairem prosélitos, os pensadores, que á conla

da razão pozeram quantos irracionaes delirios arvo-

raram bandeira e escola, todos são citados a respon-
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derem diante do sábio e modesto julgador, que as-

sentou o seu tribunal no calvário, á sombra da cruz.

O debate é sereno, por que a verdade nem se al-

tera nem ira, quando argumenta. Com quanta pla-

cidez e delicadeza se pode, Baguenault de Puchesse

vae offerecendo a um e outro philosopho dois livros

para confronto : este é o da sciencia soberba com as

vaidades da alma solta de liames que se confundem

com a matéria pura, ou com um vago espiritualismo,

rebelde ao raciocinio; aquelle é o livro em que da

razão de Christo promanam as razões da immortali-

dade d'alma e de coração, e logo os esteios da es-

perança, e o convite ao banquete perpetuo da casa

do Senhor.

Cuidavam os mestres da irreligião que a sciencia

era o seu baluarte: attinham-se á ignorância dos

fieis, ainda mais que á sabedoria própria. Não ha

commettimeníos a que meia sciencia não se atreva.

Cuidavam, outrosim, que, além da sciencia, ti-

nham por si os favores e caricias d'aquella poesia

d'alma que mais se ala quanto mais livre lhe é o es-

paço. O coração quer horisontes rasgados. A reli-

gião corta-lh'os de durezas nas quaes se espedaça o

peito do homem scismador em aUezas d'outras vidas

por melhores mundos. Contavam, pois, com a re-

salva da sciencia e da poesia para se andarem por

esse mundo a mentir aos incultos, a obtemperar aos
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desvariados, a cavar mais fundos abysmos aos pés

dos infelizes.

Cavaram, mentiram, espicaçaram que farte o ti-

gre das paixões.

Uns, motejando como Voltaire ; outros, cuspindo

no rosto de Deus, como Proudhon ; estes, pejando de

cascalho scientifico o estreito animo da gente frivola,

como Strauss; aquelles romanceando a divina e la-

crymal vida do Salvador, como Renan : conspiraram

todos ao mesmo scôpo— matar o coração da huma-

nidade, arrancar d'alma todas as primaveras, en-

chel-as de fezes e peçonha, escavar terra dentro a

mais breve senda para as trevas eternas.

Onde estava uma cruz, escreveram : « marco de

uma civilisação passada.

»

Onde se abriu escola de doutrinas impias, escre-

veram : « progresso sem Deus ; civihsação nova ; o

homem deus de si, juiz de sua matéria. »

Onde estava uma sepultura, escreveram : nada.

Eram arrojos por demais absurdos ! Não podiam

vingar n'estes dias o que não vingaram nos sanguen-

tos cyclos das pelejas religiosas. Alguns milhares de

desgraçados cabidos á voragem não dão azo a que o

inferno cante a victoria. As agonias urram, não

psalmodiam. O vozear, que ouvis, não são hym-

nos ao Lúcifer triumphante : é o chorar dos perdidos

que não tem Deus. Ma^ a grande humanidade,
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O infinito oceano das almas, agita-se, revolve-se, ra-

va-se em borrascas temerosas ; comtudo, está-lhe so-

branceira a mão de Deus : a corrente das vagas vae

na direcção do pharol do Golgotha.

A' kiz d'esta cbamma eterna foi escripta « A Im-

mortalidade, t> este eminente li^To que o leitor, quer

tocado de piedade, quer levado de mera curiosidade

vae folhear, ou para rever n'elle sua fé, ou afiar o

gume de sua critica. E o certo é que o livro está de

molde para consolar ânimos crentes, e levantar ce-

leuma de espíritos contumazes. O auctor está sen-

tado á beira da sepultura, nas fronteiras da vida. e

alli espera, com sorriso de paz e amor, o servo de

Ghristo, e o exhumador de Platão, o sectário de Py-

thagoras e o pantheista. o fautor da matéria raza, e

o pregoeiro do espiritualismo absurdo. Todos recebe

com primores de delicadeza. A uns, aos amigos, diz

:

« Vinde nas boas horas : entrae aos segredos de mi-

nha alma, e ás santíssimas crenças de meu coração.

Vinde a ver comigo os esplendores da eternidade. »

Aos inimigos diz : « Ouvide.

»

E aos que o ouvem e sorriem, accrescenta : « Ide

em paz. O Senhor se amerceie de vós. Eu cpiiz e

não pude. A linguagem do homem é vagido de

criança, quando resòam brados dos céos. Ouvide

as obras ingentes, que adornam os áditos da eter-

nidade. CdPÍi ennarrant glorio Dei. »
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O traductor d'este livro não intenta escrever a

apologia (l'elle, quer para afervorar crenças, quer

para despontar armas de adversários. Juiz sincero

ou preoccupado ha um só: é o leitor. O que ahi

vem n'essas tão breves paginas, quanta é a doçura

cjue desborda da alma dada a tal leitura, descarece

de inculcas e gabos de antemão. E' um grande li-

vro : tem que viver em quanto imagens d'outra vida

preluzirem d'além-mundo aos que as andam apal-

pando nas trevas.

O traductor não fia da severa trasladação d'este

livro para vernáculo. Parece-lhe, todavia, que o sa-

bor da linguagem não travará em paladares portu-

guezes. Em alguns relanços, desfez-se a construcção

por demasia scientifica para tirar a luz mais clara

ás idéas. N'outras, apanharam-se as prolixidades de

Índole franceza para sahir com o pensamento menos

derramado, e mais terso, consoante o génio de nossa

lingua.

Aqui vem a ponto observar — bem que ao tradu-

ctor d'este livro lhe não caiba ser o observador —
que a litteratura religiosa muito deve ao snr. Fran-

cisco Gomes da Fonseca editor d'esta e outras obras

de subido quilate religioso, salvo aquellas que leva-

rem meu nome. Incumbe ao paiz coadjuval-o, ao

paiz cpie ainda, graças a Deus, mantém illesas as

crenças de seus maiores, e com elles se vae indo ca-
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minho da perfectibilidade material, sem que a mo-

ralisação das almas damnifique ao adiantamento das

regalias da civilisação.

Porto 23 de Fevereiro — 1865.

UamiUo LyãàteUo-^ >uinco4^.



ÉP'

L^TRODIICCÃO

AIS OU menos distinctamente, nas differen-

tes épocas do mundo, resoou uma palavra,

que repercutiu sempre no coração do ho-

j^ mem : a immortalidade.

Tão velha como a humanidade, tão persis-

,,, w iJ*^'^ tente como a vida, tão constante como a morte,

^^pf a fé na immortalidade teve nações, legisladoi^es,

^"^
e philosophos como adeptos. Em toda a parte foi

posta, discutida, e affirmada como crença, como dou-

trina, e como regra de moral. Quer a hajam reconhe-

cido como declaração expressa, quer a hajam admittido

por consenso tácito, a humanidade recebeu-a quasi una-

nimemente. Sobreviveu ás gerações extinctas, aos im-

périos arrazados, ás religiões modificadas, aos deuses

abolidos.

De feito, a immortalidade é o assumpto por excellen-

cia ; é o homem na sua plenitude ; é o presente e futuro

d^elle. E' a sancção da vida; é a esperança da morte.

E' a baze do dever, e o fundamento da justiça. Allia-se

directa e intimamente a todos os grandes principies n'este
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mundo, á existência de Deus, á existência da alma, ao

entendimento do bem e do mal, á lei natural, e á reli-

gião revelada.

homem, tào breve em sua vida, não podia abster-se

de olhar além-tumulo. Entre o mundo que deixa, e o

mundo que demanda, praz-lhe erguer balisas de sua jor-

nada ;
impellido incessantemente á morte, carece de ave-

riguar o mysterio d'ella. Na presença da realidade a que

não ha fugir, sobresalta-o grande responsabilidade. Quem
se não preoccupasse com a morte, e suas consequências,

seria um insensato, como o viajeiro que não perguntasse

o caminho do seu destino, e se despenhasse em abys-

mos, indifferente aos effeitos da queda. Sendo isto, pois,

o máximo interesse do homem, urge que também seja

a sua mais viva cogitação, o seu mais constante pensa-

mento.

Disse Pascal *
: « E' a immortalidade da alma obje-

cto de tamanha transcendência e de relações tào intimas

para nós, que o mesmo é descurar de saber o que lhe

concerne, e haver perdido todos os vislumbres de sen-

sibilidade. De esperar ou não esperar bens eternos pende

o destino, o ponto a que miram todas as nossas acções

e idéas: o exame do itinerário, que ha de seguir o ca-

minhante discreto, é o seu primeiro acto. »

Se, realmente, o homem tem de acabar de todo em
todo, se a vida terrestre lhe é tudo, se nenhum outro

bem aguarda, se isto é uma dadiva incondicional que

a natureza lhe deu, encerrando-o aqui, o homem tem di-

reito a ampliar, com exclusivo afan, os seus prazeres e

1 « Pensées. »
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a conservação d'elles ; antepõe-se a tudo o interesse ma-

terial, e não respeita lei algiuna superior. A felicidade

temporal, e tudo d'onde ella promana, riqueza, honras^

poderio, pompas, satisfação plena dos sentidos, conten-

tamento de todas as paixões, glorificação de prosperida-

des, anathema ao infortúnio : eis a vida.

Mas, se o homem tem de sobreviver-se ; se é immor-

tal ; se a vida lhe foi dada condicionalmente e sob pre-

ceitos dos quaes lhe hão de ser pedidas contas ; se, além

da campa, se ha de affrontar com um Deus julgador;

então, outros interesses, outros destinos se lhe antolham.

O importante já não é a vida; é a morte. Já não é o

prazer que o predomina ; é o dever. Já não é do corpo a

superioridade ; é da alma. Já não está no homem a so-

berania ; é em Deus.

Está um abysmo entre estes dous bosquejos da vida

;

no primeiro tudo vae perdido para a alma immortal;

no segundo, é salvo tudo.

Estabelecer n'estes termos a questão, se já não é resol-

vêl-a antecipadamente, é, pelo menos, realçar-lhe a im-

mensa' gravidade, é dar a entender que toda a conside-

ração se desluz e esvaece diante de tão importantes con-

sequências.

Pelo que, em todos os tempos, quantas intelligencias

estremadas ahi floresceram, quantos corações puros e

rectos ahi pulsaram, não hesitaram nem sobre a neces-

sidade de crer, nem sobre a deliberação adoptavel.

A immortalidade é, pois, o ponto de sabida e o termo

final da verdade, da moral, da philosophia, da reli-

gião.

, E' o primeiro principio que alumia o animo abalado
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pela crença; é a vereda que se lhe aplana ao encontro

da verdade completa, da justiça e piedade.

Mas também é o ultimo annel a que se prende aquelle

cujas crenças religiosas esfriam, é a derradeira verdade

que o suspende no caminho do bem, e o estorva de cair

em trevas e desesperação, e lhe conserva em seus ins-

tinctos, talvez ainda generosos, bem que desencaminha-

dos, reliquias de sua natural probidade.

Estudar este assumpto, senhoreal-o, é um dever, se

já não é gozo e consolação.

O homem, que tudo tem, se possue a immortalidade,

e nada tem, se a não possue, não pode abastar-se no co-

nhecêl-a, aprofundal-a, e compenetrar-se d'ella.

A tal estudo convidamos os ânimos attentos e circums-

pectos. Diligenciaremos conduzil-os, com o exame á

certeza, com a certeza á verdadeira regra da vida. O
homem rasoavel, convicto de sua immortalidade, não

vacillará. No intuito de gozar a verdade além da morte,

buscal-a-ha no decurso da vida. Para merecer a recom-

pensa, não se acovardará diante de trabalhos e prova-

ções. Aceitará, sem custo, renunciações e sacrifícios. E
n'este ascender por degráos firmes, irá do estudo á ver-

dade, da verdade á justiça, da terra ao céo, do mundo

da lucta ao mundo do repousar glorioso.

Este é o plano que desejáramos seguir. Sobrára-nos

paga de consolações, se, alumiando este caminho, vin-

gássemos esclarecer uma só intelligencia, ou dar calor

a um só coração.

Conforme a iudole e progressão d'este estudo, divi-

dil-o-hemos em quatro partes: — 1.*, sls provas da im-

mortalidade; 2.^, as objecções dos sjstemas adversos á
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immortalidade ; 3.*, os effettos da crença na immortali-

dade; 4.*^, a exidtação da immortalidade.

Ao começar, e como baze do nosso trabalho, estatui-

remos as provas multíplices da immortalidade, quer de-

rivadas da natureza da alma, dos sentimentos e instin-

ctos do homem, e seu destino n'este mundo
5
quer pro-

venientes de considerarmos a desordem e mal d'este

mundo, e hauridas do senso moral e consciência; ou

ainda apregoadas pela voz dos povos e tradições uni-

versaes ; ou, finalmente, firmadas pela infallivel sancção

do christianismo.

Depois, discorreremos pelas diversas objecções dos sys-

temas mais ou menos adversos á vida futura, ou elles

intentem edificar propriamente sobre os alicerces de sua

razão, ou somente derribar a idéa pura da immortali-

dade directa e pessoal.

Delinearemos, em seguida, os eífeitos da immortali-

dade como doutrina, como regimen de costumes, como

fundamento social, como acção de cada individuo, suas

consequências na outra vida, o juizo definitivo, e a sen-

tença applicada a quem e como.

Em summa, divisaremos em sombra a felicidade rea-

lisada ; relancearemos a vista ao travez d'aquelle gozo ex-

cedente ás nossas mais ardentes esperanças, o qual será

infinito assim na duração como no objecto, e concen-

trará n'um só jubilo todo o nosso anciar felicidades, em
uma só sciencia toda a nossa avidez de conhecer, em
um só amor todas as nossas faculdades aífectivas.

Ajuntar, pois, num só quadro tudo que diz ao ponto

da immortalidade, dizer, a um tempo, que ella existe,

o que é, e o seu modo de ser ; agrupar n'um feixe só
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OS raios luminosos, que os mais eminentes espirites, phi-

losophos e theologos, em diíFerentes épocas, desferiram

d'estes supremos debates : eis o quadro, cuja apresenta-

ção nos pareceu proveitosa.

Oli vós, incrédulos da immortalidade ; sacudi o jugo

da matéria que vos opprime ; desenliçae-vos dos senti-

dos que vos illaquêam ; elevae com as idêas os senti-

mentos. Chamae simultaneamente em vosso auxilio o

coração e o raciocinio : vossa intelligencia engrandecida

e o coração purificado vos mostrarão a luz que, descida

do céo, vos fará subir até lá.

Oh vós, que vacillaes na fé, e só tendes d'ella o es-

perar e desejar, subi mais, que não ha ahi parar a meio

caminho da verdade. O que já possuís vos alentará a

esperar o que vos falta. A immortalidade, fim do ho-

mem, não pôde ser simples probabilidade.

Oh vós, que plenamente credes na vida futura, sois

chegados ao termo. Mormente, vós que sentis profiin-

darem-se no intimo as raizes, assim divinas que huma-

nas, d'esta crença, já provadas humanamente pela razão,

já divinamente esclarecidas pelo christianismo, exultae,

que possuis dous elementos de certeza que se attrahem,

e corroboram inseparavelmente. O Christianismo, pela

immortalidade, vos explica os motivos, a lei, e destino

d'esta vida. A immortalidade, pelo christianismo, asse-

gura e consagra vossa felicidade no mundo porvindouro.



A IMORTALIDADE
A MORTE E A VIDA

PR11IEIR1\ PURTE

PROVAS DA BÍMORTALIDADE

PREAMBULO

Q^»*>0'ORCEJOU O homem de todos os tempos pox'

^Jly^^Q^
si se demonstrar, a vida futura que es-

i^^pera, a immortalidade que deseja. A vida

^futura, necessidade de sua razão, brado da

consciência, sentimento de seu coração, invo-

cou-a sob mui diversas aspirações. De quasi

)das as liças das opiniões humanas, philoso-

phiâ, sciencia, religião, sahiram argumentos de-

monstrativos, acarrearam-se achegas para o edifício, mo-

numento único em que os obreiros encontraram abrigo

inexpugnável.

Em verdade, as provas todas que os homens explo-

raram na investigação d'aquella preciosissima verdade,

não são por igual decisórias ; e algumas, bem que en-

dereçadas ao scôpo legitimo, sahiram mal certeiras do

ponto observador, ou viciosas nas suas inferências. Ajoei-
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rar as que se nos figuram graves e concludentes
^
qual-

quer que haja sido sua origem, já do corpo ou da alma,

já do mundo exterior ou do intellectivo, do sentimento ou

da lógica, da observação ou da consciência ; encadeal-as,

depois ; desenvolvêl-as, fortalecer umas com outras :
—

este será o alvo de nossas tentativas, na primeira parte

d'estes estudos.

O espirito humano, tão amplo e ao mesmo tempo tão

impei^sistente, irrequieto e sobre modo mudável, não se

docilisa, em toda a parte, a igual argumentação. Um
deixa-se dobrar a provas que nem de leve abalam o ou-

tro. E', portanto, ao complexo de idéas, á generalidade

de testemunhos e factos, que havemos de recorrer para

enfeixar razões, em que possa a cada qual deparar-se

um raio luminoso.

Passageiros da morte á vida, viadores d'um mundo a

outro, preciosissima cousa será para todos reter na mão

segura o fio que transpõe o abysmo

!



CAPITULO PRIMEIRO

NATUREZA DA ALMA

V^j^^^0P'^hosíe:sI, a si próprio inexplicável enygnia,

%não é ser uno como a idéa, simples como

Deus. Encerra em si dois principies mais

ou menos estreitamente unidos : corpo e

alma, espirito e matéria.

Estes dois elementos, necessários um a ou-

tro, indispensáveis á vida humana sobre a terra,

cohabitam promiscuamente, identificam sua acti-

vidade, ligam suas relações, e confundem sua existên-

cia em quanto a morte os não desata. O órgão ferido

esperta a sensação ; a alma percebe-a ;
depois, transmitte

a expressão da vontade aos sentidos que a executam.

Assim, necessita a alma do corpo para exercer suas fa-

culdades, e muitos são os titules d'esta dependência:

todas as condições materiaes, constituição physica, idade,

clima, actuam sobre o desenvolvimento da intelligencia.

A vida actual consiste absolutamente na concordância

d'estas duas ordens de phenomenos, e seu duplo func-

cionalismo.

Todavia, a natureza d'estes dous principies é profun-

damente distincta. Divergem elles em qualidades quasi

sempre dissimilhantes, e, por vezes, contradictorias. Este
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antagonismo denota-se em grande diversidade de aspe-

ctos e relevos divisórios.

Tem a matéria todas as propriedades accessiveis aos

sentidos: é visivel, palpável, penetrável, odorosa. Os

phenomenos do pensamento não tem cor, nem forma,

nem extensão, nem sabor.

E' puramente passiva a matéria. O espirito é de es-

sência toda activa.

A matéria não se move ; é movida. A força motora

é a intelligencia. O corpo humano compõe-se de partes

diversificantes. O ser pensante, o eu, só na unidade e

totalidade da vida se concebe : não ha separal-o de al-

guma de suas faculdades, assim da vontade como do

entendimento : é indivisível em seus attributos.

O corpo retalha-se ; diminue-se a cada fragmento que

lhe tiram; desmembrado d'uma parte, já não é o mesmo

completamente. O espirito é um todo indivisivel ; não

ha metade de alma; ninguém comprehende o que seja

uma parte da idéa. « Não posso distinguir alguma parte

de meu pensamento — diz um insigne philosopho —
mas claramente conheço e concebo que ha em mim um
ser absolutamente uno e completo. » Demais d'isso, quan-

do meu corpo se divide e diminue, o meu pensamento

não sofifre com isso diminuição nem enfraquecimento.

Em sua totalidade, o espirito percebe, conhece, quer.

A matéria, tanto complexa como dividida, não pode per-

ceber, conhecer, querer, por intervenção de suas molé-

culas, bem que entre si distinctas e independentes.

Dois átomos, que em separado não pensam, ainda que

se unam, não podem produzir o phenomeno indivisivel

e immaterial do pensamento. De feito, o pensamento não
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é quente, uem frio, nera redondo, nem agudo. Os áto-

mos componentes do corpo não são discretos, nem insen-

satos, nem virtuosos, nem delinquentes. Por muitissimo

subtis que sejam, carecem de qualidades aífectivas, de

intelligencia, e conhecimento.

A alma comprehende c ama. O corpo sente, ou, mais

exactamente, é ainda a alma que sente n'elle.

O corpo está sujeito a todas as leis do mundo phy-

sico. A alma a nenhuma : tem leis suas que não influem

sobre o restante dos entes
;
pode, ainda mais, subtra-

hir-se ao dominio de suas próprias leis, julgando-as com

a razão, dominando-as com a liberdade, enfreando-as

com a vontade.

A matéria inerte fica onde a coUocam. O espirito vae

onde lhe praz. Voeja pelos mundos dentro, entra na

carreira dos coi^pos celestes, percorre o universo, admi-

rando-o e interrogando-o ; sobe até Deus para reconhe-

cêl-o, proclamal-o, e adoral-o em si e suas creações.

Finalmente, a matéria soífre mudanças successivas e

diversas que não redundam em unidade, nem mesmei-

dade de essência. A alma é a idêntica e maravilhosa sub-

stancia que, superior a transformações e phenomenos,

sente a impressão, conhece, reúne, compara. Escolhe,

com o sentii' indiviso e consciência intima de seu ser e

acção, pondera e julga entre as suas sensações. Esta

incomparável propriedade a divide profundamente da

matéria. Bayle, vencido pela força da evidencia, ex-

clama : « Pode, sem hyperbole, dizer-se que a demons-

tração da existência de um principio espiritual é tão so-

lida como as demonstrações geométricas *. » E Gassendi,

1 « Nouvelles de la republique des leltres, » art. 6. p. HO.
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em egual sentido, declarava que « a máxima prova da

espiritualidade do entendimento humano é a faculdade

que elle exercita de introveter-se, acolher-se em si, para

entender suas idéas, e julgar-sc propriamente em suas

operações. O espirito somente é capaz de taes maravi-

lhas. Em verdade, olhos e ouvidos vêem e ouvem, sem

julgarem o phenomeno da visão e audição. O espirito

humano, tão somente, julga seus próprios juizos *. »

D'est'arte se desprendem claramente os dois principies

de espirito e corpo ; assim se distancêam as diversas pro-

priedades d'e]les; e cousa para assombro é acharmol-os

juntos! Mais maravilhoso é o unirem-se que o separa-

rem-se. Judiciosamente diremos a quem tentar confun-

dil-os : que, longe de serem idênticos, antes parecem in-

compativeis, e que o actuarem elles em commum não

pode explicar-se senão como effeito d'uma superior von-

tade.

Observações de diversa espécie assignalam o cunho

irrefutável de tal differença. Se a alma começa sua edu-

cação, mediante os órgãos, e mediante elles cresce, e

com elles se vae debilitando, quantas vezes se desata de

sua alliança material, e, apezar da influencia dos senti-

dos, se desenvolve contrariamente á lei de sua união

com o corpo ?

Nos corpos, quebrantados por annos, abatidos por in-

fermidades, defecados por padecimentos, muitas vezes a

alma, em meio das ruinas, conserva toda a sua vitali-

dade. O avisinhar-se a morte nem sempre lhe desfalca

todo o seu vigor nativo : ha casos em que lh'o augmenta,

^ Tom. II, p. 101.



NATUREZA DA ALSIA 13

com extraordinária lucidez. Então parece que a alma,

quasi desprendida dos seus empêços, recobra toda a sua

energia e pujança. Já o dissera um antigo : « Ao sahir-se

do corpo, o espirito cobra nova energia, e parece com-

visinhar de Deus K »

Outras vezes, na plenitude da vida, a alma chega a

sequestrar-se completamente dos sentidos. No extasis,

no arrobamento, em estranhas divagações para além das

nossas balisas, e levantamentos sublimes ao céo, e tam-

bém em certos phenomenos mais ou menos passagei-

ros do magnetismo, a alma tanto se desata d'objectos

materiaes, tanto se entranha em outros mundos, que al-

guns philosophos a cuidaram realmente separada do

corpo

.

Até no dormir, que não anniquila, mas restam^a, que

não abate para a morte, mas revigora para a vida, a

alma evidentemente conserva uma espécie de consciên-

cia de si. Esperta o corpo á hora que ella predetermi-

nou. Prescreve-lhe desvelar a noite, quando ella tem

deveres a cumprir. Adormecida á cabeceira d'um en-

fermo, sente o menor movimento, o mais ligeiro gemido,

que, n'outras circumstancias, não a sobresaltára. Nunca
permitte que os sentidos lhe fujam completamente o do-

mínio. Isto, que tem ar de objecção á espiritualidade

distincta, redunda em novo argumento a favor d'ella.

A distracção, bem que seja phenomeiao de ordem me-

nor, por igual argvie a differença dos dous princípios.

O órgão é impressionado
5 no entanto, a alma occupada

1 Cicero. • De divinal. . 1. I. n.° 30.
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n'outro ponto em objecto que mais a interessa^ deuega-se

á acção do instrumento cuja advertência é vã.

Claro é, portanto, que a alma tem vida mais distin-

eta 6 completa, á proporção que se desprende do corpo,

e se lhe avantaja no elevar-se, e lhe supera os appetites

e necessidades.

Quer-nos parecer que a alma, sequestrando-se do corpo,

se avisinha do seu verdadeiro fito, e vê melhor, e com-

prehende mais subtilmente as cousas. Oh razão, que tanto

engrandeces o homem, e tanto o remontas por de sobre

os sentidos, e quasi o divinisas, não, tu não és um com-

posto de terra, um producto d'este mundo ! O teu ver-

dadeiro destino não é o confundires-te com os elemen-

tos palpáveis ; a tua verdadeira vida não é uma submis-

são ás leis rudes da matéria!

A alma sente e cogita, e, além d'isso, conhece e pos-

sue seu próprio pensamento. Sente que existe, e que é

substancia. Tem consciência de sua distincta individua-

lidade, e assim prova quanto diverge da matéria. Po-

deria o corpo, se existisse per si só, tirar de sua própria

essência a idéa d'um principio espiritual ? Como poderia

o homem, puramente material, conceber um mundo in-

corpóreo, germinar entre si idéas tão estranhas aos sen-

tidos, crear o que lhe ha\ãa de ser tão dissimilhante, e

de natureza essencialmente diversa da sua? Seria abso-

luto impossível inventar o que não existisse, o que não

tivesse razão de ser. Vejam se imaginam uma ter-

ceira substancia que não seja espirito nem corpo

!

Os mais graduados philosophos conceberam aquella

magnifica idéa do pensamento que a si mesmo se dá

testemunho e prova. N'isto assenta a belleza, magni-
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licencia, e verdade da philosophia espiritualista. De-

pois de S. Agostinho e S. Anselmo, que a pronun-

ciaram, Descartes lhe deu forma clara e esplendente

no ultimo ponto. Se me recolho ao intimo de mim,

sinto alguma cousa que conhece ou duvida, que af-

firma ou nega; mas que forçosamente é alguma cousa.

Não faz ao caso que isto seja pensamento verdadeiro

ou falso, immovel ou transitório, sonho ou vigilia: tão

exactamente existe o ser que sonha ou duvida como

o que vella ou affirma. A toda a luz me vejo, pois,

distincto da pedra, da planta, do animal, de todo o

universo material, os quaes podem ser maiores, mais

fortes, e poderosos que eu; mas não o sabem. Posso,

ainda mais, abstrahir-me do meu corpo, e pensar que não o

tenho ; mas este mesmo pensar me confirma que existo,

e me induz a concluir com Descartes : « Que sou uma
substancia, cuja essência e natureza é meramente pen-

sar; a qual, pai-a existir, não ha mister de cousas ma-

teriaes ; de maneira que este eu, quero dizer, a alma,

pela qual sou o que sou, é inteiramente distincta do

corpo, e mais apta do que elle a conhecer ; e, ainda

que o não fosse, não deixaria, por isso, de ser o

que é *. »

Portanto, o homem é, mais que tudo, na essência,

espirito. Ensina-nos a philosophia mais elevada que

a alma certifica a existência do corpo, pois é ella que

o sente, e da sensação infere a existência d'aquella

outra substancia inferior, diversa de si em elementos

e natureza.

1 < Discours sur la méthoJe. >

#
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Depois, quando a alma, olhando em si, vê que nào

possue perfeição nativa, e, igual á matéria, não se

deu a si a mesma origem, então se altêa á idéa e

conhecimento d'um ser superior ; d'aqui, reconhecido

um creador e mestre, é obrigada novamente a admittir

a existência separada d'uma substancia espiritual, e,

polo conseguinte, a possibilidade e um como direito

que ella tem de existir só e fora do corpo.

Não : corpo e alma, diíFerentes em natureza, não

podem ser eguaes no destino. A alma, superior ao

corpo, domina-o, governa-o, move-o como instrumento

seu. Se alguma vez participa de seus prazeres, livre

e responsável, também sabe resistir-lhe ás necessida-

des e provocações. Manda ; e elle obedece. E quando

ó ella a subjugada, vae de rojo
;
porém, conhece que

podia e devia resistir, e que se damnifica, e arrasta a

prazeres fementidos. O corpo é que não pôde corri-

gir-se. Que lhe fazem ordem e juizo ? Que lhe im-

portam verdade e justiça? Se a alma não deve so-

breviver, porque tão diíFerente é ella dos sentidos ?

Se tudo se reduz á vida material, porque não é do-

minador o corpo '^ Porque não é instrumento e escravo

o espirito ? Qual é a razão d'isto ? A ordem da crea-

ção onde está? Em que pára o desígnio da soberana

sabedoria ? Logo : a alma existe ; e é uma, simples,

de todo cm todo distincta dos sentidos, sem quali-

dade alguma de matéria, possessora de propriedades

inversas do corpo. O abysmo, interposto n'estes dous

princípios, não pode sondal-o o homem : só pôde en-

chêl-o Deus.

Ora, se a alma tem ser c vida inversa do corpo.
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não pode como elle morrer. Como é, pois, que da mor-

te do corpo se infere a, morte da alma? Como é que se

infere a extincção commum de duas substancias separa-

das ? Morre o corpo dissolvendo-se ; volve aos elementos

primitivos ; reverte ao pó de que sahiu. O destino da al-

ma não pode ser o mesmo. Como ser simples, não pode

repartir-se, porque não tem partes
;
para finar-se, pre-

ciso fora que instantaneamente se anniquilasse. Como

ser espiritual, ao scparar-se do corpo, .desata-se do

seu involtorio, e vai integralmente ás mãos de Deus

que a creoií.

E' certo que o supremo auctor da alma poderia li-

vremente predestinal-a ao nada, e n'isto convertcl-a,

como senhor. Mas é crivei que elle assim o quizesse?

Se Deus não anniquila por inteiro a porção mais gros-

seira do homem, quererá destruir a porção mais nobre

e pura? Admittir-se-ha que, por acto formal de sua

vontade, extinga Deus dej&nitivamente no homem o

pensamento, a razão, a consciência que lhe deu como

brazão de superioridade sobre todas as creatm'as ? Pen-

sal-o assim é lezar e desdourar a conta em que temos

a sabedoria divina, e acoimar de contradictorio o acto

do Creador! A máxima presmnpção da immortalidade

d'alma assenta na Índole de sua substancia.

Mais longe vai Leibnitz : « A alma é uma substancia.

Ora, não pode substancia alguma, de todo, extinguir-sc,

sem um desparecimento positivo que seria um milagre

;

e, como a alma não tem partes, não pode dividir-se em
muitas substancias. Logo : a alma é de natureza im-

mortal K »

1 : Systhpmo llióologiqtie. •

:í



18 A IMMORTALIDADE — PRIMEIRA PARTE

Em quanto a nós, sem aceitarmos uma tão absoluta

consequência, acreditamos que é a natureza da substan-

cia, mais que a substancia per si mesma, quem assegura

a immortalidade ; e, pelo menos, sustentamos que a es-

piritualidade, quando não seja a definitiva demonstração,

é certamente a vigorosa baze da immortalidade.

Rousseau resumia á espiritualidade a prova da immor-

talidade da' alma, dizendo : « Quando a união d'alma e

corpo se rompe, concebo que um possa dissolver-se, e a

outra conservar-se. A destruição do corpo que importa

para que a alma seja destruida? Pelo contrario; sendo

tão diferentes as naturezas, a união devia ser-lhes vio-

lenta ;
rompida a união, entram corpo e alma no seu

estado natm-al. A substancia activa readquire toda a

força, que empregava a mover a substancia passiva e

inerte. Ah ! de sobra m'o dizem os meus vicios : o ho-

mem, durante a vida, vive só em metade, e a vida da

alma principia com a morte do corpo K »

E, depois, assim que a separação se deu, levada a

alma ao acume de sua vitalidade e independência, já

não ha ahi que duvidar da existência immortal d'ella.

Logo que ella, principio espiritual e simples, sobreviveu

ao corpo um instante, já não pode morrer; causa para

que se extinga já não ha alguma. Desembaraçada da

matéria, que lhe empecia, possuidora da plenitude da

vida, sua essência, a alma só poderá morrer por ef-

feito de uma nova vontade de Deus. E Deus, que é

imrautavel, deixando-a viver após o corpo, evidenciou

que não queria deixal-a extinguir-se.

1 . Emilc.



CAPITULO II

IDEA DE DEUS E DO INFINITO

'ERCEBE em si O homem o pensamento;

; sente e affirma em si o principio espiritual

:

'remonta-se até Deus.

Rodeado de objectos materiaes e limi-

/jtados, sujeito ao tempo, circumscripto no

'í^ espaço, porém, certo de que pensa e vive, o

homem, ao mesmo tempo que tem a consciên-

cia de seu corpo, e talvez antes, no dizer

de alguns philosophos, concebe a idéa de um principio

absoluto, do qual todas as cousas dependem, e de ne-

nhuma procede. Transpondo as leis geraes, para além

dos phenomenos attinentes á creação visivel, ascende

até á origem dos phenomenos e leis,^ ao auctor de tudo

que se move e existe.

Este principio superno e absoluto, activo, livre, único,

é o ser por excellencia, é o ser perfeito e infinito : é

Deus. Esta idéa que não procede de nós_, entes limita-

dos e imperfeitos, nem do mundo exterior, mais imper-

feito ainda, sentimol-a por que existe por si mesma, e

tem de seu a própria evidencia e realidade.

O homem, todavia, não se contenta com a idéa abs-

tracta de Deus : transfere-a applicando-a a si. Não lhe
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tolhe ser sujeito á morte ; não ha para elle extremos
5

fita os olhos em horisontes illimitaclos 5 não crê no fim

que se aproxima, nem na morte que vem aprezal-o.

Em pensamentos, desejos, e acções, propende a Deus

como a um centro, ao infinito como a seu destino. Nada

lhe obsta nem o suspende. Manifesta a sua anciã de in-

finito na philosophia, nas sciencias, nos descobrimentos

do mundo intellectual e physico. Em matéria de saber,

de vei'dades, e illustração, jamais diz : « basta ! » Sobe

sempre : não chega nunca. No sentir do coração é insa-

ciável como no aspirar do espirito. A decepção não lhe

é mais que imi intento malogrado, que prova sua fra-

qvieza, e lhe irrita o despeito ; mas a anciedade perma-

nece. O infinito é parte integral do cogitar de homem,

essência de seu ser e natureza. Em si revela-se-lhe de

modo contingente, e em Deus de modo absoluto.

Aquelle infinito, porém, a que o homem aspira e

anhela incessantemente, poderá elle attingil-o na terra?

O alvo, que elle entrevê, consegue alcançal-o? Como
que sempre lhe vae fugindo o objecto de seus enleios,

bem que seja real como o pensamento, claro como a

evidencia, persistente como a verdade. Estende-lhe o

braço, e vê-o sumir-se. Quando a morte o retém, á hora

que for, está elle sempre á mesma distancia do termo

almejado. Viveu, e morre incompleto. Sósinho entre as

creaturas que o rodêam, não cabe no circulo que traçou

;

regeita as condições que lhe foram impostas. Não lhe é

bastante chegar á perfeição relativa. Arroja-se barreiras

fora no encalço das cousas infinitas. Estas nobres aspi-

rações serão vãs ? mentir-lhe-ha o instincto ? Se cum-

prisse ao homem morrer incompleto; se elle não fosse
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chamado a completar-se n'outra vida ; se a morte, em
vez de meio, lhe fosse um fim, debalde o levaria a alma
com todas as suas potencias, ao incógnito, ao porvir, ao
infinito,- e mais difficil seria explicar o homem sem a
immortalidade que a immortalidade com o homem K
Em três formas se manifesta o infinito, o absoluto ao

homem: a verdade, o bello, o bom— typos ideaes que
igualmente lhe captivam o espirito. Admira o bello, o
bom enthusiasma-o, e a^verdade o attrahe ; mas o con-
tingente, o accidental, o particular não o satisfazem.

Se ama o bello, se investiga a verdade, se procura o
bom, é a perfeição, o infinito, é Deus que elle procura,
e ama. Tão poderosa é esta aspiração, tão imperiosa-
mente o attrahe, que alguns viram sem pezar a morte,
e a desejaram só para verem e conhecerem o objecto de
suas mais ferventes esperanças e aífectos.

Consideremos em particular o que é para o homem a
verdade. E' a precisão de seu espirito, o alimento de
sua intelligencia. Tem sede, e nunca se dessedenta.
Tudo quanto é n'elle grandioso, generoso, e nobre, an-
ceia pela verdade. Se é verdadeií-amente homem, gasta
a vida em busca da verdade. Mas o que elle busca não
é apenas uma verdade especial, acommodada a suas pre-
cisões de momento

: o que o homem quer é a verdade ge-
ral, absoluta, vista por todos os seus aspectos e em to-

das as suas applicaçoes, nas artes, nas letras, em moral,
e religião. Isto é o que elle quiz sempre e em toda a
parte. Se consegue descortinar-lhe um retalho, que exul-
tações as d'elle

!

I M. Cocsix. « Du vrai, (iu bcau ot du bien. » 8.e edic. 16.e
lie.
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Se o não consegue, a preoccupação em que fica é

prova não menos convincente da necessidade que o ho-

mem tem de conhecer a verdade; e esta necessidade,

que lhe é gloria, e, apezar de quantos esforços, mvenci-

vel revela-lhe sua immortalidade, até no infinito que

não entende, e na vida immortal que, a intervallos, elle

desadora ou teme.

O próprio en-o, com os seus vislumbres de verdade,

o seduz. Pede ás suas paixões, que o enganem e ce-

guem, e, victima infallivel de sua illusâo, pe(re a men-

tira pela verdade.

O sábio, que resolveu um problema, o poeta, que se

apoderou d'um sentimento no recesso do coração hu-

mano, o philosopho que penetrou uma doutnna trium-

pham; mas eil-os ahi vão no alcance d'outro descobri-

mento. E' Archimedes removendo montanhas, e que-

rendo um ponto de apoio para solevantar o globo. E

Newton exclamando, após haver achado a sua magni-

fica lei, que o grande oceano da verdade se distendia

ainda inexplorado diante d'elle ^5 é Kepler, no incansá-

vel afôgo de suas pesquizas, dizendo que não daria um

de seus inventos por mn reino. Oíferecei-lhes todos os

prazeres materiaes, saúde, riquezas, poderio, que os nao

satisfai-eis. Aspiram ao que lhes domina as necessidades

e limites do corpo, ao que subsiste sempre, e se engolfa

na eternidade de Deus.

Nossa alma, em intima correspondência com os senti-

mentos que necessita, é rebatada por tudo que, neste

mundo, lhe depara a imagem e simulacro do mfanito.

1 . Correspondence.
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A incomparável extensão do firmamento, o immenso

mar, a magica obscuridade dos arvoredos, sao attracti-

vos d'ella, como tudo que é sublime, bello, perfeito, e

achegado ao ideal que ella sobre a terra não pôde rea-

lisar. A Hora, que passa, breve, imperfeita, incerta, como

que a prostra. Eil-a anhelante do reino d'ordem e bondade

absolutas, cuja infallivel existência lhe entreluz. Para lá

chegar, salta sobre todas as raias, imperfeições, e es-

torvos. Quer a virtude sem fraqueza, a justiça sem de-

bate, a oração sem rebuço, o amor infindo, o amor illi-

mitado. Quer vida sem dor e sem morte, vida inteira e

perfeita, vida como Santo Agostinho a definiu : « Quem
diz simplesmente vida, diz vida plena, ditosa, e immor-

tal. »

Oh ! como a alma, amorosa d'aquelles horisontes, de

instincto ama engolfar-se em suas insondáveis espécies!

Que doce lhe é deixar-se ir na corrente de seu profundo

scismar, que a furta ao mundo, e a entranha por abys-

mos, em cujo seio se descobre o arcano do seu verda-

deiro futuro ! Por sentimento natural e pouco menos de

irresistivel, como a alma, máo grado seu por vezes, se

ata a um ser superior e omnipotente, e n'elle expande

suas faculdades que não podéra desafogar em nenhum
outro enlevo

!

Se o homem, transportado por seu pensamento, trans-

passa os mundos que o cercam ; se o sobrenatural, que

a seus olhos se esconde, e a razão soberba e ignara bem
quizera ás vezes repulsar, não obstante, lhe captiva co-

ração e espirito ; se a sede da belleza absoluta, e ver-

dade infinita o abraza ; se seus desejos não cabem no

circulo actual de suas precizões e deleites : isto quer evi-
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dentemente dizer que o ente inlinitO; seu auctor, nào

lhe ha destinado objecto somenos ás potencias que n'elle

insinuou
;
quer dizer que a bondade e poder de Deus

não ficarão áquem das concepções da sua creatvu-a; quer

dizer que o nosso creador não implantou em nós

germes de belleza e grandeza ideaes, que elle não po-

desse ou quizesse fecundar 5 em summa, quer dizer que

assim como nosso sentir e pensar não tem balisas, as-

sim o nosso futuro as não terá.

Não comprehendemos como seja cousa vã o compôr-se

a essência da alma humana de idéas grandiosas e im-

mutaveis ! Aquella regra eterna, que, desde o começo,

a illumina, aquella suprema ordem cuja harmonia ella

entrevê, as grandes noções de justiça, sabedoria, e po-

der que busca em Deus, origem d'ellas, a alma em si as

reconhece procedentes de sublime influxo. Se a alma, ca-

paz de conhecer Deus e elevar-se-lhe, consciente de aco-

lher em si a razão e verdade infinita, procm-a, atravez

da fluctuação e chimeras das cousas humanas, o ser in-

variável e infallivel, isto lhe é testemunho de ter em si

faisca divina, invariável e eterna ; e que, imagem de

Deus, é destinada a durar tanto como o seu modelo; e

por sua razão e intelligencia participa de uma altíssima

natureza, superior a alterações e vicissitudes.

« Então se lhe revela — diz Bossuet — a formosa e

verdadeira idéa do viver fora d'esta vida, vida toda le-

vada em contemplação da verdade ; e então vê que

a verdade, per si eterna, deve medir uma vida tal

pela eternidade que lhe é própria *. «

- 1 '. Connaissance du Dicu cl de soi-même. > Cap. v, g. 6.
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espirito humano, de seu natural tão apto a fa-

zer suas estas magnificas e invariáveis icléas, tão con-

formado com as cousas immudaveis, não pode ter sido

creado para viver menos que ellas! A alma, feita á

imagem de seu creador, sem duvida recebeu caução

de existência impericivel. E Deus, que implantou na

alma suas magestosas idéas, não a destinaria a um
fim contradictorio.

Não ! A alma, que se ala para o que ahi ha mais ele-

vado, não pode ahi achar o nada. Ao buscar a verdade,

que é a vida infinita, não pode topar com a morte

!

Purificando-se na fonte do elemento sobrenatural, não

pode cahir sob a lei fatal da matéria ! Sollicitando o

bem, a verdade no seio de Deus, não pode reverter

ao cháos !

La Bruyère, summariando aquella prova da immor-

talidade, diz: «Não comprehendo que uma alma, que

Deus quiz encher da idéa de seu ser infinito e so-

beranamente perfeito, possa ser anniquilada ^ »

1 Cap. xxi — Vej. A. Nicolas, t. i, cap. : « Iiuraortalité de Tàine. >



CAPITULO in

DESTDÍO DO HOMEM

>Eus, suprema razão, soberana sabedoria,

tudo fez intencionalmente na ordem uni-

versal. Cada cousa tem seu destino, ca-

-. da ser tem seu fim, no mundo regido

la Providencia. Mineraes, vegetaes, ani—

mães tem seu destino evidente na jerarchia

da natureza, e para ahi propendem consoante o

fim que lhes é visivelmente designado. Não pôde

o homem isentar-se d'esta Lei geral. O homem intelli-

gente e livre, dotado de consciência e discernimento em
seus actos, não pode ser o único destituido da razão de

seu ser, sem motivo nem desígnio na vida. Tem, pois,

o homem um fim : Deus não o creou para nada. Tão

admirável em suas obras. Deus não se absteve de pre-

vidência e sabedoria, creando o homem, a quem per-

mittiu admirai- o.

Porém, se, como é certo, nos intentos divinos, o nosso

fim é o desenvolvimento, a perfeição, e extrema reali-

dade de nossa essência, attingimol-a, acaso, n'esta vida,

onde, longe de crescer, a nossa personalidade diminue

e logo desapparece ?



DESTINO DO HOMEM 27

Não, não fomos creados para a terra, onde não ha

nada fixo nem determinado ; onde tudo é transitório e

fugitivo ; onde todas esperanças se frustram, e os dese-

jos mentem; onde nada ha que satisfaça a melhor por-

ção de nosso ser ; onde o tempo nos constrange e a ne-

cessidade nos tyrannisa ; onde em vãos esforços nos de-

batemos 5 onde, finalmente, ha um acabar que não pode

ser nosso destino.

Não, não fomos creados para a vida terrestre 5 e, se

tal vida com as suas actuaes condições nos fosse ofFere-

cida e infinitamente prolongada, nenhum homem de juizo

a aceitaria. Vêr sumir-se tudo ao redor de nós, sobre-

vivermos a nossos sentimentos e aífectos, mudal-os se-

gundo as variantes das cousas e dos tempos, isto seria

um cumulo de amargura, de soledade, supplicio hor-

rendo, inventado para aquelle representante symbolico

da humanidade que transpõe gerações e séculos sem

achar fim e descanço em parte nenhuma

!

Tudo nos indica um destino, que não é a vida mate-

rial. Se o nosso fim semelha o dos irracionaes, por que

não fomos creados de todo o ponto eguaes a elles? Por

que temos aspirações que a matéria não tem ? Por que

sentimos necessidades d'alma? Por que se não redu-

zem ao circulo dos gozos e interesses materiaes a nossa

actividade e desejos ? Porque temos sobre os outros se-

res a superioridade do pensamento, da palavra, de no-

bilíssimos sentimentos, de puríssimas affeições, benefi-

cência, amizade, precisão de irradiar nossa existência

por nossos irmãos, sentimentos embrionários ás vezes,

mas que todavia se expandem até ao supremo heroísmo ?

Por que avultamos mais sublimes aos olhos alheios, e
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propriamente aos nossos, á proporção que mais cresce-

mos em vida de intelligencia e coração ?

D'est'arte, o homem, obra primorosa da creação, ca-

paz de abranger o plano do universo, e associado aos

pensamentos divinos, intelligencia feita á imagem de

Deus, e, como diz Leibnitz, de raça divina, por força

devia receber um destino sublimado como seus dese-

jos, nobre como seus enlevos.

Evidentemente fomos creados para Deus, que nos do-

tou com aquelles sentimentos, e de sua mão nos tem, e

nos protege, e nos influencêa, com sua providencia, o

pensar e o praticar.

Santo Agostinho, ponderando o plano divino, a miúdo

exclamava : « Para vós nos fizestes, meu Deus M » A
intenção divina para comnosco não podia ser senão a

mais alta e nobre, e digna d'elle. Razão e religião, a

um tempo, nos dizem que foi feito o homem para conhe-

cer, glorificar, e amar seu creador.

verdadeiro destino do homem é este. Será preen-

chido na terra tal destino? Pôde o homem cumpril-o,

segundo as condições em que o vemos aqui? Alcança

elle, por ventura, a perfeição de seu fim ?

Quando o homem intende em conhecer Deus, de quem

promanam vida, ser, e verdade, sente que este é o seu

principal dever, bem como a mais imperiosa necessi-

dade. Algumas vezes, levanta o espirito a seu creador,

mas jamais pôde alcançal-o; e, n'estes indecisos esforços,

muitas vezes a decepção o contrista, e poucas vezes a

consolação o delicia.

1 Fecisli nos ad te. Deus.
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De feito, o quadro do mundo que é ? Erro e verdade,

luz e trevas, realidade e chimeras. Cruzam-se as opi-

niões e crenças de todo género. Cada qual pensa pos-

suir a verdade em campos diíFerentes, e ás vezes oppos-

tos. Qualquer doutrina tem adeptos, qualquer affirmativa

testemunhas, qualquer altar sacerdotes, e discipulos qual-

quer mestre. Deus, por certo, não permittiu que a ver-

dade ficasse sem culto e sem adoradores. Mas quantos

homens vivem arredados dos raios divinos ? Quantos ob-

cecados por distancia, educação, barbaria e preconcei-

tos ? Quantos que não podpm ou não querem conhecer

a verdade ? Como hão de elles conhecer o seu caminho ?

Quem os obrigará a seguil-o? Quem os conduzirá ao

termo ? Será bastante a vida actual ? Acaso é luz e

claridade isto que vemos ? Conhece aqui alguém bas-

tante o que é Deus, e suas obras e leis ?

Deve o homem glorificar Deus. Este segundo de-

ver lhe incute, novamente, a idéa de não ter sido

creado para fim material. Quem glorifica Deus, é o corpo

ou a iutelligencia ? Toda a creação glorifica seu au-

ctor ; mas não o faz por si mesma ; é pelo espectá-

culo da sabedoria e poder de Deus ! Tão somente o

homem glorifica Deus do intimo de sua alma : é elle,

ao mesmo tempo, expressão de sua própria iutelligencia,

e órgão da creatura destituída de razão.

Porém, presta o homem, sobre a terra, sufficiente glo-

ria a seu creador ? Bastará a Deus esta homenagem ?

As incerteza^ fraquezas, e paixões do homem conspi-

ram a proclamar quanto, n'este culto, é remisso e im-

perfeito o homem; e quando, com supremo esforço de

suas faculdades, elle vence oíFertar a Deus honras
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menos indignas, é crivei que Deus consinta que germi-

nem e se desenvolvam estes nobres sentimentos, para

depois tolher o exercicio d'elles?

É, finalmente, o homem destinado a amar Deus : ma-

gnifica obrigação, dulcíssimo preceito, o mais donoso

dos deveres ! E^ o amor o avoejar d'alma a Deus, o

unir-se com elle no olvido e desapego de todos os pra-

zeres materiaes; é a reversão da divina bondade, que

nos preveniu e nos edulçora o nosso reconhecimento.

Ora, é possivel que Deus, depois de haver-nos insuflado

o seu amor, o não satisfaça ? que se não mostre, depois

de se deixar entre-vêr? que fuja, depois que se deixou

amar? que assim engane os nossos mais vivos e santos

aíFectos ? Uniu-se a alma a Deus, e viveu d'elle : rom-

peria Deus esta alliança de vida? anniquilaria as crea-

ções do seu amor? Que a creatura desintelligente se

decomponha, e a pedra se pulverise, e o vegetal se des-

fibre, e o ainda irracional se desfaça, comprehendemol-o,

que o destino d'elles é a existência material. Mas á crea-

tura intelligente que o escolheu, e adora, e ama, que

lhe immolou talvez seus gozos, e ainda o seu viver

d'aqui, não lhe premiará o amor? abandonal-a-ha? dei-

xal-a-ha n'esta morte, que ella soffrcu, porque o amava

muito ? Isto é insustentável : o mesmo seria defender

que a alma em purificação, e propensa a Deus, e des-

prendida da terra, iria assim empégar-se no nada

!

Se assim fosse, seria illusão, absurdo e insânia toda e

qualquer aspiração superior aos sentidos, qualquer gene-

roso sentir, tudo que engrandece, nobilita, e santifica o

homem na terra, que, assim, seria a sua verdadeira pá-

tria. Devera, sendo assim, recolher-se a razão ao egoismo,
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e o entendimento á matéria ; devera apagar-se o cora-

ção, e apenas equilibrar-se com a frialdade da sepultm'a

que o espera.

Sem a immortalidade, o homem é egual ao insecto

que elle esmaga, e á herva que piza. São mero instin-

cto suas faculdades ; a vida é-lhe carreira veloz da não-

existencia ao nada, enygma entre berço e tumulo, lucta

formidável contra a morte sem minima esperança de

triumpho. A sorte do homem sobre a terra é um azar

de loteria, com todas as probabilidades adversarias ; as

revoluções d'este mundo são eventualidades, a terra um
arraial de pelejas, onde cantam victoria os velhacos, os

fortes, e os felizes.

Sem a immortalidade, o que ahi ha são sensações e

paixões ; e o monstro, que vive, vale mais que o grande

homem morto. Sobre nossas frontes, a noite; aos nos-

sos pés o abysmo : força nos é optar entre a estupidez

alvar e a desesperação.

Sem a immortalidade, o céo é pavilhão impenetrável

que não diz ao homem sua origem nem fim ; a creação

espectáculo inútil; Deus um nome estéril, despojado da

bondade, amor, e sabedoria que lhe attribuimos. Como
bondade, se elle assim desprotegia até ao desamparo a sua

creatura! Sabedoria, porquê? Se destruia a creatura

que o adora, considerando-se creada para sua gloria?

Amor! e deixaria morrer quem ama, quem lhe retorna

o seu amor, quem n'elle espera, e se lhe une, e vive

em aspirações de repousar-se n'elle ! Embora digam que

nós estamos creando illusões, encarecemos o nosso incó-

gnito destino; que, átomo perdido no seio das magnifi-

cências divinas, não valemos, nem merecemos cuidados
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e attençoes particulares e perseverantes de Deus, e que

o nada, d'ond8 começamos, bem pôde ser também o

nosso fim.

Certamente, não podemos nem merecemos a existên-

cia ; mas também é certo que nos foi dada por designio

da admirável Providencia. Quem nos aqui pôz em meio

de tantos milhões de mundos, e tamanha multidão de seres,

aqui nos deu vida, e nos conserva, e sustenta as leis que nos

regem. Esse foi quem tudo fez, e pautou, e dispoz com forca

igual á sabedoria. Se nos desentranhou dos abysmos do

nada, irá também procurar-nos aos abysmos da morte. Ti-

rar-nos-ha dentre a immensidade das espheras, e em meio

da innumeravel multidão de suas creaturas, nos indicará

nosso logar. A grandeza de Deus, longe de nos atemo-

risar, deve pacificar-nos. Poderia elle errar em suas

obras ? A vida, que implantou n'ellas, perdêl-a-ha ? Dei-

xaria de seguir o plano que delineou ? Perante elle nada

ahi é supremo nem infimo. Os astros enormes, que no

espaço occupam largo âmbito, e o homem, que se re-

sume no espaço a um ponto, são iguaes na intenção

divina. Com igual império governa Deus a immensi-

dade dos orbes, que rolam sobre nossas cabeças, e as

myriades de seres que se escondem sob nossos pés.

E nossa alma, só de si, avulta mais que a reunião de

todas as creaturas. O preço de uma alma, creada por

Deus, alma cogitante a quem Deus, como a imagem

sua, transmitte preceitos, e chama á concorrência de

seus actos, á cooperação com a Providencia sobre a

terra, é incommensuravel. Vale mais que o universo

material. E' digna de alcançar tudo que lhe foi pro-

mettido.
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Não assignou Deus ao homem tão elevado destino

para tão cedo lh'o cortar. Não lhe mostrou a final pa-

ragem para lhe tolher o accesso. Não o fez tão grande

para abatel-o ao nivel dos elementos materiaes. Não lhe

deu unicamente a elle o conhecimento próprio, e con-

sciência de suas faculdades, para lhe abrogar o exercicio

d'estas eminentes prerogativas. Não o cumulou de be-

nefícios para lhe delir até a memoria d'elles. Em sum-

ma, não lhe deu vida egual á sua para o resvalar ao

nada.

Não morrerá a alma do homem, por que, em vir-

tude de sua mesma instituição, recebeu o dom irre-

vogável da immortalidade. Não morrerá, por que deve,

creação divina, participar de seus mais nobres privi-

légios. Não morrerá, por que, entre os seres d'este

mundo, é ella quem unicamente propende a um des-

tino superior, principiado na terra ; é ella quem, cha-

mada a conhecer Deus, e a glorifical-o e amal-o, não

acha n'este mundo a palavra do seu pensamento, e

o foco de seu amor.

Por derradeira palavra, a immortalidade é a con-

sequência da creação, o complemento da obra de Deus,

a completa realisação do intento divino.
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DESEJO DA FELICIDADE

'^OUS sentimentos alvoroçam o homem, ap-

parentemente inexplicáveis e oppostos, e,

todavia, Íntimos, conciliados, e comprehen-

siveis pela immortalidade : são o desejo da

felicidade, e a impossibilidade conhecida de al-

'Cançal-a.

Na verdade, o homem, em todas as épocas e

situações, ha sentido um só impulso, um só de-

sejo, uma só esperança : a felicidade. Varia a forma,

demudam-se os meios ; a idéa, porém, sobre-está inalte-

rável. Sem tréguas a busca, está-a sempre almejando,

arde vivamente no aspií-al-a. Desprende-se de tudo, ti-

rante este sentir. Alquebrado de penas, affligido de in-

fermidades, aferrolhado em masmorras, á beira da eter-

nidade, ainda deseja e espera. A troco de felicidade re-

mota e incerta, sacrifica o repouso e ti'anquillidade pre-

sente. D'esta necessidade imperiosa não pôde desatar-se

:

é característico essencial seu que não ha ahi destruil-o

;

é instincto profundo e constitutivo do natural d'elle.

No seu agitado correr ao encontro da felicidade, o

homem nunca se afadiga nem pára. Persegue-a de con-

tínuo sem alcançal-a, e de contínuo recomeça a perse-
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guição. Não ha balizas para suas exigências illimitadas

como seus pensamentos, infinitas como seus desejos ; dei-

xa-se vencer d'ellas, algumas vezes, e não lia razão que

as torça e dome.

Abundância ou penuina, prosperidade ou desgraça nem
lhe quebram as aspirações, nem lhe afroixam a con-

fiança. Não crê nas misérias contingentes d'este mundo.

Cuida que os revezes são erros ou desatinos. Trata de

se habilitar melhor, e não admitte que a desillusão seja

a ultima palavra da vida. E depois, se, por eventuali-

dade fortuita, realisou a máxima felicidade que lhe doi-

rava os sonhos, o seu repousar-se é instantâneo
; entra

logo a desaprecial-o
;
quer ainda mais.

As paixões, que lhe oíFerecem, como a miragem, a

taça da ventura, dão-lhe sedes insaciáveis. O avaro quer

enthesourar sempre ; o ambicioso elevar-se sempre ; o

voluptuoso augmentar sempre os seus deleites. Ao passo

que o homem se adianta, afiksta-se diante delle o hori-

sonte
;
quanto mais se altêa, mais a perspectiva se des-

dobra, e os desejos ampliam-se com ella. Se, como Ale-

xandre, conquistou o mundo, chorará por não ter mais

conquistas que abranger.

Seja como for, quer ser feliz : arrasta-o iman irresis-

tível ; impelle-o inevitável amor. Sente que nasceu para

a felicidade : quer achal-a onde ella estiver.

E, n'este mundo, não ha sorte que o satisfaça. De-

seja prazeres, e os prazeres fatigam-o. Quer pompas, e

as pompas lhe pczam. Quer riquezas, e no seio d'ellas

se enoja. Tal ha que, tido em conta do mais ditoso, é,

por vezes, o primeiro entre os miseráveis. No apogeu

de seus desejos, tudo lhe falta. Aspira ao que não ha;
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quer abarcar o impossível. Gonfessa-se enganado em

suas esperanças, e fraudado em todos os seus appetites.

Dai-lhe a escolha d'um prazer entre todas as delicias, e

vêl-o-heis amaldiçoar a sua escolha. Que as cumule to-

das, e a saciedade e tédio virào sem detença. Ao invez

de todos os demais entes da creaçâo, não tem desejo

que satisfaça, nem necessidade que sacie. Cança-se e

importuna os outros com suas reclamações e queixas

sem fim. A terra inteira não lhe abasta ao coração ; os

bens d'este mundo parece que lhe augmentam o vácuo.

Quem mais de afogadilho anceia um prazer, esse será

o mais depressa enfastiado. Sciencia, haveres, honras,

voluptuosidade, tudo o homem devora rapidamente, sem

tomar pé em nenhum desses bens. O contentamento de

hoje é estimulo a esquadrinhar os contentamentos de

amanhã. Quem pôde ahi já dizer : « Estou hoje con-

tente, e estarei sempre? » Ha um excesso de felicidade

que amedronta ; logo se lhe antevê o fim ; de mais alto

mais dolorosa nos é a queda. Quando, louco de orgu-

lho e delicias, César, o domador do mundo, se deificava,

a morte estava com elle.

Esta anciã de felicidade, tão imperiosa e tão no mí-

nimo satisfeita, não é mais que o desejo do desconhe-

cido, que, n'este mundo, não tem objecto. Quando nos-

sos insaciáveis instinctos requerem da natureza mortal

mais do que ella pôde dar, para logo se convencem de

sua esterilidade e fraqueza.

As sociedades, em igualdade com os individues, não

sabem o que é repouso e felicidade. Collectivo ou indi-

vidual, particular ou publico, o homem está sempre des-

contente do que é : não o descercam a inquietação e o
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mal-estar. Não ha organisaçao social, nem forma go-

vernativa que lhe dê paz, serenidade, e a perfeição a

que pende. Mudar, reformar o que ha, é a mira a que

aponta sempre. E n'isto se embrenha com um phenesi

que as decepções, e desgraças, e os crimes das revolu-

ções não vingam arrefecer. E, enganado sempre, lá

volta á peleja com baldado afan.

Sob qualquer ponto de vista, a felicidade n'este mundo

é mera apparencia, vã sombra, phantasma que já vae

longe, quando se nos figura têl-o ás mãos. A idéa da

felicidade têmol-a; mas o seu objecto vãmente o bus-

camos : nem no intimo de nós, nem fói'a de nós, lhe acha-

remos a realidade. ]\Iiseria, inanidade, decepção, isto en-

contramos nos bens da terra, e em nosso coração tam-

bém. E' o homem sobremaneira violentado a reconhe-

cer a vaidade do que é, vaidade de tudo que quer, que

ama e possue.

Se a felicidade fosse exequível, cessaria em presença

da morte, — a morte, flecha occulta sob as caricias da

fortuna, peçonha filtrada a todas as taças das delicias,

ameaça fatal sem cessar pendente sobre cada fronte. A
prosperidade augmenta-lhe o pavor. Quanto mais pos-

suímos, mais dolorosa é a perda. Quanto mais amado é

um pae de seus filhos, e mais os ama, mais aíSictivo lhe

é o adeus da sepultura. O marido separa-se com maior

tribulação da esposa querida ; e o rico dos seus thesou-

ros. Pôde a triste imagem repellir-se num momento dis-

tractivo ;
mas a reflexão a reconduz mais atterradora.

Linquenda tellus, et domiis, et placens

Uxor *,

I. Horário, livro, n, Ode iiv.
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— exclama o poeta epicurista, torvado em seus gozos

pela rápida fuga das delicias em que, ao presente, se

está saboreando.

Então vem o prostrar-se em desconsolação profunda

o homem desenganado. Entedia-se na soledade ; abor-

rece-se em toda a parte ; importuna-se a si, e mortifica

os estranhos ; e « este inexorável enojo é o essencial da

vida humana » — diz Bossuet. — Vai n'elle incurável

doença. É-lhe dom funesto a "sada, entre as saudades

do passado, os cuidados do presente, e os desenganos do

porvir. De desmentido em desmentido, de tristeza em
tristeza, assim vae indo, sem se conformar á desgraça,

mais digno de lastima por isso !

A desesperação, com que, ás vezes, o homem aflfronta

as consolações, prova sua debilidade ; conformidade, não.

« Assim leva de rojo á sepultura a longa corrente de

suas esperanças mentidas. » E ao descarregar-lhe a morte

o golpe derradeiro, a felicidade não lh'a derruba; desejos

e inquietações é que a morte anniquila.

Entretanto, que conclusão se tira do antagonismo en-

tre os instinctos do homem e o seu estado real? entre

as invocações do âmago de seu ser, e o premio que

elle ganha de seus esforços ? Deveremos attribuir-lhe

uma faculdade poderosa sem termo nem objecto, senti-

mentos contradictorios, necessidades nunca preenchidas?

Ou será mais racional que o homem, nascido para a fe-

licidade, e privado de encontral-a na terra, ha de con-

seguil-a n'outro mundo ? Se Deus assignalou um fim ás

nossas aspirações, deve alguma hora mostrar-nol-o. Se

nos veda o gozarmo-nos em repouso os bens d'este

mundo, outros nos reserva. Não, estas profundas espe-
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ranças não se baldam. A tristíssima chimera d'esta vida,

a anciada felicidade, existe em outra parte. A morte

não é a suprema palavra da vida, nem a terra a ul-

tima paragem do homem.

Assim se justificam e conciliam as nossas dobles im-

pressões. Queremos felicidade : têl-a-hemos
;

procura-

mol-a: achal-a-hemos.

Não nos enganamos em quanto ao principio de nos-

sas aspirações; o erro está no modo e local das nossas

delicias.

A razão ensina ao coração que elle pode nutrir gran-

des desejos; mas deve esperar que se lhe satisfaçam.

Ensina-o a não desanimar-se com as sequidões da via-

gem, porque Deus collocou o premio no fim da carreira.

Pondera que nos não contentemos com vantagens ephe-

meras, e pautemos nossas esperanças pela medida infi-

nita de nossos desejos ; e que, emfim, a bondade que

nos induz a aguardar todos os bens, nol-os reserva, e

assegura a fruição d'elles.

Não, Deus, avictor de nossa natureza, creador de nos-

sas inclinações, não fez uma obra vã. Quem nos deu o

sentir da felicidade e amor, antepoz-nos aqui o ideal e

o apparente. Elle restabelecerá a concordância entre

nossas aptidões e desejos, harmonisando a aspiração com

a realidade. Então, recompensados, possuiremos o bem
soberano e perfeito, cujo pensamento nos transporta.



CAPITULO V

SENSO INTIMO E INSTINCTO DA IMMORTALIDADE

'ALLANDO ao certo, O desejo de felicidade

nada é menos que a consciência da vida

.immortal. E' o sentimento da vida preco-

' nisado pela esperança, interpretado no mais

sublime de si, continuado na sua mais attra-

hente essência, instincto de tal modo pode-

roso, que resiste a todas as impressões da ma-

téria, a todas as illusoes dos sentidos, e inquie-

tações da phantasia.

Estude-se a natureza do homem ; entrem-lhe á con-

sciência ; sigam-lhe o interno movimento de suas idéas,

e hão de ver qnao funda lhe está na alma a crença intima

da immortalidade.

Apparentemente, o homem vive para morrer. Desde

o berço, está em frente da morte. Nasce, vive, e morre

como todas as creaturas que o rodeam. Ao cabo de to-

dos os projectos, tentativas e acções, vê a sepultura.

Sabe clle que sua vida nada mais é que ponto no es-

paço^ e um momento na duração. Nada, fói-a de si, lhe

presagía sua sobrevivência; experiência nenhuma lh'a

confirma ; nenhuma observação lh'a testifica ; nenhum



SENSO INTIMO E INSTINCTO DA IMMORTALIDADE 41

testemunho, já da terra, já estranho a este mundo, lh'o

attesta.

Segue a natureza o immudavel curso de suas leis.

Envelhecem e acabam de viver os animaes ;
as plantas

seculares baquêam e pulverisam-se como os vegetaes de

um dia. Engrandecem-se as nações para se anniquila-

rem. O homem morre ; é lançado á terra ; dissolve-se

;

desapparece. Este espectáculo^ renovado continuamente,

cança os olhos dos que sabem que a sua vez lhe chega

fatalmente. Além de que, o homem não somente espera

a sentença : vê-a avisinhar-se. Sente o corpo condemnado

á morte, deslisando á destruição como em ladeira inevi-

tável.

Sem embargo, e apezar da evidencia dos factos, e

testemunho de suas próprias sensações, sente-se o ho-

mem, n'outro sentido, destinado a viver. Com todas as

forças, aspira a possuir e radiar vida. Não fundamenta

suas esperanças e cálculos sobre um dia ; e sobre longos

prasos como se podesse contar com o futuro indefinida-

mente. Cercado de seres que perecem, perdido em meio

do geral quadro da morte, vive, como se lhe não per-

tencesse. Entrega-se ao instincto, ao sentimento, á pre-

cisão da immortalidade. Em si, a vida subjuga a morte
;

considera o morrer cousa accidental ; escassamente o

julga digno de entrar em seus pensamentos e previsões.

Não tejn seguro um dia de seu, e dá-se canceira de fu-

turos, como se não houvesse de morrer.

A consciência de que é mortal vae sempre e em tudo

cedendo á consciência da immortalidade. Como que nem
ainda crê no acabar-se o corpo. Tem ares de immortal

nos seus feitos sobre a terra. ]Mesmaraente aquelles que
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parecem crer no absoluto nada, vão suppondo que não

chegam lá : até estes se sentem immortaes ; exercitam

a vida como se não tivessem de morrer.

Por mais rápida que seja a vida do homem, ainda

mais rápida é sua esperança. Tudo impugna á morte

para embargar-lhe o passo ; e tudo lhe cede, saúde, fe-

licidade, contentamento; reserva para si a vida, dila-

tando-lhe indifinidamente os sonhos illusorios.

Nada lhe faz o prezente : paira-lhe sempre o pen-

samento ao longe. Para o futuro trabalha o sábio ; ao

escriptor antolha-se-lhe a posteridade; o guerreiro pe-

leja pela gloria — digamol-o assim: cede a vida para re-

viver. Este geral e instinctivo sentimento explica as

grandes dedicações, tolhe a superioridade á covardia e

egoismo, evita que a heroicidade seja mera illusão e

burla. Sentir é este, que na múltipla variedade de suas

diíferenças, a todos se applica, ao maior e menor, ao

príncipe e ao operário. E em quanto os homens insi-

gnes olham a viver na mais longínqua posteridade, o

obreiro e o aldeão querem reviver em seus filhos. Todos

ultrapassam as margens da vida, todos miram, calcu-

lam, e esperam alem-tumulo.

Em mim reconheço mais resistência que a da maté-

ria, mais grandeza que a do espaço, mais duração que

a do tempo. Tenho fé profunda na vida. Creio-a com to-

das as potencias da minha vontade. A creatura, da

terra ou do céo, que viesse annunciar-me o acabamento

do meu ser, repulsal-a-hia energicamente de minha al-

ma que quer viver. Baqueie sobre mim o mundo todo

para me esmagar, que eu sobreviverei á sua queda, e,

do profundo da minha ruina, reclamarei a vida.
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« A vida ! a vida ! — exclama um philosopho mo-

derno * — embriaguemo-nos com esta expressão, que é

uma embriaguez sagrada. A vida é a esperança ; a vida

é a immortalidade. A vida é o intermédio do finito ao

infinito, alliança do tempo com a eternidade, a destrui-

ção do limite, a arca divina fluctuando sobre o abysmo. »

Oh! a vida é o bem supremo, o máximo dom que

Deus me ha concedido, e pela mesma concessão se obri-

gou a não m'a retirar para sempre.

Este sentimento assim entranhado, e ao mesmo tempo

tão opposto ás leis geraes da natureza, quem o deu ao

homem? D'onde lhe vem esta idéa inexplicável e es-

tranha, se elle é feito para acabar na terra? D'onde

lhe vem tão elevada noção, sem imagem nem modelo

no mundo, se elle mesmo não passa de machina desti-

nada a funccionar e quebrar-se logo? Se o mundo ex-

terior, espectáculo de anniquilamento successivo, nos não

dá esta noção ; se os sentidos que em tudo vêem e pal-

pam a morte, nol-a não podem dar, d^onde vem, pois?

Não lhe procuremos outra origem : procede da consciên-

cia que Deus nos deu d'ella
;
procede de nos haver Deus

inoculado o principio e razão de ser da nossa immorta-

lidade. N'isto redunda todo o seu poder.

Encerra ella em si a sua mais decisiva prova. Será

preciso demonstrar ao proscripto a existência da pátria?

Sei*á preciso ensinar ao viajeiro a esperança do lar e a

consolação do regresso ? Será preciso ensinar aos meni-

nos os seus direitos á herança paterna? Sentimos que

havemos de ser, por que somos. Guardaremos o cara-

1 Pi!LLETA\. • Prolession de foi du XIX síi''cIp, chap. XXI. »
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cter indelével da substancia em que fomos creados. O
sentimento divino que possuimos d'esta certeza rebate

quaesquer argumentos. O auctor de nosso corpo e alma,

o auctor de todo ser e verdade, não podia dar-me uma
percepção phantastica.

Aquelle que nos ha dado posse e sentimento da vida,

tão doce e formoso dom, não nol-o fez saborear como li-

cor preciosíssimo para cruamente nol-o retirar dos lábios

sedentos.

Este sentir tão ardente, constante, e universal, que

nos exalça e engolpha em Deus, é nossa honra, virtude,

e merecimento. Deus não o daria ao homem privilegia-

damente para lh'o desfazer em erro e illusão.

Idéa tão adversa ás leis da creação toda, deve brotar

da realidade. Desabrocha, como irrecusável verdade, do

recesso de nossa intelligencia. Faz parte integrante de

nossa espiritualidade, é-lhe inseparável, existe com idên-

tico titulo. Concebêmol-a porque é tão real como o nosso

creador, tão certa como a nossa personalidade. A nossa

razão, que não é obra nossa, e a nossa consciência, que

nós não formamos, conspiram a testemunhar incontradi"

ctavelmente a immortalidade. E' demonstração sabida de

nossa consciência, tão evidente como uma formula algé-

brica, a que nos convence da sobrevivência de nossa

alma com auctoridade igual á que tem na prova da exis-

tência de Deus, prova haurida simultaneamente da luz

do espirito e dos thesouros do coração.

Se o homem, porém, possue o sentimento da vida, em

gráo semelhante, possue, ao mesmo tempo, o medo da

morte; e este medo instinctivo dá igual testemunho era

favor da immortalidade.
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O homem, declinando de hora a hora á sepultura, não

pode sem horror encarar o terrível desconhecido que está

além. Apavora-o o presentimento do nada. Não tem mo-

vimento de espirito nem fibra de coração que não im-

pugne tal idéa. Aquella formidável e terrível solidão,

aquelle vácuo afílictivo e absoluto, affrontam-no em toda

a profundeza do seu ser. Sentir o extinguir-se-lhe a ín-

telligencía, e quebrar-se-lhe o coração ; desapparecer de-

pois de ter possuído a vida; sumir-se depois de haver

possuído sua personalidade, isto lhe mortifica todos os

instinctos. Se a solidão, se o silencio d'um dia, d'um

anno, d'uma vida inteira faz terror, que fará o silen-

cio e solidão da eternidade?

Para o homem pensador, e que só vê a morte, hor-

rendíssimo quadro é este ! Sentir-se viver, e contemplar

ante si o nada, é isto impressão de incutir pavor : é

maldição, é um desesperar infinito. Quanto mais ele-

vado é o homem em sentimentos de justiça e dons de

scíencia, mais perto demora da luz e da verdade, mais

alto aspira á plenitude da vida ; mais pungente, por

tanto, lhe será o tormento da idéa anniquiladora. E'

como um transforraarem-se os dons de Deus em des-

graça e ludíbrio. Se havíamos de recahír ao nada, para

que nos foi dado o viver? Antes ficar no impassível

nada : seria isso um fim igual ao principio. Pensamento

ultrajante e blasphemo que iria ferir Deus, suppondo-o

injusto, e limitado em poderes, visto que não pôde fazer

que vivesse, nem recompensar, aquelle a quem orde-

nou esforço, trabalho e virtude

!

Se, pois, este involuntário terror, a que cede ainda

mesmo o homem crente e religioso, se lhe antepõe, cUe
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que não se apavore. Victor Cousin com justeza observa :

« não é a razão, é a phantasia que atterra, e gera a du-

vida, a torvação, a secreta anciedade que a mais acri-

solada fé nem sempre consegue vencer, em presença

da morte *. » Tal é, portanto, o homem, cujos senti-

dos se alvorotam perante o perigo, que seu coração não

teme. Pelo que, o philosopho Pascal, vacilla cami-

nhando por sobre o abysmo, sobre uma táboa mais

solida do que o necessário para lhe sustentar o pezo.

Espere o homem, ainda assoberbado d'este pavor

!

Pois que é immoi'tal, não conhece a morte, não a prevê,

nem a repulsa. A confidencia do destino não a fez Deus

aos entes, cujo final destino é a terra; sem proveito

d'elles, evitou-lhes os horrores do fim. Se o homem, sin-

gularmente, é a creatura que comprehende, e sente, e

se atemorisa da morte, é porque deve preparar -se para

ella. Não lhe é inútil este pavor. E' uma sentinella, que

o avisa do perigo, e lhe brada que velle sobre sua alma,

6 se não deixe cahir ao sepulcro do mal, ao nada da

iniquidade. Que elle se tranquillise, pois, e tire d'isso

mesmo uma nova prova da fé que deve ter em Deus e

na immortalidade.

Homens! quando contemplaes a morte, quando a se-

pultura vos atterra, não vos queixeis de Deus, não vos

revolteis contra elle. Quereis viver ? pois tende con-

fiança : é o próprio Deus que vos insuflou este sentir

ao coração. Receaes morrer? morreis, é certo ; mas não

será para sempre. Apenas ha uma apparente contradic-

ção entre o que temeis e o que esperaes. Morreis, mas

1. < Du vrai, du Ix-au et du bicn. > 8.'' edit. p. 443.
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para renascer será. O mal que vos é inherente, a natu-

reza que fallece e se esvae, vos dão uma resposta de

anniquilamento ; mas o Deus bemfazejo, que vos creou,

dá-vos palavras de vida.

Dilucida-se o mysterio ; desapparece a contradieçào.

Mon'eis e vivereis. O mal que em vós é, o mal que é

a morte, passará; mas o bem procedente de Deus, o

bem que é a vida, eternamente permanecerá.

Alguns, não obstante, ainda redarguem e dizem

:

Nem todos os homeíis sentem em si a consciência in-

tima da immortalidade ; e muitos também se conside-

ram destinados á extincção. Não crêem, não aspiram,

e não receiam. Sentem em si a morte sem esperança

de renascimento.

Quem são, pois, esses homens, privados do sentimento

de seu immortal destino ? Se os ha, são aquelles que tão

somente vivem para a matéria, para os sentidos, para os

prazeres rasteiros, ou pelo menos para os interesses mun-

danaes unicamente. Se os ha, são aquelles, cujo espirito

cerrado ás luzes intellectivas, virtude, dever e Deus, se

degradam em vez de se elevarem. São aquelles que se

engolpham em animalidades, e torpezas.

Tal homem, certamente, não goza da plenitude de suas

faculdades : carece do senso divino ; carece da plenitude

de sua liberdade, porque está captivo da matéria. Per-

deu o sentimento de sua unidade, espiritualidade, e fim,

porque perdeu a possessão da alma. E, assim mesmo não

consegue delir de todo em si o instincto natural
;
pois,

tão depressa recupera idéas mais dignas do homem, para

logo o sentimento da humanidade se lhe restaura.

Isto ponderava um dos mais altos e philosophicos es-
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piritos do nosso tempo : « O senso intimo de uma alma

separada de Deus, perdida na matéria, derramada em
corpo que vae rebatado na torrente da geração, não dá

a conhecer á alma nem Deus, nem alma, nem corpo;

ainda menos lhe deixa presentir o immortal porvir que

pode resultar da união com Deus. A alma morta pre-

sente a morte, já não a vida. Mas a alma, que em si

tem vida, isto é, Deus, vida eterna infinita, a alma que

em Deus se acolhe com suas forças em vez de as desba-

ratar no mundo, e se engrandece e sobe em vez de mul-

tiplicar-se, tal alma encerra em sua essência a promessa

infinita, sente a immortalidade. * »

Concebem-se os mesmos evidentes symptomas da im-

mortalidade na belleza d'alma, culto, amor, e união de

Deus : nada ha ahi mais nobre, sublime, e excellente

!

Quanto mais puro, e religioso, quanto mais divorciado

de sentidos e paixões é o homem, mais immortal se sente.

Quanto mais se conforma e chega ao seu verdadeiro fim,

mais se compenetra da immortalidade.

Digamol-o ainda : o sentimento da immortalidade,

congenial de nossa natureza, é rigorosamente verda-

deiro. Só Deus nol-o podia influir na alma : é palavra

d'elle em nossa essência. Segue-nos sempre até as raias

da outra vida. Une-se e amalgáma-se ao desejo impres-

criptivel da felicidade eterna. « Se não promana de Deus

este sentimento— conclúe M. de la Luzerne — é effeito

sem causa; se vem de Deus, não pôde enganar-

nos ^. »

i. P. GnATiiY. « De la connaissance de l'ài)ie. » I. ii, |i. 2H).

2. « Dissrrialion sur 1:1 loi naturelle. • p. 185.
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A crença da vida futura, que não existiu, seria inex-

plicável como própria immortalidade. Em espirites re-

flexivos, é já isto certeza absoluta como a existência

;

em corações ainda não derrancados, é uma esperança

vigorosa como a realidade.



CAPITULO VI

IMPERFEIÇÃO DO HOMEM, E A DESORDEM n'ESTA VIDA

I E O homem, examinando-se em sua índole,

.desejos, e instinctos, sente que é immor-

I tal, estudando-se no que é, em ordem ao

mundo, não lhe assegura menos seus futu-

turos destinos.

Consideremos o universo. Que admirável

espectáculo nos oíferece em suas leis ! Com que

maravilhosa harmonia se efifectuam todas as ope-

raçSes da natureza ! A totalidade dos seres segue os tra-

ços que lhe foram as'signados. Rolam no espaço os as-

tros com magestade só comparável á exactidão das suas

revoluções. Dias, mezes, annos, sazões fazem seus cur-

sos immutavelmente regulados. A terra, em tempos pre-

fixos, dá, sem fatigar-se, seus fructos. Decompõem-se os

elementos para reorganisarem com seus residuos novos

seres. Nada se desconcerta, nada soffre, nada se inva-

lida. E, após seis mil annos, o mundo, dotado da mesma

juventude e energia, parece não conhecer declinação.

Verdadeiramente, a successão d'este quadro está in-

dicando grandemente que não está n'elle a immudavel

perfeição. Tempo, matéria e espaço arguem a imper-

feição do mundo visivel. Todavia a complexidade, pelo
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menos, ostenta um sublime e grandioso espectáculo, pro-

clamando a sabedoria e omnipotência do creador : largo

e profundo é o cunho do artífice em sua obra.

Em meio, porém, d'este quadro de força, de harmonia,

de juventude e duração, manifestada no mundo, que é o

homem, o rei do universo, o primor da creação ? A vida

do homem que é ? E' flamma que se apaga, ponto que se

esvaece, momento incoercível e transitório entre o nada

do passado e as trevas do futuro ; caiTeh'a sem paragem

de repouso, ladeira rápida que, umas vezes, se desce

n'um resvalar quasi despercebido, outras vezes em verti-

gem fui'iosa. Succedem-se as gerações com terrível cele-

ridade; a infância encadêa-se á velhice, a velhice á in-

fermidade. Não menos rápida se apaga a memoria; e

para logo a própria sepultui'a se some, para que a terra

não seja uma como vasta necropole. Nada estável, nada

regular, nada certo. Ninguém chega ao completo desen-

volvimento de suas faculdades ; ninguém consome o seu

pleno sentir e conhecer. Transitório, prematuro, imper-

feito tudo ! As nuvens desluzem a luz, as sombras deni-

grem a realidade. Bascolejado entre saudades e desejos,

entre bens perdidos e bens esperados, angustias do pre-

sente e sobresaltos do porvir, a creatm*a geme, procura

o que nãò acha, vae de poz felicidades phantasticas. E'

tão quebradiço o vaso em que temos a vida, que a cada

instante se quebra antes de encher-se, antes de esva-

ziar-se. Parece que esta vida foi dada ao homem para lhe

ser tirada logo. Se a contamos pelos annos é curta; se

a contamos pelas misérias e dores, é longa. E' isto um
principiar apenas. Não se leva ao termo trabalhos, pro-

jectos, nem observações. E, quando ella trasborda de es-
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peranças, as promessas, que fizera, vem a morte satisfa-

zêl-as.

S. Francisco de Salles dava conta d'esta irrefutável

realidade, quando dizia : « O lavor único da vida é a

morte. Meditae que a vida é sombra, é sonho, é fumo

;

a ambição humana não tem ahi no mundo cousa solida

que toque. Os sentimentos mundanos, que cada dia mor-

rem em nós, estão-nos dando lições de morte. »

N'esta infinita agitação, n'este labjrintho de cuidados

sem sahida, de prazeres e emprezas, qual é pois, em

ordem ao mundo, o fim real? Se o homem, que traba-

lhou, devesse fruir, se o fatigado devesse descançar, se o

caminheiro devesse chegar, a vida actual teria uma razão

de ser. Mas a obra de cada dia outras lições nos dá, e nos

está ensinando a não estribar em combinações as mais

acertadas, e em cálculos melhor cimentados. O navegan-

te, escapado ao mar alto, morre ao acostar-se ao porto
;

o general victorioso morre nas glorias do triumpho. O
homem que edifica luxuosa habitação cae á sepultura an-

tes de entrar em sua nova morada. A cada instante a

morte intercepta as mais bellas emprezas, os mais sábios

designios. Chega o homem a um grande descobrimento,

e morre ! Vae salvar uma cidade, ima estado, o mundo,

e morre ! Deixa após si incompleta a obra, as idéas in-

terrompidas, os designios bemfazejos em risco de se ma-

lograrem.

Não lhe doe o coração menos que a intelligencia. O
filho querido, alegria de seus pães, espira o derradeiro

alento antes de despegar-se do seio maternal. O man-

cebo, objecto de calorosos affectos, e nobilíssimas espe-

ranças, baquêa antes de realisar uma das muitas esperan-



IMPERFEIÇÃO DO HOMEM E DESORDEM N'eSTA VIDA 53

ças de sua vida. E' o esposo roubado á esposa nos pri-

meiros júbilos de seu consorcio. A joven mãe expira

no regaço da ventura da primeira maternidade. Os fla-

gellos, os accidentes, as contagiões ferem, indiscriminada-

mente, os mais moços, os mais dignos, os mais distin-

ctos. Nenhum destino está seguro de si. A criança, o

homem, o ancião, nenhum tem certeza d'um dia de exis-

tência : podem morrer quando mais esperam e desejam

vida. Foge ao homem a imagem de sonho escassamente

entrevista; terminada a angustia, segue-se o acabar;

nem sequer lhe é dado o repousar-se de seus pezares.

És tu, pois, oh vida, sombras, phantasmas, vaidade?

Misérias, quebrantos, infermidades ?

Amores puros atraiçoados, separações dilacerantes, lu-

ctas que prostram, sciencia que foge, enthusiasmos que "~~^

passam, é isto a vida?
J

Desejos sem realisação, decepções atrozes, esperanças I

estéreis, é isto a vida? E' isto o destino, a derradeira i

paragem da humanidade? ^^
As sublimes faculdades, que Deus germinou em nós,

ficam áquem do seu desabrochar; e se ellas, algumas

vezes, abrem as primeiras flores, os seus fructos todos

acaso os deram ?

A intelligencia, de seu natural tão esplendida, quan-

tas vezes se entenebrece?

A memoria, deposito de nossos conhecimentos, rece- %
ptaculo de nossas observações, quão pouco encerra !

A razão, nossa gloria e força, quão frágil, incerta, e

fácil é de obliterar-se !

Aquelle aíFecto, dulcissima necessidade de nosso cora-

ção, aquelle pm'o amor que votamos a Deus e ao pro-
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ximo, e de cuja nobreza lhe dá penhor a duração,

muitas vezes, não nos deixa uma impressão assim li- I

geira que ephemera ? Não é ella incompletissima neste ^

mundo, em que os melhores amam Deus medianamente,

o auctor de todos os affectos, e assim amam os que mais

unidos lhes são ? A' voz, que, no intimo, nos brada

:

a sempre, sempre » e protesta contra a separação e ol-

vido, acaso lhe prestamos attenção?

O homem, pois, sobre a terra, nada adquire, nada con-

cluo ; em parte alguma se lhe antepara a sua balisa extre-

ma da bondade, justiça, e perfeição. E-lhe tudo enygma,

mysterio, crepúsculo, obscureza. Deus só deixa vêr-se a

intercadencias, e mais se esconde que manifesta. O reino

de Deus, verdade, virtude, felicidade, não é o reino que

todos os espíritos anhelam. Assim como todo corpo des-

lisa rápido á campa, toda alma pende ao mal e ao erro.

Nenhuma intelligencia se resgata por inteiro ; nenhum

coração se expande e dilata na plenitude de seus aíFectos.

Não, o mundo não encerra em si a sua razão de ser

;

muitissimas cousas não vingam aqui o seu destino
;
que

farte creaturas estão aqui n'um estado viciado ou vio-

lento. Muitissimos desgraçados teriam razão em quei-

xar-se do destino, que elles não escolheram, e em accu-

sarem o injusto rigor da sorte que lhes foi imposta

!

Isto mesmo, porém, ensina ao homem a vêr o futuro.

Virá um dia em que tudo seja reposto em sua ordem

;

entrará tudo em sua regra ; reverterá tudo permanente

e definitivo. Será restabelecida a situação de cada qual.

Mostrar-se-ha Deus, que se havia encobrido. O homem

será posto em seu logar á cabeceira da creação, e verá

tudo á luz da verdade e da harmonia.
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Fiemos de Deus. Se tanto sublimou a belleza do uni-

verso, como abaixaria o homem a tamanha imperfeição e

aviltamento? Se dotou a matéria de tão longa e com-

pleta vida, não daria ao homem existência ephémera,

degradando-o abaixo das restantes creaturas. Não for-

mou Deus tão sublimes intelligencias, conchegando-as de

si, nem creou tão nobres corações enthesourados na me-

moria da humanidade, para esquecêl-os na morte, e ati-

ral-os ao nada. O soberano factor do mundo não aban-

donou a mais bella parte de sua obra ! « Tua alma,

oh sublime Fénelon — clama o auctor dos Estudos da

natureza — não pode estar embaralhada com os ele-

mentos, nem podia ter presentido na terra uma ordem

que nem nos céos existia! »

O imperfeito requer a perfeição, a desordem reclama

a harmonia, a terra presume o céo, o tempo invoca a

eternidade.



CAPITULO VII

A DOR

AS agora vereis cousa peor que a imperfei-

ção. E' o mal, é a dôr — a dor, pheno-

meno para tamanha estranheza á primeira

^
vista^ mysterio, ao parecer inexplicável, e,

comtudo, phenomeno universal, e a mais pun-

. gente das realidades !

Que fúnebre espectáculo se nos depara ! A dôr

é geral, e continua. Reina cruelissimamente ao

travez das gerações e séculos. Variável, consoante as

idades, pôde modificar-se, em ordem ás posições, trans-

formar-se, segundo os indivíduos; mas não ha sustêl-a

nem fatigal-a.

Ao homem que pede gozos, ou, sequer, repouso, res-

ponde-se-lhe : Soífrerás e gemerás ; dobrar-te-hão angus-

tias ; serás torturado de moléstias ; a agonia da morte

ser-te-ha sobranceira. Tristezas, infermidades, desalen-

tos, tudo tragarás. Sempre e em tudo privações, tor-

mentos corporaes, penar inexprimível d'alma, dores in-

comparáveis da vida. Sofírer, e, o que peor é, ver sof-

frer quem amamos, sentir a improficuidade" das consola-

ções, seguir-lhe d'olhos as agonias, sentirmo-nos morrer
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na separação, deixando quem prezamos nas presas das

misérias do corpo, e na peste do vicio : este é muitas

vezes o destino do homem n'este mundo. No restante da

creação, os objectos inanimados não sofeem ; ignoram

o que é lagrimas e dores. As leis, que tão harmonicamente

os regem, não são interrompidas por alguma das con-

tingências que ferem o homem e o obsediam de crus

tormentos. Se os animaes, alguma vez, padecem dores

physicas, o seu passageiro soífrer d'elles, restricto ás sen-

sações, não conhece a inquietação nem cuidado : é sof-

frimento sem implicância com nenhuma outra affei-

ção.

Predestinação única de soflfrimento é a do homem. O
rei dos seres é o mais miserável de quantos ha ; o pri-

vilegio da natureza redunda-lhe em desgraça para mui-

tas lastimas. Impera sobre todas as creaturas, e sofíre

durissima escravidão. Tudo subjuga á satisfação de suas

necessidades, e os impassiveis instrumentos, que usa, lhe

são, no máximo das vezes, supplicio.

Denomina-se senhor e soberano, e divide sua realeza

entre as angustias do desejo, e as feridas da peleja ; en-

tre as esterilidades do triumpho e as amarguras da sau-

dade. O supremo desgraçado, e só elle, é o que arde

sequioso de felicidade. Verdadeiramente dilacerado é

quem sente abrasadamente. Diz a legenda bouddhica

:

O homem corre agitado sobre o oceano da vida, balou-

çado pelos furacões da dor, repellido no mar alto pelas

quatro torrentes mortíferas : nascimento, velhice, infer-

midade, e morte. Contra este exactissimo quadro, tal-

vez opponham que a dor é eíFeito próprio da natureza

do homem
;
que lhe é útil e por ventura necessária

;
que o
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ensina a fugir perigos, e o avisa das cousas nocivas, e

d'est'arte o reduz ás condições legitimas da humani-

dade,

Certamente, pode ter a dor aquella natural utilidade,

se a tomamos na conta da dor corporal, que previne ob-

stáculos, remove estorvos penosos, e dá rebate do perigo

:

como previdência e prevenção, até certo ponto, poderia

justificar-se a hypothese. Mas é esta o que chamamos

dor? Será isto a dor penetrante ao mais recôndito do

homem, a tortura sem tréguas nem intermissão ? E' isto

aquella dor d'alma, tão funda e pungitiva por vezes,

que não remedeia nem previne, afflicção sem esperança,

amargor sem doçura?

Se a missão material da dor apontasse ao fito de ser

útil á humanidade, devera igualar-se em todos, e gra-

duar-se pelos serviços que presta a cada qual.

Ora, eis-aqui um homem que parece preza do sofíri-

mento : está em penúria, tem mingua absoluta de tudo.

Sofíre corporalmente ; cortam-n'o infermidades. Soflfre na

alma ; não lhe luz em redor esperança nem allivio. A
desgraça, longe de despontar seus dardos sobre elle, pa-

rece aguçal-os, e multiplical-os. Nascido em desamparo,

sofíre desde menino ; so&erá até ao instante su-

premo.

Os tormentos de que lhe serviram ? Que fez elle senão

padecer sem aproveitamento mn supplicio que as dores

impiamente lhe infligiram?

Eis-aqui esta mãe, que depois de ter dolorosamente

dado ao mundo seus filhos, depois de se haver exhau-

rido no alimental-os, era premio de suas penas, colhe o

infortúnio, lagrimas, e angustias d'elles. De que lhe ser-
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viu lacerar-se no coração ? Que proveito lhe deram o des-

conforto e as calamidades? E quantas dores semelhan-

tes n'esta vida, sem causa rasoavel, sem fim manifesto,

que ferem e prostram sem produzirem resultado nem des-

conto? O objecto d'estas dores não é o próprio mal que

ellas geram? E a vida, pelo ordinário, não é, tirante

alguns lanços mais ou menos contrários^ uma loteria es-

téril e triste ? Que razão ha para que um avergue sob

a desgraça sem compensação, em quanto outros pare-

cem felizes, e, pelo menos, o são mais do que elle ? Por

que teve elle quinhão de tamanha amargura, que não

pôde remittir nem mudar?

E então, é somente a morte quem responde a infor-

túnios inconfortaveis, a martyi'ios espedaçadores, a tri-

bulações tamanhas e tão desiguaes ? A ultima palavra é

o nada? Nasceu, pois^, o homem exclusivamente para

ser desgraçado? E' destino d'elle o soífrer? Reduz-se

assim o seu destino a trabalhar, gemer, revolver a terra

penosamente, e revolvêl-a, outra vez, para se abrir uma
cova? Fitar olhos no céo, que importa ? Ahi não ha con-

solar-se, nem esperar. Está lá um Deus que se praz de

vêl-o penar; ri de suas lagrimas e desesperações* creou-o

para a desgraça; e ficará contente quando o sepultar

com sua dor.

Oh! se assim é, nós, filhos do mal phvsico, devemos

amaldiçoar o dia em que nascemos ! A odiosa natureza,

de que sahimos, apenas tinha de seu os males que nos

affligem. Attribulados sem razão, e sem medida, encara-

mos a dor como injustiça enygmatica : deixal-a bradar

contra a Providencia, deixal-a negar Deus, ou suppôl-o

malvado.
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Não ! Deus é bom, Deus é justo. E' pai, e não algoz

de suas creatiu-as: repugna-lhe crear desgraçados. A

dor, na creatura, que elle dotou de intelligencia, não se

justifica por cego acaso, nem por vontade irracional. O

homem soffre; ha uma Providencia : logo, não sofre em

vão. A dor tem causa e fim. Porém, como na terra se

lhe não vê o fim, nem lhe podemos adaptar motivo pre-

sente e humano, quando ella excede nossas forças, só

poderemos encontrar-lhe explicação n'outra vida.

Examinemos a dôr : não pôde ser mera tortura. Que

significa, pois, a dôr applicada á creatura intelligente e

racional? Podemos unicamente consideral-a provação ou

castigo, qualquer que seja a situação do homem, onde

quer que o vejamos, no passado, no presente, ou no fu-

tm'0.

Se é provação, força é que ella tenha tempo determi-

nado, conceito que a regule, ejuiz que a termine. Ora, no

correr da vida, quando foi que a dor cessou? em que

momento se consumiu? quando teve os retornos de paga

e repouso? Em que idade tocou o ponto culminante?

Na mocidade, certo que não foi, por que então princi-

piou. Seria na idade madura em que tantas paixões se

baralham, e tantas paixões se travam? Seria na velhice?

Poderia ser, por que esta é a sazão da paz e serenidade.

Mas á própria velhice que multidão de cuidados amor-

tifical-a! quantas infermidades a golpeam! A dÔr é irre-

quieta ; não repousa senão, depois de rompidos os laços

d'amizade, das iUusões perdidas, para além do termo em

que já não ha senão esperanças. A dor, em verdade, é

o extremo remate da provação diutm-na.

Mas se a vida inteira é provação, a provação não é o
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scopo da vida ; se a dor é o acto, não é o desenlace ; se

propõe as premissas, não lhes tira as finaes consequen.

cias. Necessariamente, para além-tumulo, ha outra vida

que explica, e conclue esta, e lhe determina o valor da

provação, e lhe pauta o premio, e lhe dá caução do

triumpho infinito. E, n'este caso, comprehendo a dôr,

como digna do homem e digna de Deus. E' dôr que

eleva, predispõe, e inicia para melhor existência. Passa

com o homem ; mas a sua recompensa será duradoura

como Deus.

Se a dôr é castigo, também condicionalmente a com-

prehendo, quando vejo o homem tão propenso ao mal,

e tão rebelde á verdade; mas é preciso que a expiação

resgate o vicio e repare o erro. Se, porém, ao mesmo

tempo, observo que a dôr subsiste sempre e se delonga

até á morte, e não busca n'esta vida o fim a que pro-

pende, — o repouso com a verdade, a paz com a jus-

tiça — infiro ainda que o castigo, incompleto n'este

mundo, deve protrahir seu eíFeito além da vida actual.

Porque o homem, purificado, não deve ser extincto

!

Deus não pode escolher o momento, em que o homem é

mais digno d'elle, para lhe tirar o ser. A expiação, que

lhe deve ser resgate e salvação, não pode ser-lhe oppor-

tunidade e testemunha de sua ruina!

Não! não posso negar, nem repellir a dôr. Quando

os males se incapellam, quando as dores me opprimem,

e as angustias me alancêam, quando me sinto despe-

nhado ao seio dos abysmos, e já perdida a esperança de

salvamento, então é que mais espero ! Nada tenho ; mas
tenho o meu Deus. O corpo despedaçam-m'o agonias;

mas a minha alma está illesa. Se d'este abatimento me
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levanto, e lanço de mim o jugo oppressivo, remonto-me

pui'ificado ao céo. A mesma dôr me é compensação e

jubilo. Libro-me por de sobre o mundo, e avassalo-o.

Se succumbi nas pelejas da ^nda, conto com a victoria

na eternidade.

Pelo que, ou a dôr offereça separados os caracteres de

provação e castigo, ou os offereça unidos, prelucída uma

outra vida, onde a provação e castigo se terminam. O
enygma abre-se em luz : o homem soffire ; mas será con-

solado. Deus permitte. Deus envia a dôr; mas descon-

tal-a-ba. Os mais apalpados pela desgraça de certo lhe

não são os menos queridos. Os mais desgraçados certo

não são os mais deploráveis. Nos thesouros de bondade

e justiça divina, ha compensações ineffaveis. Não ha la-

grimas inúteis : uma urna incorruptivel as recebe e con-

serva para a eternidade.

Não ha, pois, fatalidade nem terror nas dores. Dei-

xam-uos o sentimento, e arredam a desesperação. Não

nos distancôam, avisinham-nos de Deus. Facto muito

para reparos : o homem, que devia insurgir-se contra a

dôr, se ella fosse crueza e iniquidade, com ella se paci-

fica. É-lhe, por vezes, lição e beneficio. Vinga o seu

intento, e melhora-lhe a condição. E aquelle que esque-

cera Deus virtude na prosperidade, quando a desgraça,

como hospede celestial, o visita, toma sobre si, e ao de-

ver que menos-prezára quando feliz.

Reconhece, oh homem, a missão providencial que a

dôr ha de exercer no porvir. Reconhece-a procedente

do Deus benigno, c não do Deus tcrrivel. Reconhece

que o teu exercício laborioso e fecundo é trabalhar para

a eternidade.
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Se não houvesse vida futura, os infortúnios que ave-

xam a humanidade não conteriam sentido, nem sabe-

doria, nem lição. Dada a eternidade, a dor é um hymno

a Deus, um nobre sacrifício, titulo á gloria, e penhor de

inalienável felicidade.



CAPITULO vni

SENSO MORAL E CONSCIÊNCIA

IDÉA moral, a idéa de justiça avantaja-se

eutre todas as provas da immortalidade.

Tem o homem n'este mundo preceitos

que seguir, deveres que satisfazer, e uma

regra a que obedecer. E' livre ; tem a optar

;

de si pende o mérito ou o demérito. Sabe dis-

cernir entre bem e mal. Detesta e condemna o

^^^^ vicio, ainda quando o pratica. Ama a virtude,

peza-lhe não a possuir, magôa-se no momento mesmo

em que a infringe.

Conhece a justiça eterna, soberana, absoluta, inde-

pendente da justiça humana, principio da justiça que

regula os actos, cujo valor estabelece e saneeiona.

Virtude e justiça, na mente do homem, são dois ter-

mos correspondentes. Se é obrigado a cumprir a vú*-

tude, deve ser remunerado. Vicio e justiça sôam-lhe

como duas palavras correlativas. Se é admoestado a não

ser vicioso, deve ser punido o vicio.

Este é o grito de sua consciência que repercute em to-

dos os tempos e povos. No intimo de seu ser, tem como

certa a remuneração do bem e o castigo do mal. Com-

prehende que ordens supremas assim o querem, e que
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O auctor da lei e da justiça, Deus, deve applicar o

eterno principio que esculpiu no coração da sua crea-

tura.

O crime, convicto de impunidade, affronta-lhe a con-

sciência, desordena-lhe os instinctos, e irrita-o contra

uma ordem impossivel de cousas. O principio da retri-

buição, universal, absoluto, necessário, tem implicância

com a idéa da Providencia, com os attributos de Deus

bom e justo, e assim se inscreve no pensamento do ho-

mem livre e intelligente.

Consideremos agora as cousas d'este mundo : que se

vê aqui ? onde está a felicidade ? onde está o bom êxito ?

andam de par com a virtude? Embaralhadas ao acaso,

prosperidade e desgraça estão confusamente repartidas

pela humanidade. Quantas vezes é opprimido o bom, e

o virtuoso soffre? Quantos direitos postergados! O in-

tendimento do homem de bem quantas vezes se irrita

ao contemplar-se em si, ou na observação do seu seme-

lhante, ou na do espectáculo da humanidade? Ha casos

em que a desgraça é tão esmagadora, e tão visivelmente

immerecida que a victima é violentada a appellar para

o tribunal de Deus era altos brados.

E, depois, tantos vicios victoriados! tantos crimes

prosperados forçando a estima e admiração dos homens !

Quantas hypocrisias bem logradas dos proveitos do mal

6 das honras da virtude ! Quantas consciências impe-

netráveis ! Quantas tyranias consagradas e legitimadas

pelo tempo ! Quantas homenagens prestadas ao poderio,

6 á força, com repugnância da moral e da justiça ! E
quem lhe resistir tão certo vae de ser esmagado, que

perde o animo para a lucta, e resigna-se á oppressão.

ti
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Quantas vezes a usurpação empolgou audazmente o go-

verno dos povos, forçando a lei a transtornar as idéas

do mal e do bem; denominando revoltas as mais le-

gitimas revindicaçoes, e apostasia o grito sacratissimo

da consciência
;
pervertendo o senso publico ;

insultando

as victimas em nome do direito; refalsando os factos;

deixando astutamente a historia indecisa em seus juizos,

e impondo á posteridade, sobrevivência única do ho-

mem, se elle não é immortal, a consagração de tristís-

simos erros

Mas, pospondo estes grandes quebrantos sociaes e po-

líticos, quantos direitos pessoaes menosprezados! quan-

tas calumnias jm'idicas! Quantas vezes a injustiça sen-

tenceia no tribunal dos homens ! Quantas, a justiça hu-

mana, ainda melhormente intencionada, culpa o inno-

cente, e lhe faz expiar o crime não commettido, e o des-

poja até da hom'a, seu património único sobre a terra!

Extravagâncias da fortuna, equívocos da sociedade,

desatinos da opinião, sereis vós os juizes supremos da

humanidade? Sentenças infligidas contra o direito, sup-

plicios immerecidos, sois vós o destino indeclinável do

desgraçado ?

A ordem do mundo, certamente, que não é sempre

assim : isto mesmo, se fosse invariável, já seria por si

distineção entre bem e mal. A virtude algumas vezes é

recompensada, e o vicio punido n'este mundo. Mas, di-

gamol-o assim, a mão de Deus não se vê : a acção pro-

videncial confunde-se com os actos humanos. Ha ahi

uma espécie de liça em que as flechas se despedem á

toa, e onde o triumpho se decide pelo mais sagaz ; e,

se acerta de vencer a virtude, o seu vencer está menos
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na força própria sua, qi;e na rotação natural das cou-

sas.

Demais d'isso, contra o homem de bem se volta a pró-

pria justiça d'elle. Não pode ser fraudulento em nenhum

dos seus neç-ocios : ha de forçosamente ser defraudado.

Não se furta a nenhuma obrigação publica ou particular

;

repelle todos os meios tortuosos de enriquecer-se ; e, ne-

gando-se a concorrer com seus mesmos amigos em injus-^

tiça, affasta-os de si, e arrisca-se a perder a estima

d'elles.

Nobre, sim, mas posição tristíssima! generosa, mas

estéril devoção, se não ha ahi mais que esta vida

!

Dizem, porém : o justo goza o testemunho e satisfa-

ção de sua consciência ; o máo soffi'e a anciedade e an-

gustia do remorso. Um é já na teiTa remunerado, e o

outro punido. O bem não carece de esperar futuro, o

mal não tem para que o recear.

Erro e decepção! O justo debalde se soccorre da paz

de sua consciência, da exultação intima que a virtude

dá. Pôde achar consolação ; mas jamais recompensa.

Ha lances em que a desgraça faz que o justo duvide da

bondade de sua causa e da segurança de sua justiça. E
aquellas consolações, bem que incompletas, não desap-

parcftem de todo, quando a desgraça, resultante de sua

virtude, lhe envolve e arrebata o que mais caro lhe é,

parentes e filhos

!

Sacrificando elle á justiça, ao dever, e a Deus sua vida,

de que lhe serviria, na morte, a paz de consciência, se a

consciência, como tudo mais, se apagava com elle, sendo

que o mesmo acto complementar de sua mais alta per-

feição lhe era igualmente o acabamento ?
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Por igual theor, os remorsos não são castigo suffi-

ciente, nem proporcionado ao objecto. Quantos scelera-

dos, e dos mais criminosos, levemente os sentem? Quan-

tos internamente se applaudem, glorificando-se, com des-

pejado exterior, do proveito gananciado de seus crimes

!

Além disto, se a justiça unicamente se fizesse neste

mundo, o máo, descontente de sua sorte, e flagellado pela

consciência, teria ainda o respiradouro pelo suicidio, e

assim zombaria de Deus convertendo-se em nada. O sui-

cidio, erecto em titulo de direito, seria um beneficio. A
sorte do scelerado hombrearia com a do martjr, e idên-

tica morte confundiria na igualdade da lei idêntica, não

somente o simples lapso e o crime obstinado
;
que tam-

bém o Ínfimo gráo do crime e o mais alto ponto de vir-

tude.

Não bastam, não, como regra de justiça a paz de con-

sciência frágil acorçoamento, e os remorsos, e expiação

incompletíssima. Estes dous sentimentos grandemente,

em vez de excluírem a idéa de vida futiu-a, promet-

tem-na, é por amor d'eila que existem ; é a vida futura

que os causa e justifica.

Com eíFeito, a satisfação da san consciência, não é

sentimento sem objecto nem fim. Ha ahi destino effe-

ctivo e real. E' a certeza de se haver praticado ^cçào

do agrado de Deus, útil aos homens, e meritória. Não é

egoismo sem motivo de contentamento pessoal ; é senti-

mento intimo do dever cumprido e complacente. Não é

verdade estéril que se compraz em sua própria essência

;

é, apezar de ingratidões, censuras, e perseguições, a

testemunha da fidelidade aos preceitos do bem absoluto

para o qual Deus vos creou, e do que vos pedirá conta.



SENSO MORAL E CONSCIÊNCIA 69

Portanto, a consciência, que applaude, é signal, e não

recompensa da virtude.

E, do mesmo modo, a anciedade que precede o mal,

e os remorsos que o seguem, não é temor pueril e facti-

cio : é o convencimento de que um acto contrario á lei

eterna da justiça deve receber castigo. E, para o cul-

pado, a esperança da punição — o incessante medo de a

vêr chegar n'este ou no outro mundo. O remorso é o

accusador, a testemunha, o juiz que Deus levou á con-

sciência do máo para lhe fazer sentir que seu crime foi

visto, pezado e condemnado. Se não ha lei com sua re-

compensa certa e punição infallivel, o remorso não tem

explicação. Se não ha para o crime juiz indeclinável e

omnipotente vingador, o remorso é uma irrisão da natu-

reza, é vã invenção do homem ou de Deus. E o scele-

rado, que os sufFoca, é mais rasoavel que o prevaricador

noviço, que se deixa affligir pelos remordimentos. Mas

o remorso, mais duradouro que o crime, para maior prova

da sua origem sobre-humana, exacerbara-se no momento

em que devera extinguir-se, se não tivesse que vêr com

outra vida : é no momento da morte. Encosta-se á ca-

beceira do moribundo, entra como um dos tormentos de

sua agonia, persegue-o até ao derradeiro suspiro, e vae

com elle até á sepultura, quer dizer, até ao começar-se a

eternidade. Assim é que este sentimento da consciência

testifica, ao mesmo tempo, a sobrevivência do culpado e

a perpetuidade da justiça ! Não ha ahi subtrahir-se-lhe

;

e o homem, que nega a vida futm"a e se desvanece por

não crer n'isso, é aquelle que mais a teme.

Suppondo que não ha nada além d'este mundo, quem

hesitará em decidir-se pela justiça ou pela perversidade,
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ainda apezar da paz de consciência do justo, e das ancie-

dades remordentes do criminoso? Aqui tendes um delin-

quente, que os homens não suspeitam nem accusam.

E' honorificado ; rodêam-no pompas ; acariciam-no de-

leites; aporfiam as fortunas em coroar-lhe os desejos.

Além está o justo, o martyr de uma vida inteira: lu-

ctou sem respiro contra as humilhações, misérias e ca-

lamidades; verga debaixo do fardo; sacrificou-se todo

á honra, e á verdade, sem lhe darem imia prova de sym-

pathia, um testemunho memorando
;
passou indiíFerente,

obscuro, e talvez a victima daquelle perverso. Sae o

justo victorioso d'esta provação, e ha de a morte su-

mil-o inteiramente ! este desgraçado iUudido será pre-

miado com o nada ! O escameo do máo insultal-o-hia

até á campa, nas suas esperanças, na crendice de suas

virtudes, e, ante os destroços da vida consoladora e pu-

rificante, proclamaria, em definitivo, o reino do mal, e

o império do cháos

!

Admirava a antiguidade um. justo a peito com a des-

graça ; mas, se a peleja do justo com o infortúnio é

um solemne espectáculo, por certo o é tirando a par-

tido que a lueta não seja esforço estéril, combate inú-

til, duelo desigual e impotente. Se o justo succumbe

para não ser mais que pó, se é esmagado para mais

se não erguer, semelhante espectáculo, indigno do céo,

indigno é também da terra.

Digamol-o aíFoutamente : se não ha outra vida, a vir-

tude não pode persistir. Se lhe tirarem os motivos, aca-

bou. O dedicarmo-nos é uma chimefa; sacrificarmo-nos

por pátria, família, e Deus, é um logro. E, perante a

triste igualdade de sentimentos e actos, a coragem é

covardia, a caridade egoismo, a fidelidade traição.
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Sem a immortalidade, o que ahi ha mais precioso é

vivermos n'este mundo. « Se a virtude—• diz Young—
nos custa a existência, a virtude é para nós o maior

crime, como infractora de nossa lei suprema. Embora

as nações applaudam as suas victimas, o sacrifício da

existência é um suicidio atroz . O vicio, que me felicita,

é a minha lei suprema, e a covardia, que me conserva,

é meu asylo e minha virtude. »

Sem a immortalidade, somente o crime é lógico, e a

voluptuosidade legitima; e Epicuro, no dizer de Santo

Agostinho, é o mais sábio entre os philosophos. O fim

do homem é gozar ; os seus estimules são as paixões.

Ceda tudo aos seus appetites, e inclinações. Que roube

o abastado, que avance á prêa como o trige ; isso, en-

tre os homens, são façanhas de força e astúcia. Que

seja recto, se é fraco ; e audaz, se é poderoso. O pró-

prio Deus o investiu de faculdades com que possa far-

tar as paixões, e insultar o ereador, e escarnecer o seu

semelhante.

Sem a immortalidade, o Deus dos sublimes attribu-

tos que a nossa mente concebe e adora, desapparece.

Que é da sabedoria d'elle, se nos deu uma lei sem ef-

feito, menos vantajosa cumprindo-se que infringindo-se,

de modo que os transgressores auferem proveito e bem-

estar, se a quebrantam? Que é da justiça, se aquelle

que blasphema, e o injuria e nega, é melhor sorteado

que o justo, o crente, o servo e adorador ? Que é da

bondade e providencia, se a desgraça immerecida de

suas mais fieis creaturas, e os sacrificios, e o morrerem

em gloria d'elle, não fossem attendidas nem recompen-

sadas ?
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Que é de sua santidade, emfira, se mal e bem, cari-

dade e egoismo, homicidio e martyrio tanto e por igual

valessem aos olhos de Deus ? O mesmo importa dizer que

o auctor de tudo, estabelecendo nas partes todas do

universo tamanha proporção e harmonia, só no mundo

moral empregou a mais incomprehensivel discordância,

e a mais repugnante desordem.

Sem a immortalidade, o homem, pelo que em si mesmo

c n'este mundo, carece de integridade.

A liberdade, attributo nobilissimo em seu exercicio,

em suas luctas e triumphos, volve- se inútil e desappa-

rece. Reduzido em igualdade com o irracional, o homem
tem direitos com elle ás mesmas aspirações ; e ovitros

instinctos não pôde jactar-se de possuir. Justiça, bon-

dade, e sabedoria não a tem elle nem Deus. Cerram-se

os horisontes, apagam-se todas as luzes. Cháos impene-

trável envolve a existência inteira. Atravez do abjsmo,

não desce olhar de Deus sobre o homem, nem sobe do

homem a Deus.

Reapparece a justiça com a vida futura ; restaura-se

a virtude em sua realidade : meio e não fim, lei e não

sancção própria, lucta e não palma. Já o remorso não

é supplicio vão : é appellamento muito menos da justiça

que da misericórdia. Está justificada a Providencia. Já

o homem pode entrever alguns designios de Deus. Tudo

se conforma ao elevado plano, cujos traços principaes se

nos revelam.

Se o justo sofíre, é para que a sua virtude seja pro-

vada no combate, e sua justiça acrisolada pela prova-

ção. E' que Deus o quer fortalecer pela resistência, re-

demil-o pelo infortúnio, depural-o pelo desapego, ele-
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val-0 pela victoria, coroal-o em triumplio. E que quer

previamente dar-lhe quitação do mal que sua fragili-

dade pode praticar n'esta vida.

Se o máo é feliz, é talvez porque a rara honestidade

de seus pensamentos, e a rara bondade de seus actos não

fique sem recompensa.

A vida futura, em breves termos, é conciliação e al-

liança enti'e aquellas duas contradições, as quaes, ti-

rada a certeza do poi^vir, permanecem tão temerosas

quanto irresoluveis : por uma parte a consciência hu-

mana affirmando o direito, o dever, e justiça como prin-

cípios imprescriptiveis, e realidades viventes
;
por outra

parte, os factos d'este mundo destruindo aquelles prin-

cípios e realidades, e avantajando aquelles que proscre-

vem a razão e repellem a consciência.

Inclino-me sem temor nem inquietação ante os de-

cretos de Deus, quer elle abata ou exalce, quer sonde

com a desgraça ou interrogue com a felicidade : o fu-

turo responde-me pelo presente, assim como o presente

me dá segurança do futuro. Deus é bom nas desgraças

do homem honrado ; Deus é justo nas prosperidades do

máo. Adoro-o como legislador previdente e sábio que

fez passar sua lei pelas provações, mas lhe deu a mais

poderosa das sancções : a immortalidade. Não me as-

sombro da injustiça passageira dos homens ; abraço-me

á justiça eterna de Deus. O bem, seja qual fôr n'este

mundo seu destino, é a felicidade, é o porvir. Se ao

bem me abraço, elle me levará, atravez da morte, ao

seio do auctor da vida e felicidade.

Portanto, a lei moral, que as consciências proclamam,

e as nações invocam, a suprema ordem da virtude, a
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regra divina do bem, que não acham retribuição certa

na terra, possuem na futura vida, por condição e vigo-

rosa necessidade de sua existência, a mais alta e abso-

luta sancção.

Taes são, pois, aquelles argumentos metaphysicos e

moraes que se entrelaçam, misturam, e corroboram para

formarem a mais completa e harmónica demonstração.

E' a alma dotada de natureza incomparável, porque é

singular em seu destino.A consciência do homem existe

em virtude da lei que Deus lhe doou. A liberdade, que

lhe dá a grandeza, ao mesmo tempo lhe dá o mere-

cimento. Bondade, força, e sabedoria divinas manifes-

tam-se igualmente pelos dons como pelas provações que

Deus lhe impoz. Assim, entre homem e Deus, entre

este mundo e o outro tudo se liga e coordena. N'isto

assenta a máxima e única prova que sustenta a intei-

reza do edifício moral. E, se em nossos olhos obscure-

cidos pela mortalidade d'esta vida, ha ainda algum véo,

é isto, em quanto não chega o dia luminoso da recom-

pensa, mais uma prova que pertence ao complexo da

demonstração ; é o seguimento da intenção providencial,

a qual ordenou que a immortalidade existisse. Cumpre-

nos demonstral-a, conquistal-a, e crêl-a antes de pos-

suil-a : é batalha a vencer, e não coroa já merecida.
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COSTUMES, CRENÇAS, TRADIÇÕES UNIVERSAES

DOUTRINA da immortalidade assim demons-

trada pela razão, e mediante o estudo da

consciência, não é privilegio dos espíritos

applicados e reflexionadores. E' commum

património da humanidade. Os actos da vida

moral e religiosa, e usos da vida privada e

publica, mostram que foi aquella crença rece-

p^-»»:^ bida como facto e realidade no espirito humano.

Em todos os tempos, os povos de todo mundo creram

n'ella mais ou menos explicitamente. Confirmam-na os

usos, indicam-na as ceremonias, conclamam-a os costu-

mes, os poetas a cantam, e os historiadores a referem.

Em verdade, nem todos analysaram, a rigor, taes idéas

;

nem todos deduziram logicamente as provas; mas, ins-

tinctivamente as acreditavam, e lhes adheriam por espon-

tâneo movimento de sua natureza.

Esta é uma d'aquellas idéas universaes que, em di-

minutíssimo numero, se designam como anteriores na

historia da humanidade, em todos os padres, legislado-

res, fundadores de império, e escriptores ; idéa sem ori-

gem, não provinda de escola ou seita, dominante em

todas as latitudes, em todos os gráos de civilisaçao ou
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barbaria, com existência clara ou obscura, vaga ou pre-

cisa, com ou sem consciência de si, preoccupando as in-

telligencias, influenciando nos actos, penetrando cora-

ções, fallando até do âmago das objecções, que se lhe

oppõe, e até sob o pensamento que a nega.

Esta doutrina, contemporânea do homem, é coeva da

justiça, e tão antiga como a idéa da existência de Deus,

á qual intimamente se identifica. Quem admittiu creador

omnipotente, justo e sábio, ao mesmo tempo o reconhe-

ceu remunerador da virtude e vingador do crime. Um
antigo observa que « todas as nações acreditaram na

existência de Deus, e, pela mesma razão, na immorta-

lidade das almas K »

Diz Bolingbroke : « A doutrina d'um viver futui'o de

recompensas e castigos, perde-se na noite dos tempos

:

precede tudo que nos é transmittido como certo. Ao

principiar a dilucidar-se o cháos da historia, depára-se-

nos esta crença estabelecida com a máxima solidez no

espii*ito das primeiras nações conhecidas ^. » E outro

sceptico, Bayle, pondera : « As religiões todas do mundo,

tanto a verdadeira como as falsas, giram em volta d'um

só eixo, e vem a ser que ha um juiz invisível que pune

ou premeia, depois desta vida, as acções do homem,

tanto interiores como externas ^. »

O certo é que os antigos acompanhavam os mortos

com amorosas expressões e votos de felicidade, ou os

perseguiam praguejando-os, consoante a boa ou má vida

d'elles, sobre uns invocando recompensas, e supplicios

sobre outros.

1. Ciwro. « De legibus > lib. i, cap. xvi.

2. . Works • vol. v, pag. 237, 104.»

3. < Dictionnaire » article Spinisa.
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Os sepulcros eram sagrados. As ceremonias funeraes,

os soberbos mausoléos, os epitaphios e esculpturas no

mármore^ o deposito das oblações, o holocausto das vi-

ctimas, conspiram a justificar a fé antiga da humani-

dade.

O respeito aos mortos sempre foi um dos mais fundos

sentimentos que senhorearam o animo do homem. Nunca

os hotnens admittiram que a vida terrena, ao apartar-se,

arrastasse comsigo tudo. A alguns affigurou-se que liam

no aspeito do morto o pensamento ainda subsistente, e

viram, como esculpido n'aquella fronte, por mão da

morte, o cunho de sua immortalidade. Outros, sobresal-

tados pela formidável e mysteriosa transformação, que

tão de súbito destruía, repugnaram em seu coração a

tamanho abalo e pavor. Ninguém pensou que uns res-

tos em decomposição, para logo dispersos e sumidos,

fossem o restante d'esta vívida e radiante creatura que,

pouco ha, tanta actividade e intelligencia espirava, e que

em si tinha, do bafejo de Deus, espirito, vida, discerni-

mento e amor *. Intenderam todos que no cadáver a cor-

romper-se havia alguma cousa mais que uma recordação
;

quizeram vêr ahi uma individualidade, um destino, um
futuro, um ser que se doía do menospreço e desamor

das pessoas com quem ainda se ligava por sentimentos

e deveres. E' elle, e não a mera reminiscência que ainda

inspira respeito, aífecto e culto, o qual seria irrisório, se

fosse prestado a uns restos que o nada reclama.

Diz Chateaubriand : «... D'onde nos vem, pois, a

vigorosa idéa que temos da morte? Alguns grãos de

1. M. GuizoT. « Méclilations etétudes morales. »
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pó assim merecem nossa reverencia? Certo que não.

Respeitamos as cinzas de nossos antepassados, por que

uma voz nos diz que se não extinguiu com elles tudo.

E esta é a voz que consagra o culto fúnebre entre to-

dos os povos ; todos, por igual, estão convencidos .de

que o somno não é duradouro, e que a morte mais não

é que uma transfiguração gloriosa *. »

Os selvagens, quando transportam os ossos de seus

pães, ou praticam com as almas de seus filhos, certo,

não crêem que tudo se haja acabado entre elles e os

objectos queridos do seu culto.

Imaginavam sem duvida honorificar o quer que seja

verdadeiro aquelles antigos povos que embalsamavam os

mortos ^, e piedosamente os guardavam em suas casas,

ou os enceravam ^ para os conservarem mais tempo

comsigo.

As esposas que se arrojavam ás fogueiras, e se dei-

xavam devorar pelas chammas, plenamente confiavam

em que iam reunir-se aos maridos, roubados pela morte ^.

Os filhos que se offereciam á morte para seguirem os

pães, tinham como certo o encontrar-se com elles ^.

Não cuidavam que os seus maiores de todo se extinguiam

aquelles povos que os honravam até ao culto e supers-

tição idólatra ^.

De maneira que os homens levaram suas crenças até

á demasia. Corrompeu-se a fonte pura. Depois que hon-

raram os mortos, quizeram communicar-se directamente

1. « Génie du Christianisme » liv. vi, cap. iii.

2. Os egypcios.

3. Os persas.

4. Os índios.

5. Os peruvianos

.

6. Os chins.
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com elles. Evocavam-os funebremente. Deram vulto nas

trevas ás sombras d'elles. Pediam-lhes bens e venturas

para si, e supplicios e desgraças para os inimigos. No

intuito de ódio ou cupidez, pediam-lhes o segredo do

porvir e os dons do poder sobrenatural. Attascaram-se

em funestíssimas superstições e praticas cabalísticas.

Creram chimeras vãs e perigosas das quaes participa-

ram séculos mais illustrados, e homens nossos contem-

porâneos. Aberração dolorosa do espirito humano, tão

universa e profunda como sua fé na vida e o desejo de

augmentar-lhe e prolongar-lhe os prazeres

!

E observe-se que a immortalidade não foi somente

admittida por que favoneasse o orgulho do homem, e lhe

exaltasse e lisongeasse o coração e espirito. Taes aspi-

rações e esperanças de felicidade não entraram o animo

de todos
;
por que o mundo, com igual fé, acreditou

nos castigos eternos que não tinham para que os sedu-

zissem. Apezar das paixões adversarias de tudo que

lhes impece, a punição, o inferno entram, no correr das

épocas, em religiões, preconceitos, costumes e raças.

Estas indicações geraes a historia as fundamenta

em provas austeras, referindo numerosos e irrecusáveis

factos comprovativos do essencial d'aquella crença. Se-

guir os desenvolvimentos d'este dogma ao travez das

gerações antigas e modernas, e nas mais remotas re-

giões, seria um curioso estudo, todavia estranho ao nosso

propósito. Limitamo-nos a offerecer o bosquejo d'este

trabalho.

Os egypcios, primeiro povo na ordem histórica, se-

gundo Heródoto *, e conforme o testemunho unanime

1. Livro 11, c. xxiii.
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da antiguidade, creram na immortalidade das almas.

Resguardavam esta doutrina no recesso de seus san-

ctuarios e nos seus mais secretos mysterios. Admittiam,

como consequência pratica, as penas e recompensas da

outra vida ^ Faziam aos deuses a seguinte prece por

cada morto : « Vós, que daes vida aos homens, rece-

bei-me, e dae que eu seja admittido na sociedade dos

deuses eternos -. »

Dezeseis séculos antes da nossa época, os antecesso-

res dos Brahmanes, a raça branca dos Aryos, que con-

quistaram a índia, levaram a doutrina da immortali-

dade da alma, e a fé nos castigos e recompensas d'ou-

tra vida ^ ; crença que outras provas contirmam já exis-

tir n'aquellas regiões, antes d'elles. « Os índios — no

dizer de Strabão, que lhes descreve os costumes depois

da invasão Arya — consideravam esta vida como in-

fância ; era a morte o começar da vida verdadeira, vida

bem-aventurada para quantos houvessem trilhado os ca-

minhos da sabedoria ^. »

No brahmanismo, raios de esperança na vida futm'a

transluzem do culto ás forças da natureza, e ressaibos

da religião pantheista. Denunciam-no os livros sagra-

dos e poemas religiosos. O poema de Rama diz : « O
justo, que depura sua alma com acções boas e pios sa-

crifícios, sobe glorioso á mansão do pae dos seres. A
verdade, justiça, esforço, brandura, respeito aos deuses,

aos sacerdotes, e hospedes, são, no dizer dos sábios, a

1. Pldtarco. « De Iside et Osir » 29.

â. PoRPHYRio. « De abstincnlia » lib. vi, ?. 16.

3. Segundo Albert Weder, douto orieutalisla allenirio.

4. Liv. XV.
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estrada do céo. A alma dissoluta, pérfida, e adultera

arderá no inferno do fogo de seu peccado. »

O Mahâbhârata, poema também, esclarece não menos

a idéa da vida immortal: « Assim como o homem,- lan-

çando de si um vestido velho, se entraja de vestes no-

vas, também a alma, lançando fora um corpo invile-

cido, se reveste de corpo novo, e foge ás veredas fataes

que levam ao inferno, labora em salvar-se, e vae, cami-

nho do céo, ás supremas moradas onde não ha o brilhar

do sol, nem lua, nem flamma da terra, se não que um
dia eterno '. »

Os sectários de Buddha propriamente, que parecem

crer que a alma a final d'alguma sorte se anniquila,

determinam, ao mesmo tempo, aquelle futuro modo de

ser como um extasis, e assim o julgam recompensa, fim

de transmigração, e posse da felicidade. A completa ex-

tincção, ou Nirvana absoluto, demuda-se logo em Nir-

vana relativo, que, pelo menos, admitte a perpetuidade

do principio cogitante, e toca as extremas da espiritua-

lidade e immortalidade da alma. Buddha, nas suas

doutrinas ensinadas, formalmente prescreve a crença

nas penas, e recompensas, depois da vida. A idéa da

cxtincção não se vê sob as formulas mythologicas e

svmbolos que recobram aquelle culto, fomentando a

crença nos espirites bemfazejos e nos malfeitores, na

memoria de avós, e nas regiões beatas, ou indefinida-

mente desgraçadas, depois da morte.

Os povos seguidores de Confúcio, que tão religiosa-

mente observam o culto dos antepassados, principiaram

{. < Poesia heróica dos indio$. » Eichofl. p. 288, 289.

7
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admittindo que os avós, honrados por elles, os enten-

diam, e protegiam, porque haviam sido recompensados.

Todas as nações da Ásia occidental^ chaldeos e assy-

rios acreditavam nas penas eternas.

Medas e persas diziam que as almas eram immortaes,

e admittiam, por igual com os egypcios, a resurreição

dos corpos. O Zeud-Avesta luminosamente proclama a

immortalidade da alma : « As almas puras demoram na

mansão de Ormuzd ; o máo, além d'esta vida, habitará

nas trevas. »

Os gregos, que tem dos egypcios as suas tradições,

sabido é que acreditavam a descida da alma aos infer-

nos, conduzida por um deus. Comparecia ella diante

do tribunal temeroso, e era sentenciada. Segundo sua

innocencia ou culpa, assim era enviada aos Campos-Ely-

sios, ou ao Tártaro. Aqui, em virtude da pena insepa-

rável do crime. Tântalo ardia em sede inextinguível, as

Dauaides enchiam incansavelmente o tuunel, Sysipho

rolava eternamente o penedo, o abutre roía o fígado im-

perecível de Tityão. Vê-se, pois, que a sobrevivência

da alma era parte integrante da mythologia pagã, e en-

trava no ensinamento publico. Parece até que ella foi

communicada como doutrina mais precisa aos iniciados

nos mysterios. Em muitas de suas odes, Pindaro pinta

de antemão a alma illustre rodeada de todos os predi-

cados da felicidade.

O dogma da immortalidade, já antes reconhecido pe-

los etruscos, igualmente os romanos o admittiram. Re-

ceberam estes a mesma doutrina de sua mythologia,

oriunda da Grécia. Os seus varões illustres, devotan-

do-se á pátria, acreditavam reviver. Dizia Catão : « Eu
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não teria nunca eraprehendido tantos feitos civis e mi-

litares, se pensasse que a minha gloria acabaria comigo

;

porém, não sei como o meu espirito, sobre-erguendo-se

a si próprio, se convencia que principiava a viver ao

sahir d'esta vida. » Os escriptores alimentavam a mesma

esperança em suas almas. O poeta romano exclamava

:

Non omnis moriar. Confuso instincto, certamente ; mas

que, por entre o vago das aspirações, não deixava de

constituir profundo e real sentimento. Ainda nas mais

corrompidas nações e aviltadas eras, denunciava-se

aquelle instincto. Assim como os varões illustres, e ci-

dadãos prestantes haviam subido ao céo por suífragio

do povo, os tyrannos odiosissimos também se lá fize-

ram transportar, e, coagindo os súbditos a adoral-os, or-

denaram longo preito depois de sua morte.

Algumas vezes os oráculos pagãos proclamavam a

immortalidade ; as sybillas declaram que Deus julgará

vivos e mortos * ; annunciam o fim do mundo acompa-

nhado de prodigios "^; dizem que Deus descerá como

fogo ao seio das trevas ^ ; e que os reis serão postos

ante seu throno, e elle assentará sobre todos os homens

sua mão poderosa ^, Os galezes, nossos pães, também

criam na vida futura. Exhortavam os druidas os guer-

reiros a remetter com os perigos na esperança da im-

mortalidade ^. Ao parecer d'elles — ajunta Lucano —
não havia mais covarde cousa que poupar a vida que

se não perde para sempre. O fim d'esta existência era

1. LAfiTANcio, liv. VII, cap. XXIII.

2. Ibid., cap. XVI.

3. Ibid., cap. XIX.

'*. Ibid., cap. XX.

5. César, liv. vi.

*
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O meio de chegar a ura estado definitivo. Segundo Stra-

bão *, também criam que a sua alma não conhecia a

morte. Os dolmens que tão vastos erigiram os antigos

celtas, em tão desusadas condições de grandeza e pu-

jança, eram túmulos que rememoravam as crenças pri-

mevas na vida porvindoura.

Entre os thracios -, getas ^, e iberos ^ também ha

vestigios das esperanças na vida futura. Todas as na-

ções de origem germânica, suevos, godos, e saxonios cre-

ram do mesmo modo.

Não menos terminante é a doutrina da vida futura

ensinada pela mythologia scandinava. Conforme o Eda,

pois que ha duas diversas estancias para os criminosos,

ha duas differentes habitações para os bem-aventurados.

A primeira é o Valhalla onde os guerreiros saborêam o

estranho prazer de se espostejarem reciprocamente. Chega

depois o acabamento do mundo e sua renovação. Surge

terra nova do seio das ondas. E' ahi, n'esta segunda es-

tancia, que habitarão os justos, em jubilo de séculos ^.

A universalidade d'esta crença nas remotas nações é

facto commummente certificado. Comprovam-no histo-

riographos christãos e profanos ; e, se S. Jeronjmo, pon-

derando estas tradições do século IV, attesta que todos

os povos antigos creram que a alma era immortal e sub-

sistia depois da morte ^, Celso, no mesmo tempo, es-

crevia : « Razão tem os christãos de pensarem que os

homens de santa vida serão, depois da morte, recom-

1. Tbarsalia.
2. Liv. IV.

3. Púiiiponius Mela, De silii orliiis. lib. ii.

4. Herod. liv. iv, cap. xciv.

3. Pelloutier, Hisloire des Celtes, xtii.

6. Mallet. Introd. à rHist. de Daneniark.
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pensados, e que os máos hão de soffrer eternos suppli-

cios : este sentir tem-no de commum com todo o mundo ^

E muito é de notar-se que esta doutrina fosse, a um
tempo, sentimento instinctivo do h(jmem, e sagrada

tradição de avós. Em toda parte, derivava da origem

dos povos, e se perdia nas trevas remotíssimas. Inven-

tor não se iHe conhecia: achavam-se crentes. Expressa-

mente diz Cicero : « Quanto mais as nações convisinha-

vam da origem das cousas e primitivos productos das

divindades, mais clara a verdade se lhes mostrava; e

crença geral dos antigos foi que a morte não delia de

todo o sentir, e que o homem, ao sahir do mundo, não

era extinguido ^. »

Se das antigas nações derivamos aos povos, sim mo-

dernos, todavia estranhos á civilisação, as mesmas idéas

encontramos acerca da vida futura. Christovão Colombo

achou intranhada na America a doutrina da immortali-

dade ; e, em nome d'esta crença, jurou elle a um an-

cião indico não maltractar os habitantes.

Era dogma — diz Robertson ^ — que se distendia de

uma a outra extremidade da America, n'umas i-egiões

vago e obscuro, n'outras esclarecido e perfeito ; mas em
parte nenhuma desconhecido. Ensinavam os incas que

os bons fruiam vida bem-aventurada depois da morte, e

os máos soíFriam toda casta de tormentos. Era este crer

commum do novo-mundo todo ^.

O Índio americano crê que o Grande-Espirito lhe dará,

além da morte, tudo quanto na terra lhe minguou, ali-

1. Orig. contra Celsum, lib. viii.

2. Tuscul. I, cap. xii

3. Histoire d'Amerique.
4. Carli., Lettres Américaines, t. i, pag. 106 e 125.
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mentação, e o mais. As povoações mais abatidas da

America não são estranhas ás noções da vida futiu'a. Os

patagões matam o cavallo do seu capitão sobre a tumba

do morto, para que o possa continuar a servir em suas

peregrinações. Os australicos, raça quasi excêntrica da

humanidade, aquinhoam d'estes sentimentos : depositam

as armas na sepultura, para que o morto, ao resuscitar,

possa exercital-as contra os seus inimigos.

As mesmas crenças vigoram nos indigenas das ilhas

marquezas *. Os nukahivas, nas supremas angustias,

dirigem-se a um ser querido, e pedem-lhe que os leve

para si. E-lhes a morte simples mudar de vida, viagem

para regiões mysteriosas, e favorecidas. A doença é

expiação. O morto é realmente chamado pelos deuses.

Os amigos prepararam-lhe o Pahaa, a canoa da viagem

eterna. « Os zelandezes— diz Dumont d'Urville— tem

muito mais positivas idéas no que toca á immortalidade

da alma e sua existência futura, o que não era de es-

perar de seu atrazo. No instante de trespasse, as duas

substancias, espirito e corpo, separam-se por violenta di-

laceração, e a parte mais pm'a do espirito vae transpor-

tada ás regiões superiores, paradeiro da gloria ^. »

Não ha recanto do globo onde estes sentimentos não

hajam penetrado. O doutor Livingstone affirma, como

explorador experimentado, que a crença n'outra vindoura

vida está geralmente derramada n'Africa ^. Um poema

senegambez diz : « Faz-nos pavor a hedionda face da

morte. E, comtudo, assim que transpomos o limiar que

1. Revuc des Deux-Mondes. 1 oclobre 1839.
2. Voyage autoiír dii monde.
3. R. des Deux-AIoiulcs. 15 dccemhre ISíiO.
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ella guarda, ante nós se desdobram espaços luminosos e

infinitos, por onde avoejamos com o ardor de nova vi-

talidade K » Finalmente, uma das mais Ínfimas raças na

escala humana^ os hotentotes, oram aos chefes que pe-

recem, e temem os espiritos dos mortos.

D'onde procede, pois, esta doutrina tão remota na his-

toria, tão profunda no coração humano, doutrina de to-

das as épocas, e lugares, e homens, sem origem sabida ?

Deriva dos sentidos que a não alcançam ? do quadro do

mundo que lhe é contradictorio ? das paixões que ella im-

pugna e reprime ? As verdades d'este mundo afíluem de

duas causas: ou da tradição, transmittida pelos avós que

a receberam ; ou do próprio homem, de seu natural, apto

para a verdade, verdade que seu espirito anhela, e do

coração ama, e de consciência lhe genuflecte. Ora, se o

dogma da immortalidade não procede de uma d'estas

causas, donde procede?

No entanto, paremos nos verdadeiros limites : a dou-

trina da immortalidade, segundo o que a historia e as

tradições nos transmittem, não foi doutrina firme era si

e nas suas consequências ; não era doutrina determi-

nada, fixa, e immutavel. Unicamente incontroverso era

o principio ; mas, na applicação, misturava-se com fa-

bulas, erros, absurdezas e superstições.

Alguns povos ^, entre aquelles que trouxemos á prova,

envolviam na metempsjcose as idéas de sobrevivência,

crendo que a alma, depois da vida, viajava nos corpos

de todos os animaes, atravez de muitos milhares de an-

4. Combio, Voyage en Núbia.

2. Os egypcios.
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nos, antes de voltar ao corpo humano *. Outros -, admit-

tindo o juizo final, tiravam-lhe depois o valor e snncção,

concedendo, passados três dias de castigo, a salvação

eterna a todos os homens indistinctamente, sem lhes le-

var em conta preferencias de meiútos ^.

Uns, engolfando-se no pantheismo, apresentavam ao

homem a vã perspectiva d'uma commum immortalidade,

na qual se perde e anniquila a existência pessoal.

Outros^ o que ofíereciam aos justos eram recompensas

pouquissimo dignas da virtude ; assignavam-lhes occu-

pações terrenas, afora as luctas que instigam á bravura,

e os triumphos que excitam a exultação ; sendo que a

mansão da felicidade disparava em paragem de tédio e

exilio para os eleitos.

Muitos, em surama, o ensinamento que receberam de

sua primitiva mythologia, fôram-no olvidando com as

virtudes antigas. Levados pela corrupção, perderam a

fé nos deuses. Declarou um de seus poetas que, em seu

tempo, ninguém acreditava na fabula dos infernos, ti-

rante os meninos. E, em pleno senado, César, que de-

via ter muitos imitadores na cubica e na incredulidade,

desdenhou da morte como castigo aos cúmplices de Ca-

tilina, ousando dizer que a morte não era supplicio, se-

não acabamento de penas, termo de males, além da qual

não ha gozar nem padecer. Erros e sopliismas que po-

diam toldar as doutrinas da immortalidade, sem lezal-as

na força e solidez do ensino.

Em que peze a estas raras affi'ontas, a crença distin-

1. Heródoto, II, 123.

2. Os persas.

3. Zend-Avesta. — Anquélil du Perron.
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cta por tão alta antiguidade e generalidade, continuava

a supplantar as fabulas, superstições e negativas que

se lhe attreviam. Após breve silencio, ouvia-se nova-

mente a voz da razão e da alma. No auge da coitu-

pção romana, Tertulliano denominava a immortalidade

o dogma da natureza e fé humana. Tal era, e sem impe-

dimento das indecisas formas e vagas esperanças, a so-

lidez da verdade, que assentava sobre a justiça de Deus

e consciência do homem

!



CAPITULO X

OPINIÕES DOS PHILOSOPHOS ANTIGOS

TRADIÇÃO universal e testemunho da con-

V^ sciencia ajuntaram os phylosophos a dex-

^gSJk^ teridade investigadora do intendimento.

5^^^^N'isto, porém, assim como n'outros assum-

^u'^^ ptos, quando elles estribam exclusivamente em

,
k /^ ^^ seus esforços, mostram, ao mesmo passo, a gran-

%'^^P). ^^^^) ® ^^ curtos limites da razão humana.

í^-s»:^ Não obstante, ao travez de incongruências,

duvidas, e negações, a verdade estatuiu-se. Reconhe-

ceram-na os mais insignes ; saudaram-na os mais intel-

ligentes
;
prestaram-lhe sincera homenagem os melhores.

Muitos argumentos d'elles subsistem, e formam, ainda

agora, algims materiaes cimentados no alicerce e esteios

do edifício. O que ha verdadeiro e firme em seus juizos

coufinna a existência d'uma ruperior verdade, e estabe-

lece a necessidade de mais completa certeza.

Podemos dizer, geralmente fallando, que todos os phi-

losophos creram, mais ou menos explicites, na immorta-

lidade e recompensas futm'as. A máxima parte, com

notável boa fé, formulava esta crença como parto de
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seu espirito, e a ensinava como tradição antiga rece-

bida. Ainda os mais antigos, como tinham visto mais á

beira a verdade, adheriam mais de vontade e firmeza

áquella doutrina, provinda das gerações passadas. Quan-

tos a sustentavam, firmavam-se na antiguidade delia,

e escoravam-na com argumentos auferidos de sua razão

e consciência.

Pherecydes * foi quem primeiro formulou por escri-

ptm'a a doutrina da immortalidade recebida da crença

geral. Pythagoras, discipulo d'aquelle, ensinou o mesmo

dogma. Refere Diógenes Laércio ^ que elle defendia a

diíferença entre vida e alma immortal, e immortal por

que a sua substancia o é de natureza. Em quanto á

origem da alma, n'este ponto, errava o chefe da escola

itálica. A' conta da metempsycose, desconhecia o vero

caracter da vida futura ; mas nem por isso desdizia de

sua fé no principio da sobrevivência.

Em seguida ao mestre, Timeu de Locres declarou

que as penas da outra vida eram castigos infindos ap-

plicados ás sombras dos réprobos, e que a tradição lhes

perpetuara a idéa afim de purificar o espirito de ví-

cios.

Para logo, Sócrates, resumindo e desbastando a sa-

bedoria antiga, deu vocalmente preceitos, apoiando a

moral em Deus, Providencia, e immortalidade. Ensinou

que eram dous os caminhos das almas, ao deixarem os

corpos : « As que se mancharam, cegas de paixão, em
crimes públicos ou vicios occultos, seguem caminho op-

posto ao que conduz aos deuses ; as que viveram castas,

1. Cicero, Tusciil. i, cap. xvi.

2. Vitaiihilosoph. lib. viii, cap. xxviu.
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puras, G preservadas da peste do vicio, e divinamente

viveram em corpo mortal^ essas volvem-se aos deuses

d'onde sahiram *. »

Porém, o máximo testemunho do pliiiosopho atheniense

em immortalidade, foi a morte delle, livremente aceita

por amor da verdade, morte serena, suave, esperançosa,

soíirida como passagem a melhor mundo, como exerci-

tação das doutrinas da vida.

Platão, o mais abalisado discipulo de Sócrates, foi

também eloquentissimo defensor do dogma da vida fu-

tura. E' Platão o alto engenho, que sacode os empêços

da mortalidade, que o embaraçam de ir direito á ver-

dade. Esforçado por seu ardente espirito, entra ao re-

côndito da alma humana, nas azas da idéa pura ala-se

aos remontados cimos, almeja tudo que ha ahi sublime,

grandioso, uno, simples ; e da bondade e justiça e per-

feição, vae, de inferência em inferência, até Deus. Citar

alguns relanços de suas mirificas obras é mostrar o mo-

delo dialéctico do mais eminente philosopho das eras

antigas, e dar a conhecer algumas das mais concluden-

tes provas da immortalidade.

Desde logo affirma Platão ^ « que é dever acreditar os

legisladores e tradições antigas^ mormente sobre a alma,

quando nos dizem que ella é de todo distincta do corpo,

e só ella é o eu; que o nosso corpo é um como phan-

tasma que nos segue
;
que o eu do homem é verdadei-

ramente immortal, é o que se diz « alma, » e que esta

alma dará contas aos deuses como as leis do paiz o en-

sinam : o que redunda em consolação do justo, e terror

1. Cicero, Tuscul. i, cap. xii.

2. Das leis, liv. iv.
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do máo. Não nos induzamos, pois, a crer que a massa

carnal, que desce á cova, seja o homem : intendamos

que o filho, o irmão que cuidamos enterrar, em verdade

foi-se a outra região, concluida a sua missão aqui. . . .

Urge crer isto por conta e auctoridade dos antigos le-

gisladores e tradições ; salvo, se a razão se apagou. »

N'outro trecho ^, dá como principio que substancia

immortal como a alma não deve restringir seus cuida-

dos e vistas a um tempo tão fugitivo ; se não que enca-

rar na eternidade. E ajunta : « Morre tudo em resul-

tado do mal e gérmen corruptivo que encerra em si. O
vicio é, realmente, o mal da alma

;
porém, não a mata,

por que a alma vive em tibieza, injustiça, e ignorância.

Se, pois, não pôde matal-a o mal próprio da alma, me-

nos poderá mal estranho, o do corpo, substancia diífe-

rente da alma. Ora, cousa imperecível por eíFeito de seu

próprio, e estranho mal, deve necessariamente existir

sempre. »

Depois, no seu talvez mais excellcnte dialogo, no

Pheãon, este magnifico defensor da imraortalidade, de-

clara que os verdadeiros sábios devem, toda a vida, es-

tudar a sciencia de morrer. A alma, distincta essencial-

mente do corpo, depm'a-se, apartando-se e descaptivan-

do-se de suas prisões. Como tem vida independente, deve

sopear o corpo ; como existe com princípios oppostos,

não está sujeita á morte que anniquila a matéria. Tem
a alma em si vida essencial, que rebate a morte, e a con-

sagra immorredoura.

« E a alma semelhante ao que é divino, immortal,

1. Da Republica, liv. x.
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intelligivel, simples, indissolúvel, sempre o mesmo
; o

corpo é semelhante ao que é humano, mortal, passível,

composto, dissoluvel, sempre movei e differente de si

mesmo. Ao passo que o corpo se dissolve lenta e gra-

dualmente, a alma, em virtude de suas qualidades pró-

prias, não pode morrer, e transfere-se a um ser que lhe

é semelhante^ perfeito, sapientissimo, em o qual, depu-

rada de seus erros e temores, goza maravilhas de feli-

cidade, em eterna companhia dos deuses. Este soberano

bem é destinado aos philosophos que dominaram seu

corpo, evitando vicios e praticando virtudes. As outras

almas soâfrerão penas, ou transmigrarào n'outros corpos.

As que não são de todo criminosas, ou de todo inno-

centes, soíFrerão penas á proporção de suas faltas, até

que purificadas de seus peccados e depois resgatadas,

passem a receber a recompensa das boas acções que fi-

zeram.

« Que muito ganhariam os malvados — exclama Pla-

tão — se a alma d'elles fosse mortal ! »

N'isto, de feito, está a decisiva prova da immortali-

dade, e o illustre philosopho que habilmente lhe conhe-

cia a eâicacia, a reproduz n'outra passagem *
: (("Nos-

sas acções e arbítrio determinam a escolha entre as di-

versas moradas predispostas na outra vida por aquelle

que nos governa. Contém as almas em si a causa da

mudança que ellas hão de experimentar, segundo a or-

dem do destino. As que peccaram levemente são menos

abysmadas que as mais peccadijras. As grandemente

criminosas, são precipitadas no abysmo, chamado in-

I. De Ii'g. liv. X.
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ferno, logar temeroso a vivos e mortos, e perturbador

dos somnos do homem. Porém a alma, enriquecida em
virtudes e emendada de vicios, é transferida a uma re-

gião tanto mais feliz e santa quanto ella se aproximou

da perfeição divina. . . . Cada qual se ajuntará aos que

se lhe assemelham . . . Que ninguém se jacte de furtar-se

ao julgamento dos deuses ! Quando te entranhasses nas

profundezas da terra, ou te evolasses nas altm-as dos céos,

o supplicio que mereceste ferir-te-ha, ou no inferno, ou

em mais horrendo logar ainda ! »

Certo, esta doutrina é clara até ao espanto, e encan-

tadoramente sublime ! N'este relanço, merece Platão o

epitheto de divino. Estas miríficas intuições deveu-as á

reminiscência das tradições primitivas, que elle averi-

guara no Oi'iente, e á penetração de seu próprio enge-

nho. Todavia, nem sempre se manteve n'estas alturas.

Carecem, por vezes, de base as suas argumentações

;

subtilisam mais que concluem ; em vez de certezas,

desfecham em conjecturas : « Se é verdadeira a doutrina

da immortalidade, é boníssimo crêl-a. Se, ao invez,

além da morte nada existe, algum proveito se co-

lheu
;
porque a esperança vos susteve em vossas que-

das, e vos induziu á prática da virtude *. » Argumento

que Platão propriamente reconheceu falho, logo que de-

seja que uma promessa ou revelação divina venha dar-

nos mais segura e solida demonstração de nossa immor-

talidade ^. »

N'outro passo, depois de estabelecer a persistência de

personalidade, enliça-se nas urdiduras da metempsycose,

1. Phodon.
2. Ihid.
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e parece dizer que a experiência adquirida pela alma,

a luz, a elevação, apenas lhe servem para melhor esco-

lher as transmigrações por que ha de passar *. Triste

deslize da alta moralidade de sua doutrina ! Assim, ne-

gando que as almas conservem memoria distincta do

passado, não dá aos actos da vida humana outra sanc-

ção além de uma indefinida serie de provações submis-

sas a todos os jogos da phantasia e da eventualidade.

Como quer que seja, a doutrina de Platão tinha sido

complexamente formulada com tanta precisão, auctori-

dade e grandeza, que a escola académica adheriu soli-

damente ao dogma da vida futura.

E' muito menos explicita a doutrinação de Ai'istote-

les. Confusamente se intende a sua maneira de consi-

derar a alma. Denominava-a quinto elemento, e deu-lhe

nome que não definiu. N'um relanço diz que « a morte,

fim da nossa existência é o que ha mais terrível ; de-

pois do que, o homem não tem bem que espere, nem mal

que tema ^. » N'outra passagem, reconheceu na alma

alguma cousa indivisível, immortal, participante da ra-

zão dos deuses ; e a enlaçava á intelligencia eterna, cuja

natureza é divina.

Distinguia o espirito em activo e passivo : o primeiro

immortal, o segundo corruptível ^. Do conjuncto, pois,

de qualidades, que attribue á alma, implicitamente re-

sulta o crer elle na immortalidade.

Um dos outros mestres da philosophia grega, Zenão

o estóico, segundo Lactando o refere, ensinava « que

1. Da Republica, liv. x.

2. Da moral

.

3. Da aliua, liv. i, cap. \<., ix ; liv. ii, eap. i, vi.
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havia inferno, e um logar destinado aos homens vir-

tuosos, estremado do receptáculo dos impios
;
que uns

habitavam mansões tranquillas e deliciosas, e outros

penavam seus crimes em abysmos tenebrosos de la-

ma *. »

Mister é dizer-se que valentes negações debatiam es-

tes testemunhos mais ou menos judiciosos.

Tal é a escola atomista que, ao parecer de Demócrito,

não estrema a alma dos elementos fortuitos que entram

na composição geral. Tal é Dicearco, discipulo de Aris-

tóteles, pretendendo que a matéria existe só per si, e en-

cerra a propriedade de sentir. Taes são os scepticos que

duvidam de tudo, assim da alma que do corpo, e os so-

phistas que tudo lançam por terra. Taes são os epicu-

rios que foram os priíneiros a negarem a immortali-

dade systematicamente, restringindo ao prazer material

seus gozos e seu futuro.

Mas estes protestos particulares não tolhiam o muito

que ahi houve de sã e sublime doutrinamento na philo-

sophia antiga, no tocante á existência da alma ; e, bem

que se dessem discordâncias na applicação do principio,

a immortalidade estava proclamada.

A philosophia romana reproduz e perpetua as diver-

sas phazes da philosophia grega. Depois da melancólica

estreia de Lucrécio que hastêa com torva magestade o

guião do materialismo, mais pura e lúcida se revela em
Cicero, que, elevado ecléctico, enfeixa todas as idéas

do seu tempo.

O que Platão, com seu engenho próprio, fora para os

1. Institui, lib. vm, í. 7.
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greo-os, o mesmo foi para os romanos Cicero, com o

empréstimo e reflexo das opiniões geraes.

Cicero é a razão aformoseada pela eloquência, e o re-

cto 6 justo juizo que, no circulo da luz humana, revela

o mais vívido resplendor da sabedoria antiga.

Se o seu espirito foi mais vasto que firme, e suas dou-

trinas menos solidas que adornadas de galas seductoras,

teve-a e mereceu a honra de defender em muitas obras

suas a causa da immortalidade com muitos argumentos

cuja força subsiste.

Da boca de um seu personagem faz elle sahir estas

bellas expressões : « Eu não me deleito com uns inno-

vadores que hoje em dia aífirmam que tudo acaba na

sepultura. Mais me toca a auctoridade dos velhos, nos-

sos antepassados e personagens illustres que foram glo-

ria e ornamento da Grécia, e mormente dum que foi pro-

clamado o mais sábio entre todos ^ »

]SÍ'outro ponto, em harmonia com Pvthagoras, Sócra-

tes e Platão, pondera que não habitamos morada fixa

;

que esta vida mais é viver em tenda armada de passa-

gem. E faz que diga Catão : « Bem-aventurado dia aquelle

em que eu, sahindo do limo da terra, me erguer á as-

semblea divina dos espiritos que me precederam ^
! »

E observa Yillemain que Cicero, fazendo exprimir

a Scipião um sublime convencimento da natureza im-

morredom-a da alma, exclama ^ : « Convence-te de que

não és tu mortal ; mas sim teu corpo. A totalidade do

individuo está na alma, e não na forma externa. Sabe,

1. Tractado da amisade.

2. Da velhice.

3. Sonho de Scipião.
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pois, que és deus, tu que, intelligencia immortal, fazes

mover um corpo perecível, do mesmo modo que Deus
eterno anima um corpo incorruptível. »

Na primeira Tusculana é que o philosopho principal-

mente enfeixa todas as diversas demonstrações derra-

madas na philosophia. Alternadamente invoca o exem-

plo dos antigos, a reverencia ás sepulturas, o ardor com
que laboram os liomens na grangearía d'um futuro só

adveniente para além da morte, a paixão de perpetua

-

rem-se em filhos naturaes ou adoptivos, em testamen-

tos, sarcophagos^ e legendas ; a anciã de posteridade

que alvoroça poetas e artistas. « Os philosophos propria-

mente, nas obras que escrevem sobre o desprezo da glo-

ria, acaso se esquecem de as assignarem com o seu

nome ? » Estes pensamentos ponderam muito mais nos

ânimos dos maiores e mais virtuosos varões *.

Depois, explica a felicidade^ que nos aguarda, para

quando nos desprendermos dos corpos. « Felicidade es-

tranha a paixões e invejas ^. Então meditaremos, con-

templaremos, e nos deixaremos levar do insaciável de-

sejo que nos impulsa á verdade; nenhum impedimento

nos empecerá de vermos, em absoluto, as cousas quaes

ellas são ^. Que variados e immensos espectáculos tem

que ver o homem na sua habitação celestial *
! Neguem

alguns a immortalidade da alma, porque não podem

comprehender alma sem corpo ; mas acaso percebem el-

les melhor o que é alma, como está, e onde está ella no

1. « Primeira Tusculana-passim.
2. Ihid. XIX.

3. Prim. Tuscul. xx.

i. Ibid. XX.
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corpo? De raim digo que, se examino a natureza da

alma, mais difficil me é affigural-a no corpo, como em

aposento estranho, do que fóra do corpo, ida ao céo, sua

verdadeira paragem '.

« Mas, se a alma ignora sua natureza, sabe, quando

menos, que existe e se move ; e o movimento interrom-

pido prova que existirá sempre ^... De mais d'isto, as

próprias faculdades do homem, com sua extensão e po-

der, memoria e intelligencia procedem da carne ou do

sangue, da matéria ou dos átomos? Não são ellas an-

tes divinas ? Será terra e corrupção somente o homem

que inventou quantas artes ahi ha necessárias á vida, e

estudou os planetas, e descobriu a escriptura, e legislou

para as bellas-artes, e creou a poesia, eloquência, e phi-

losophia, mãe de todas as sciencias, dadiva dos deuses,

a philosophia que nos ensinou o culto da divindade, o

direito social, e os deveres pessoaes ^ ? Sim ; a alma é

divina ; e os deuses não são grandes, por que lhes attri-

buimos as fraquezas corporaes dos homem; mas ele-

vam-se á divindade os homens, porque possuem facul-

dades intelligentes e perfeições de deuses *. Não ha

descobrirmos sobre a terra a origem das almas. Não ha

n'ellas mixto ou composto de partes, procedidas dos ele-

mentos. Só em Deus se nos depara a origem das di-

vinas qualidades de intellecto, reflexão, e memoria. Quem

l. Ibid. XXII.
, ,

± Argumento colhido de Platão, porém defeituoso no absoluto de sua consequên-

cia ;
por quanto, havendo a alma tido principio, não se moveu sempre ;

e, havendo

sido criada, não se move por sua própria virtude. .\o contrario, mister seria con-

cluir em favor da immortalidade dos animaes, por igual com a dos homens, ou enlao

suppôr as alinas eternas.

3. Prim. Tuscul. xxv.

i Ibidem, iivi.
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as possue é celeste, divino, e por isso immortal *. A
idéa que formamos de Deus é toda immaterial ^. . . .

Qual seja a natureza da alma, não faz ao ponto sabêl-o

:

conheceis Deus, com quanto ignoreis sua forma e habi-

tação. O certo é que a alma nào tem composição, nem
numero, nem mistura. Se ella, pois, é indivisivel, é im-

mortal
;
por que a morte c separação, desunião de par-

tes que estavam unidas ^. Separemos, por tanto, o es-

pirito do corpo, e, mediante isto, saibamos morrer.

« Por tanto, a nossa vida antecipadamente participará

da vida do céo, e com ella melhor nos disporeraos a des-

ferir o vôo. . . Então viveremos quando houvermos to-

cado o termo
;
por que este viver de hoje é morte. . . .

E, ao invez, a morte pôde ser que seja o nosso des-

tino, por que ella nos ha de divinisar, ou dar-nos a com-

panhia dos deuses *. »

Taes são as magniíicas intuições que ao philosopho

romano se antolham nos futuros horisontes ; e sobre es-

tes sólidos cimentos assenta elle que se não deve temer

a morte, pois por elLa principia a immortalidade.

Uma segunda demonstração, no mesmo tractado, de-

bilita implicitamente a força dos p]'imeiros argumentos

;

por quanto, addiciona que, no caso de ser mortal a al-

ma, não é de temer-se a morte, sendo o nada um bem,

como fim de desgraças e prosperidades; que aos mor-

1! Ibidem, xxvii.

2. Ibidem,
3. Ibidem, xix. Argumento extrahido também de Platão, e que também não é

incontestavebnente justo, l^or que a morte, na condição actual do homem, nã i é se-

não a separação de partes, não resulta d'isso necessariamente que a alma, por ser
simples, não possa morrer. O mais que pode inferir-se é que não podesse morrer
do raesmo modo. O instincto dos aniaiaes, que também é simples, não se extingue
com elles ?

4. Primeira Tusculana, xxxi.
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tos nada falta, porque nada precisa quem nada é; e

que, finalmente, a morte nada é para os mortos, que

já não existem, e nada é para os vivos, porque a não

sentem ainda ^ E, noutra passagem, diz : « Tenho lido

mais d'uma vez o livro de Platão : em quanto o leio,

sinto-me persuadido ; mas assim que o deponho, e que

entro a scismar na immortalidade da alma, não sei como,

torno-me ás minhas incertezas ^. » Fraqueza de cora-

ção, contra a qual se insurgia a previdência do espi-

rito.

Alguns annos depois, um escriptor de menos eleva-

das concepções, mas que se comprazia de recolher as

antigas tradições, Plutarcho escrevia que « os mais re-

motos legisladores da Grécia, Triptolemo, Zaleuco, Mi-

nes, Rhadamanto, Lycurgo, Charondas e Sólon funda-

mentaram suas leis no dogma da immortalidade da

alma, do que necessariamente deriva o dogma da re-

compensa dos bons e do castigo dos máos ^.

Em seguida, desenvolvendo these mais philosophica,

escreve : « Indigno seria da sapiência de Deus empre-

gar tantos cuidados com homens que não tivessem al-

guma cousa divina, solida, durável, e parecida com

elle. . . Em quanto ós oráculos responderem, considero

cousa Ímpia crer que a alma seju mortal. . . Providen-

cia divina e immortalidade dalma assentam as mesmas

provas : querer destruir uma d'estas verdades, é querer

destruir a outra *. » N'outro ponto, consolava assim .um

4. Ibid., XXXVI — xxxviii.

2. Epistol. 111.

3. Opiniões dos philosophos.

4. Das delongas da justiça divina.
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seu amigo : « Só depois da morte, poderemos attingir

aquella sabedoria que é mira de nossos desejos e obje-

cto de nossos amores . . . Então, depurados de todas as

manchas, viveremos com entes puros como nós, e vere-

mos a verdade no seu máximo esplendor ^ »

Depois d'estas nobres aspirações da escola académica,

a pbilosophia romana, sob o império, foi simplesmente

representada pelo stoicismo, cujo escriptor mais abali-

sado foi Séneca, para menos em sua vida que em seus

preceitos, menos em prática que em doutrinação vir-

tuosa. Diz elle que, ao principio, gostava de ir no rasto

dos philosophos mais insignes que lhe promettiam, bem
que lh'a não provassem, a immortalidade -. Depois as-

sentou comsigo : « Quando debatemos sobre a eterni-

dade das almas, nosso parecer deve ser poderosamente

influenciado pelo consenso de todas as gentes que teme-

ram ou esperaram outra vida ^. » Mais explicito ainda

:

« Quando chegar o dia em que em mim se aparte o

que tenho de divino e humano, deixarei o corpo onde o

encontrei, e irei lançar-mé ás mãos dos deuses. Na ver-

dade, aqui mesmo me sinto com elles 5 mas retem-me o

que em mim ha terreal e pezado. Esta mortal vida é pre-

ludio de melhor e mais duradoura existência. . . A vida

actual é parto de que sahiremos á luz d'outro mundo . . .

Aguardae, pois, com valor, a hora marcada, que será a

ultima do corpo e da alma. A morte é um tranzito. O dia

que temeis como fim é a aurora do dia eterno. Alijae o

fardo. Por que tardaes?. . . Deixae de coração sereno os

1. Consolações a Apolloniuii.

i. Epist. III.

3. Epist. cxvii.
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membros que vos não são precisos, e o corpo que já não é

habitável. . . O que tanto amais não é vós, é o vosso

manto ^

Séneca, porém, foi por demasia stoico para, em outro

relanço, não proclamar que a virtude é recompensa de

si mesmo, e passar assim da mais nobre esperança á ne-

gação "^.

De feito, a maior parte dos philosophos do Pórtico,

os mais puros ainda, collocando na consciência todos os

prazeres, e negando a dor, negavam também o mérito

da provação e razão de ser da recompensa. Cedendo por

ametade a verdade, alguns pretendiam que as almas po-

dem viver longo tempo ; mas sempre, não. Concediam

d"est'arte o mais difficil, isto é, que a alma, separada do

corpo, pode viver, e recusavam o mais fácil, isto é, que

a alma, principiando a viver sósinha, viva eterna-

mente.

Nenhuma doutrina positiva formulou Epictecto. Marco

Aurélio, dominado pelo stoicismo, hesita entre a extinc-

ção da alma, e a sobrevivência : pende á segunda hy-

pothese, a da dispersão dos elementos da alma e sua

reunião á grande alma que preside aos destinos do

mundo. « Quando as almas — diz elle — são arreba-

tadas ao espaço, detem-se ahi por algum tempo, depois

mudam, dissipam-se, inflammam-se, absorvidas pela po-

tencia geratriz do universo ^. »

Erafim, a derradeira escola philosophica da antigui-

dade, a neoplatonica, no seu profundo sentir a gran-

^. Epist. cii ad Ludlium.
2. Ad Mareiam, x, epist. liv.

3. Pensamentos de Marco Aurélio, iv, 21.
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deza da intellig-encia humana, denominava o homem um
imraortal, e a morte um descaptiveiro ^

O chefe e representante mais alto d'esta escota, Plo-

tino "^, iniciado em todos os arcanos da sabedoria antiga,

resumia-lho brilhantemente a sciencia e tradições. « A
alma — dizia elle — tem affinidade com a natureza di-

vina e eterna. Assim que ella se desata de toda a par-

çaria do corpo, e se concentra em si, guarda em sua

divina essência a sabedoria e a verdadeira virtude. Se-

questrada ao mundo, depurada de vicios, ídeiará o eterno

por faculdades também eternas. Chegado qualquer a este

sentir, olhando em si, ha de vêr-se intelligivel, radioso,

illuminado pela verdade, emanação do bem, e então

terá jus a dizer :

« Adeus ; agora sou deus immortal.

« Por que se alou á divindade, e se lhe fez seme-

lhante.

« Sim : a alma tem o ser em si ; e o ser não pode co-

meçar nem acabar. O principio que de si mesmo recebe

vida, e não pode perdêl-a, é immortal. Nossa alma,

eterna como os conhecimentos que possue, é acto uno,

simples, cuja essência é a vida, insusceptível de divi-

dir-se ou alterar-se ^. »

Mas Plotino ultrapassava a baliza de que os seus dis-

cípulos ainda mais se distancearam. Punha em risco a

vida pessoal e independente da alma pelo excesso de

poder que lhe attribuia. Não a estremava da essência

e acção da alma universa, e só lhe dava escape para

4. Plotino, « Ennéades. »

2. O original diz Platão ; mas deve lêr-se Plotino.

3. « Ennéades, » traduzidas por Bnuillet, passim.
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um porvir que se engolphava nos abysmos do mysti-

cismo e pantheismo.

Taes são as principaes aspirações da philosophia ex-

plorando sua tarefa á custa de esforços pessoaes e lon-

ginquas reminiscências. Ahi não ha certamente doutrina

absoluta, nem clarão desassombrado. Aintelligenciapre-

sentia, o coração esperava, a consciência fallava. Es-

tava franqueada a liça entre os mais calorosos instinctos

da humanidade, virtude contra vicio, verdade contra

erro. Porém, por entre as fluctuações escolásticas, o

sentimento geral entreluzia. O dogma da vida futura,

combatido pelo orgulho, e amor das delicias, se nem

sempre se sahia com triumpho, não ficava inteiramente

vencido. SofFria os precalços de todas as verdades que o

homem não pode entender plenissimamente. Quando o

principio predominava, os modos de applical-o divergiam

ainda mais ; e, se n'aquellas épocas— como Varrão * ob-

serva — o soberano bem se definia por centenares de

modos, não é de espantar que se contassem outros tan-

tos processos de alcançal-o.

1. Santo Agostinho. « Cidade de Deus » liv. xii.



CAPITULO XI

ANTIGO TESTAMENTO E CRENÇAS DO POVO JUDAICO

OVA cathegoria de provas se nos manifes-

ta com o povo judaico.

Este povo, não só abraça as idéas ge-

raes e tradição universal, que também, e

P, incontestavelmente, é fonte d'essas idéas, e

origem das tradições. Possuindo entre mãos

o seu livro sagrado, o mais antigo e authentico

dos monumentos, liga ao seu caracter de povo

histórico e escripturitico o titulo da religiosa missão que

recebeu. Se lhe não foi permittido oíFerecer-nos a ver-

dade inteira, deu-nos o vêr-lhe a aurora, e predispor-lhe

a manifestação. Como interprete das aspirações huma-

nas, e órgão da lei divina, não pôde illudir nossas es-

peranças, e nobres desejos. Mostram-se em harmonia

com a consciência e esperança do género humano seus

legisladores, escriptores sagrados, reis, e prophetas em
suas revelações.

Em virtude de sua superioridade em religião elevada

e pura, os judeus tinham crenças mais progredidas e

completas que as da maior parte das nações da anti-

guidade. Os mais eminentes philosophos só admittiam a
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sobrevivência da alma. Os povos, exceptuados talvez os

e^^ypcios e persas, não tinham ido além da noção da im-

mortalidade da parte espiritual do homem. Os hebreus,

de par com a vida futura, admittiam a resurreição dos

corpos ; e muitos testemunhos, que entre elles attestam

a fé na vida immortal, proclamam a total sobrevivência

do homem.

Doutrina expressa ou implicita, a crença n'outra vida

reproduz-se e perpetua-se na serie completa dos livros

da lei velha. Posto que ahi se não ensine como dogma

formal, manifesta-se em advertências, preceitos, e con-

selhos, mais vigorosamente que na antiguidade pagã,

onde ella com frequência era proposta e debatida. O
conjuncto da Biblia, o espirito que lhe é alma, as espe-

ranças que dá, os factos que expõe, tudo revela uma

crença intima, que não ha questional-a.

Logo desde o primeiro capitulo do Grenesis, Deus —
diz o texto sagrado — creou o homem á sua imagem e

semelhança. Ora Deus, o Deus dos judeus, é o Deus

vivo. Deus espiritual e eterno : não p(5de o homem ser-

Ihe semelhante em corpo que morre, em matéria que se

decompõe.

O homem, no espirito do mesmo livro sagrado, tão

pelo claro é destinado a viver sem fim, que na mesma

morte se lhe depara a prova, e a sentença que o con-

demna a morrer testemunha de sua immortalidade. Deus,

fulminando-o com esta palavra terrível : « morrerás ! »

não lhe está dizendo, com esta punição, que o havia

creado immortal? Condemnou-lhe, porém, o corpo a

uma dissolução passageira; e a redempção que, ao

mesmo tempo, lhe promette, a redempção que seria
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baldada se o homem não houvesse de sobreviver, de

sobra deixa ver de que maneira aquelle morrer de ho-

mem foi intencionado e ordenado pelo soberano juiz.

E, sem delongas, já com os próprios filhos de Adão,

começa a recompensa dos actos humanos, e a prova

moral d'outra vida. Disse Deus a Caim, como brado

intimo de sua consciência: « Se praticas o bem, não se-

rás tu recompensado ? Mas se praticas o mal, contra ti

bradará o teu peccado *. » E todavia, Abel, o justo,

cujas acções e sacrificios comprazem ao Senhor, não

morreu d'uma sanguinolenta e prematura morte? Onde

está a sua recompensa, se elle morreu para sempre? E
que lhe monta a elle que o seu matador seja amaldi-

çoado ?

Abrahão, fiel a Deus, recebe esta magnifica promessa

:

« Eu mesmo serei tua grande recompensa ^. » E Jacob,

ao deixar a terra, onde já não tem que esperar, ex-

clama : «De vós, Senhor, espero meu resgate e salva-

ção ^. » Os patriarchas consideravam sua vida sobre a

terra como viagem para melhor pátria, e a denomina-

vam dias de peregrinação '*. A morte para elles era um
adormecer

;
pela descida ao sepulcro iam a repousar-se

com seus pães ; e Bergier chegou a dizer que o dogma

da immortalidade estava esculpido no tumulo d'elles.

Quando Moysés expira sobre a montanha de Nebo,

fez Deus conhecer ao seu servo que tanto elle como seu

irmão, morto no deserto, se reuniriam a seus parentes,

cuja sepultura era no Egypto. Não é pois mansão de

1. Génesis, cap. iv, 7.

2. Ibid., cap. XV, 1.

3. Ibid., cap. XLvui, 21.

4. Ibid., cap. xLvii, 5.
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mortos o sepulchro material : existe um logar que não

é o timiulo.

Demincia-se no legislador dos judeus o conhecimento

d'uma doutrina, que elle teria haurido, se precisasse, nos

costumes, sciencias e artes dos egypcios seus antigos

mestres.

Provam-n'o incansavelmente os livros que escreveu e

as leis que fez. Aqui na boca de Balaam põe elle estas

palavras : « Que minha alma pereça da morte dos jus-

tos, e meus extremos instantes sejam «semelhantes aos

seus ^ » Além, refere como appareceram muitas vezes

sobre a terra os anjos, entes cuja natureza espiritual

protesta contra o império exclusivo da matéria. N'outra

passagem, debaixo de severíssimas penas prohibe que

se evoquem as almas dos mortos, uso deplorável dos

hebreus, o que pelo menos vem ao ponto de provar

que elles acr-editavam na sobrevivência do principio es-

piritual. E mais tarde, quando estas tristes práticas após

elle se reproduziram, quando Saul faz evocar pela py-

thonissa de Endor a alma de Samuel, este lhe responde :

« Amanhã sereis comigo, vós e vossos filhos -. »

Que é o livro de Job, senão um hpnno á immortali-

dade? Realidade ou typo, Job soffre quantas desgraças

a imaginação pôde conceber. Riquezas, saúde, familia,

tudo perdeu : est4 esmagado, subvertido. Seus próprios

amigos o incriminam de seu infortúnio, e lhe vão dizer

que, se padece é porque peccou, e com justiça expia,

visto que não ha acção que n'este mundo não seja re-

tribuida. Já não ha para o infeliz consolação nem refu-

i. Niimeros, cap. xxiu, 10.

2. Reis, cap. xviii, H.
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gio. Se para elle é tudo a terra, se em tudo vê o nada,

deve desesperar-se, que debalde foi justo. Pode amaldi-

çoar o dia em que nasceu, a vida que lhe foi sup-

plicio, a virtude que o trahiu. Ludibriou-o Deus ; ou

então, em presença da sorte que o soçobra, não ha

Providencia; quem governa o mundo é o acaso unica-

mente : aqui só o nada triumpha. Job é o typo da pro-

vação por excellencia, a lucta da fé, a pedra de toque

da immortalidade. Mas sente elle em si um principio

immortal, sente-o na mesma provação que lhe é man-

dada, do recôncavo do abvsmo exclama : « Eu esperarei

em Deus ainda quando me tirasse a vida. As táboas do

meu esquife levarão minha esperança a repousar-se co-

migo no pó da sepultura. Eu sei que o meu redemptor

vive ; e que verei Deus em minha carne ; e esta espe-

rança é a força, a exultação de minha alma ^ »

David também é propheta da immortalidade como Job.

Os psalmos do rei de Israel estão repassados do hálito

da vida futura : são o appellamento para a Providencia,

justiça e bondade divina; são um queixume das misé-

rias d'este mundo, um. gemer d'alma desgraçada sobre

a terra ; são um ir-se a alma a Deus em brados de con-

fiança, d'esperança e amor, um aspirar de todos os sen-

timentos que antevêem uma outra felicidade e outra

vida.

E a religião mais acrisolada em espiritualismo julgou

1 . Mr. Renan, que ataca o livro de Job ao traduzil-o, em vão procura inverter o
sentido das claríssimas expressões que impugna, para dar cor indecisa e nebulosa á
crença do idumen Job e dos judeus na iramortalidadi> que elle nno vingaria completa-

mente negar. Contra estas reservas protesta a conclusão irrefutável escripta no mesmo
texto, a qual de mais d'isso resalta de todo o complexo da narrativa nas formas orien-

taes e imaginosas que a revestem.
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não haver ahi preces melhores que os psalmos para elevar a

Deus coração e alma dos seus fieis e harmonisal-os me-

lhor em Deus. Escutemos algumas d'estas endeixas, a

um tempo tão poéticas e celestiaes, tão verdadeiras e

humanas. Em parte alguma se descreveu melhor o op-

probrio e punição dos máos, a gloria e recompensa dos

bons.

Exclama o psalmista : « Senhor, é impossivel que for-

másseis sem designio todos os filhos dos homens *. . . A
morte baixará sobre os peccadores, e elles descerão vi-

vos ao inferno ^
. . . E' preciosa a morte dos santos diante

de Deus ^
. . . E' horrenda a morte dos impios *.

»

Foi o propheta presencial testemunha da prosperidade

dos máos ; contemplou reunidas a impiedade com as ri-

quezas, os crimes com os trinmphos ; ao mesmo tempo

viu os justos em afilicção, e de primeiro, não pôde com-

prehender este mysterio. IMas tão depressa penetrou no

santuário de Deus, desvendou-se tudo pelo espectáculo

de seu fim. « Senhor, vós os fizestes desapparecer ins-

tantaneamente, e me opulentaste de gloria recebendo-me

em vossos braços, a mim que não tenho, nem desejo em

céo e terra senão a vós. Sois verdadeiramente o Deus

de meu coração, e o meu património na eternidade ^. »

N'outro relanço, na vehemencia d'uma fé prestes a

attingir a felicidade futura, clama: « Quão apetecíveis

são vossos tabernáculos, oh meu Deus ! Minha alma

anhela gozal-os e desfadigar-se n'elles. Meu coração e

carne abrazara-se em igual flamma por vosso amor. Que

1. Ps. LXXXVIU.
2. Ps. cxv.

3. Ps. xxsiii.

4. Analyse do Ps. lxxu.
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O VOSSO santuário me seja morada eterna, oh meu Deus,

e meu rei ! ditosos aquelles que comvosco moram, que

em todos os séculos vos cantarão louvores ! Ditosos aquel-

les que n'este valle de lagrimas fazem gradualmente su-

bir sua esperança para vós que lhes sois força e amparo

!

Cubril-os-heis de bênçãos ; e elles de virtude em virtude

irão gozar-se de vossa presença, ó Deus soberano, na

celestial Sião. Mais vai que milhares de dias, um só dia

passado nos vossos tabernáculos. Vós daes a quem vos

serve a graça e gloria que lhes promettestes . . .
* Após

longa vida lhes dareis salvação e felicidade . . .
^ Hão de

para todo o sempre estabelecer-se comvosco ... «^ Os filhos

dos homens esperarão, ébrios de vossas delicias, á som-

bra de vossas aras
;
por que sois fonte da vida, e ve-

remos em vós a luz cujo foco sois ^. »

Quasi todos os psalmos repetem o sentir temeroso e

confiado de David, e o seu amor a Deus e o desejo de

possuil-o
;
repetem o grito de sua esperança

; e do fundo

do abysmo ^ em que a sua queda o precipitara exhalam

para o céo exclamações ardentes.

Seu filho Salomão transmitte-nos idênticos ensinamen-

tos : « Até na morte o justo espera » — dizem os Pro-

vérbios ^. O Ecclesiastes, considerada a sorte de bons e

máos, iguala-os perante a morte; chega ao ponto de as-

similhar o seu fim com o dos animaes destituidos de ra-

zão ; o que elle unicamente vê em toda a vida humana

é a vaidade e vaidade das vaidades, e parece estatuir a

Ps. LXXXIII.

Ps. xc.

Ps. CXXIV.

Ps. XXXV, 8, 9, 10.

Ps. De profundis.
Cap. xxiy. 32.

9
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satisfação do homem no prazer. Mas para logo, rever-

tendo contra os impios a objecção que lhes emprestara,

e cujo sentido não comprehendêra, exclama : a Não di-

gaes que não ha Providencia, que não vá Deus, irritado

com vossos discursos confundir-vos todos os projectos *...

Eu vi debaixo do sol a impiedade na cadeira dos jui-

zes, e a iniquidade na sede da justiça, e disse em meu

coração : Deus julgará o justo e o injusto, e a hora da

recompensa soará então ^... Lembrae-vos do vosso crea-

dor antes que soe o momento em que o pó entre na

terra de que foi tirado, e o espirito volte a Deus d'onde

emana . . . Temei Deus e observae seus mandamentos

:

e o Senhor em seu tribunal vos pedirá conta do bem e

mal que fizestes.

Em forma ainda mais clara, estabelece o livro da

Sadedoria a diversa situação e co;qtraria sorte dos jus-

tos e dos impios. Diz : « Deus creou o homem immorre-

douro ^, e fêl-o imagem que se lhe parecesse ; e- a morte

entrou no mundo introduzida pelo peccado *. » « As al-

mas dos justos estão da mão de Deus ; nãt) os tocará o

tormento da morte. Aos olhos dos insensatos affigura-

ram-se mortos ; foi suprema a angustia quando elles se

foram d'este mundo ; mas estão em paz ; e, se no inten-

der de homens soíFreram tormentos, a esperança d'elles

exubera dç immortalidade °. » « Em quanto aos impios,

elles cahirão em perpetua ignominia entre os mortos, e

serão postos em ultima calamidade ^.

i. Ec. V 5.

2. Ibid. i!i, 16, 17.

3. Inexternabiiem.

4. Ibid. a. 23,24.
5. Ibid. III. 1, 2, 3, 6,

0. Ibid. IV, 19.
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Offerece o Ecclesiastico testemunhos igualmente for-

maes e numerosos : « Lembra-te — diz o filho de Si-

rach — do teu derradeiro termo, e não peccarás

mais. »

Ressumbram dos prophetas as mesmas aspirações áim-

mortalidade. Izaias_, com uma imagem magnifica, faz

baixar á mansão da morte o rei de Babylonia, vencido

e morto na peleja *. Os mortos, outr'ora poderosos na

terra, principes, reis, conquistadores, saem-lhe ao encon-

tro, e zombetêam-no por ter descido entre elles. Diz,

n'outra parte o mesmo propheta : « Deus dará fim á

morte para sempre
; e enxugará os prantos que banham

tua fronte ^. » « Renascerão os nossos mortos ; os meus,

que me mataram, resurgirão
; erguei-vos e louvae o Se-

nhor, oh vós que habitaes no pó ^. »

Daniel, de ordem de Deus, clama : « Virá um tempo,

tempo temeroso, em que será salvo quem estiver inscri-

pto no livro da vida ; então hão de erguer-se todos os

que dormem no pó, uns para entrarem á vida eterna,

outros para cahirem no eterno opprobrio '*. »

Oseas põe na boca do Senhor estas palavTas : « Li-

\Tal-os-hei do poder da morte. Inferno, eu serei tua

ruina ^ ! »

Habacuc anceia o fem da vida para ir saborear-se na

paz dos justos e rejubilar-se no seio de Deus ^.

Finalmente^ o auctor dos Macchabeus faz magestosa-

mente fallar os sete irmãos martyres de sevi apego á

1. Isai, xiv, 9.

2. Ibid, XXV, 8.

3. Ibid, XXVI, 19. Aqui é luminosamente declarada a rssurreição dos rorpns.
i. Daniel, xu, 1 e 2.

5. Oseas, xiii, 14.

fi. Habacuc, iii, 18.
*
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lei : « Deus, em troca do perdimento do corpo, nos dará

vida immortal ; volver-nos-ha os membros que nos dila-

ceram ; acima de nossos tyrannos, está a esperança de

melhor vida, e o irmo-nos ao céo que se abre diante de

nós '.

Tal era, sem debate, a crença geral dos judeus, si-

gnificada evidentemente já pelo espirito, já pelo texto

de seus livros sagrados. Embora o digam allegações in-

sustentáveis, os judeus não podiam tirar suas crenças

dos povos com quem praticaram durante o captiveiro,

nomeadamente os babylonenses, por que já os seus li-

vros authenticos as continham antes daquelle facto. E
se Moysés — coisa impossivel — lhes ensinasse doutrina

contraria, ficariam vestígios d'ella, e os judeus pertinaz-

mente, e por antagonismo com as outras nações, a ob-

servariam, com o aferro uzado nas prescripções de sua

lei. Longe d'isso : a sua fé na vida futura é facto com-

provado pela sequencia de sua historia, proclamado por

seu próprio testemunho, e reconhecido por auctores pagãos

e christãos, que escreveram de suas crenças.

Plinio e Tácito, historiadores pagãos, aífii'mam esta

doutrina dos judeus, e particularmente Tácito lhes presta

expressa homenagem, tocado de admiração e inveja.

Diz : « Elles consideram immortaes as almas ; d'isto lhes

procede o desejo de transmittirem a vida; eo desprezo

com que affrontam a morte ^. »

Entre os testemunhos christãos, S. Paulo, propria-

mente judeu, mui sabido no sentido natural e interpre-

tação da lei, escrevia aos hebreus : « Abrahão, Isaac, e

1. Marhabeus, liv. ii, cap. vii.

2. Hist., \\ 5.
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Jacob morreram na fé, confessando que eram estrangei-

ros e viajantes na terra; e, assim dizendo, claro davam

a perceber que demandavam melhor pátria, que esta de

que sahiram — a pátria celestial *.

E Origines, tão versado no conhecimento dos usos

e costumes dos hebreus, diz-nos que, desde a puericia,

lhes ensinavam a immortalidade da alma, o juizo de-

pois da morte, e a recompensa destinada aos que digna-

mente viveram ^.

Os próprios sadduceus, de mais moderna origem ^,

não confirmavam, quando a negavam, a opinião com-

mum de seus conterrâneos ? Pi'otestavam contra a crença

do inteú-o Israel ; e, se não eram como heréticos repul-

sados, é por que a sua doutrina d'elles, mais ou menos

secreta, e sem esterioridades, não os impedia de cum-

prirem todas as regras e lithurgias prescriptas por lei.

Se alguns pastores protestantes negam a divindade de

Jesus Christo, ao passo que proseguem nas funcções do

seu ministério, destroem elles a fé geral dos christãos

que conclamam a divindade de Christo, e como Deus o

adoram ?

O complexo d'estas provas basta verdadeiramente para

designar o genuino sentir dos judeus, e lhes dar á frente

dos povos o logar devido á sabedoria e nobreza de sua

doutrinação. Não havemos mister combater a única ob-

jecção grave contraposta á crença hebraica na vida fu-

tura, e vem a ser que ella não fora escripta nas táboas

de sua lei, nem fazia parte integrante e obrigatória de

seu culto. Seria isto porque as recofnpensas e punições,

1. Hebreus, xi, 9, 10, 13, 15, 16.

2. Orig., Adversus Celsum, liv. v n." 42.

3. O chefe Sadoc é anterior a Jesus Christo dois séculos.
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destinadas para outra vida, impressionariam menos um
povo tao empégado em raaterialidades ? ou porque a lei

velha, menos perfeita, visava a um alvo menos elevado

6 pm'o, quando começou ? E' que, não devendo abrir-se

o céo ao homem despenhado, senão pela redempção, a

lei não podia desde logo dar posse do que mais tarde

foi conquistado ; é que, não sendo as almas immediata-

mente admittidas á presença de Deus, deviam esperar

o cumprimento das promessas, para irem ao encontro da

felicidade no gozo infindo do Creador *
5 a não ser as-

sim, forçado fora iniciar antecipadamente os judeus nos

mais Íntimos mysterios da redempção, explicar-lh'os, com

o crime que seus descendentes haviam de perpetrar, e

as funestas consequências do crime para ellès, e a re-

paração do mundo ; d'est'arte, o seu culto já não se-

ria a religião esperançosa, o culto preparatório ; mas

uma diversa doutrina religiosa. Por este modo se trans-

formaria o plano divino, cuja sabedoria sobre-excede

os nossos juizos, e tem profundezas impenetráveis aos

nossos olhos. Era bastante que a lei mozaica, sob for-

mas precisas e materiaes, longe de damnificar a ge-

ral tradição, a coadjuvasse com a essência e espirito de

suas doutrinas, e mantivesse os hebreus debaixo da im-

pressão dos sentimentos, e instinetos de consciência que

davam á humanidade caução da futui'a vida.

1. O Schéol era para as airaas justas já não o céo nem felicidade, menos ainda
o frio sepulcio ; mas sim a paragem de esperança donde deviam subir ao céo e á fe-

licidade.



CAPITULO XII

o CHRISTIANISMO

'alta dar a derradeira consagração ao do-

gma da immortalidade. O christianisrao,

,
dando luz áquillo que os prophetas mos-

^traram em sombra, conclúe o que o ju-

daísmo preparara. Confirma com divina sanc-

^ ção e evidencia suprema os argumentos, que

homem havia inferido da natureza, razão, e

consciência.

Para maior glorificação da verdade, não convinha que

assim fosse ? De feito, parece que as provas metaphysi-

cas e moraes, cujo valor e força dissemos, não conten-

tavam grandemente a intelligencia humana, que, se-

quiosa de verdade, quer vêr e possuir, ao passo que re-

conhece sua pouquidade e minimo alcance. Sem dar azo

a motivo grave para duvidas, estas provas não allumiam

sempre a razão, temerosa em si e tão exigente em face

da verdade. A maior parte d'estas provas só podem in-

fluenciar espiritos philosophicos, e estes são poucos. Tem
sido tão diversamente controvertidas pelo espirito humano

muitas das mais graves questões, que facilmente se de-
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prelieiicle quanto, em matéria de tal tomo, se ha dese-

jado attingir o supremo quilate da certeza.

Diz Laland : « Como a alma não existe por necessi-

dade de sua natureza, mas por dependência da vontade

divina, tão somente podemos estar seguros da immorta-

lidade d'ella em quanto estivermos seguros de que Deus

quer que ella seja immortal *. »

Antes de Laland, havia dito Descartes : « Pelo que

respeita ao estado da alma depois d'esta vida, pondo

de parte o que a fé sobre isto nos ensina, confesso que,

tão somente com a razão natural, podemos formar mui-

tas conjecturas de vantagem nossa, e nutrir bellas es-

peranças
;
porém, nenhuma com segurança -. »

Kós, mais afíirmativos que Descartes, ousamos certi-

ficar que possuimos convencimento real da vida futura.

Não nos cançaremos de o dizer : as provas metaphysi-

cas e moraes que se apresentam á nossa razão energica-

mente nos induzem a crer, e authorisam a concluir que

o fim do homem não pára n'esta vida. Seja, todavia,

qual for a eíficacia dos argumentos humanos, e a soli-

dez da base sobre que repousam, apraz-nos vêl-os con-

firmados por auctoridade ainda mais illustre, apoiados

em mais infallivel palavra, quando vemos que o chris-

tianismo lhes presta a força de sua credibilidade e cer-

teza. E' a affirmação do céo aligada á argumentação da

terra.

E' ouvir o creador dizer ao homem : « Fiz-te im-

mortal. »

Se firmemente adherimos ao testemunho da razão hu-

i. < Nova demonstração evangélica » pari. ii, cap. i.

2. < Cartas . u, p. '3C9.
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mana,- com quanta mais energia annuiremos ao da ra-

zão divina?

Estamos em presença do homem. Eis-aqui a palavra,

a revelação expressa de Deus.

Era certa, mas indistincta a noçào, que tínhamos da

vida futura. Eil-a agora, ao mesmo tempo, segura e

determinada.

Era voz, mas voz incógnita. O Christianismo nos

mostra quem a proferiu.

Era luz, mas luz encoberta. O Christianismo rompe

a nuvem que lhe desluzia o esplendor.

Jesus Christo, o Deus vivo e eterno, baixando do

céo, não trouxe á terra promessas que se dissipam, es-

peranças hesitantes, bens tranzitorios. Baixou para li-

vrar o homem da morte, abrir-lhe o céo^ entral-o á eter-

nidade. Sobre a vida futura assenta o seu dogma. A
immortalidade é o scôpo de sua moral.

E elle disse : « Eu sou a resurreição e a vida. Quem
crer em mim, ainda que morto esteja, viverá. Homem
que vive e crê em mim, não morrerá *. » « Se quereis

possuir eterna vida, observae meus mandamentos ^. »

« Quem escuta minha palavra tem vida eterna : irá da

morte á vida. No dia em que os homens ouvirem a voz

do Filho do homem, sahirão de seu tumulo os de boa

vida resuscitando ; mas os de máo viver, resuscitarão

para serem condemnados ^. » « Vinde, bemditos de meu

pae, entrae no reino que vos foi preparado desde o prin-

cipio do mundo ^. » « Cahis em erro— diz elle aos sad-

1. S. João, XI, 25, 26.

2. S. Matheus.
3. S. João, V. 24, 29.

4. S. Matheus, xxv, 34.
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duceus, respeitando por igual a crença geral dos judeus

e a fé mais explicita no Evangelho — caLis era erro, e

não conheceis as Escripturas nem o poder de Deus.

Não lestes nos livros de Moysés que o Senhor disse

:

— Eu sou o Deus de Abrahao, de Isaac, e Jacob ? —
Ora Deus não é Deus dos mortos : é Deus dos vi-

vos. * »

E, demais, não são supérfluas estas citações ? Não é

o Evangelho o código da humanidade, o guia da futura

vida? Disse S. Paulo: «Jesus Christo anniquilou a

morte, e tirou á luz a vida e a immortalidade pelo

Evangelho ^. »

Resumindo as mais puras idéas, as mais elevadas ne-

cessidades, as mais nobres aspirações do homem, é o chris-

tianismo o remate das provas da immortalidade. De
fora parte sua doutrina, a razão instrue, a consciência

falia, a historia ensina, a tradição dirige, a philosophia

discute. E estas diversas fontes da certeza, podem en-

trar no espirito do homem, mas sem o satisfazerem

;

podem talvez satisfazel-o, mas sem lhe dar uma con-

vicção inabalável. Quem lhes dá a poderosa harmonia,

e soberana força, é a sua concordância com a affirmação

catholica. O christianismo fortalece, confirma, aperfei-

çoa, e dá supremo valor áquellas provas elevando-as ao

ponto culminante da credibilidade. E' a haste que as

supporta, e o vinculo que as ata. Alternadamente se lhe

unem, como fragmentos do mesmo edifício para forma-

rem unidade de incomparável força.

Sobre a separação profunda do corpo e alma, de ma-

1. S. Marcos, xii, 24, 26, 27.
2. A Timotheo, ii, cap. i, iO.
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teria e esj)irito, se fuudaochristianismo. Fácil lhe é, por

tantO; traçar a linha divisória entre aquellas duas subs-

tancias que elle claramente definiu, e estremou. Subindo

á origem dos seres, eleva-se da ordem natural á sobre-

natural, e estabelece, com a existência simultânea d'a-

quellas duas ordens, a necessidade de reciprocamente

actuarem, e desde logo, possuidor dos segredos da sa-

bedoria divina, explica o homem creado com estes dous

elementos : o elemento espiritual feito á imagem de Deus,

6 o elemento material formado da substancia terrestre.

D"est'arte, dá razão e prova da divergência radical que

se opera entre estes dous principies^ um tendendo ao

céo, outro inclinando-se á terra; um aspirando a Deus

por espirito, outro pendendo á matéria inerte e corru-

ptível.

O christianismo, desenvolvendo a idéa do infinito por

estas magnificas intuições sobre o poder e grandeza de

Deus, assigna com seu verdadeiro caracter as tendên-

cias do espirito humano para as illimitadas aspirações,

e absoluto gozo da justiça e verdade; e completa a no-

ção da superioridade da alma que na terra não encon-

tra centro d'acção nem repouso.

Pontualmente determina o christianismo o destino e

fim do homem. Bem sentia o homem que não tinha sido

feito para si só, pois que a si mesmo se não fizera, e

por Deus fora creado. O christianismo harraonisa seus

intentos com a vontade divina, cujos segredos lhe fez

conhecer. Marca-lhe a forma, as condições, a razão do

culto que elle deve ao seu auctor, e nenhum outro des-

tino lhe aponta que não seja o seu creador.

E ao mesmo tempo lhe põe diante a verdadeira feli-
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cidade, aquella felicidade que o homem tão ardente e

inutilmente anceia sobre a terra. Com admirável con-

cordância, põe de par com o nosso bem-estar, nossos

deveres, offerece-nos em Deus o mais excellente pae, e

o mais generoso bemfeitor, e nos verte n'alma dulcis-

sima satisfação por nossa fidelidade a seus preceitos, e

no amor d'elle a nossa melhor recompensa.

Assim revelia o christianismo ao homem o porquê do

seu aspirar á immortalidade. Creado para Deus, isto é,

para um bem eterno, responde á sua natureza lançan-

do-se para esse bem, com todas as suas potencias, e re-

pellindo energicamente outra qualquer solução do mys-

terio d'esta vida.

O christianismo, desvellando ao homem o segredo de

sua queda original, explica-lhe a dôr, e a morte. A dor

não é o fim, a morte não é a baliza, ha ahi culpa recôn-

dita no âmago da dôr. Ha ahi justiça e expiação na

morte. E não só a morte, mas seus terrores e agonias

se justificam e comprehendem.

A natureza, o acaso, podem esclarecer o mysterio?

a natureza que devemos accusar, o acaso que devemos

amaldiçoar, se são elles que sem razão legislaram tão

cruelmente? Ponde de parte a revolta, a desordem, o

abuso da liberdade, a queda do homem, e o resgate e

perdão, que eu não sei explicar a lei fatal da morte, e

a immortalidade quasi se me afigura uma lei sem cau-

ção e um renascimento sem motivo. Mas se o homem

está na terra para expiar e merecer, se elle tem prova-

ções a padecer, e recompensas a ganhar, tudo se ex-

plica. A dôr conduz ao gozo, a morte á vida. O tempo

é o pórtico da eternidade. A purificação é a chave que
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descerra o eterno sanctuario. E S. Paulo, n'este intuito,

disse : « As tribulações d'este mundo são mui breves e

ligeiras, se as comparamos á immensa e eterna gloria

que devem produzir. »

E' principalmente a regra moral que resplandece e

rasga mais luminosos horisontes do destino do homem.

Em verdade, mediante a profunda inducçao tirada da

consciência humana, havemos inferido da lei moral a

recompensa, vida futura, e immortalidade. A consciên-

cia, porém, tantas vezes incerta e vacillante, necessitava

de instrucção e guia.

Com o christianismo estatuiu-se a regra, achanou-se o

caminho, determinou-se o fim. Deu o próprio Deus ao

homem sua lei de verdade e suprema justiça, revestida

da mais alta e formal sancção. Fez mais : entrou nos

pormenores de nossos deveres. Prescreveu-os mais diffi-

ceis para nos dar mais méritos, mais perfeitos para me-

lhor nos premiar. E ao mesmo tempo, ajudou-nos a cum-

pril-os. Leva era conta nossa fraqueza. Ampara-nos e

restaura- nos. A lei moral é d'hora avante a lei religiosa,

a lei divina. A recompensa é o céo ; a gloria é a visão

de Deus.

E para logo as tradições geraes descobriram seu ponto

de partida e commum origem. Já se não faz mister, su-

bir com difficeis fadigas á origem occulta nas trevas

das idades primitivas. Faz Deus conhecer que ellas pro-

cedem d'elle, de seus ensinamentos e divinas promessas.

Esclarece-lhes a transmissão atravez do mundo, e sobre

sua palavra assenta o solido fundamento de suas espe-

ranças.

Já não tem os philosophos que investigar, atravez de
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penosas e arriscadas veredas, o caminho e termo da vida.

Deus havia-lhes dado a razão, permittindo que por entre

os escolhos e obscuridades de sua rota sobre a terra,

aquelle facho abrisse, para os guiar, algumas clareiras

luminosas.

O christianismo, alliado com a razào dos philosophos

nas raras occasioes em que ella pode mostrar-se despida

de preconceitos, excessos ou fraquezas, rectifica seus

erros, dissipa-lhes as incertezas, e esclarece as conclusões.

Em quanto que nenhuma das theorias produzidas sobre

a sorte futura do homem dava satisfatório e definitivo

resultado ;
em quanto que as mais bellas intuições sobre

o porvir, incluindo mesmo as engenhosas de Platão, não

sabiam do labyrinto da metempsycose — o christianismo

apresenta um systema completo, racional, simples, e in-

variável, verdadeiro por sua precisão, harmónico, e de

tal sorte superior ás concepções do homem, que a isto

vem o revelar a sua origem celeste.

As religiões antigas oífereciam felicidades invalidas

como os seus deuses, e inferiores ás esperanças da hu-

manidade. Na outra vida promettiam os amores da terra,

as mesmas impressões, o mesmo pendor dos desejos

d'este mundo. O próprio judaísmo, posto que apontado

á preparação da verdade, tendo em vista a material

conservação d'um povo escolhido mas figurativo, escas-

samente entendia a felicidade futura e a immortalidade.

O christianismo, veio pela voz de Deus, tudo certi-

ficar e alumiar com um raio do céo. Confirmou este ma-

gnifico dogma com razões iiTefutaveis, e auctoridade in-

concussa. Indicou-o como verdadeiro fim da vida. Deu

os seguros meios de attingil-o. Mostrou-lhe a condição e
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a lei. Indigitou-lhe o caminho. Determinou-lhe a dura-

ção. Fez que o entrevissemos e lhe prelibassemos a fe-

licidade.

E as i'ecompensas e castigos dão-se logo a conhecer

como verdadeiros, pelo facto somente de não fundarem

sobre costumes particulares d'um povo, nem adequados

a necessidades especiaes ou a uma religião local. Ajus-

tam a todas as nações, condições e sociedades. O ho-

mem analphabeto tem ahi quinhão como o douto, o sel-

vagem reclama seus direitos como o homem culto. E' o

Deus de todos, que a todos dá lei, amor, e recom-

pensas.

Assim se explicam, desenvolvem, e affirmam recipro-

camente o christianismo e a immortalidade.

O christianismo, em maravilhoso accordo com todos

os sentimentos e aspirações da humanidade, com a voz

dos povos e com o testemunho da consciência de cada

individuo, justifica os desejos, esperanças e presentimen-

tos do homem, desobscurece e consolida principios mui-

tas vezes abalados por suas próprias applicações. Onde

estavam sombras fez apparecer corpos vivos e reaes. O
que eram esperanças plausíveis converteu em resultados

eíFectivos. O que eram argumentos desatados converteu

em magnifica sjnthese em que os factos humanos se

tecem com os factos divinos, em que o homem demons-

tra Deus, em que a terra se une ao céo, em que a vida

presente antecipa sobre a vida futura^ em que a creação

do homem é justificada pelo seu destino, em que tudo

transluz taes symptomas de evidencia que tornam im-

possível não ser exacta a solução dada.

Pelo que, é o christianismo a máxima prova da im-
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mortalidade, bem como a immortalidade é uma das

máximas provas do clu'istianismo. Em virtude das inti-

mas e necessárias relações com as quaes se unem e for-

talecem, o christianismo é a lei da immortalidade, a

immortalidade é a suprema sancção do christianismo.

Depois que este dogma foi determinado pela relação

de Deus, desappareceram a incerteza e a hesitação. Não
houve mais para que discutir-se, ao menos entre os dis-

cípulos, nada mais explicito, que a crença dos primei-

ros christãos. Nada mais formal, que a afíirmativa dos

Padres da egreja primitiva. Qualquer que fosse, como

systema philosophico, a opinião d'elles acerca da origem

e natureza intima da alma, proclamaram-n'a todos im-

mortal, esta doutrina promulgaram como bandeira do

christianismo, e d'esta vida fizeram os áditos e passagem

para a eternidade, e, confessando a sobrevivência do ho-

mem completo, reuniam o corpo á alma para a resur-

reição da carne, e depois ninguém duvidou d'isto. Quem
quer que teve o nome de christão entranhou-se desta

doutrina, raiz e tronco do christianismo. Em meio de

atrozes supplicios, cantava o martjr esta esperança, e

para esta gloria estendia os braços desfallecidos e enre-

gelados. O neophito via fulgurar esta luz na noite das

catacumbas. O anachoreta do recanto da sua cella a as-

pirava. A virgem a invocava da mais recôndita sole-

dade de seu mosteiro. O missionário quebrado de fa-

diga e dedicação, a seguia atravez de longínquos ocea-

nos e regiões desconhecidas. Tudo agora redunda nisto.

A vida tem dous tei'mos : servir Deus, cumprir sua

lei ; e depois vêl-o e gozal-o. E estes dous termos em

verdade são um fsó.
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Assim se completa a demonstração. Possuímos a ver-

dade; senhoriamos a certeza. E' faclio que não deve

mais deixar-nos, que servirá a esclarecer objecções, a

resolver difficuldades, a relançar nossos olhares confia-

damente, atravez das nuvens que ainda podem toldar

as applicações e o modo da immortalidade.

10





SEíil^DA PAUTE

OBJECÇÕES Á IliUVIORTALIDADE

SYSTEiMAS OPPOSTOS Á NOÇÃO PURA DA «IMORTALIDADE

PREAMBULO

ONSPIRAM a dar ao dogma da immortali-

dade o mais completo e elevado caracter

de certeza, as mais efficazes argumenta-

ções da sã philosophia, as mais irrecusá-

veis provas da verdadeira religião, e as mais

formaes affirmativas da humanidade.

Conspiram a fundar sobre solidas bases a

(S<tpi<: grande doutrina da vida futura os diversos mo-

dos que o homem tem para chegar á verdade : senso

intimo, consciência, raciocinio, tradição, experiência, re-

velação.

E' o mais seguro dogma que os homens possuem, de-

pois de Deus, e simultâneo cora Deus. E' parte inte-

grante da nossa noção da divindade. Sem elle, nãa ha

legislador, nem lei moral, religião, nem culto.
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Nao SC píSde interceptal-o da intimidade do homem

:

faz parte de sua natureza, é fragmento de sua vida,

complemento de sua existência intellectual, razão de ser

de sua consciência e moralidade.

Parece impossivel que alguns homens concebessem o

intento de impugnar um dogma que todos os individues

e povos, de commum accordo, admittiram e proclama-

ram !

E conceberam, de facto, mais duma vez. O estudo

da historia, a discussão dos systemas forçam a acreditar

que algumas escolas philosophicas sahiram contra o

dogma.

Cegueira de espirito, ou quebranto de coração, ou

principies doutrinários, orgulho ou corrupção, atacando

directamente ou de soslaio, é certo que alguns homens

escurentaram com duvidas, ou negaram a realidade da

vida futura.

Uns, sensualistas, viram somente matéria no homem,

e descreram d'outra existência distincta, e pelo conse-

guinte da sobrevivência do principio espiritual. Outros,

levados ao mesm.o ponto por diíferente caminho, recu-

saram á alma separada do corpo a persistência indivi-

dual, querendo assim absorvêl-a e identiíical-a na vida

geral. Outros fizeram-a transmigrar de ser em ser, de

mundo em niundo^ creando tantos personagens diversos

quantas eram as transformações operadas. Muitos, des-

naturando a solução clara e precisa de Deus, do sobre-

natural, da Providencia, destruiram as bases da vida

futura, a qual é o supremo feito da Providencia, a rea-

lisação absoluta do sobrenatural, a visão de Deus.

Quacsquer, porém, que sejam o modo e theor das ob-
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jecções postas em antagonismo com a' noção pura da

immortalidade, as mesmas objecções fornecerão argu-

mentos cá verdade ; e as respostas triumphantes darão

realce á força de sua demonstração intrinseca.

Seguir desde o principio e desenvolvimento todos os

sjstemas falsos seria lavor tão moroso e difficil que nos

transviaria do intento posto. Estudal-os-hemos somente

no ponto especial da questão da vida futura, e analysa-

remos em particular os que nos pareceram mais impor-

tantes como doutrina, e mais funestos como applicação.



CAPITULO I

o MATERIALISMO

STSTEMA materialista, entre os adversários

que impugnam o dogma da immortalidade,

é o principal e o mais terminante. E' ini-

' migo absoluto e declarado, que não rebuça

o intento, nem esconde suas affinidades, nem
dissimula as investidas. Allia-se intimamente

ao atheismo, e, unidos, formam duas palavras

para exprimirem só uma e um só sentido, para

signijficarem uma e a mesma doutrina. O materialista

que nega Deus, creação, e Providencia, é atheu ; o

atheu que nega alma, espiritualidade, e vida futm-a, é

materialista. Não há homem que admitta um Deus li-

vre, bom, justo e sábio, e negue a vida futura. Estri-

bando a argumentação do materialista sobre a impossi-

bilidade d'um puro espirito, força lhe é negar a exis-

tência de Deus, antes de negar a da alma ; e, como es-

tas duas negativas accostadas uma á outra, são as duas

faces d'um mesmo erro, tanto faz refutar o materia-

lismo e assentar o dogma da vida futura, como refutar

o atheismo, e provar a existência de Deus.
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Chamar de parte o atheismo, e, como um douto plii-

losopho contemporâneo *, dizer-lhe que é absurdo, por

que affirma que o ser não existe ; chamar contra elle o

juizo da quasi unanimidade dos homens, a consciência

de todos os povos, a tradição de todas as épocas, o en-

genho dos mais insignes philosophos ; relembrar as magni-

ficas demonstrações da existência de Deus pelos mais

eminentes pensadores, desde Santo Agostinho e Santo

Anselmo, desde Descai'tes, Malebranche, Newton, Lei-

bnitz, até aos espiritualistas da escola moderna ^ : seria,

á mingua de outra prova, argumento decisivo em favor

da immortalidade da alma. ^

Porém, esta demonstração indirecta não pode reter-

nos nem abastar-nos. Devemos, restringidos á questão

da immortalidade, pospor a refutação do atheismo na

generalidade, para nos applicarmos á forma particular

do mateiialismo.

§. I

índole do materialismo

o materialismo, negando a vida presente da alma, e,

com mais critério, a vida futura, funda-se em seme-

lhanças, analogias de origem defeituosa, e falsas deduc-

çoes. O seu principal, se não único argumento, oriundo

1. o P. Gratry. « Do conhecimento da alma. »

2. Siraon. « Da religião natdral. » — Sais>;pt. « Ensaio de philosop. religiosa
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da mais triste e velha época, é iim que já Lucrécio e^í-

primiu no seu poema Da natureza ^
: « Nasce a alma

com o corpo : com elle deve acabar. »

N'isto dispara toda a razào do materialismo : a alma

é o sopro, ou a vida. Tâo consubstanciada está com o

corpo, qae não ha estremal-a. Começaram ambos : não

existiam antes de se unirem. ísão podem subsistir em
separado, e sobreviver ao momento que os aparta. Na-

turezas mixtas, formam um mesmo ser. Vede como a

alma cresce e se desenvolve com o corpo, e declina e

se extenua com elle. Fraca na compleição débil, forte

no corpo robusto, rfroixa com o soífrimento, amorte-

ce-se com a moléstia, suspende-se no dormir, altera-se

na demência, embota-se na velhice, e extingue-se na

morte. Sujeita ás exigências da matéria, torvada pela

mais leve mudança nos humores, estagnada á mais

ligeira alteração sanguinea, obscurecida pela minima

perturbação cerebral, nada a distingue dos sentidos^ cuja

impressão recebe, e com os quaes perde o sentir. A'

vista do que, ou ella não existe, ou não tem vida sua e

distincta.

Sim,, é verdade, reconhecêmol-o : a alma está inti-

mamente ligada ao corpo ; o homem é justamente essa

intima e necessária união, de cujas funcções simultâneas

resulta a vida. ]Mas, de estarem unidos e co-existirem

promiscuamente, segue-se que não possam ter substan-

cias distinctas, Índoles particulares, e diversos destinos?

N'isto é que essencialmente claudica o systema materia-

lista. A união não induz á confusão : ao ajuntamento não

1. « De rerum nalurâ. » lib. iii.
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se faz mister a identidade. Aquelles, pois, que do fa-

cto de virem simultaneamente ao mundo corpo c alma,

exercitando acyòes communs, querem inferir que alma

e corpo devem acabar ao mesmo tempo, podemos res-

ponder : E' falsa a vossa consequência, se está demons-

trado que alma o corpo se distinguem em suas nature-

zas e propriedades especiaes ; é mais falsa ainda, se está

provado que a alma, longe de ser serva e escrava do

corpo, reside n'elle como ein sua morada, manda-o como

seu súbdito, usa-o como seu instrumento.

I, — E nào é simples gradação insensível que diífe-

renceia entre alma e corpo. Discriminam-se até á op-

posição, divergem até ao antagonismo. Tudo é n'elles

contradictorio : Índoles e attributos, essência e formas.

O pensamento, attributo d'alma, a extensão, attributo

corpóreo, pertencem a duas espécies de substancias in-

conciliáveis. Nenhum vinculo sensível as prende, ne-

nhuma harmonia tangível as une. Não podem ser effeito

ou causa uma da outra. Se, por exemplo, o pensamento

residisse como producto immediato oa parte integrante

no corpo, que é extenso, ou estaria em cada ponto

desta extensão — e então seriam tantos os pensamentos

quantas as moléculas — ou estaria repartida em toda a

extensão, isto é, divisível com ella: dupla hypothese

egualmente contraria á própria noção do pensamento

que é simples, e á natm'eza de sua percepção que é es-

sencialmente indecomposta.

Mas, se não é a matéria qu» pensa, deve existir ou-

tro productor do pensamento. E' a alma que dirige os

actos da intelligencia. Por tanto, alma e corpo são dif-
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ferentes, tanto em natureza, como em propriedades : logo,

o destino de uma d'estas substancias não tem para que

arraste fatalmente ao mesmo destino a outra.

Dizeis ser a matéria organisada que gera aquelles

superiores phenomenos do pensamento e da percepção?

Mas a matéria oi^ganisada, ou é só matéria, e então

não pôde ser dotada de mais acção e poder, e não pôde

produzir plienomenos simples e indivisiveis ; ou é mais

que matéria, e n'este caso quem lhe deu este maior po-

der, esta mais perfeita organisação ? Seria o acaso, ou,

mais exactamente, o nada que interveio com tanta arte

e previdência, e fez sahir o movimento da immobilidade,

a actividade da inércia, a vida do cáhos ? Seria o acaso

que fez com os átomos isto que em nós raciocina, com-

para e julga ? Foi elle quem deu ao todo as qualidades

que as partes não tem? Não, aqui ha mais alguma

cousa que substancia material. Ha um principio novo,

promanado d'um ente superior, pui'o espirito, bastante

poderoso pai'a dar existência a uma creatm'a espiritual,

e bastante sábio para lhe assegurar as faculdades ope-

rantes, e finalmente bastante bom para lhe manter e

perpetuar a vida.

A sciencia natural, muitas vezes inclinada ao mate-

rialismo, nada tem arguido com seriedade contra a sim-

plicidade do espirito, e pelo contrario foi obrigada a re-

conhecêl-a. Por isso o cérebro todos o consideram sede

do pensamento.

Este órgão, composto de muitas partes, separado em

muitos lóbulos essencialmente divisíveis, soífre muitas

lesões diversas, e em todas o espirito identicamente sof-

fre da mesma maneira. Que ura ou outro seja atacado
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por congestão, amolecimento, ou paralysia, o mesmo

phenomeno se produz, oblitera-se o espirito, mas sem-

pre no seu todo e com invariáveis condições. Não é

pois, o cérebro que forma o pensamento : é instrumento

d'elle. Não é o organismo que produz a intelligencia

:

é intermediário d'ella. As mais essenciaes partes da or-

ganisação mudam e transformam-se ; evolam-se-lhe as

moléculas ; os elementos que as compõem derivam e re-

novam-se á maneira de corrente. Desappareceu a iden-

tidade? Soffreu ella a mínima quebra?

Vamos mais longe. No homem, digamol-o, não ha

sóínente matéria organisada e viva, escrava de leis fa-

taes e necessárias, submettida a exigências que não

pôde prever nem dirigir. Ha ahi liberdade, razão, con-

sciência, faculdades vivas, sensíveis, operantes, provan-

do-se mutuamente, e ao mesmo tempo profundamente

distinctas da matéria, incompatíveis com ella, todas con-

vergentes para uma só entidade ; faculdades que são at-

tributos exclusivos de substancia separada do corpo, sim-

ples como a percepção, e inextensa como o pensamento,

e impalpável e indivisível como a vontade e o livre ar-

bítrio ; em uma palavra, alma.

Quando a morte chega, cessa o homem evidente-

mente de subsistir na forma integral. Separam-se as

duas substancias que o constituíam. Dissolve-se o coi'po,

mas não tanto que desappareça ; divide-se em diversos

elementos que persistem. A alma fica, por que^ subs-

tancia simples, não pode dissolver-se ; não ha sequer

motivo para que ella fosse dispersa em partes, e dissol-

vida como o corpo morto, porque é indivisível e inex-
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tensa. O corromper-se substancia una e espiritual, seria

formal contradicção nos termos.

Para os materialistas, que proclamam a eternidade dos

elementos, e negam a existência e intervenção divina,

e que por isso nào podem admittir, que uma soberana

vontade intervenha na extinccào da alma: para elles

— se a alma tem natureza e propriedades distinctas do

corpo, deve ella ser natural, necessária e fatalmente im-

mortal como qualquer substancia que não pode ser des-

truida. Segundo elles, e seus próprios principies, assim

o quer a ordem das cousas : não nasce, nào morre

cousa nenhuma na natureza, nem sequer um átomo.

n. — Em segundo logar, pois que a alma, sendo

substancia distincta, não pode morrer, com mais forte

razão está destinada a sobre\aver, se longe de ser su-

bordinada aos sentidos, é sua soberana c dominadora.

Sem duvida, é a matéria instrumento que ella não pode

dispensar^ e quer a lei da natureza que, mediante a ma-

téria, todas as cousas lhe cheguem. Porém, sejam quaes

forem a necessidade e habito que a constranja a ser-

vir-se d'ella, a alma também pode sobrepujar o corpo,

com a superioridade de seus sentimentos e aptidões.

Quando lhe é necessário, impõe-lhe o soffrimento, e pres-

creve-lhe o devotar-se ; sacrifica-o á familia, á pátria^ á

verdade, e á justiça ; immola-o no altar da honra e do

dever. Debaixo da profunda in^uencia do sentimento

religioso, subjuga-o, rebate suas revoltas, vence os seus

mais imperiosos instinctos^ captiva-o, e lança-o vencido

e submisso nas mãos de Deus. Ha casos ainda em que

ella se desprende do corpo, pensa, opera independente,
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como SC quizessc fazer melhor sentir que não é subor-

dinada nem medianeira. Taes são os convincentes exem-

plos revelados pelos estranhos phenomenos do magne-

tismo e do extasis, em que a alma, recolhida em si,

abstrahe do corpo, deixa-o como inútil, e, avoejando

nas regiões superiores, parece despojar-sc de todas as

condições materiaes.

Prova outro sim a alma que não tem sempre necessi-

dade dos sentidos para peiísar. Se mesmo reunida ao

corpo, ella pode só e sem medianeiro, cumprir suas func-

ções intellectuaes, maior aptidão deve ser a sua para

continuar as operações de sua própria natureza, quando

a morte a separou do corpo. E então, porque ha de ella

forçosamente seguir o destino do companheiro da sua

vida terrestre ?

Ir além d'estas intuições, e provar ao materialismo

que o seu systema é insustentável nos principies e con-

sequências
; dizer-lhe que o repellem os sentimentos ho-

nestos e puros, por que elle não é mais que lei de ins-

tincto, interesse e prazer ; arguil-o de supprimir o di-

reito, a moral, a justiça, todas as consolações e espe-

ranças
; accusal-o de anniquilar as mais nobres faculda-

des do homem, liberdade e consciência, e edificar o fa-

talismo sobre as ruinas da razão ; redarguir-lhe que obs-

curece mais que nunca os mais elevados e temei^osos

mysterios, taes como a formação do mundo, o appare-

ciraento da vida, a creação da intelligencia, a origem

e fim do homem, a dor e a morte ; exprobrar-lhe emfim

que nada affirma nem propõe, que é uma tristíssima e

contradictoria negação : que importa isto ? e que vale o

insistirmos ?
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Logo que demonstramos ser a alma uma substancia

distincta da matéria, com propriedades, acções, e vida

á parte do corpo, superior, e dominadora d'elle, o ma-

terialismo está convencido d'erro.

De força está inherente á espiritualidade da alma a

possibilidade da supervivencia ; e esta só possibilidade

irrefutavelmente lhe prova, contra o materialismo, a

necessidade de sobreviver.

Não é isto ainda assim bastante para nós. A espiri-

tualidade, por mais essencial que nos pareça, é, por

nosso modo de ver, um meio, uma faculdade, uma pro-

babilidade da supervivencia da alma. Nós que cremos

cm Deus, Deus creador, Deus conservador, nós que jul-

gamos a duração de tudo, já qualidade, já substancia,

uma creação continuada ; nós que admittimos que a

vontade justa e sabia do legislador fez só per si toda a

lei, não duvidamos reconhecer que Deus poderia des-

truir nossa personalidade, deixal-a tomar ao nada d'onde

a tirou, ainda mesmo substancia espiritual, e que, se

temos penhor e certeza inexpugnável, da vontade do

supremo ser, a temos manifestada pela natureza que elle

deu ao homem, pelo destino que lhe demarcou, pelas

sublimes leis d ordem moral que lhe impoz; em summa

por suas palavras, das quaes elle nos deixou imprescri-

ptiveis promessas. E esta confiança, sobranceira a todos

os argumentos, victoriosa de todos os sophismas, repousa

cm nosso coração.
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§. n

O AUTEIilALISMO NA QUESTÃO DA ALMA DOS IRliACIONAES

As considerações expendidas vào ajudar-nos a resol-

ver uma questão, que, em diversos tempos, preoceupou

grandemente os philosophos : a questão da alma dos ir-

racionaes na sua maior ou menor relação com a intelli-

gencia humana. N'este ponto, o materialismo julgou-se

vencedor, e proclamou n'estes termos o sevi triumpho

:

« Vós sois apenas animaes aperfeiçoados. Kão podereis

negar que nos animaes, tanto como em vós, não haja

matéria organisada e vivente. Crereis, pois, que elles te-

nham almas superiores aos phenomenos materiaes, distin-

ctas dos sentidos, e, como substancias, essas almas se-

jam também immortaes?»

Sem duvida, não hesitamos era reconhecer que os ir-

racionaes são mais que matéria. Admiramos-lhe a força,

a destreza, os trabalhos, o instincto, a symetria mara-

vilhosa, a espantosa industria com que uns tecem seus

alvéolos, e outros construem seus ninhos, e estes edifi-

cam suas moradas ou minam suas luras, e aquelles es-

tendem suas redes e prêam suas prezas. Aqui sentinelas

vigilantes, além viajantes experimentados ou sócios fieis,

concertam suas marchas, suas acções, seus meios de ata-

que, ou de dcfeza. Que ingenho, que previdência osten-

tam quando temem ou fogem do homem ! Que submis-
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são, (|ue fidelidade, que ardor e corag-em quando o ser-

vem ! A's vezes, os exemplos que dão causam assom-

bro, e os resultados que apresentam nos commovem e

arrebatara. Como havemos pois de recusar-llies uma
substancia diversa do corpo, uma vida superior á ma-
téria, um ser distincto que reconhecemos no homem?
Duas opiniões desde já se nos apresentam, as quaes

vamos remover depressa.

Uns, inferindo unicamente da espiritualidade a pre-

cisão da vida imraortal, e recusando afrouxar o rigor

de seus principios, não recuaram diante da consequên-

cia que tiraram assim : se nos irracionaes ha mais al-

guma cousa do que matéria, as almas d'elles devem
também ser immortaes. Os materialistas não teriam que

responder a este argumento poderosíssimo contra elles,

e todavia extremamente fraco aos olhos da razão. Não,

os irracionaes não podem ter almas destinadas a viver

sempre. Quando eu mato um boi ou um carneiro, não

offendo uma individualidade immortal; aproveito-me de

meio e instrumento que a Providencia pôz á minha dis-

posição. Se assim não fosse, vede onde a lógica poderia

levar-nos : seria urgente admittir as almas dos animaes

collocadas no iníimo da escala dos seres, quando, para

satisfazerem suas necessidades, mostram tanta habili-

dade e previdência como os animaes superiores. Seria

urgente admittir a alma d'uma formiga, ou de um mos-

quito, e ainda mesmo d'um zoophyto ou d'um mollusco
j

e depois descer até ás plantas, onde algumas encontra-

mos que parecem ter sensibilidade e reflexão. A hera

não escolhe a arvore que pode amparal-a? As plantas

que temem calor ou frio não abrem ou fecham de ma-
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nhâ e á tarde as suas pétalas, umas voltando-se aos raios

bemfazojos do sol, outras escondendo-se aos seus ardo-

res? E' desnecessário, para manter o homem no seu

nivel, elevar até elle todas as creaturas ; é desnecessário,

para lhe affianear sua imraortalidade, prodigalisal-a a

todos os seres.

Outros, acostados ao illustre nome de Descartes, che-

garam, em extremo contrario, a negar aos animaes o

minimo sentimento e intelligencia. Qualificcára-os de sim-

ples authomatos, cumprindo operações puramente mecâ-

nicas ; e o que nós temos em conta de sensações e pai-

xões, a elles se aífigurou jogo d'orgãos combinados com

maravilhosa arte, resultado de concordâncias em que a

passagem de causa a eíFeito não deve ser admittida.

E' esta outra explicação que não justifica a necessidade,

e que a natureza das cousas desmente. Sim, os irracio-

naes tem uma faculdade intellectual distincta da maté-

ria, motora de suas impressões, e regulamento de seus

actos; e até aqui, em boa razão nada lhes- impediria de

serem immortaes. Mas elles não tem razão nem cons-

ciência; e é por isso que morrem inteiramente. Por

quanto não é só a espiritualidade que, no designio pro-

videncial de nossa creação, nos investiu de direito á im-

mortalidade : é a razão e a consciência reunidas á espi-

ritualidade.

Cada ser deve seguir o destino marcado por lei de

siia natureza. O homem, creado para conhecer a ver-

dade mediante sua razão, e cumprir a justiça mediante

sua consciência, deve tender a conformar-se e reunir-se

ao objecto infinito da verdade absoluta c da absoluta
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justiça. Os irracionaes, creados para a terra, não podem

ultrapassar um fim terrestre.

-

Quer os consideremos em si, quer os comparemos ao

homem, vêl-os-hemos, por seu modo de ser e actuar, as-

signalarem com incontestáveis caracteristicos a missão

que a natureza lhes outhorgou.

Primeiramente, considerados em si, a evidencia nos

mostra que elles não tem pensamento nem consciência.

Operam em razão das sensações que recebem. Todos os

animaes da mesma espécie procedem uniformemente.

Parece que se movem, não por discernimento, mas por

paixão ; não por calculo, mas por natureza *. A ando-

rinha nunca variou o feitio da fabrica do ninho, nem

a aranha o tecido da teia. Não fazem cousa que não

seja resultado de imia impressão recebida nos sentidos,

tendente a satisfazer necessidade ou prazer physico.

Quando o corpo morrer, qual acção tem direito de

conservar-se por sua razão de ser? Instinctos e pra-

zeres tendem á conservação do corpo e reproducção

da espécie ; todos os sentidos conspiram a um fim

exclusivamente material e transitório. Não seria até

comprehensivel como os irracionaes se alheassem das

coisas sensiveis. Não se desenvolvem além de certos li-

mites, não transmittem mais conhecimentos adquiridos

que os do seu fim natural ; a experiência nenhumas li-

ções lhes dá : é que o seu destino resti'icto lhes foi an-

tecipadamente determinado. O estado d'elles é sempre

o mesmo ; não innovam, nem inventam ; como que obe-

decem a impulsos cujo motor não buscam intender, nem

J. Vej. S. Thoinaz, Suin, coulra gcnt., liv. ii, cap. Lxxxii.
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modificar-lhe a força. São estranhos a toda a idéa ge-

ral. O mais industrioso era especial objecto^ para se

acobertar ou nutrir-se, é tão inapto como o menos in-

telligente, cm obra que não seja a habitual dos seus

instinctos.

Demais, se os cottejamos com o homem, quão maior

é a evidencia do seu destino

!

Sob o ponto de vista natural, são tão bera dotados

como o homem, e alguns ha que o excedem.

« O cérebro do macaco — diz Buffon ^— tem a mesma
forma e a mesma proporção que o do homem

; e, toda-

via, não pensa. »

A mais boçal criança falia ; o surdo-mudo cria uma
linguagem gesticulada. O mais intelligente animal, aquelle

que é dotado de órgão vocal quasi perfeito, como a pega

e o papagaio, não poderá nem quererá exprimir-se com
mais vantagem que os animaes^da mais incompleta stru-

ctura ; não é o órgão, que lhes falta : é a razão ; não é

o instrumento : é a faculdade exercitativa.

Muitas vezes, o irracional é superior ao homem nos

meios que emprega para satisfazer as necessidades pre-

sentes ; mas não domina, não combina, não se apro-

pria cousa alguma. O horaera, com um raio de intelli-

gencia, submette os elementos ; descobriu o fogo que

não existia naturalmente á superfície da terra ; e, n'este

só facto, fundam os philosophos modernos a prova da

superioridade do homem. O animal, que também sente

frio, que vê o homem extrahir o fogo, que o não accende,

mas se aquece n'elle, nunca teve a idéa de lançar á fo-

gueira lenha para alimental-a.

1. Hist. nat., t. IV, p. 61.
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Mas, no sentido moral, é que a distancia se alarga

illimitadamente.

As aspirações do homem transpõem este mundo. O
animal não conhece, nem vê senão matéria.

O homem distingue o bem do mal; deixa-se sciente-

mente arrastar do vicio; ou pratica nobremente a vir-

tude. O animal opera, imitando ou por medo, sem le-

vissima noção moral de seus actos.

Os animaes não tem consciência da morte ; não a an-

tevêem nem temem, e o terror que lhes ella possa incu-

tir não é senão horror mecânico, inspirativo da natureza,

por interesse de sua conservação. -Só o homem sabe que'

ha de morrer ; tem a idéa de sua destruição terrestre

;

eleva-se superior a ella, subindo ao infinito.

Não conhece o animal o sentimento mais fecundo e

nobre: o sentimento religioso : carece da noção de Deus.

O homem, com aquelle profundo sentir que só elle pos-

sue, assume caracter particular, distinctivo, incommu-

nicavel.

N'uma palavra, o animal pôde ter dexteridade, força,

instinctos em grande copia; mas jamais terá pensa-

mento, palavra, consciência, três faculdades que coUo-

cam o homem superior a todos os seres animados, e o

tornam como participante da natureza divina.

Rousseau, com aquella sophistica eloquência, cujos

golpes ferem alternadamente amigos e adversários, ex-

clama : « Que ! eu posso observar, conhecer os entes e

suas correlações
;
posso sentir o que é ordem, belleza,

e virtude
;
posso contemplar o universo, e elevar-me á

mão que o dirige
;
posso amar o bem, pratical-o, e hei do

comparar-me aos irracionaes ! Alma abjecta, é a triste phi-
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losophia que te emparelha com elles ; ou és tu que em
VHO te queres envilecer ! A tua índole depõe contra teus

princípios; teu bemfixzejo coração desmente-te a dou-

trina, e propriamente o abuso de tuas faculdades prova,

a pezar teu, a excellencia d'ellas ! »

Assim protestam contra o materialismo os sentimen-

tos honestos e sãos instinctos da humanidade. Systema

é esse de tal arte avesso a tudo que os homens respei-

tam, honram, esperara, e admiram, que, se em certas

épocas de aberração, foi ignominiosa gloria professal-o

francamente,quasi sempre os seus adeptos tiveram bastante

pudor para desconfessal-o e envergonharem-se. Systema

até certo ponto explicável nos antigos tempos de igno-

rância e trevas, quando o homem, desgarrado de seu ca-

minho, se achou a braços com as forças brutas da na-

tureza ; agora, porém, no tempo das nobres idéas e

grangearia d'altos conhecimentos, seguil-o é symptoma

de abjecta rusticidade. Systema, finalmente, que está

refutado pela absurdeza de seus principies, degradação

de suas consequências, e muitas vezes pelo só nome e

desmoralisação de seus fautores e sectários.



CAPITULO II

PANTHEISMO

^;::^X|ÃO antigo, mas muito mais derramado que
^ ^ o materialismo, o pantheismo offerece imia

^_ ^das mais contradictorias doutrinas com o

^ (ã^verdadeiro principio da immortalidade.

Systema de rigoroso aspeito, these apparen-

temente grandiosa, seduziu em todas as épo-

cas certos espiritos, a um tempo, fracos e teme-

rários; e ainda hoje em dia se faz sentir sua

influencia sobre intelligencias mescladas de pusilanimi-

dade e ousadia. A imponente magnitude da natureza, o

mysterio insondável da creaçào, o quadro das leis im-

mudaveis e irresistíveis do universo, nas quaes, ou vivo

ou morto, parece desapparecer o homem, todos estes

véos sombrios que nos envolvem, escondendo a certos

philosophos dos antigos tempos, a muitas nações orien-

taes, a alguns sophistas modernos, a vista da causa so-

berana, única, e independente e infinitamente sabia, os

engolpharam na voragem fatal do pantheismo.

Renovada em diversas épocas, a doutrina pantheista,

desde os tempos primitivos, muitas vezes se transfor-
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mou. Más ou ella seja professada debaixo do nome de

alma do mundo ^, ou se chame spinosismo, philosophia

da identidade ou da natureza, permanece o mesmo prin-

cipio sempre, com mais ou menos habilidade desenvolvida

em suas exposições e consequências.

Neste systema, tudo é Deus ; Deus é extensão e pen-

samento, espirito e matéria, causa e eíieito. Uma só

substancia que em si contém seu principio e fim, abraça

os tempos e os espaços, contém os modos e os attribu-

tos, encerra e possue as pessoas e as cousas. Tudo existe

por ella ; é ella a causa immanente de tudo que existe. O
universo é a sua manifestação infinitamente variada. O
corpo do homem, é um fragmento da extensão, o espi-

rito é uma porção do pensamento divino. No seio d'esta

unidade absoluta e soberana, a fatalidade domina as vo-

cações, as vontades, os movimentos e os actos. A ne-

cessidade na ordem material, na ordem espiritual, na

ordem moral, produz e governa tudo^, assim a natureza

bruta como os seres organisados, assim as sociedades

como os individuos, assim as leis como os costumes.

Ha mais ainda. A unidade que tudo contém, a uni-

formidade em que tudo se confunde, no entender d'al-

guns, chega a estabelecer identidade absoluta entre coi-

sas contrarias, a tal ponto que, infinito e finito, o ser e

o nada, o numero e o zero, a vida e a morte, são uma
só coisa ; são partes d'uma mesma totalidade indistincta

e indivisa.

Segundo esta doutrina levada assim ao apogeu do ni-

1 . A maior parte dos pythagoricos e estóicos, sectários da alma do mundo, repre-
sentavam o universo como um ser animado, cuja alma era Deus, e os dlITerenteá cor-

pos, terra e astros, eram membros.



152 A IMMORTALIDADE — SEGUNDA PARTE

vellamento e absorpção, sob o effeito d'esta lei geral que

reina soberanamente, o homem está siigeito á mesma ne-

cessidade, e envolvido nas mesmas evoluções do mineral

e do vegetal. Logo por tanto ficam desíruidas as bases

da consciência, e pelo conseguinte, da vida futura. O
livre arbitrio desapparece com a vontade individual onde

reside. Regra moral uào ha nenhuma ; ninguém fez a

lei, ninguém a recebe. Legislador e súbdito é tudo o

mesmo, confundidos n'um todo, nào ha ahi subordina-

ção nem responsabilidade. O dominio e a soberania é o

fatalismo. O oceano que os une e absorve, não tem fundo

nem praias.

Também nos não pertencem, nem a vida, nem o des-

tino. Formamos uma parte inseparável da vida divina.

Como quer que a totalidade mais absoluta seja Deus,

somos nós portanto os pensamentos da sua intelligencia,

os movimentos do seu corpo, os phenoraenos de sua vida.

O que em realidade suppúnhamos ser nosso, como exis-

tência, pessoa, destino e consciência, não é mais que

forma emprestada, com apparente valor.

Apertado assim n'um ciuculo de feiTO que me com-

prime, attributo necessário d'um ser que não tem sobre

mim poder algum, nem eu sobre elle, não podendo ado-

ral-o por que nada pode, nem servil-o por que não tem

jus a isso, sendo eu mesmo um Deus, senão de gloria

e felicidade, pelo menos de miséria e dôr, que tenho eu

que esperar se acima de mim nada ha ? A quem chama-

rei, se eu sou o fim de mim mesmo ? Quem me arran-

cará da morte, se o morrer é uma forma tão bôa e es-

sencial como a vida ? Quem me restituirá a minha per-

sonalidade, se o mundo, descuidado dos individuos, dos
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actos, crençns e deveres, continua e continuará eterna-

mente a sua evolução irresistivel ? Que direito final-

jnente tenho eu de queixar-me, se na vida universal

apenas sou um animal que morre, pedra que se desfaz,

arvore que se decompõe, e que, pelo mesmo titulo, pe-

dra e animal e arvore, juntamente comigo, fazemos

parte da substancia divina?

Mas — diz o pantheista — transforma-se tudo, nada

morre no mundo, nenhum átomo se extingue. Logo o

homem é eterno, e não poderá desapparecer. Sim, eífe-

ctivamente o corpo não morre todo. Suas partes dividi-

das reunem-se aos elementos que entram na recompo-

sição geral das coisas da natureza. Mas, chamaes vida

áquella propriedade que o cadáver tem de decompor-se

e formar novos seres? E' isto mesmo que os homens

denominam morte. Que nos importam palavras e o sen-

tido que lhes dão ? Que nos importa a nós que novas

plantas germinem com os despojos de nosso corpo, que

novos mineraes se organisem e que uma nova ordem

de coisas ou pessoas recomece ? O mesmo se dá com a

alma. O pantheismo a declara immortal da mesma ma-

neira e com as mesmas condições ! Se, ao separar-se do

corpo, ella se imbebe na substancia immensa e univer-

sal, se ella se abysma na essência divina sem consciên-

cia de vida, do sentimento de sua identidade, da me-

moria de seus actos e de si mesma, isto não é sobrevi-

ver, é exactamente morrer. Debalde redarguis, que ella

conserva ainda não sei que de substancia abstracta que

não sabeis explicar nem definir. Como quereis que possa

permanecer aquclla espécie de substancia indeterminada?

Pois se é uma só a substancia universal, isto ç, Deus,
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ao reunirmos-lhe nossa substancia particular, é perdêl-a

para sempre. E ainda isto não é ajuntar alguma coisa

ao ser divino que em si é único : é o absorvimento de

uma forma contingente na substancia absoluta ; é uma
mudança de modo na essência infinita, sem que ella

ganhe ou perca. Pelo que, esta vida para a alma é a

morte, tal fusão é anniquilamento. Depois do que, nada

mais ha^ nem consciência da pena ou do prazer, nem
idéa de castigo ou recompensa.

E de mais, que nos faz a nós que a substancia uni-

versal seja inerte ou activa, que pense e viva por nós?

O grande caso é que nós em corpo e alma desappare-

cemos, e se a natureza nada perdeu, nós perdemos tudo.

Ka collectividade das coisas nada morreu, mas para o

individuo acabou tudo
;
porque a vida é o eu, e o eu

deixou de existir.

Esta consequência salta da definição que dá o pan-

theismo á alma. Segundo elle, a alma humana é a idêa

do corpo humano. Quando o corpo humano morre e se

decompõe, com elle se vae fatalmente a sua idêa. A
esta conclusão é forçado o chefe do pantheismo, quando

diz : « A existência presente da alma, e sua potencia

imaginativa acabam, tão depressa a alma deixa de af-

firmar a existência presente do corpo ^ »

Illusão e sophisma é o que o pantheismo nos dá. Muda

o sentido ás palavras, transfigura todas as noções, me-

nospreza a experiência, razão e bom senso.

Intimamente sentimos nossa imperfeição e fraqueza

;

vem um pantheista, e assevera-nos que somos parte de

um todo perfeito e omnipotente. Somos sofírimento e

i. Spinosa, da alma schol . da prop. xi.
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angustia, bem que pertençamos a um todo feliz e hai'-

monico. Praticamos o mal, mas somos partes integran-

tes cio supremo bem. Morremos, mas entramos n'um todo

immortal a que os nossos elementos vão reunir-se, bera

que desconhecidos e inúteis para nós. Desapparece a

nossa vida, mas a quantidade geral da vida não dimi-

nuo. O Deus, cujos membros somos, sem o sentir nem
o saber, é ao mesmo tempo prazer e dôr, verdade e eiTO,

força e fraqueza, formosura, justiça, suprema virtude, e

ao mesmo tempo um complexo de todas as fealdades,

vicios, monstruosidades e crimes.

N'este cabos, não ha idéas, regras nem principios.

Nem Deus nem o homem é livre, porque em uma sub-

stancia única não podem co-existir duas liberdades dif-

ferentes, e o producto de duas vontades necessariamente

se anniquila. Personalidade espiritual ou corporal toda

se esvae, porquanto, se os modos são diversos, o ser é

ura só, e tudo que subsiste no pensamento e na maté-

ria, no mundo sensível e no sobrenatural, não é senão

aspecto da soberana existência, fragmento da vida di-

vina. O homem, particularmente, não pôde pretender a

considerar-se um ser ou causa, porque não é mais que

uma successão de phenomenos.

E' supprimida a lei, porque não ha quem mande nem
quem obedeça. Naturezas iguaes não podem admittir

primazias entre si, nem imposições de deveres.

Cessa finalmente, e torna-se impossível a moralidade,

porque não ha bem nem mal, e todo o acto e pensa-

mento é a modificação da essência divina. As desor-

dens, as villanias e infâmias, postas fora de qualquer

castigo, a justiça e virtude exautoradas de seus méritos
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c glorias e recompensas, uns e outros são o fatal e illi-

niitado desenvolvimento da substancia única, sem diver-

sificarem dos movimentos da nossa esphera e dos plieno-

menos da universalidade dos mundos.

Justissimamente os homens qualificaram de impio, e

confundiram com atheismo este systema. E' certo qúe,

para dar tudo a Deus, tudo lhe tiram.

Para lhe dar universal poder, impõe-lhe uma radical

impotência. Supprime-o : isto é que é o real. Impossibi-

lita-o até ao extremo de lhe não deixar uma só quali-

dade, nem um sentido adequado ao seu nome.

O mesmo acontece com a humanidade : tira-lhe tudo

de que pendiam a honra e direitos d'ella. Espessa as

nuvens que a rodêam e obscurece-lhe os mysterios. Jus-

tifica todas as inclinações, destruindo a razão da lu-

cta.

Tira os motivos ao soffrimento, identificando-o com a

natureza divina. Deixando porém entregue o homem á

realidade do combate e da dôr, supprime-lhe a espe-

rança e a recompensa. Para fazêl-o Deus, sequestra-lhe

tudo que pode eleval-o, sustental-o, e consolal-o como

homem : consciência, vida moral, religião, e immortali-

dade. Em uma palavra, annulla-lhe a acção n'esta vida

para lhe destruir a personalidade na outra.

Um espiritualista moderno resumia n'estas palavras a

essência do pantheismo : « A immortalidade que nutre

as esperanças do género humano, a que a alma religiosa

pede á bondade divina ; a immortalidade que levanta o

fraco e o desgraçado irradiando sobre sua miséria actual o

reflexo consolador d'um mfelhor destino, é a immortali-

dade da pessoa
;
que o género humano não conhece duas
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espécies de immortalidade d'alma. Para elle, a morte

da consciência é a morte de tudo *. »

O único ensinamento fecundo que o pantheismo deixa,

é fazer vêr a luz de suas contradicções e absurdos, que

se Deus livre é a melhor explicação do phenomeno da

creação, a vida futura é o desenlace mais plausível dos

problemas da vida presente
; e que na magnifica e gran-

diosa collecçào de verdades a que o bom senso e a ex-

periência do género humano presta culto, o principio

melhor fundado em suas premissas, e o mais lógico em
suas conclusões é ainda aquelle que proclama Deus crea-

dor, e o homem, immortal.

1. Saisset, introd. ás obras de Spinosa. — Vfija, como refutação mais completa
do pantheismo, o mesmo auctor, Ensaio de philosophia religiosa, J. Simão, a Reli-

gião natural.



CAPITULO m

METEMPSYCOSE

^ llOMEJí, investigando esforçadamente a ver-

^|Á°dade que elle queria conhecer, incerto de

sua origem, e inquieto por amor do seu

r^ fim, quiz por vezes elevar-se acima dos sys-

temas e instinctos materiaes. Impellido pelo

desejo de explicar sua nativa fraqueza, sua

inclinação ao mal, suas imperfeições, e futura

sorte, e ao mesmo tempo a bondade e justiça

de Deus, foi pedir a uma theoria menos grosseira, á

metempsycose, a solução do seu problemático destino.

As mais antigas nações, egypcios e Índios, os mais emi-

nentes philosophos, Pjtliagoras, Platão, e Plotino, liga-

ram-se mais ou menos áquellas doutrinas que os com-

mentadores árabes, com Averrhoes abraçaram na idade

media, e muitos utopistas * remoçaram em nosso tempo.

Segundo este systema, não é a vida tex-restre a única

1 . Fournicr com a sua escola, e depois Jcan Reynaud.
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provação que temos de soífrer. A existência total do ho-

mem comp3e-se d'uma cadêa de provações, e transfor-

mações indefinidas. Qualquer que tenha sido o seu pro-

ceder, não tem que passar por penas eternas. As almas

criminosas tem sempre a liberdade de se arrepen-

derem e expiarem suas culpas. As almas justas, nas

phases posteriores a que estão sugeitas, também po-

dem decahir de Sua justiça resvallando ao mal. Pelo

que, segundo a graduação do seu mérito adquirido

ou perdido em cada vida successiva, as almas sobem e

descem os diversos degráos de intelligencia, virtude, e

felicidade.

Taes são as idéas communs de todos os sectários do

dogma da metempsycose.

O máximo numero d'elies, passando para áquem da

presente vida, crêem na preexistência das almas, e col-

locam a vida terrestre, já não na origem, mas em meio

das transformações que cada existência está destinada a

operar. Admittem muitos que, primordialiiiente existiu

uma vida ideal e superior de que as almas actuaes ca-

hiram por sua culpa.

Outros, descimosos da vida anterior, passaram além

da vida presente, e admittem : ou qae as almas, após

certo numero de provações, alcançam a vida beatifica

para sempre ; ou que nunca deixarão de serem prova-

das, atravez d'uma cadêa de transformações eternas, sem

paragem nem fim.

Sem duvida estas engenhosas opiniões podem assigna-

lar um progresso sobre o materialismo j mas por isso não

deixam de ser menos inacceitaveis, e contrarias ás no-

ções da imraortalidade, sendo que não offerccem nenhuma
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séria solução, e se despendem em hypotheses estéreis e

infundadas.

De feito, o essencial principio sobre que assenta a me-

tempsycose, — principio que nào podem deixar de re-

conhecer mormente aquelles que admittem vidas ante-

riores — é a ausência da memoria em cada uma das

provações que atravessam as almas. Aqui está ura prin-

cipio que importa a redonda negativa da imm.ortalidade

:

redul-a a uma vã palavra, e o mesmo é destruil-a. Em
verdade, os partidários da metempsycose, a maior parte

dos philosophos espiritualistas consentem na immortali-

dade da substancia; mas ao mesmo tempo a tornam il-

lusoria, tirando-a ao individuo que elles supprimem. E'

que a personalidade acaba logo que elles lhe tiram a

faculdade de recordar-se. ísão ha diíferença entre dous

seres que vivem um depois do outro, e o mesmo ser que

persiste modificando-se, mas sem consciência de sua iden-

tidade. Já não é a mesma vida que se continua : é um
ser novo, uma vida nova que principia a cada. pro-

vação.

Que monta pois que seja a mesma substancia que per-

manece? A substancia que é, senão uma chimera, um
vazio de sentido, um puro nada, quando com a vida se

lhe separa o pensamento, a consciência, a memoria e o

sentimento da identidade, quer dizer, todos os attribu-

tos que a caracterisam ?

Que, depois, consoante a diversidade das hypotheses,

revivamos com outra forma humana, ou enti^mos em
corpos danimaes collocados em degráos mais ou me-

nos elevados na escala dos seres, ou que, por conje-

ctura mais engenhosa ou mais brilhante, sejamos trans-
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1

feridos a outras cspheras, e nos convertemos em meteo-

ros que resplendem nos horisontes, ou nas estrellas que
scintillam no firmamento, e que desfarte, subamos de
mundo em mundo atravez das regiões incomraensura-

veis do espaço, o resultado vem a dar no mesmo, por-

que nos extingue. Que nos importa a nós, os que, a esta

hora, vivemos e sentimos, termos sido ha mil annos
planta ou mineral, espirito ou matéria? Que nos im-

portam essas metamorphoses todas que, sem sentimento
nem sciencia, havemos de passar, já animal da terra,

já pássaro do ar, agora habitante do globo, logo astro

do firmamento, depois cidadão d'uma esphera celeste?

Não teremos nada commura comnosco mesmo. Ura novo
ser poderia sahir de nosso espirito ou corpo. A idéa, o
eu, teria desappareeido. Ora a memoria é antes de tudo
que forma e justifica a personalidade.

Diz-se porém, que na vida actual, a moléstia, a des-

ordem dos órgãos, pode eclipsar a memoria, sem que a

entidade padeça? De certo. Mas em tal caso, que fica

sendo o homem ? Descáe na demência ou na morte, na
destruição do corpo ou do espirito

; além de que, se a
causa momentânea e extra-natural que lhe avexava o

pensamento vem a remover-se, o eíFeito cessa logo : a
memoria recobra-se completa com a vida e intelligencia.

Insistem e dizem : a alma, perdendo uma de suas

faculdades, tanto pode permanecer a mesma, que vós,

pretendendo n'outra vida, determinar-lhe definitivamente

o destino, depois duma só provação, lhe tiraes ao mesmo
tempo, a faculdade do mérito e demérito n'esta vida,

isto é, o livre arbítrio, e não obstante, pretendeis não
attentar contra a identidade da pessoa.

12
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Entretanto, no vosso próprio systema o homem dei-

xava de ser o mesmo ser, logo que o privastes do prin-

cipal entre os seus attributos, tolhendo-lhe a liberdade.

Objecção speciosa, que tem fácil resposta.

Deus,' o Ser por excellencia, não possue a plenitude

do livre arbitrio, bem que elle não possa augmentar nem

diminuir seu mérito e gloria, iem que elle não queira

nem possa querer senão o bem? O livre arbitrio será

tirado ao hcfmem neste mundo, pelo facto de lhe não

ser licito negar o explendor do sol? Pela mesma razão,

elle ficará completamente no céo, onde poderá ampla-

mente exercitai'-se na legitima escolha e discernimento

dos gosos. Kão serão as almas então as mudadas, serão

as condições e circiunstancias de sua nova vida
;
e o

Hvre arbitrio lhes ficará sem que eUas possam appli-

cal-o em sentido inverso ao seu sublime destino. Os

bemaventurados que virem e gozarem o tem, não pode-

rão inclinar sua vontade ao mal; os reprovados, engol-

phados no mal, não poderão querer o bem, que não

podem alcançar, e que só hão de ver, como pezar e

desesperação irremediável.

Ao passo que, a metempsycose d'este modo allue

desde os alicerces o principio da immortalidade, não é

mais feliz quando trata de designar o termo próprio que

seus adeptos se propõem. Se elles querem que ella seja

um castigo, se, no entender d'elles ella serve de expia-

ção ás faltas d'uma vida precedente, se a distincção,

supprimindo a theoria christã da culpa original, a dar

conta da queda do homem na terra, o castigo que eUa

impõe cessa de ser justo, applicado a uma alma que per-

deu a memoria, na qual já não ha consciência da sua
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condição anterior, nein sabe porque soíFre, nem por

que é castigada. O mérito ou demérito passado desap-

pareceu, vicio ou virtude d'outra existência, sumiu-se

com o sentimento da personalidade.

Entrará alguma vez no espirito d'um desgraçado que

elle está soífrendo na terra um justo castigo, por que

n'um outro mundo, e com outro nome, e em virtude

d'uma lei abolida, com uma outra forma que não se

sabe qual foi, elle perpetrou um crime de que elle não

tem, consciência nem remorso?

Porém, se a razão do homem, em nome da justiça,

repelle semelhante castigo, menos poderá admittir o aca-

bar-se a felicidade merecida e adquirida. E' que, pela

triste lógica do systema, para abolir a eternidade das

penas foi necessário igualmente renunciar á eternidade

das recompensas.

Claro é que, segundo a metempsycose, quem mere-

ceu o premio, e se acolheu ao seio de Deus, e gosou

sua presença, perdeu a felicidade ! Chegado ao ponto

em que todos os desejos do homem se satisfazem, eil-a

perdida, a felicidade !

Mas o natural sentimento que nos impulsa áquelle

supremo destino, cumprir-se-ia, se, depois de conhe-

cermos a felicidade, receássemos perdel-a, e não tivés-

semos certeza de possuil-a infinitamente ? Isto não seria

felicidade se lhe temêssemos o fim, e o receio contraba-

lançaria o goso.

E, demais d'isso, d'onde nos ha de vir a privação?

Seria preciso que Deus nos tirasse o que nos deu, mu-

dando sem motivo de resolução a nosso respeito — pois

que no céo, e em presença de suas perfeições, seria im-
*
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possível nutríi"mos o pensamento de oíFendel-o — ou en-

tão cessamos nós de querer ser felizes : supposição não

menos impossível
;
por que seria impossível a saciedade

onde não houvesse fadiga ou dissabor. Sobranceiros a

toda a mudança, em virtude da elevação de nossa na-

tureza, quanto mais virmos Deus, mais a elle nos ha-

vemos de unir, mais saborearemos as suas perfeições

sublimes, menos possível será o apartarmo-nos ^

Com ardente convicção, isto exprimia um grande

sancto que ao mesmo tempo foi um dos maiores phílo-

sophos ^. Impugnava elle aquella mesma doutrina, que

reapparece, como todos os erros, nas diversas phases da

historia do mundo. E exclama : « Que piedoso ouvido

poderá sem indignação consentir que lhe digam que,

depois de termos acabado por entre os mais tristes in-

fortúnios o transito d'esta vida, após longa carreira de

agonias e provações ter sido fechada pelas expiações da

sabedoria e da verdadeira religião, já quando, emfim,

exalçados á presença de Deus, nos fôr permittido gosar

a bemaventurança em contemplação d'aqueUa incorpórea

luz e immudavel immortalidade, cujo amorján'este mun-

do nos abrasava, consentiremos dízerem-nos que teremos

de renunciar um dia a tanta gloria, e cahir do fastígio da

eternidade, da verdade, e da felicidade, para voltarmos

ao cárcere d'esta mortalidade abjecta, d'esta vergonhosa

ignorância, d'esta triste escuridade em que perderemos

novamente Deus, procurando venturas em puros char-

cos . . . Deplorável demência ! Quem ha de ouvíl-a

!

quem ha de crêl-a ! quem poderá soífrel-a ! »

1. S. Thomaz, Sum. contra genl., lib. iii, cap. lxii.

2. Sancto Agostinho, Cidade de Deus, liv. xii, 20.
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A mêtempsycose, como todos os systemas imaginacTos

pelos homens, vae a pique nas mesmas restingas de que

procura fugir. As suas soluções, em vez de simplifi-

cal-os, enreda os problemas ; de modo que os próprios

argumentos d'ella contra si revertem. Premida pelas

diíiiculdades que a cercam, é apertada por este dilem-

ma de que não pode escapar-se

:

Se as transformações porque ella faz passar a alma,

duram somente certo espaço de tempo, porque é que

não se prolongam, ou não terminam mais cedo ? Em
ambos os casos, o termo que se lhes assigna é ar-

bitrário e sem fundamento. A ultima provação será

sempre a decisiva, e incon-erá na mesma censura que

se faz á prova única ; e não seria então melhor ficar

simplesmente na primeira, sem embaraçar-se n'uma se-

rie mais ou menos numerosa de transformações ?

Se^ ao revez, a passagem d'um corpo a outro, de pro-

vação a nova provação, d'um mundo a outro differente,

deve prolongar-se até o infinito, segue-se que nunca

ha de encontrar-se o fim, teremos uma eternidade de

caminho em vez de uma eternidade de repouso, eterna

lucta em logar de eterna recompensa.

A esta segunda hypothese é que prende a escola mo-

derna. « Não pode haver fim ás provações das almas

;

hão de passar successivamente a corpos novos durante

a eternidade » — diz um philosopho contemporâneo *,

recusando ver quanto é mais simples, natm'al e lógica

a eternidade christã, em comparação d'uma eternidade

sem descanço, sem fixidez, nem fim.

No que diz respeito á moral, a metempsycose offerece

1. Jean Reynand, Céoe terra.
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consequências repugnantes. Priva de sancção alei, sem

exceptuar a natural. Despoja o bem e o mal d'aquelle

caracter absoluto, que marca, ao mesmo tempo, seu an-

tagonismo e realidade.

Em tantas vidas successivas por que o homem deve

passar, não pôde, quando lhe praz, sacrificar uma d'el-

las á satisfação de seus mais depravados appetites, ao

despotismo de suas mais grosseiras paixões? Se o mal

o seduz, se o gozo sensual o fascina e arrasta, deixal-o

ir á sua vontade ! O que elle tem a fazer é um calculo

;

o que perder pôde rehavel-o ; na provação seguinte, terá

ensejo de encontral-o. O peior que pôde acontecer-lbe,

será, atravez das muitas vidas que ha de viver, ir indo

de queda em queda, até elle mesmo achar que é tempo

de subir do abysmo, ou então ir indo mais devagar

até á extrema em que tem de bater cedo ou tarde. E
n'estas duas hypotheses, pôde o vicio, sem grande pena,

dar-lhe pabulo aos seus desejos e augmentar-lhe as fa-

culdades do gozo. Ao mesmo tempo, que os virtuosos

não hão de ter estimulo que os anime, salvo uma recom-

pensa indefinida, hypothetica, transitória, a qual, em
cada provação, pôde deixar cahir o justo do ponto a

que elle tinha subido.

Por derradeiro, pelo que toca á vida presente, a me-

tempsycose que é, senão uma doutrina fatalista, uma
consagração de todos os êxitos, um desafio ultrajante á

desgraça ? Vôs que tendes quinhão de amarguras n'este

mundo, soffrei ; é porque peccastes antecipadamente.

Porque vos pranteaes ? Devieis sofFrer, recebestes o que

havieis merecido ; a dôr é o vosso salário. Em quanto

aos ricos, em quanto aos felizes d'este mundo, estão no

I
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seu direito de gozar ; a felicidade é-lhes uma recom-

pensa legitima. Os bens d'esta vida são a parte mais

solida da sua remuneração.

Deixal-os gozar a seu talante ! Loucos seriam elles se

arriscassem as suas delicias a favor d'aquelles que não

foram dignos d'ellas. Antes de mais nada, tratem de as

conservar. Se do alto de sua prosperidade e grandeza,

insultam e desprezam os outros homens, fazem muito

bem, o direito da felicidade é exclusivo d'elle?. A pie-

dade, a sympatbia, que poderia commovêl-os do infor-

túnio de seus semelhantes, e leval-os a um rasgo de be-

neficência, isso seria quasi uma injustiça : não podem ir

desarranjar uma ordem de coisas regular e legitima.

Está julgada a metempsycose por estas consequências.

Summariando : é um systema que derranca a moralidade

n'esta vida, arranja chimeras para idear existências an-

teriores
; e, na serie de transformações futuras, dissabo-

rêa á virtude, supprime o temor do castigo, torna inú-

til a supervivencia, e illusoria a immortalidade.



CAPITULO IV

o SYSTEMA DO PROGRESSO CONTINUO

ARECE que o espirito humano, construindo^

) destruindo, e reformando theorias, ensaiou

> todas as tentativas no propósito de privar

V^?^?"'^'0 homem de seus immortaes destinos.

l\ Eis-aqui um systema, que, sem negar um fim

á vida humana, faz que esse fim desça do eéo

%is á terra, e transfere- o do homem á humanidade.
i

Dá ares de pertencer ás modernas escolas; e,

em verdade, é coevo dos antigos erros. Separado ou

unido, admitte os instinctos do materialismo, as trans-

formações omnímodas da metempsycose, o absorvimento

individual do pantheismo. Emparelha, portanto, com as

aspirações sensuaes que desviam o homem de seus su-

periores horisontes, e o entregam aos impulsos da ma-

téria para se aperfeiçoar, dão-lhe as delicias em vez dos

deveres, dão-lhe ao corpo a supremacia, e aconselham-

Ihe a utilidade em vez da verdade e da justiça.

Conformemente a systema tal, o homem, não tem

para que anhelar vida futura, se o seu destino é todo

terrestre. No globo é que está o céo, não é fora do

i
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mundo. Aqui é que o homem cumpre sua missão, e gira

no circulo dos seus destinos. Aqui morre, e aqui renasce.

Aqui está, e estará sempre. Ao desapparecer d'aqui,

logo se transfigura. E, entrementes, a humanidade lá vae

indo seu caminho. A vida geral, cada vez mais esclarecida

e feliz, manifesta-se nas diíFerentes vidas de cada homem,

e nas successivas vidas de cada geração. Nenhum ser se ex-

tingue, nem transporta a outro ponto. Cada homem é

humanidade ; cada existência pessoal coopera e aquinhoa

do geral aperfeiçoamento. As misérias do presente são

as sementes do porvir. As dores particulares, os soíFri-

mentos locaes, os afFectos individuaes, as imperfeições

nada são em presença do progresso que se realisa in-

cessantemente, e da perfectibilidade que se desenvolve

e adianta. Ou melhor diremos tudo é bom, tudo é justo,

é tudo verdadeiro, por que todas as coisas conspiram ao

fim. Prazeres, fraquezas, egoismo, e até os vicios nada

empece á marcha da humanidade. A final, como coroa

do systema, a religião que nos dispensa de futuro, re-

colherá a herança de todas as theorias, de todos os do-

gmas, factos e idéas. Novos entes, reproducção das ge-

rações precedentes, sempre melhbradas^ cada vez mais

felizes, e progressivamente aperfeiçoados, hão de ser

os fieis d'aquella religião que tem de abranger um dia

o universo.

D'este modo, a religião que nos promettem nada terá,

Deus nem culto ; a fatalidade será a lei única, a terra

o fim miico, o homem será ao mesmo tempo idolo, ado-

rador e pontifico.

Apresentam-nos, pois^ por alento e guia, um systema

no qual se desconhece a decadência da espécie, e a res-
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ponsabiliclade do individuo, e os méritos pessoaes: sys-

tema em que a humanidade progride, levada por irre-

sistivel attracção, tanto na pequenez como na -grandeza,

na cobardia como no egoismo, nas paixões brutaes como

nos instinctos nobres. Tudo é necessário e legitimo. Não

ha mentira nem verdade, nem virtude nem crime. Tanto

vale Nero como S. Paulo, verdugo e victima, atheu e

crente^ scelerado e justo, importa o mesmo. Cada qual

conduz fatalmente a sua parte ao progresso. Seja qual

for o caminho, o homem segue a natureza por guia.

Poderão offerecer-lhe em seu caminho o bem, dizendo-

Ihe que é seu interesse ser virtuoso. Mas isto é o ra-

ciocínio de Epicuro ; mas se elle se acha feliz na agita-

ção do vicio, quem o forçará á quietação da virtude?

« Debalde se dirá que o homem, entranhado na huma-

nidade, se empenha no progresso do ser collectivo cuja

j)arte elle é ;
que se ame a si amando seus irmãos ; se

os desama, a si se prejudica; se os despoja, empobre-

ce-se ; bem que exteriormente rico é pobre no fundo da

alma ; creado para amar seus semelhantes, mutila-se

amando só as coisas ; creado para conhecer e sentir,

deixa soffrer o ente em si, se se priva d'aquelle sentir

e conhecer
;
que ainda mesmo não sentindo a dor não

está seguro de não soffi.'er * ; e que por consequência, o

interesse próprio deve leval-o a evitar o mal e praticar

o bem. »

Triste subtileza que pode acabar por enganar aquelle

que a inventa, mas que não logrará ninguém, nem con-

terá o soberbo, o ambicioso, o malvado ! Calculo vão

1. Pierre Leroux. Da humanidade, p. 184.



o SYSTEMA UO PROGRESSO CONTINUO 171

que tende a justificar indistinctamente as acções, tor-

nando cada juiz interessado em sua própria causa, e

arbítrio para optar entre as consequências que o mal

lhe acarreta durante a vida, e as outras que, mais tarde,

poderá sentir collectivamente como humanidade !

Assim privada a lei, caracter e sancção, acabou-se a

possibilidade da vida futura, pelo menos na accepção

que a lingua vulgar dá áquella palavra. O homem, sem

o saber nem querer, concorre a um fim em que é absor-

vido, e perde a individualidade. As partes deixam de

ter valor intrinseco ; o todo sómenter é digno de consi-

deração. Cessam de existir as pessoas ; fica simples-

mente a communidade. E' supprimido o real para ce-

der o logar ao ideal, desapparece o ser, e a vida passa

ao symbolo.

Podem os homens ser ignorantes : que importa ? Fa-

zem parte d'uma humanidade prenhe de sciencia univer-

sal. Podem ser desgraçados : que importa ? A humani-

dade, que os encerra, trasborda de esperança e felici-

dade. Hão-de morrer : que importa ? A humanidade não

morre. O todo, por tanto, contém o que nenhuma das

partes contém : luz, bem, felicidade, immortalidade. E'

o homem, com razão e consciência individual, sacrifi-

cado á generalidade que não sente nem vive pessoal-

mente. Morrem os membros, em honra d'um corpo ima-

ginário, que de existência só tem o nome.

Se o svstema progressivo e humanitário cahe, como

principio, não ha sustental-o melhor em presença da

historia e dos factos. Não ha observação verdadeira que

nos mostre a humanidade seguindo caminho indefiniti-
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vãmente progressivo, de luz a luz, de virtude a vir-

tude, de perfeição a perfeição.

Percorramos os annaes do género humano, desde a

sua origem; examinemos o estado physico, intellectual,

e moral do homem nas differentes épocas históricas, e

avaliaremos o caracter da progressão continua, que al-

guns attribuem á humanidade. Por onde quer que o ho-

mem passou, encontraremos luctas, victorias, derrotas.

Diversos serão os resultados
; veremos os bens confun-

didos com os males. Aquillo mesmo que os utopistas

proclamarem o êxito feliz, e saudarem chamando-lhe

progresso, a experiência dos antepassados lhe chamará

decadência e degradação.

Os multiplicados e invariáveis aspectos dos factos não

se ajustam ao sjstema absoluto e rigoroso.

E' certo que, debaixo do ponto de vista material, te-

mos visto realisarem-se maravilhosos phenomenos. Ma-

gnificas invenções, ás quaes prestamos homenagem, mo-

dificaram vantajosamente as condições coi'poraes da vida.

A época actual conhece muito melhor os processos do

bem-estar
5
gosa com mais requinte as delicias da vida.

Descobriu remédios desconhecidos. Prolongou a existên-

cia d'algumas crianças débeis, e augmentou em certo

numero d'annos a quota da vida media. Deu bálsamo

a alguns soffrimentos, e fez desapparecer alguns males.

Mas, somos nós acaso mais fortes, mais vigorosos e me-

lhor constituídos ? Ferem-nos menos as dores pungen-

tes? Soffremos menos agonias na enfermidade? A morte

com os seus horrores, acaso nos fulmina menos em to-

das as idades,' classes e posições? Ganhou-se alguma

coisa, em força, resistência e vitalidade? Perguntêmol-o
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a nossos pães ; e sem investigar os poderosos effeitos da

natureza primitiva, ousaremos dizer que, pelo que toca ao

vigor corporal, estamos ao nivel de nossos avós de ha

cinco ou seis séculos, ou que as populações degeneradas

das nossas cidades industriaes igualam os robustos al-

deãos das mais incultas idades?

Civilisação material, como poderemos applaudir tuas

conquistas, sem fecharmos os olhos diante dos teus re-

sultados! Que suspendeste ou mudaste nas leis geraes

do mundo ? Subtrahiste-nos ao despotismo d'ellas ? De-

fendeste-nos do mal, privilegio amargo da nossa natu-

reza? Melhoraste a intempérie dos climas, a inclemên-

cia das estações, os calores ardentes, os frios geladores,

as tempestades calamitosas, e as demais condições athmos-

phericas tão contrarias á nossa organisação ? A terra,

graças a ti, deixou de reclamar o trabalho e o suor do

homem para sustental-o ?

Não, nem a natureza que o governa, nem a terra que

o sustenta, nem o céo que o cobre, nem o ar que o cerca

nada modificaram nas leis originaes ; e ninguém conse-

guiu ainda ajuntar uma feição ao seu rosto, um ponto

á sua estatura, um dia á sua vida. Os teus progressos

raateriaes offerecem ao homem mais desejos que reali-

dade de gosos, mais appetites que satisfações de praze-

res. Segue, porém, teu caminho, se podes consolar uma
miséria, e dulcificar uma amargura. Mas em quanto

vaes ao industrialismo mais aperfeiçoado, o homem,

sempre o mesmo, caminha incessantemente, atravez de

muitissimos dias de dor, ao inevitável sepulcro.

Valeremos nós mais intellectualmente ? São mais vas-

tos nossos espirites, mais justas nossas idéas, mgis des-
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envolvidas nossas faculdades ? Se, no domínio dos co-

nhecimentos naturaes, nas diversas regiões da sciencia,

em tudo o que depende da observação e experiência

pratica, havemos realisado conhecimentos importantes

que nossos pães não tiveram, ganhou com isso real-

mente o nosso espirito mais elevação, extensão e pro-

fundeza? Não fallando já d'aquelles luminosos sécu-

los da historia, em que, para modelo de todas as ida-

des, se desenvolveram as mais admiráveis faculdades do

espirito humano ; não fallando já d'aquelles homens in-

signes que em diversas épocas, sem duvida raríssimas,

appareceram em grupos mais ou menos numerosos :
—

consideremos o termo médio actual das intelligencias,

não digo já na universalidade do mundo, em que os

selvagens occupam tão grande espaço, mas nos paizes

mais civilisados, desde o predomínio das classes medias,

e vejamos que progresso se realisou pela rectidão do

juízo, elevação das ídéas, hrmeza da razão, energia de

caracter, e nobreza de sentimentos.

Emíim que superioridade adquirimos na ordem moral,

a mais importante? Temos maior aífecto á virtude, se-

duz-nos menos o egoísmo, abrazam-nos e arrastam-nos

menos paixões ? A geração actual, em perpetua lucta

de bem e mal, emprega mais vivos esforços para vencer

a ladeira das suas más inclinações ? As noticias dos tri-

bunaes provam que diminuíssem consideravelmente os

delíctos, crimes e reincidências? Ha pouco ainda inau-

ditas perversidades pertiu'baram o mundo. Nas entra-

nhas das massas fermentam sempre paixões terríveis.

As multidões obedecera aos mesmos instinctos brutos, e

o mesmo furor bestial as embriaga. O roubo, o homici-
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dio, O sangue seduzem-nas com a mesma força. As re-

voluções hasteam sempre cabeças sanguentas em suas

armas, e tripudiam em volta dos esquartejados mem-

bros de suas victimas. A paixão do gozo, custe o que

custar é cada vez mais invencivel. O mundo estaria no

perigo de perder-se a cada hora se os diques que re-

prezam a onda destruidora fossem instantaneamente le-

vantados. Os sopbistas correm parelhas com os tyran-

nos : tanto valem os perpetradores das usurpações como

aquelles que as incensam e justificam. O dominador, ou

elle se chame César ou povo, não é menos servilmente

adorado. Caim pensa sempre em matar seu irmão, e

Dalila pensa atraiçoar o homem que ella seduziu. E na

renovação incessante das cidades, povos e impérios, a

crueldade dos spartanos não se amolece, nem a levian-

dade dos athenienses se fixa, nem a velhacaria dos car-

thaginezes se emenda, nem o orgulho dos romanos se

dobra.

Natureza humana, apezar dos teus fhuribularios, e

também de teus detractores, serás sempre a mesma,

apta para o bem e para o mal, ora j)raticando actos

heróicos, ora escrava de vergonhosos appetites, a reve-

zes angélica ou infernal, victoriosa ou subjugada! Que
o teu viver glorioso não é o repousar do triumpho, é

um batalhar sem fim.

AqueUe moderno philosopho tão sympathico e emi-

nente ao mesmo tempo, julgava como nós os factos,

quando contemplando tristemente o espectáculo do mun-
do, e não vendo luz após nem avante do homem, e suc-

cederem-se as gerações ás gerações sem aclarar-se o

mysterio, perguntava : « O que será a nova civilisação ?
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Conquistará o mundo, ou, como todas as civilisações,

crescerá para morrer ? A humanidade rodará eterna-

mente no mesmo circulo, ou irá avante ? Ou, como mui-

tos pretendem, irá ella retrocedendo ! Porque já se jul-

gou que a grande luz fora ao principiar
;
que, de tans-

missão em ^ansmissão, aquella luz se fora apagando, e,

sem darmos tempo caminhamos á barbaria pelo caminho

da civilisaçào. » E então, como assombrado, declarava

que : « O homem se perde em face dos seus problemas *. »

Um outro partidário enthusiasta da razão ^, como não

visse na historia nem ainda na natm-eza aquelle pro-

gresso continuo que nos decantam como immortalidade

da espécie, diz com palavras igualmente sublimes, bem
que menos philosophicas : « E' o delirio da perfectibili-

dade indefinida e da felicidade sem limite sobre a terra

que não é, nem foi, nem será jamais senão um sepul-

cro branqueado entre dois mysterios ^.

Eis-nos bem longe do progresso continuo erecto cm
axioma do apôi'feiçoamento indefinido posto como do-

gma absoluto. Não entendemos o que seja fim ideal

para o qual caminha infallivclmente a humanidade. A
terra, não se aquieta debaixo de nossos passos, nem o

céo se illumina diante dos nossos olhos. O que vemos,

é um circulo em que giram incansavelmente os nossos

instinctos e paixões. A humanidade vale tanto como

nós : é santa, se somos puros, manchada, se somos vi-

ciosos. As nossas culpas a degradam, as nossas virtu-

1. Jouffroy, < Do problema do destino do homem, > Miscellaneas philosophicas,
pag. 317.

2. Lamartine.
3. Era o mesmo pensaracnlo de Leibnilz, engenhosamente expressado em meio

das suas theorias d'optimismo. Em uma carta á eleitora de Brunswick, diz : « Ten-
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dcs a honram. Não lhe pertence a ella a coroa ou re-

compensa ; é a nós, que lhe damos o merecimento. Ti-

rante isto, o mais são illusoes e devaneios.

Não é, pois, a terra o termo, é o caminho. Não é o

fim, é o combate.

A humanidade compõe-se de vidas ; não é ser pes-

soal. O qvie ahi ha real somos nós
;
quem deve progre-

dir é a nossa individualidade. Não lastimemos nossos

pães, nem invejemos nossos filhos: cuidemos de nós;

isto não é egoismo : é sabedoria e bom senso. Se o pro-

gresso continuo e indefinido não é a lei fatal, a condi-

ção necessária^ o direito absoluto da humanidade, são

obrigados os individues, bem como as nações, por con-

sciência e razão, a melhorarem-se e aperfeiçoarem-se.

Diligenciemos com trabalho e caridade o progresso ma-

terial, com estudo e sciencia o progresso intellectual

;

eis uma legitima obrigação. Mas esta diligencia está ao

cuidado da liberdade ; e o exercicio de tão preciosa e

delicada faculdade repugna profundamente a sjstemas

imperativos, a consequências fataes, e regeita como ab-

surdo o pensamento de impor á massa o que depende

dos indivíduos. Está pois aberto o caminho do progresso,

chamando nossas esperanças e esforços. Porém, não é

o systema humanitário que nos encaminha.

Se alguma doutrina mais perfeita melhorou, engran-

do em vista somente a razão, podemos duvidar se o mundo se vai aperfeiçoando, ou
retrocede periodicamente, ou, se, a respeito de tudo, estaciona na mesma perfeição,

bem que se nos aíTigore que as partes se troquem e que umas vezes sejam umas, e ou-
tras vezes sejam outras as perfeitas. E' pois matéria contenciosa se todas as creatu-

ras proj^ridem ao menos até ao termo de seus períodos, ou se ha d'ellas que perdem e

retrocedem sempre, ou finalmente se as ha que no termo de seus períodos descobrem
não ganhar nem perder

; pelo mesmo theor que ha linhas que avançara semjjre, como
a recta, e outras que giram sem avançar ou recuar, como a circular, outras que gi-

ram e avançam ao mesmo tempo, como a spiral, outras finahnente que retrocedem de-

pois de terem avançado, ou avançam depois de ler retroi-edido, como a? o\aes.

13
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deceu e nobilitou a humanidade, foi restaurando, depu-

rando e santificando os individuos. Essa ensinou-nos,

já não a exaltar a natureza humana, mas a dirigil-a

;

não a glorifical-a, mas a submettêl-a ; não a dar perfei-

ções á matéria, mas a realisar, primeiro de tudo o pro-

gresso da verdade e do bem ; não, em summa, a despertar

egoismos e delicias, mas a inaugurar para todos o reino

do direito e da justiça. Ahi é que está a verdadeira

noção do dever sanccionado, a peleja com seus perigos,

a virtude com seus prémios. Em breves tei'mos, quem

marcou ao homem seu destino, á vida seu fim, aos in-

fortúnios seu termo, á justiça sua coroa, e á morte a im-

raortalidade, foi ella.



CAPITULO V

o NATURALISMO

MAIS grave questão, influente sobre a so-

lução do problema do destino humano, é,

talvez, a do sobrenatural, questão de conse-

^7^^^ quencias tão importantes que é hoje a inquie-

tadora dos ânimos. E' ella a these que entra em
^ tudo abrange a religião, philosophia, e humani-

dade. E', digamol-o afoitamente, a chave que

|fíb^'Ér fecha ou abre as portas da vida futura.

Nada ha, nada se passa, fora d'este mundo, e das

leis que o regem ? Nada ha, fora da intelligencia do

homem, dos sentimentos e idêas que elle percebe? Es-

tamos, por ventura, encerrados no tempo e no espaço

como em circulo infrangivel que nos tolhe e angustia?

O maravilhoso, o milagre é real e absolutamente im-

possivel, por estar fora da natureza e leis conhecidas ?

A religião, pelo conseguinte, cora todos os seus ensina-

mentos e revelações, deve ser tida em conta de simples

facto natural, sujeito ás regras dos outros factos, e ás

leis inseparáveis do espirito humano ? Sim : — procla-

mam-no os adversários do sobrenatural — uma ordon\
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de coisas única, a natureza já physica, já moral, go

verna o mundo ; as leis que o regem, immudaveis e ne-

cessárias, não consentem que, independente d'ellas, possa

nascer e produzir-se alguma coisa. A' razão, que é parte

nesta ordem natural, repugna admittir verdades que a

sobranceiam, phenomenos que não sejam o desenvolvi-

mento regular das premissas que ella estabeleceu. A
evolução do intellecto humano interpreta, motiva, e tudo

explica. Ha, em nosso espirito e coração, idêas e sen-

timentos que voam comnosco ao infinito. Amor e ima-

ginativa levam-nos a Deus, como a sciencia e observa-

ção nos levam á philosophia. São dous processos diffe-

rentes, não intrinsecamente, mas nos resultados ; são

os mesmos na origem, e divergem na direcção. São pro-

ductos de duas faculdades que, até certo ponto, podem

excluir-se, dois methodos que podem repugnar-se mu-

tuamente; porém, não deixam de pertencer á mesma

catliegoria, natureza, e pessoa. Resumidamente, o so-

brenatural, inadmissivel como principio, deve ser reba-

tido como adverso á noção da natureza, que abrange

tudo que é, como também adverso ás condições do

finito, que só pôde existir segundo suas propriedades ne-

cessárias, e á essência divina^ que só pôde actuar com

suas leis próprias K

Taes são as principaes idêas dos adversários do so-

brenatural. Podem sahir com muitas variantes nos sjs-

temas que imaginam ou renovam, convisinharem mais

ou menos da verdade, ou distancearem-se d'ella mediante

abysmos. Todos, porém, no ponto de .partida, se unifor-

l. Estudos de theologia, philosophia, e historia. P. Matignon.
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misam admittinclo, sem discrepância, a existência e pus-

silidade de uma ordem natural única. As aífirmativas

d'elles^ que logo vamos examinar na generalidade, po-

dem abalar por atrevidas, e seduzir por cavilosas. Na
maior parte, são petições de principies, desfundamenta-

das, contrarias não só aos factos, á historia, e consciên-

cia da humanidade, senão que oppostas á razão, cujo

testemunho é seu único amparo d'elles ; e, além d'isto,

confusas, e avessas ao vero sentido das palavras e coi-

sas.

Antes de ir avante, observemos que a palavra « so-

brenatural » tem duas accepções distinctissimas : convém

deslindal-as a toda a luz, para evitar amphibologias.

Na primeira accepção, significa tudo que excede a or-

dem e leis do mundo physico, no qual vivemos. Mate-

rialistas, atheus, e positivistas formalmente impugnara

este sobrenatural.

Na segunda accepção, significa tudo que ultrapassa a

vida natural do homem e presume ordem superior ás

leis intellectuaes e moraes que nosso espirito fez para

seu uso, e reconhece. Os adversários d'esta segunda es-

pécie de sobrenatural, tentam refutar, senão o princi-

pio, pelo menos a noção pura e completa da immortali-

dade.

O que expozermos aqui intende, em parte, com os

segundos adversários do sobrenatural.

Um eloquente e ingenhoso professor, ha pouco, fez

sentir do alto da cadeira da Sorbonna o que tem o so-

brenatural com a Índole do espirito humano '
: « Nada

l. Saint-Marc Girardin, Curso oral de 1859.



182 A IMMORTALIDADE — SEGUNDA PAUTE

ha alii mais natural ao homem que o sobrenatm^al. i>

Os que o contestam declaram-se em guerra com a hu-

manidade, que não conhecem. O homem tem necessi-

dade de sahir dos limites terreaes que o abafam, da rea-

lidade que o violenta. Aspira o que vae no alto ; es-

tende mão e pensamento ao que está para além-vida.

O menino tanto se apavora do sobrenatural como do que

alcança com os sentidos ; mundo phantastico, génios,

trasgos, nada o assusta nem surprehende. A phantasia

de homem, que tanto lhe influe nas acções, e tão pode-

rosa lhe é sobre a vida, é, digamol-o assim, a mesma

faculdade do sobrenatural. A gloria para o homem de

annos, e para o heroe, é o aspirar a vida superior e du-

radoura.

Admittis a ordem natural visivel, e regeitaes o que

a ultrapassa. Assim regeitaes não só o maravilhoso,

que o invisível : que o homem, nas suas actuaes condi-

ções, tanto intende uma como a outra espécie. Vem a

dizer que, apartando vossas conclusões metaphysicas e

moraes, mais ou menos puras, a despecto dos dados

mais ou menos sãos e elevados de vossos systemas, re-

geitaes a religião revelada, e Deus, e Providencia, e

vida futura. Até certo ponto, realmente, o sobrenatu-

ral é a espiritualidade. Negar o sobrenatural, é negar

o ser de pm*a essência espiritual, e negar a alma. As-

sim resvalaes forçosamente ao materialismo ; e se lá não

cahis de todo é que pondes mascara ás palavras e der-

rancaes a lógica das idêas.

Além de que, as leis da natureza, única existência

que reconheceis, e declaraes immudaveis, são tão simples,

claras e comprehensiveis ? Como as definis ? Em que
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consistem? Acaso as entendeis? Quando principiam e

quando acabam? Onde está a causa intima e fazão de

suas funcções? Que regra seguides, quando sahis de

objectos puramente materiaes? Se admittis a intelligen-

cia, dizei-nos o que ella é ? Acaso a calculaes, mathe-

maticos? Já a pezastes, physicos? Dissecastel-a, phi-

siologistas? Como distinguis a alma da animalidade?

Que é a vida ? e o instincto ? e o sentimento ? e o pen-

samento? Questões que não podem ser resolvidas cora

o aprumo das affirmativas e subtilezas das distinc-

ções.

No que respeita á essência de Deus, íigura-se-nos

grandíssima temeridade marcar-lhe leis, e eternos limi-

tes ; declarar toda a ordem, acto e phenomeno, está fora

da vontade e poder do soberano ser
;
que elle não pôde

querer nem obrar diversamente d'aquillo que nós enten-

demos
;
que as leis geraes lhe bastam, e que elle não

tem direito nem poder de entrar ao alcance de nossa

vista, na ordem do miraculoso e sobrenatural.

E' certo que elle é o ente necessário e immudavel;

mas esta immudavel necessidade está em sua substan-

cia e attributos, e não no exercício de seu poder
;
por

quanto, se fosse variável em sua essência, seria imper-

feito; se necessitado em suas obras, seria limitado em
poder. Deus, por si mesmo independente, não pode ser

limitado nem dependente em seus actos. E' immudavel

;

mas pôde modificar suas obras, objectos estranhos á sua

sciencia.

Elle que, no seio da eternidade, creou o mundo, sem

duvida o mais espantoso dos prodígios, a mais maravilhosa

mutação, como é possivel que depois, regendo o mundo,
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se haja limitado a uma só ordem immudavel e natm'al,

6 se faça escravo das regras que impôz e leis que fez?

Estranha pretenção, quando o sobrenatural é neces-

sário para explicar tantas coisas, quando o mais racio-

nal e verosimil nos está afirmando que o sobrenatural

faz parte do plano divino! quando o incomprehensivel,

o invisível, o maravilhoso nos cercam por toda a parte

!

quando, perante a razão e consciência, são tantos os

factos que não podem naturalmente entender-se ! quando

o prezente, passado e o futuro são enigmas e abysmos,

sem o sobrenatural ! quando a creação é impossível, se

o regeitam! quando a immortalidade é gravemente pre-

judicada se o repellem!

Effectivamente, a vida futura está em grave risco de

nada ser para os doutrinários do naturalismo, sem ex-

cepção d'aquelies que se honram de respeitar os gran-

des princípios da lei moral. Em verdade. Deus é o fim

do homem; notem porém, que é o fim sobrenatural. O
homem, que nasce e vive n'este mundo, aqui deve cum-

prir naturalmente seu fim, material e intelligente, pre-

enchendo com o duplo meio de razão e corpo. Que ha-

verá para além da vida? Se fallais de recompensas fu-

turas, que sabeis vós d'isso? Como podereis entender o

invisível, o incomprehensivel e insondável por illaçoes

que tiraes do que vedes, sentis e comprehendeis? Quan-

tas leis declarais immudaveis e necessárias, para este

mundo foram feitas. Transportae-as a outra parte: como

serão ellas ahi applicadas? Segundo vós, d'este mundo

nada sahe. No modo de ver d"um grande numero dos

vossos, o instincto religioso não passa d'uma facul-

dade natural do homem. Convencei-vos de que os fu-
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turos prémios nada tem comraum com as leis da ter-

ra. Da vida além não ha naturalismo : reina o sobrena-

tural.

Todavia evitais o excesso de negar explicitamente a

vida futura. Admittil-a em dezejos, aspirações e lingoa-

gera; mas doutrinalmente a regeitaes. Conheceis que o

negal-a em absoluto é um attaque a Deus e ao homem.

Mas deixais por isso de affrontar o ser supremo, prohi-

bindo-o de sahir das leis geraes d'este mundo, e de mo-

dificar os seus primeiros actos, e negandolhe o direito

de mostrar ás suas creaturas, já d'este mundo, o fim

sobrenatural que lhes destina? A natureza é Deus, o

sobrenatural é também Deus. A lei geral é Deus, e o

beneficio particular, o favor extraordinário, Deus é tam-

bém sempre. Não se compadece com a razão que Deus

dê ao homem a ordem sobrenatural; que lhe dê, por

gratuita bondade, mais que o pontualmente necessário

á sua existência terrestre
;
que o beneficie com felicidade

superior ao estado de simples natureza? Que razão ha

para que se desauctorise Deus de tão nobres attributos

para elle, e de tão favoráveis para o homem?

Negar, por tanto, o sobrenatural, e ir de encontro a

quanto os homens pensaram, creram, e esperaram ; é

impugnar-lhes as mais altas aspirações, as mais podero-

.sas faculdades, imaginação, consciência, e razão, que

também fazem parte de sua natureza evidentemente.

E' derruir as leis de seu ser, como pretexto de as re-

solver. E' envilecer-lhe o prezente, e denegar-lhe o por-

vir. E' seccar-lhe n'alma a fonte do grandioso, puro,

generoso e desinteressado. E, por derradeiro, supprimir

o problema para o não resolver.
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Bonissiniauieute compreliendera a força d'estes prin-

cipios e consequências o insigne escriptor que disignou

« como questão capital a debatida entre os que reconte-

cem e os que não reconhecem ordem sobrenatural, certa

e soberana, bem que impenetrável á razão do homem;

questão ventilada entre o supernaturalismo e o racio-

nalismo. D'um lado, incrédulos, pantheistas, scepticos

de todos os feitios, e racionalistas. Do outro lado, chris-

tãos. Os melhores de entre os primeiros deixam subsis-

tir no mundo a estatua de Deus, se podemos empregar

semelhante expressão ; mas somente estatua, uma ima-

gem, um mármore. Deus não está ahi n'isso. Somente

os christãos tem o Deus vivo *.

»

Assim como o philosopho entende com referencia a

Deus, o intendemos com a immortalidade e vida fu-

tura!

Observação curiosa é essa da confrontação dos diver-

sos systemas que não admittem a verdade completa

!

Conformidade que lhes argue o erro, e mostra a incer-

teza de sua direcção, e a fragilidade de tudo que não

assenta sobre bases fixas e inconcussas! Por que, ob-

servai que propriamente as escholas, que professam dou-

trinas sãs e elevadas sobre outros pontos, logo que se

declaram inimigas do sobrenatural, submettem-se ajusta

arguição de M. Guizot, como as outras que, á mingua

de vontade ou força, não se elevam a considerações nem

acceitam leis superiores ás do mundo.

Dois systemas, que particularmente vamos estudar,

combatem hoje em dia toda a espécie de sobrenatural,

i. GcizoT. Meditações e est. raoraes. Pref. pag. 1.
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e d'este antagonismo fundaram doutrina. Pertencem uns

ao racionalismo puro, admittem unicamente a razão,

como supremo fim, e, mediante uma critica desasom-

brada, tocam o nominalismo sem fundamento nem rea-

lidade. Outi'os, restringem-se ao positivismo, só reconhe-

cem concepções materiaes, applicações puramente sensí-

veis, e fazem da terra ponto de partida como termo único

de seus esforços.



CAPITULO VI

o RACIONALISMO

RAZÃO é a mais formosa e gloriosa facul-

X7t\^A^ dade da intelligencia humana. Posto que

(^Y^44 limitada e imperfeita, é ella ainda a gran-

^^-y^T^ deza, do homem, collocando-o sobranceiro

á creação inteira, para julgal-a e admiral-a.

Altêa-o acima de si próprio para que elle se

conheça, e tome conta de seus pensamentos e

^Sí^ actos^ e investigue a verdade, e a descubra, e

se lhe identifique. E' um admirável meio; mas não é

mais que meio. E' poderoso instrumento ; más não é

mais que instrumento : meio para chegar á verdade,

instrumento para alcançar o bem, degrau para subir ás

regiões superiores da justiça e perfeição.

Os racionalistas puros, invertendo estes termos, to-

mam a razão como fim único, nada enxergam além

d'ella, tem-na em conta de causa e fim supremo da scien-

cia, da verdade e justiça. Tudo que transcende as con-

dições do mundo, tudo que pertence á ordem sobrena-

tural, para aquelles não passa de concepção do espirito

humano ; o próprio Deus não é mais que uma imagem
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intellectiva, um typo mais ou menos ideal e poetisado.

O Deus, que elles adoram, é a belleza, a verdade, a

bondade que o homem concebeu. E' producto do pensa-

mento d'elles, e, como tal, o venerara, e n'elle se absor-

vem. Poderão servir-se das locuções vulgares, da lin-

guagem commum
;
porém « Deus, Providencia, immor-

talidade, são para elles, declaram-no, velhas palavras,

que a philosophia jamais substituirá vantajosamente

;

mas interpretará com mais sublimada intelligencia ^...

A religião, como producto vivo da humanidade, deve

viver, isto é, variar com ella ^... E' o direito ao ideal ^...

a porção de ideal na vida humana *... Os symbolos si-

gnificam o que se quer que signifiquem. O homem dá

santidade ao que elle julga a belleza dos seus affectos ^,..

A humanidade não se engana sobre o objecto de seu

culto : o que ella adora é realmente adorável ; o que

ella adora nos caracteres que idealisou, é a bondade e

belleza que lhes ella deu ^. »

O absoluto da justiça e razão manifesta-se unicamente

na humanidade : tudo o mais é abstuacção. O infinito,

para existir, tem de revestir formas finitas ^, »

Tal racionalismo é a radical negação da verdade im-

material, da religião, da vida futura, da immortalidade.

Se a razão humana é que criou o seu Deus, se é ella

quem funda a religião e a faz á sua imagem, e de si

aufere a belleza, justiça, e verdade, segue-se que esta

existência é meramente especulativa, puramente conce-

1. Renan, Estudos de historia religiosa, 3.*ediç., pag. 419.

2. Ibid., p. 43.

3. Ibid., prefacio, p. XVII.
4. Ibid., pag. 1.

5. Ibid., pag. 423.

6. Ibid., prefacio, p. XXII.
|

7. Revista dos dois mundos
;
janeiro de 1860.
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pcional e gratuita
;
que Deus em si é nada, o dever

nada, a sancção da lei nada, pois se a razão não exis-

tisse, aquellas coisas não tinham quem as creasse. Se

cu sou o auctor de Deus, posso mais que elle, e de mim
é que tenho que esperar tudo ! Se sou eu que me dou

regras e me imponho leis, tenho de me recompensar a

mim por minha docilidade e justiça. Mas..... que triste

zombaria ! Se sou eu que a mim prometto a immortali-

dade, deveria principiar arredando de mim a morte

n'este mundo, antes de me decretar, n'outra parte, uma
vida immortal!...

Professem, quanto queiram, a aspiração ao ideal, o

culto do infinito : vã forma de fallar

!

Que é o infinito sem o ser que o represente? Que é

o ideal, sem modelo que o exprima? Que é o painel

sem o original que o reproduz ? Quem tirará d'essas pa-

lavras um sentido que inspire confiança, consolação,

fortaleza, e conselho?

Embora admittam um certo sobrenatural, acima da

matéria ; reconheçam uma intelligencia distincta do cor-

po; fallem de uma vida superior.

Que é o sobrenatural, se o sujeitaes ás leis inflexí-

veis d'este mundo ? Que é vida superior, se tal vida

pende das condições da vida terrestre ? Pode haver vida

futura sem Deus omnipotente, que nos deu a vida pre-

sente e nol-a conserva, que nos deu regras e leis, e nos

hade julgar um dia? Se Deus é abstracção, vã phantas-

magoria do espirito humano, se não vê, nem opera,

nem prevê, nem dirige, não temos de quem haver pro-

messas nem cauções do futuro. Faz-se-nos mister pro-

videncia para viver, e providencia para sobreviver. Ou
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então — irrisória distincção ! — a intelligencia e o so-

brenatural existem nas leis que regem a matéria. Fora

d'isto, não ha nada.

E, de feito, se podeis, mais vagamente ou menos,

idear uma vida superior, não ousais nem sabeis definir

o que essa vida seja. Andais por entre nuvens e não

dissipais nenhuma. O vosso infinito é o mundo ; o vosso

ideal é o espirito humano. Que importa que nominal-

mente vos separeis do materialismo, e até contra elle

protesteis? Em quanto aos fins, correis parelhas com os

materialistas. Se o homem chega á morte e ahi acaba,

que lhe faz lá chegar com intelligencia mais ou menos

distincta da matéria? A palavra é outra; mas o facto

é o mesmo, porque, a vosso juizo, fora do homem não

ha idêa, nem ser, nem vida, nem immortalidade. Será,

n'este mundo, mais que os irracionaes o homem
;
po-

rém, não tem mais vida futura que elles. E, d'aqui,

apesar de vossas contrarias affirmativas e esforços, re-

cahis nas Ínfimas escolas; doutrinalmente, cstaes com

os pantheistas e atheus, e praticamente estaes com os

scepticos e materialistas.

Um racionalismo levado a tal ponto, remette contra

todas as crenças e principies.

Existem as religiões como creação do homem, e re-

sultados da espontaneidade humana ; são todas falsas e

todas verdadeiras, comtanto que se adaptem ás neces-

sidades, aptidões, e interesses. Mas não ha religião.

Deus, sob todas as formas e imagens que lhe attri-

buem, é um dos reflexos multiplices, uma das mil ra-

diações da intelligencia humana. Mas o Deus verdadeiro,

único, omnipotente não existe.
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Appax'ece a alma como certo principio indefinido, su-

perior ao corpo. Mas, de facto, supprimem-ua, negan-

do-lhe relações com o sobrenatural, e connexões com

Deus.

Resurreição e iramortalidade sào nomes que ainda se

conservam. « Quando, porém, as moléculas, que for-

mam a matéria do nosso ser, desaggregadas depois de

milhares de annos, tiverem percorrido innumeraveis

transformações, resuscitaremos no mando para cuja fei-

tura tivermos cooperado *, e a nossa supervivencia virá

a ser a coroação da nossa obra. » « Posto que nossa

alma e personalidade não demore em parte alguma ^,

seremos immortaes em Deus, um Deus que se ha de en-

tão manifestar, que ha de vir, e visivelmente mostrar-se

fora da esphera da realidade. »

Os principios ahi ficara : as consequências não são me-

nos graves.

O bem onde estaria, se o homem de si para si esta-

belecesse a regra da vida? Onde o fundamento da mo-

ral, se o homem sanctificasse as coisas que crê, a jus-

tiça de seus appetites, e a virtude do que lhe compraz?

Como distinguir a sensatez da paixão, a razão do de-

lirio as santas affeições dos amores delinquentes? Quem
ractificaria os actos humanos, se algum ser superior e

real lhes não fosse testemunha, juiz, e remunerador?

Havemos de então intender que o assassino é ludibriado

por sua consciência quando se arreceia de Deus ; e que

o justo é victim'a de seu zelo quando o reverenceia, e

1. Revista dos dois Mundos, 15 de outubro de 1863.

2. Ibid.
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([ue o desgraçado ó o escarneo de sua angustia, quando
i> invoca?

Os racionalistas, exaltando as próprias forcas, e arro-

ndo-se faculdades e poderes que recusam aos outros,

I
letendeni que a humanidade se divide em duas par-

t' s
:
que a sciencia não é para todos, bem que ninguém

^ ;ia de todo privado do ideal: que o homem simples
r 'cebe de seus espontâneos instinctos o que a reflexão

liie não dá ^
: que o vulgo pódc e deve continuar a crer;

mas que o espirito estremado em critica, reflexão, e

juizo, se ergue superior a crenças populares : que estas

duas partes da humanidade, profundamente divididas

entre si, não podem ter nada commum no presente nem
no porvir. Estranha doutrina que tende a estatuir que
na mais importante ordem de idéas, a verdade não é
simples e uniforme ! Apregoar um principio como con-
clusão suprema da sciencia humana, e applicado só aos
intendimentos estremados, quer dizer que os apreo-oado-

res se declaram superiores á humanidade, excluindo o
restante d'ella: isto é arvorar-se em antagonismo com
a razão universal.

A intelligencia do sábio não é de substancia diversa
da dos idiotas. Não é mais que a intelligencia do igno-
rante desenvolvida; e o que é verdade para um, pode
e deve ser património de todos. Um coração honrado e

puro, posto que rude, não vale bem o coração d'um phi-

losopho, cujo orgulho cresce ao par da illustração ? Cada
alma é um como diamante bruto, que a familia, socie-

dade, educação, e lavor intellectual, podem mais ou me-
nos lapidar; mas que, por ter o lume escondido, não

f Renan, Esludos de histoiia religiosa, 3/' ed., pag. 17.

14
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perde seu quilate e valor. Se esta alma foi boa, embora

desconliecida, fiel, bem que occulta, haverá merecido co-

roas, com primazia aos philosopbos que as menoscabam,

e que, se elles fossem os dispensadores da immortali-

dade, a reservariam exclusivamente para si. Em resu-

mo, dizer que ha uma verdade para os instruidos e ou-

tra para o povo, é negar propriamente a verdade; as-

sim como allegar que ha uma justiça para uns, e outra

justiça para outros, é negar a virtude ; e affirmar que

Deus muda de natureza, de regra, e apreço do espirito

que o adora, é negar Deus e a vida futura:

No âmago deste systema é tudo negação: negação

da existência de Deus, e seus actos ; negação dos direi-

tos, deveres, e esperanças do homem : trevas, abysmo,

nada

!

E' isto, pois, o derradeiro esforço da intelligencia hu-

mana? E' isto a realisação do supremo ideal? E' isto

a resulta da espontaneidade e reflexão combinadas?

Infinda grandeza de Deus, soberanna bondade, divi-

na providencia, sois meramente uma chimera?

Santidade do homem, virtudes incomparáveis, abne-

gações sublimadas, supplicios e mortes soffridas por amor

da verdade e justiça, sois um ideal indiíferente ao céo,

sem juiz além-tumulo, sem recompensa, sem realisa-

ção?

Homem de todas as nações e séculos, que creram, e

adoraram, e abnegaram, e esperaram, em que creram?

Simplesmente n'um symbolo? adoraram sombras? sacri-

ficaram a concepções individuaes, esperaram em sonhos?

Seriam necessários ao mundo seis mil annos para elle

tão redondamente se desmentir? E uma escola teme-
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raría mudaria com algumas palavras as crenças do uni-

verso ?

Em summa, tomar o homem insulado n'este mundo,

sem principio nem fim, sem causa, sem objecto, sem

destino; envolver em nuvens escuras a creação, cons-

ciência, dever, dor, e morte ; não explicar o homem nem
na alma nem no corpo, nem nas esperanças presentes

nem nas esperanças do porvir ; supprimir a razão que

motiva o heroismo e o desenteresse ; collocar o género

humano n'um circulo sem evasiva, de problema, trevas,

e impossiveis mais comprehensiveis que tudo quanto re-

geitam; negar o homem tradicional, moral, e religioso;

desmentir a historia, no testemunho, nos factos, em to-

dos os sentimentos da humanidade ; condemnar de im-

postores ou parvos que creram em Deus, em Providen-

cia e vida futura, quer hajam sido povo ou sábios, phi-

losophos ou analphabetos, dissidentes ou orthodoxos
;
pre-

tender, em que peze á incoherencia de suas theorias o

divisões de seus adeptos, ter razão contra todo o mundo :

um tal racionalismo que é, a não ser o mais insusten-

tável erro, e exquisita aberração ?

Chama-se critica esta escola : glorifica-se do nome,

e proclama o seu programma destruidor, sob apparen-

cias de construir.

Um de seus discipulos concluia pela impossibilidade

da certeza, e absoluta negação, quando dizia : « A ori

gem das coisas, assim como o destino e fim do homem,

estão fora do alcance de averiguações humanas ; não

sabemos, nem já mais saberemos coisa alguma dos pro-

blemas já agora estéreis *. »

1. Littié, Piolacio Aa liad. de Slraiiâs, p. 37
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CAPITULO VII

!

RACIONALISMO, chegado a tal extremo,

traiisforma-se. Primeiramente, negara o

sobrenatural : quizera do acume de sua

critica arrogante, abalar as immudaveis

crenças na Providencia e vida futura. De-

pois, variando as armas, nega o sobrena-

tural em prática e acção. Não cura, sequer, de

examinal-o : lança-o fora do debate. Segue-se o

formular these nova : agora denomina-se positivismo e

socialismo. Já não reconhece coisa que não se veja, e

sinta, e palpe, c saboreie.

Foi-se o ideal : desappareccu a poesia com o symbolo.

A i'ealidade desnudou-se : mostra-se era toda" a franqueza

de sua matéria, e na mais grosseira figura.

Regeita o positivismo tudo que se não conhece e prova,

com o simples methodo empregado no dominio das scien-

cias physicas e naturaes, chamadas sciencias positivas. No
positivismo, diz a escola *, a observação recolhe e verifica

os factos, a inducção reconhece a lei que os rege ; e,

1. Doutrina Je A. Oimlp.
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d'estas duas operações, d'este duplicado processo, resulta

o gráo de certeza que gera irresistivelmente o pleno con-

senso do homem rasoavel. Fora da natureza e suas leis,

nada ha ; nada ha que possa affirmar-se, nem o passado

em que não estávamos, nem o futuro em que ainda não

estamos, nem o sobrenatural, tão incoercivel aos nossos

methodos como aos nossos sentidos. A metaphysica não

tem regras diíFerentes da phjsica e chimica, nem a or-

dem moral tem base que não seja da ordem material.

« O positivismo — diz um dos seus adeptos — eli-

mina definitivamente todas as vontades sobrenaturaes,

quer se chamem anjos ou deuses, quer demónios ou pro-

videncia ; demonstra que tudo obedece a leis naturaes,

que, se assim quizerem, podem denominar-se proprie-

dades immancntes das coisas K

Pelo que, a essência dos seres, as causas finaes, as

idêas geraes, a geometria das forças, explicam todos

os phenomenos da humanidade. A historia^ a litteratura,

a civilisação dos povos fazem-nas ellas. E' o clima, o

sangue, a raça que produzem os grandes homens e gran-

des nações. Liberdade, justiça, esforço individual, res-

ponsabilidade moral, razão philosophica, não entram por

coisa nenhuma. E um dos professores mais calorosos e

auctorisados d'esta escola, reduzindo o homem a uma
força organisada, a machina animal, fez resaltar do im-

puchamento dos músculos e vibração dos nervos, e ener-

gia do sangue, e da fatalidade e lógica inflexivel dos

factos, todas as qualidades moraes e litterarias d'um

povo illustre ^.

1. Liltre, Conservação, revolução, e positivismo, pref.
, p. XXVI.

2. Taine, Historia da iitteratura ingleza.
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O positivismo não nega a alma : despreza-a. Nào uega

a immortalidade : dispeusa-sc de a discutir. Não nega

Deus : é coisa de que se não importa. Vai na dianteira

do atlieismo e do materialismo. Em seu pensar, o atheu

ainda é uma espécie de theologo que affirma alguma

coisa : « explica a essência dos seres a seu modo ; sabe

como principiaram ; diz que o mundo se fez pela iden-

tificação dos átomos, ou por uma occulta potencia cha-

mada Natureza. A philosophia positiva ignora tudo isto.

Não sabe d'atomos productores e de natureza creadora K »

Atém-se unicamente aos factos e suas immediatas con-

sequências.

Está manifesto que esta doutrina é o racionalismo

sobre-posto ao materialismo, assim como a these da es-

cola critica era o racionalismo coadjuvando o scepticismo

e o atheismo.

Phases novas de velhos absurdos ! Formas raras, que

ao travéz de suas vestes renovadas, deixam transpare-

cer a falsidade dos antigos systemas. Esforços estéreis

para resuscitar o que os defensores da espiritualidade

confundiram e refutaram tantas vezes e com tão convin-

centes provas.

Debalde intenta semelhante doutrina levantar-se su-

perior á discussão : não pôde subtrahir-se-lhe. Negar a

causa primeira e ultima das coisas, não é impedil-as

de existirem. Sombrear uma luz com um véo não é to-

Iher-lhe o brilho. Fechar olhos diante de um abysmo

não salva de lá cahir e morrer irremediavelmente.

Quereis circumpôr á volta do homem um circulo aper-

l. Litlré, Palavras da pliilosophia positiva, p, 30 e 31.
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tado e restriugir-lht; u'elle toda a sua vida! Porém, se

elle, com a razão e pensamento, vos foge á restricção,

volve-se ao seu passado, e expande-se pelo futuro além.

Então sente e reconhece que é mera creatura e imagem,

e pergunta onde está seu creador e modelo. Tem alma,

6 interroga o destino d'ella : quer lêr a futura sorte ; as

trevas confrangem-no
;
pede Iub, e invoca a verdade.

Se as sciencias exactas lhe dão certeza, as sciencias mo-

raes devem dar-lh'a também. Não lhe basta o mundo

material : se o quereis contentar, dai-lhe o que abaste

á plenitude de seus desejos na terra. Além de riquezas,

abundância e gozos, dai-lhe a saúde para os prazeres,

longos dias, segurança para lhe perpetuar os júbilos.

Aos dons preciosos do prezente accressentai a certeza

d'um porvir defeso aos perigos e revezes ; vem a dizer

:

attribui-lhe tudo o que elle não tem; fazei-lhe a segura

promessa de tudo que lhe falta; transformai-lhe os ins-

tinctos ; mudai todas as leis do seu ser ; renovai-lhe a

natureza.

Funesta irrisão! A inconsequência de vossos erros é

uma ladeira para o absurdo, que conduz ás voragens

do socialismo!

Entretanto, o que a escola philosophica do positivis-

mo deixa entre-vêr theoricamente, quer a escola pra-

tica do socialismo realizal-o, e o pede a todas as utopias,

violências e ruinas. Na sua ardente cólica de felicidade

material, nada o intimida nem suspende. Se as leis o

repellem, muda-as ; se são os costumes, destroe-os ; se

direitos adquiridos, viola-os ; se laços sacratíssimos, rom-

pe-os; se a historia, falsifica-a. Quer reconstruir o ho-

mem, a sociedade, o mundo, sem dar tento de que seus
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esforyus, funestos e estéreis, o condenmam. Vai de frente

contra a natureza das cousas e destinos evidentes do

homem. Todos os séculos alternativamente conclama-

ram que neste mundo nào havemos procurar repouso,

paz, felicidade, e o destino ílnal. Os infortúnios que

vergam a humanidade desmentem os vossos dislates.

Eisaqui metade dos íllhos dos homens que morrrem antes

de terem vivido, e somem-se sem ter tido o sentimento

da existência; e a outra metade, mais ou menos tempo,

peleja contra a morte, sem a posse segura d'um dia. E
entre os que vivem, nào ha um que não soôi'a desgra-

ças irremovíveis e imprevistas, torturas corporaes, pun-

gimentos d'alma, trabalhos quebrantadores, perdas crue-

lissimas, decepções amargas. Ei. entre os que a gente

reputa felizes, ninguém se dá por tal, ninguém enche

suas 'ambições, nem gosa em paz sua alma.

Chamar-se-ha, pois, comprehender a vida o consti-

tuil-a derradeiro termo de suas esperanças e coroa da

suprema felicidade? Dar ao homem por exclusivo des-

tino uma existência sem repouso aqui, nem consolação

além, será comprehendêl-o ? Não será antes desconhe-

cêl-o, e mentir-lhe atrozmente, excitar-lhe paixões sem

lh'as satisfazer, fazer-lhe reverberar aos olhos iim the-

souro que elle não pode tocar, mostrar-lhe nos seus es-

- forços um premio que elle não pôde conseguir?

A natm^eza pode mais que vós. Podem mais suas leis

que as vossas arremettidas. Os males da terra sobreex-

cedem os vossos bálsamos, assim como as esperanças

do homem excedem vossas promessas e delicias. O êxito

de vossas theorias, a ser possível, seria a formal con-

demnação e ultima ruina d'ellas.
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Terror do homem honrado, jubilo do perverso, illu-

sâo do raenteciipto, repulsão do homem de bom senso,

o socialismo é um cartel atirado á razão, á sociedade e

á natureza. Embora! as leis providenciaes seguem seu

curso ; a dor e a morte continuam sua missão atravez

do mundo, derribando aquelles que as negam : o que

sempre temos de rosto ante nossos olhos é o nada do in-

crédulo e a immortalidade do fiel.



CAPITULO VIII

o ECLECTISMO

ECLECTISMO nao se desmandou por tão

desasizadas extravagâncias. Coinbateu-as

algumas vezes com habilidade e vigor.

Em vez de arvorar a razào em termo ab-

soluto e único fim, considerou-a meio ; e, ao

menos como principio, pretendeu usal-a como

instrumento descobridor da verdade. Longe de

inscrever-se adversário da immortalidade, os-

tentou-se sempre ardente sectário d'ella.

Sejamos, por tanto, justos com a escola ecléctica, e

prestemos homenagem a seus trabalhos e esforços. D'ella

promanaram excellentes e eloquentes escriptos, nos quaes

Deus omnipotente e creador é doutamente estudado em si

e seus attributos,e a severa grandeza dos deveres indicada,

e apresentadas altas e puras noções acerca das verdades

fundamentaes, da alma, da natureza e immortalidade

d'ella *. Ninguém, como os eclécticos, pintou tanto ao

1. Cousin, do verdadeiro, do bello e do bem. — Jouffrojr, Curso de direito natu-

ral. Miscellaneas. — Damiron, Curso de philosophia. — Saisset, Ensaio de philoso-

phia religiosa. — J. Simon, O dever, ele.
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vivo das cores as prerogativas, as taculdades, as gi-an-

diosas aspirações, e esperanças do homem.

O espiritualismo, visto de tal ponto, é o exercicio da

razão, que, dirigida, fortalecida e illustrada, é o juiz da

verdade em suprema estancia, e ajuda a discernir e con-

firmar os principios da lei natural. Por felizes nos da-

mos reconhecendo que houvemos de empréstimo da phi-

losophia espiritualista o máximo numero de argumentos

rasoaveis a favor da immortalidade.

Se o espiritualismo da nossa época, após triumphar

tão honrosamente do materialismo aviltante do século

passado, se contentasse com restaurar os principios me-

noscabados, e, desenvolvendo as luzes adquiridas e in-

sinamentos transmittidos, demonstrasse no summo ponto

as grandes leis da ordem natural, teria effeituado meri-

toriamente a sua missão ; desempeceria os primeii'os es-

torvos da verdade, e disporia o accesso de superior or-

dem de idêas, por outros meios provada, e verificada

com outros titulos.

Assim pautada, a -missão do espiritualismo, sem ser

exclusiva, seria magnifica. Porém, não o entendeu as-

sim. Quiz ser a verdade absoluta ; e, no engodo d'esta

excessiva pretenção, arriscou o que havia ganhado, e

damnificou seu próprio triumpho.

Com o propósito de aprofundar a linha divisória, um
como abysmo, entre as suas e outras doutrinaS;, que lhe

deviam ser confirmação, primeiro, e depois mais lata

demonstração, o espiritualismo estatuiu principios que,

apoucando e enfraquecendo-lhe a these, ao passo que

lhe deterioravam a doutrina pura, affigurou- se-lhe van-

tajoso por se não compadecer com outro ensinamento.
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E logo, em nome d'uma theoria absoluta, sahiu-se a re-

geitar debates sobre factos divinos, e revelações pelo

menos posteriores ao appareeimento do homem na terra.

Cuidou elle que, para vingar o intento, lhe bastava re-

geitar o sobrenatural, e assentar formalmente como con-

tradicção que : ordem da natureza e immutabilidade di-

vina sào incompatíveis.

E^ desde ahi, desgarrando do caminho e da verda-

deira medida, foi levado a exagerar a importância do

homem, a diminuir a de Deus, e a exalçar fora de ter-

mos a razào humana.

Esta philosophia declinou ao erro por não ter querido

entender que podia ser verdadeira; mas não até á per-

feição e plenitude. Fiada de si, proclamou-se superior

.a tudo, e declarou guerra, sem duvida, prudente, mas

por isso mesmo perigosa, a quantas crenças se lhe atra-

vessavam. Pelo que, os mesmos que haviam querido

admiral-a e applaudil-a, foram coagidos a impugnal-a;

senão que, postos em defeza, tiveram constrangidamente

de sustentar principies que eram aggredidos.

Insinuemo-nos de passagem no desenvolvimento da

these posta pelo eclectismo.

Diz: «A Providencia revelou-se estrondosamente. Ma-

nifestou-se com magnificência e bondade nas leis geraes

que governam o mundo. Embellezaram-se os olhos nos

esplendores d'ella. Suas leis devem bastar ». E vem logo

o refuzar-lhe intervençãa de pormenores, dá como im-

possível qualquer modificação ulterior de seus manda-

mentos e actos. Recebeu o homem a plenitude de fa-

culdades adaptadas á sua natureza e fins; e, mediante

sua razão, deve alcançar quantas verdades lhe são ne-
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cessarins : tirante isto, o mais é impossível ; Deus não

pode dar mais nada As suas creaturas. O poder de que

usou é limitado. Exhauriu-o, quando, uma vez, o em-

pregou. D'outro modo, teria sido incompleta sua obra,

ou variável o pensamento : dupla hypothese por igual

inadmissível. Em vista do que, as perfeições de Deus

não admittem revelação ; a ímmutabilídade de Deus re-

pugna á sua ingerência nas coisas do mundo, e man-

tém inalterável a ordem natural, que nenhuma outra or-

dem pode invadir e perturbar.

Tal é a theoria. Não a refutaremos inteiramente. Só

fallaremos da ímmutabilídade divina no que ella tem

commum com a immortalídade. Não diremos ao philo-

sopho d'esta escola que negar a Deus a disposição da

sua própria lei, é denegar-lhe a omnipotência
;
que a

objecção da ímmutabilídade não tem vigor no seu prin-

cipio
;
que o eterno Ser, creando tempo e espaço, em

que tudo se move, transforma, e renova, não é mais

assombroso que o ser ímmudavel dictando leis que de-

pois modifica
;
que n'este systema, hadc ser o mundo for-

çosamente eterno, por que a ímmutabilídade induz a

permanência eterna da creação
;
que é inadmissível mu-

dança nos desígnios de Deus fazendo passar o homem
da ordem terrestre á celestial, da provação da vida ao

repouso da eternidade *.

i. Effectivamontc, a esta consequência convieiam alguns deistas modernos. E'
certo que repellem a confusão que o panthcismo faz de Deus e do mundo, no que diz
respeito ao ser, e á pessoa ; mas ao mesmo tempo jirelendem que a creacão é infinita
em duração e espaço ; c Deus não pudia queiêl-a e piodiiz.il-a senão eternamente; e
por isto mesmo se aproximam do panllioismo, do qual inculcara sejiarar-se, e com eiie

cahem na contradictoria noção de tujnar o tempo eterno, o espaço infinito, e a creação
obrigatória. Tiraram pou'i) menos que a liberdade a Deus para o fazerem, Ímmudavel.
Porém, o motivo que os obriga a sustentarem a doutrina, é - - e elles assas o .sentem— que a creação no tem|)o éo mais peremptório argumenlo contra a negação do sobre-
natural

;
que te Deus, de feito, Senlior soberano do espaço e do infinito^ do tem[io e
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Entrando n'esta ultima consideração, diremos: En-

tendida n'este sentido, a immutabilidade absoluta de

Deus lesa gravemente a immortalidade do homem. Na
verdade, se a Providencia nào pode sahir das leis ge-

raes eternamente assignaladas para o governo do mun-

do, se estas leis são um circulo em que tudo necessa-

riamente deve girar, se não podem ser mudadas por

Deus que as fez, nem pelo homem que as recebeu como

natureza e condição do seu ser; sendo assim, fóra d'isto

que ha ahi de possivel ou demonstrável ? O mundo, tal

qual é, pode e deve ser immortal
;
por que o acabar-se

seria uma mudança. Em quanto ao homem, se morre,

é condição de sua existência ; mas, se renasce, é outra

lei, outra creação, outra ordem de coisas, que fogem do

circulo traçado e desmente a immutabilidade divina. Se

Deus não pode intervir durante a vida do homem, de-

pois da morte como intervirá? Interpõe-se o abysmo.

A morte não é proseguimento da vida, e as leis da na-

tm'éza não podem parar nem mover-se ao sabor de nos-

sos desejos. Quem é que viu reviver o irracional, reer-

guer-se a arvore, e renascer o homem ? Como entende-

remos, como admittireraos a transição da ordem terres-

tre para uma ordem superior ? Não devemosrecear que a

transição seja impossível : impossível porque Deus não pô-

de mudar, impossível porque seria vã hypothese affirmar

uma íei que se não conhece, e é contraria a todas as

leis que se conhecem e proclamam immutaveis. Cora

toda a evidencia,* a outra vida é um fim sobrenatural

da elcrniilade, passou do não-ser ao ser relativamente ás creatnras, igualnienle pode
modificar as leis acluaes que as regem ; para o que mister seria admitlir como possi-

vel intervenção da sua parle no doiiiinio temporal ou espiritual, uni soccorro offereci-

dn, uma supplira exalçada, unia revelação cumprida. (Th. H. .Marlin. — Saisset

—

Essai de philos. relig* — J. Sim.^iri, Religião natiir.) 1
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que nenhuma regra actual dirige, que não deriva d'al-

guma das condições a que o homem obedece n'estc

mundo.

Vossas esperanças e aspirações, por mais nobres e arden-

tes que sejam, poderão depois prevalecer contra o formidá-

vel obstáculoque levantastes contra o desconhecido^ contra

a terrível novidade que apparece á porta da sepultura ?

A' vista dos fins naturaes do homem, e das regras

iramutaveis que os regem, as leis do futuro não podem

ser affirmadas : se Deus não se demonstra, também ci-

las não são demonstradas. Immobilisar a providencia,

é regeitar a immortalidade.

Debalde a philosophia ecléctica se acosta energica-

mente á lei moral para afíirmar a immortalidade da

alma. Como principio, não ha duvida que tem razão

:

honram-na muito as eloquentes considerações que ella

desenvolve sobre esta nobre verdade. Mas será isto bas-

tante no ponto de vista da sua these ? Penetrou ella bem

no intimo da natureza do homem? Ponderou bastante

o gráo da sua força ? Calculou quantas vezes esta mo-

ral, única esperança e regra sua, o desampara ? Pen-

sou até que ponto os prejuizos, interesses e paixões, al-

ternativamente falsêam e seduzem a consciência ? Dé-

bil e mortal, quão necessário lhe é ao homem um guia

na sua ignorância, um auxiliar nas suas incertezas, e

um animo na sua pusilanimidade ? E quantas vezes lhe

mentiriam as recompensas, se lhe fosse mister ir direito

a ellas, e afferral-as com mão segura e victoriosa?

Além d'isto, no systema dos que admittem uma só

ordem exclusivamente fundada sobre a immutabilidade

divina, e sustentam que T>ens doou a cada qual o pleno
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goso das faculdades necessárias para ver o bem e abra-

çal-o, a immortalidade é ameaçada nos seus melhores

resultados, em razão de a collocarem elles, sem duvida

involuntariamente, fora das condições naturaes do ho-

mem. Declaraes que a immortalidade é a consequência

da lei moral. Pois bem ! Em vão se esforçam os vossos

raciocínios, no propósito de fundal-a sobre a consciên-

cia e o dever. D'ahi mesmo vos foge. E os actos do ho-

mem, longe de lhe serem testemunho,tornam-se como inca-

pazes de a produzirem. Dizeis vós que Deus somente fez

leis geraes
;
que ordenando o mundo uma vez, o deixou

entregue a si, e que distribuiu com methodo e harmonia

a cada qual o que lhe era necessário. E' commum de

todos a força, a intelligencia, e condições sufi&cientes

para cumprirem plenamente a lei. As paixões que se-

duzem, as ruins inclinações que desvairam, os estorvos

que se antepõem, a razão que se escurece, a vontade

que vacilla, isto não o tendes vós em nenhuma conta.

Existe a regra : deve cumprir-se. A infracção é crime.

Deus, que é immudavel, não pôde modificar sua lei ou

mudar sua disposição a respeito do peccador. Não sua-

visa a lei nem perdoa ao peccador. Logo por tanto

existe um possível arrependimento, e que effeito pôde

elle ter? Quem peccou, não peccou para sempre? O
homem, como ser completo, não cahiu por fraqueza ou

insufficiencia ; e a culpa persiste n'elle em nome da lei

de sua natureza. Diz Rousseau no intento d'esta mesma

these : « Se pratico o mal não tenho desculpa : pratico -o

porque quero. »

Cumpre-nos por tanto entender que a immortalidade

com que lisongeaes o homem, não é mais que a inimor-
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talidade da pena. Quem é que não cahiu uma vez?

O christianismo, que nos promette vida immortal^ e

como vós, a deduz da ordem moral e d'outras provas,

exige pureza para alcançal-a, coUoca o arrependimento

quasi ao nivel da innocencia, e manda repousar nossa

confiança não já sobre as perfeições de Deus santo e

immutavel, mas sobre a bondade soberana.

Vós não fazeis isto, nem o podeis fazer, que a lógica

do vosso systema não vos deixa.

Em opposição a tudo o que altera a ordem absoluta

da natureza, inutilisastes a prece que implora auxilio,

e não podeis adraittir a que pede perdão. Tornaes im-

possível a justiça^ perpetuando a culpa ; a immortali-

dade do bem quasi a 'fizestes inaccessivel ; e abandonaes

o homem, o mais das vezes culpado, entre a negação

e a desgraça da futura vida K

A philosophia ecléctica ^ não abdicou totalmente á

vista das consequências da sua doutrina. Apartando-se

com razão, se não com lógica, do rigor que pozera em
não fazer sabir Deus das leis geraes, e o homem da or-

dem natural, cedendo já a inspirações altas do coração

humano, rasgou diante do homem brilhantíssimos hori-

sontes, e pela boca de um seu acreditadissimo mestre ^,

fez api'egoar, « que a felicidade celestial devia consistir

em vêr Deus rosto a rosto, contemplar Deus eterna-

mente tal qual elle é, e amal-o com todo o coração, du-

rante a eternidade toda. » Louvêmol-a por estas nobres

1. Veja o notável artigo deMr. N. A. de Broglie— Correspon(lente,outubro de 1856.
-- Damiron diz — Curso de philosophia, t. Ill, Oração : — « Bem orar não é pedir

a Deus que desfaça o que fez, nem faça o que não fez, nem suspenda suas leis, nem
reforme seus designios, consoante os votos que se lhe dirigem. >

2. Fallamoí sempre daquella que professa estas mesmas opiniões.

3. ,!. Simão, a Religião natural.

15
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esperanças ; mas perguntêmos-lhe de quem recebeu es-

tas promessas ? Quem lhe fez conhecer esta estranha

espécie de felicidade? Entendemos que ella do dever e

da consciência conclue a necessidade da recompensa e

da pena. Admittimos ainda que ella transporta esta re-

compensa ou pena a outra vida, sem dar pezo á impos-

sibilidade de lhe abrir naturalmente as portas e definil-a.

Não recusamos subscrever a ella, quando, auxiliada pe-

los simples intuitos da razào, esclarecida mormente por

luzes tradicionaes, supponha aquella recompensa fun-

dada sobre actos, mas superior ao mérito e digna da

bondade e poder divino. Porém, sahir de todas as con-

sequências naturaes, de todas as condições actuaes de

corpo e alma, ir até á visão beatifica, á possessão ab-

soluta, á exultação quasi adequada a Deus!... Philoso-

phos que só reconheceis as leis d'este mundo, sem dar

tento vos achaes em pleno sobrenatural, e tão ao certo

viveis n'elle, que fallaes a lingua christã, a lingua de

Bossuet, e vos servis das expressões textuaes dos livros

sagrados. Tão profundo está em vossa natureza o so-

brenatural que regeitaes ! Tão penetrativa em vossos

corações é a verdade, que não podeis fugil-a apezar de

vossas resistências

!

Não fecheis olhos aos luminosos traços que vos fa-

zem seguir um generoso e a modo de involuntário ins-

tincto
;
que, senão, nem provas racionaes tereis. Não

bastam a conserval-as os esforços de vossa intelligen-

cia, as lições da sabedoria antiga, e os ensinamentos

da historia. Um dos melhores entre os vossos *, consi-

I. .lonffiov-
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derando, pouco ha, ainda prematura, não obstante mul-

tiplicadas tentativas e investigações, a solução da su-

prema questão do nosso destino, exclamou com elo-

quente amargura : « Ha seis mil annos que o mundo é

mundo ; e a pliilosophia não pôde ainda avisinhar-se do

problema da immortalidade da alma *. »

Assim, esta philosophia ecléctica, podendo manter-se

fiel ao mais alto e puro espiritualismo, após larga co-

lheita de sementes de verdade em todas as philosopbias

r iigas, e colhidas também na verdade christã; esta

philosophia que podéra ser poderosa, sem ser exclu-

siva, e marcaria sábias balizas entre razão e fé sem

dividil-as e inimistal-as, resvalou na ladeira que ella

mesmo declivara, e veio de longe, e forçada pelas con-

sequências de suas doutrinas, emparelhar com o racio-

nalismo puro, que ella desadora, e com o pantheismo,

que repulsa. Arriscou todos os thesouros que grangeára

— diz M. Guizot — abalou o edifício que erguera para

agora e para sempre. Com suas concessões ao raciona-

lismo puro, offendeu a verdadeira noção dos grandes

principies que ella honorificara. Apparentando-se com o

pantheismo, e nubelosas abstracções da Allemanha, le-

vou á duvida, em aggravo da lei moral e consciência,

a supervivencia pessoal de homem. Feriu-se a si mesma
com a arma que arremessara contra Deus, contra o so-

brenatural, contra a vida futm-a do christianismo. An-

tes quiz ser o palácio imbrincado da hypothese e incer-

teza, que o pórtico seguro e inabalável do templo da

verdade.

1. Revue imlcponJante, 1 Nov. 1842.



CAPITULO IX

o ESPIRITISMO

IS-AQUI outro systema que, de encontro aos

outros, funda-se essencial e exclusivamente

I

no que ultrapassa as leis terrestres e natu-

;reza humana. Segundo elle as raias dos

dous mundos, longe de serem intransitáveis,

a cada instante se transitam. Entre as duas

ordens, que outros systemas separam por abjs-

mos, estabelece o espiritismo um passadiço fá-

cil, sempre franco aos passageiros d'esta para a outra

vida. A morte não é obstáculo : o sobrenatural não é

limite. O corpo não impece á alma; não a retém nem
prende ; de geito e modo que ella pode distrahir-se d'elle

e como que abandonal-o.

Em redor de nós existe um mundo de espirites mais

povoado que o nosso, o qual nos conhece os pensamen-

tos, vê nossas acções, e intromette-se n'ellas. Estes es-

piritos, mais ou menos purificados, mais ou menos des-

atados da matéria, sahem dos corpos e tomam a entrar.
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percorrem todos os tramites do bem e do mal, desde os

mais brutaes incitamentos até ás aspirações mais puras.

A alma humana que lhes é idêntica pode entrar em com-

mercio com elles, evocal-os, iuterrogal-os, pedir-lhes sei^s

segredos, ir com elles futiiro dentro, e retroceder ao

passado, tão desconhecido, e ás vezes mais mysterioso

que o futuro.

Revivem, pois, os prestígios da necromancia? Vol-

vem os oráculos da theurgia? Reapparece o magismo

com o seu séquito de revelações e terrores ? Não po-

deremos entrar aqui no desenvolvimento e exame dos

factos, e verificação dos phenomenos. Tão difficil e te-

merário nos parece tudo negar como tudo admittir. A
boa fé e sinceridade são parte n'isto como a impostura

e o empyrismo. Porém, não se ha de regeitar sem dis-

cussão ura systema que conta ás centenas de milhares

os seus adeptos, e se apoia em grandissimo numero de

testemunhas oculares, e offerece singulares deducções,

não tanto por seus resultados como por suas promes-

sas.

E, demais, não nos será licito dizer que estas crenças

e práticas competem cora o principio do mundo, e tem

a vitalidade da superstição e curiosidade do homem?
Iguaes espectáculos testemunharam os séculos passados.

No berço do género humano, o espiritismo fez adeptos

no oriente todo. A Grécia introduziu-o em Roma. Em
certos cyclos da historia, apavora elle o mundo com

seus ardis tenebrosos^ e perigosas, se não culpáveis,

maquinações.

Umas vezes, eram as familias implorando os manes,

ou as sombras errantes pedindo aos vivos o descanço e
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felicidade que a morte lhes não dera ; outras vezes, lú-

gubres evocações provocavam a cupidez, a ambição e

vingança.

. Dest'arte, mesclavam-se n'outro tempo aquellas prá-

ticas e crenças com os systemas philosophicos, ou re-

clamavam sua parte nas opiniões e observancias reli-

giosas. Mas, no espiritismo, sào a própria doutrina, ou,

mais exactamente, o culto, e religião exclusiva. Fun-

damentam a verdade, a regra, e moral. Inauguram um
systema completo que abrange presente e futuro, e traça

os destinos do homem, abre-lhe as portas da outra vida,

e o leva por sobre a sepultura, a introduzil-o no mundo

sobrenatural. Ensinam-lhe tudo que deve fazer e crer.

Submettem-se á disposição d'elle ; e são tão constantes,

e regulares em suas comraunicações, e submissos a tão

certas formas, que já pertencem á commum prática, e

entram em ordem tão natural e simples como a ordem

determinada pelas leis do mundo.

Se o espiritismo tivesse bases em que nos podessemos

apoiar confiada e segm'amente, dar-nos-ia, com cm-iosas

intuições da vida futura, um bom ponto de argumenta-

ção que nos esclarecesse, e amostrasse a nova luz a cer-

teza. A alma sobrevive ao corpo, visto que se revela

depois da dissolução dos elementos que o formam. Des-

prende-se o principio espiritual, persiste, e attesta com -

actos sua existência. E' logo, portanto, condemnado pe-

los factos o materialismo. Está julgado o naturalismo

não somente pela consciência do género humano
j
que

também pelo testemunho, e experiência sensivel, e ainda

por provas irrecusáveis, porque são as únicas que ell^

admitte. O pantheismo é refutado por cada uma das ai
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mas que chega individualmente a responder de sua enti-

dade e accusar sua permanência. O mundo espiritual

tem suas leis, acontecimentos, e historia. Pôde o espi-

rito revelar-se á incredulidade que o nega, ou interpel-

lar o scepticismo que o moteja. A vida dalém-tumulo

torna-se facto certo e palpável ; facto que até certo ponto

participa da materialidade. O sobrenatural impÕe-se á

sciencia, submette-se ao exame d'ena, não consente que

ella theoricamente o regeite, e o declare impossivel como

principio.

Mas, por outra parte, se o espiritismo estabelece a

existência e realidade d'um mundo differente do nosso,

por doutrinas, factos, e resultados ; ao mesmo tempo

arrisca o verdadeiro e puro espiritualismo. Tira-lhe

aquelle caracter elevado e nobre de que se revestem os

altos princípios em philosophia e religião. Deixa inex-

plicados problemas e dificuldades que dizem respeito

ao destino do homem. Entra pela outra vida, com as

paixões, preconceitos, fraquezas, ignorância e vicios hu-

manos. Distingue os espiritos em máos, rápidos, duen-

des e fúteis, assim como em superiores e perfeitas es-

sências. Diz que os máos e vulgares são os mais fre-

quentes na terra. Submette-os todos á vontade do ho-

mem. Suppoe que obedecem a vontades incoherentes e

irrisórias, imagina-lhes intervenções pueris e absurdas.

Substitue a nobres pensamentos e aspií-ações puras por

vãs phantasmagorias. Erro e verdade, mal e bem, luz

e trevas misturam-se no mundo espiritista como em o

nosso. E não mereceria a pena trabalhar, sofifrer, cum-

prir a justiça sobre o mundo, para depois da morte ob-
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ter, coniu recompensa de tudo, o direito de nos perder-

mos em estéreis debates e puerís intervenções.

Pretende o espiritismo que as almas na vida extra-

humana, tem a sorte que as suas acções mereceram

n'esta. O castigo dos máos é um gráo inferior no mundo
dos espirites. A recompensa dos justos é a conquista de

uma elevada posição. Os máos espíritos, desgraçados á

proporção de sua culpa, levam comsigo o sentimento dos

crimes, que lhes dão a inferioridade e castigo. Porém,

não é para elles permanente e definitivo tal estado : é

uma das phases de sua existência. Admitte o espiritismo

que as almas, ao travéz de progressivas penitencias, vão

gradualmente adquirindo pureza e felicidade : theoria

que, emparelhando com a metempsicose em muitas es-

pecialidades, subleva quasi todas as difficuldades e ob-

jecções.

Os diíFerentes espíritos, fracos, imperfeitos e ignoran-

tes, successivamente vão incarnando nos corpos. Depois

d'uma primeira provação, uns logo, outros depois, ad-

quirem nova existência terrestre. O nosso planeta não

é o theatro único da evolução das almas. Abre-se-lhes

a immensidade do mundo sideral. Cada estrella, cada

sol podem ser habitados por almas na serie de suas

transformações. Possuem os espirites direito de escolher

o logar, tempo, e modo, em que querem padecer suas

penitencias posteriores ; mas sejam ellas quaes forem,

por ultimo, não tem que temer. A lei do progresso os

impelle, depuram-se e elevam-se em cada existência

successiva, a não ser que, a pertinácia de sua perversa

vontade lhes demore o aperfeiçoamento. Que elles se

divirtam no caminho da provação, que se entreguem a
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seus instinctus, que enganem os homens, que se riam

das coisas tanto d'um como do outro mundo, tem a fa-

culdade e direito de fazerem o que quizerem : mais

tarde se emendarão. E, seja como for, a punição pre-

sente d'elles é coisa insignificante, e a futura felicidade

é coisa segura e infallivel.

Pelo conseguinte, estas provações correm parelhas em
seriedade com os actos e palavras. Gozam livre arbitrio,

sem responsabilidade nenhuma. Podem desassombrada-

mente deliciar-se, a despeito ainda da verdade edajustiça.

O bem os espera: lá hão de chegar; porque não podem

arrepiar carreira no caminho que os leva fatalmente á

suprema felicidade.

E a vida terrestre, não lhe é, por tanto, castigo nem
prova. Castigo, é para ellas coisa sem significação nem
fim, por que não se lembram de sua vida anterior, e não

devem ser castigados por faltas que não conhecem. A
realidade da prova é idêntica. Não podem decahir ; mais

ou menos lentamente, lá se vão elevando ; e a má von-

tade não lhe é obstáculo a seu progresso, do mesmo
modo que os crimes.

Esta doutrina, que invade todas as outras crenças,

conhecemol-a das pessoaes communicações dos espiritos.

São elles quem nos revela tudo que nós sabemos, de

sua existência, de seu destino e do nosso, e da vida fu-

tura. E' evidente que os espiritos pediram de emprés-

timo aos antigos systemas acerca de Deus, da creação,

da moral e do dever, os grandes principies que conde-

coram a alta philosophia da religião
;
porém, é preciso

obtêl-as de suas narrativas e testemunhos, o que não

está incluído n'aquellas noções : ora, segundo o espiín-
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tismo, as respostas são por vezes falsas, e frequente-

mente vagas e desatadas. Certos espíritos mentem por

divertimento; parece que a sua felicidade está em lo-

grarem os homens. Alguns resistem ás mais cjnicas cha-

cotas, e despejadas brutalidades. 0uti'0s, mentem por

ignorância, e affirmam o que não sabem. Somente os

espii'itos superiores, igualmente pm-os que intelligentes,

ensinam a verdade e inspiram confiança.

E' por tanto urgente discernir, entre respostas con-

tradictorias, admittir ou regeitar, restabelecer factos,

e corrigir erros. No marulho de revelações, que tantas

phantasias tem alvoraçado, tantas consciências pertur-

bado, tantas affeições rompido, e tantas famílias desli-

gado, devemos escolher o bem e a verdade, e tirar-

mos uma doutrina segura d'este cáhos de elementos.

Deus soberano e perfeito consentiria que por taes

meios viesse a verdade aos homens? Os prophetas não

ousaram taes ambiguidades; as suas revelações não

eram assim obscuras e perigosas. Se eUe quizesse abrir

á humanidade veredas novas, esclarecel-as-hia, abrin-

do-as a todos, e ao abrigo de illusões e fraudes. Indi-

gno seria de sua providencia, enviando taes instructo-

res á terra, livres em suas phantasias, submissos aos ca-

prichos inconsistentes do homem, e funccionando tão pouco

em harmonia com a importância e gravidade da vida

sobrenatm'al. Semelhante doutrina que, apezar de fa-

ctos^ á primeira vista incontestáveis, difficilmente se pôde

ter em séria conta, não pode ser o ultimo resultado do

trabalho philosophico do homem, o complemento das

revelações que Deus reserva á iUustração do mundo.

Em resumo, o espiritismo nada accrescentou efficaz-
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mente á cei-teza da immortalidade, á força de suas pro-

vas racionaes e moraes. Com o espiritismo, a sobrevi-

vência, mesclada de tantas aspirações terrestres e illa-

queada por tantas contradicções, baixezas, e duvidas,

perderia grande parte de sua dignidade, independência

e grandeza.



Conclusão

&<£p

^ (^ ONVICTAS de fraqueza estão, pois, todas as

impugnações da immortalidade. Eil-a ahi

illesa e em toda a sua luz. Accumulem-se

e contradigam-se muito embora os sjste-

mas, inventem-se engenhosas hypotheses, re-

quintem-nas em materialidade, descubram au-

dazmente, ou rebucem com ardil os seus atta-

ques ; nada produzirão que satisfaça a razão do

homem, que se adapte á sua natureza, que lhe eleve

realmente a alma, que o defenda do presente, e o asse-

gure e console do futm'o.

Nenhum systema, ainda o mais especioso ou menos

temerário em apparencia, nos dá doutrina solida, pre-

cisa, inquestionável, qual a intelligencia a imagina, e

a consciência a exige, e o coração a espera.

Uns negam brutalmente a immortalidade, e a suppri-

mem como principio; outros anniquilam-na de facto,

illudem-na á conta de suas impossibilidades, fazem des-

apparecer a moral que lhe é causa, e a pessoa que lhe

é objecto. Outros damnificam-na com suas pretenções
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ou reservas. Aquelles, era fim, tiram-lhe a gravidade e

importância. Confundem-se todos nas theorias aproxi-

madas, por que não podem parar nos limites de seus

próprios erros, e misturam assim ás suas objecções as

adduzidas, com igual titulo contestável, por seus auxi-

liares ou émulos.

Quão lastimável seria o homem, se aquelles systemas

fossem sua única regra! Quão penoso lhe seria entrar

ao seu caminho em tal dédalo de opiniões humanas!

Quão incerto e confuso lhe appareceria o seu destino

!

As intelligencias mais cultas, aos espirites mais philo-

sophicos quão doloroso pareceria o presente, e duvidoso

o porvir, insufíiciente a noção do dever, tortuosa a ve-

reda do bem, difficil Deus de alcançar, e nubelosa a vida

futura! E se isto é assim com os escolhidos, a immen-

sidade do género humano em que trevas se engolpha-

ria, para já não sentir sequer o desejo de emergir-se

d'ellas! Mas o juizo recto d'esta maioria julga justicei-

ramente os systemas todos. Podem elles fascinar, seduzir

alguns ânimos entregues a suas próprias cogitações ; mas

o género humano tem um profundo instincto que os reba-

terá sempre. Os espirites singelamente rectos, os cora-

ções generosos recusarão seguil-os. Ninguém os verá

dominar uma nação, nem se quer governar uma aldêa.

Antes de despenhar-se em taes subtilezas e incoheren-

cias^ o mundo, em extremo ainda mais horrível, optará

pela descrença e desesperação.

Mas não ha para que temer tamanho perigo : a ag-

gressão reverte em proveito da verdade. Da refutação

das theorias, resahe cada vez mais pura, a noção da

immortalidade, immortalidade que assenta sobre a pessoa,
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sobre a lei moral, sobre a Providencia, sobre a justiça

divina; immortalidade que se sente, e aííirma, e dá sua

responsabilidade ao livre arbitrio, sua sancção; immor-

talidade que nos offerece a perfeição por fim e esperança

nos combates que pelejar, e nas victorias alcansaveis;

immortalidade, em uma palavra, tal como nol-a mostra

a philosophia espiritualista nos seus elementos estremes

de toda a liga, tal como o christianismo nol-a faz vêr,

marcando-a com o inviolável sygillo de sua própria cer-

teza.

Vamos, pois, n'este caminho que não pôde enganar-

nos. Confiemo-nos do pensamento humano pautado pela

medida de seu próprio valor, creâmos nos seus succes-

sos, depois de lhe haveinnos verificado os resultados.

Acceitemos o que nos elle dá, sob caução d'um debate

experimentado e irrefutável. Apoiêmol-o principalmente

no Deus real e revelado, Deus de todas as idades e po-

vos, que lhe é, a um tempo, causa e fim, guia e des-

tino, guarda e amparo, remunerador e recompensa.

Alumiados por estes dois fachos, a razão e fé, e ca-

minhando, por entre amigos e antagonistas, ao resplen-

dor incontestável da eternidade, desenvolveremos os re-

sultados todos d'este dogma, assim fecundo na vida pre-

sente, quanto consolativo na futura.



TERCEIRA PARTE

EFFEITOS DA IMMORTALIDADE

PREAMBULO

xiSTE, pois, a iramortalidade, e só existe

purae integralmente no espiritualismo chris-

tão. E' dogma inquestionável, e, ao mes-

mo tempo, fecundo. E' a evidentissima dag

verdades, e também a mais excellente e útil.

E' base das crenças todas, e eixo da vida hu-

mana. Não ha principio nem acto que não as-

sente ou gire sobre ella. É, .por tanto, immenso

o seu influxo pratico. Devemos julgal-a não tanto pelos

argumentos que a provam, como pelos efFeitos que pro-

manam d'ella.

Quer estimule, quer sustenha, sob titulo de acoro-

çoamento ou preservativo, é importantíssima a missão

da immortalidade : é aguilhão á virtude, freio ao egois-

mo, excitante á fraqueza, força dos fortes, sentinella

da felicidade, refugio no infortúnio, extrema consolação

do agonizante, única esperança dos que ficam.

E' o grande que affazer do homem neste mundo. Se

a existência terrestre lhe não é limite, se tem diante
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outra vida para a qual nasceu, a esta deve apegar-se

como a anchora Tinica e suprema.

E' também o grande cuidado de Deus. Se nos elle

deu vida^ e redemiu do mal; se nos conserva ou priva

da vida corporal, evidentemente o faz para que alcan-

cemos o fim de sua vontade e nossos esforços.

Caminhando, pois, á luz d'aquelle dogma, não nos

transviaremos da estrada da justiça, e linha recta do

dever. Toparemos perigos e provações, mas não sem

esperança nem consolação. Os perigos, os.resvaladoiros

da estrada volvem mais appetecivel e meritório o termo

da viagem.

Com mais ajustado titulo, a immortalidade nos será

o máximo objecto após a morte. Terríveis serão suas

consequências na gravidade do julgamento, na justiça da

sentença, na medida da retribuição.

Ser impassível em face d'estas eventualidades, e abdi-

car o titulo de homem, é o uso da razão.

A immortalidade illumina vida e morte. Legisla para

ambos os mundos. Esclarece as duas faces da sepul-

tura. Guia o homem nas phases de sua peregrinação,

para lhe sahir de frente alem da campa. Por entre as

incertezas, angustias, e quebrantamentos do presente e

futuro, é a bússola que nos conduzirá ao porto, se, rom-

pendo a escuridão das tempestades, permanecermos fieis

ás suas indicações.



DURANTE A VIDA

CAPITULO I

A IMMORTALIDADI;: EM RELAÇÃO AO DEVER

•EM sombra de duvida, veio a este mundo

o homem para cumprir a justiça e o dever.

Diz-lh'o sua razão; revela-lh'o a consciên-

cia; fez-lh'o Deus propriamente conhecer.

A justiça, a máxima e santissima entre tu-

do, não carece demonstrar-se : afflue de Deus

:

é parte na perfeição divina. Reconhecêi-a, obe-

decer-lhe, seguil-a, é o nosso bem supremo : é

o dever. Sem justiça, não existiria Deus ; sem o dever,

o homem não poderia comprehender-se a si. Uma deve

ser a lei soberana de nossa razão e pensamentos, a ou-

tra o regulador absoluto de nossos sentimentos e actos.

Quem gera a nossa dignidade é a justiça. Quem nos

consagra a liberdade e prepara a felicidade é o dever:

por elle nos alteamos á gloria de cooperadores de Deus

na grande obra do bem sobre a terra.

Porém, se o dever, como principio, tal caracter 03-

16
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tenta de bondade e grandeza, maior elle é em sua ap-

plicação, quando ás vezes, parece superar-nos as forças.

Então accorrem a nos valerem as idéas de morte e

immortalidade. Com este auxilio a virtude nào pôde

derrancar-se. Evitam-se perigos, aligeiram-se longes, des-

cortinam-se os fins. E' a immortalidade quem determina

e consagra a verdadeira justiça. A moral, restringida

á terra, é volúvel como o homem, variada como as lo-

calidades, muitas vezes iniqua como seus preconceitos,

e parcial como suas paixões. E' a vida futura que dis-

cerne e aclara a moral verdadeira, absoluta, immuta-

vel, e a fundamenta, vinculando a Deus e á religião os

bens verdadeiros nos resultados d'esta vida, e nas appli-

cações á porvindoura.

Por isso a immortalidade, librando-se por sobre os

actos humanos, é a suprema defeza da vida, o mais forte

amparo da familia e da sociedade. E Deus, querendo

que o homem lhe tivesse fé para, um dia, gozal-a, não

lhe deixou a cargo o invental-a. Os legisladores e sa-

cerdotes não suppriram as ommissoes de Deus, promul-

gando-a em suas leis, e dando-lhe o principal logar en-

tre os seus dogmas. Decerto não encontraram aquellea

o que esqueceu á intelligencia divina ! Poderiam servir-

se da immortalidade como de meio repressivo ; mas não

crearam o typo, não inventaram a idéa.

Este poderosissimo e universal motivo, tão animador,

e bemquisto de todos os homens, em todas as regiões,

sahiu forçosamente dos thesouros da bondade e justiça

divina.

Quanto é digno de Deus, e vantajoso ao homem, este

dogma! Que muito elle é nos intentos de Deus a res-
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peito da humanidade! Que enérgicos alentos dá ao justo!
Que impedimentos atravessa ás paixões! Sem aquelle
estimulo e freio, o homem que é? Attesta-o a historia

pouco menos de universal: o homem sem regimen, sem
moderador, sem guia, desgarra-se e perde-se ; dispara
no mais fero e indomável ser da creação. Perde as idéas
do direito. A força, contrabalançada pelo medo, é o seu
governo. Desconhece ordem e leis sobre a terra. Mo-
vem-no tão somente interesses, appetites, e prazeres.

Dizem-lhe os brutos instinctos que será um parvo se se
der a canceiras por amor do dever.

Qual homem, pelo contrario, deixará de ser generoso,
sincero, e bem-fazejo, se se considera em presença de
Deus que lhe vê as acçSes como juiz e remunerador?
Qual homem dará de meão á virtude, e será surdo ao
brado da consciência, se vai indo debaixo dos olhares
da justiça divina, e confia na bondade e liberalidade

d'ella? Aqui é que funda os principies d'alto zelo, e os

poderosos germes do heroísmo. Pelo dever e justiça, e
soberana remuneração é que o homem honrado lucta,

e a virgem se furta ás seducções mundanaes, e o padre
trabalha, e o missionário se desterra, e o martjr resiste

6 morre.

Em vão direis que mais egrégio seria o intento, e
mais puro o pensamento do bem-fazer, se o homem o
praticasse sem ter d olho a recompensa. Pretenção que
trasborda de orgulho ! Virtude estóica 1 Justiça incom-
patível com o maior numero, opposta á noção do dever!
Quando cumpris a lei, de quem aguardaes o galardão,
senão é do legislador justo e bom, cujo amor é parte
n'esta lei, e premio de quem a observar? Se lhe não
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obedecêsseis, serieis réo ante elle, por que não attentas-

tes que era elle o fim e recompensa.

Admirável espectáculo o homem virtuoso em face da

immortalidade! Para mais assombros que o sábio antigo,

intemeroso em meio das ruinas do universo, sobranceia

as desordens, calamidades e convulsões do mundo !
Vai-

Ihe o pensamento por coisas eternas. A morte, ao pare-

cer d'elle, é accidente que o não submette, e o introduz

em vida melhor, e infinita.

Este fecundíssimo pensamento da morte ensina ao •

christão a verdadeira vida, a única benemérita da ra-

zão, não já vida de tempestades e soberba mas de co-

ragem que resiste, e de virtude que se afervora em ze-

los. A morte leva-o, dispôe-o, cada dia, para aquelle

supremo instante, que é termo do sacrifício, e o anciado

cumprimento do ultimo dever. Força é morrer ;
mas cum-

pre que saibamos morrer para renascermos; morrer du-

rante a vida, morrer a nós mesmos, a nossas paixões,

e viver a Deus; renunciar ao que é defeituoso, imper-

feito, tranzitorio, para nos darmos ao perfeito e dura-

douro; sahir de nossa vontade caduca e ruim, para não

querermos o que Deus não quer. « A vida christã —
diz um dos mestres delia — tem duas partes: morte e

vida; e a primeira é o alicerce da segunda ^ »

Nas épocas em que a cubica e egoismo aspiram a

reinar absolutamente, quando os ferozes instinctos avas-

sallam, e o dever se abate vencido, e o phrenesi dos pra-

zeres se propaga como contagião mortífera, é acerto

contrapor a estas invasões pestilenciaes a sadia influen-

1. Olier, Vida e TJrludfs rhnslãs, cap. Hl.
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cia da immortalidade. O melhor expediente, preservativo

dos homens, é eleval-os, é mostrar-lhes o céo.

A immortalidade, emfim, é a derradeira palavra da

consciência. Marca e aplana o caminho do dever. Obriga

á virtude, mas suavisando-a. Muda o fugir da vida, a

pequenez do espaço, e a brevidade do tempo em hori-

sontes radiosos e infindos. Hepõe os prazeres e interes-

ses no seu verdadeiro logar. Sobreergue o dever a to-

dos os degráos d'onde abateu os interesses d'este mundo,

e nol-os mostra tanto mais frívolos quanto mais impor-

tantes os estimávamos. Despe a scena da vida de seu

triste caracter de figurações, triste comedia, pela qual

nos dá uma grave representação entre as paixões e a

consciência, entre Deus e o homem, com o céo por es-

pectador, e a felicidade sem fim por desenlace.



CAPITULO II

A IMMORTALIDADE COMO PROVAÇÃO

'^j^^^^y^ DEVER é já de si provação. A liberdade da
^

^^^
"^^""^-opçào entre bem e mal, é já penoso com-

f bate em que o mais forte nem sempre tem

_ iseo-m-a a vietoria. Porém, eil-os que che-

j-am, a vergar o homem, o soffi-imento phy-

sico e o soffrimento moral. Senborêam-se-lhe

de corpo e alma. Prostram-no com angustias,

^..^^e moléstias, e mortificações. Nao pôde deffender-

se; succumbe-lhe a natui-eza. Dentro em si não acha

senão o desesperar: escape, tem apenas o de smcidio

Existe Deus para alancear a creatura com tormentos r*

Ha justiça para esmagar quem se lhe sujeita? A felici-

dade é mero phantasma que arroja ao abysmo quem a

procura? Não ha, pois, ahi mais que negar a dor, ou

virarmo-nos contra ella?

A immortalidade ensina d'outro modo a vida.

Alenta-te, homem que soffires ! Confia-te á justiça,

pensa no futuro. Ruge a torrente? a calma virá. E' dor,

mas é esperança. São martyrios; mas Deus os ve, e

peza, e julga. Do alto céo, vê Deus tuas lagrimas, e
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acolhe-as, uma por uma. Tuas afflicções são thesouro,

de que elle te dará o cêntuplo. Não temas. Os teus sof-

frimentos não são estéreis : tuas dores estão como cheias

de imraortalidade.

Podem continuar-se inintelligiveis para nós os decre-

tos de Deus; mas injustos já nos não parecem. Que

soflramos como lição ou castigo^ sabemos que Deus tem

a nosso respeito desígnios justos e misericordiosos. Sof-

fremos; mas esperamos. Soffremos ; mas amamos. O quei-

xume seria culpa: desesperarmo-nos é já impossivel.

E' certo que não são por isso menos lancinantes as

nossas dores; mas já lhe conhecemos a causa, e a mes-

ma imraortalidade que nos dá razão das penas, nos pro-

mette infinitas recompensas.

Que importam então os infortúnios da terra? Temos

segura inderanisação d'elles. Seja a desgraça provação

que nos sublime, ou expiação que nos fortaleça, é-nos

útil, e o estrado para a felicidade futura. Sabemos que

o breve instante das afflicções d'esta vida deve redun-

dar em incomparável gloria K A vida, durissima e pe-

nadissima que seja, é nada em confronto do bem, que

nos aguarda. A esperança adoça a provação, a paga so-

bre-excede a pena, o salário é maior que o merecimento.

Oh tu que és pobre, desgraçado, indigente, privado

de tudo, não invejes os que vivem engolphados em de-

licias, e a quem a fortuna sorri sempre. Será tamanha

quanto se te afigura a boa fortuna d'esses ? Levam elles

comsigo os thesouros, os festins, e as alegrias ? Será fe-

licidade uma coisa que ás vezes não dura mais que o

i. S. Paulo, II, Connth.,4, 17.
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tempo mu que se descreve? Pondera mais de espaço os

intentos de Deus a teu respeito. Genuflecte, e adora-os.

Crê que, em vez de te deplorares, deves agradecer. As

tuas calamidades são, por ventara, o altissimo signal de

sua protecção, e o mais sensivel effeito de sua bondade.

Fere-te para regenerar-te ; rebaixa-te para te levantar

;

dá-te exultações futuras a troco dos padecimentos de

hoje. O divino auctor do cliristianismo, desvelando os

mysterios de sua providencia, disse : « bem-aventurados

os que padecem; bem-aventurados os que choram.»

N'este mundo, porém, não é somente o corpo que sof-

fre, nem a sensibilidade physica e moral que se dóe. Ha
casos em que a nossa própria consciência se revolta.

Vede um direito indignamente supplantado, vede a in-

justiça que ardilosamente, ou por cavillação e embuste

se apossa do objecto i.llegitimo de sua cubica. Debalde

invocaes a razão, a verdade, o recto juizo. O direito,

victima do erro, é vencido, e reputado torto no conceito

dos homens. Ahi se está o mal saboreando em paz das

honras da victoria. Que será de ti, oh justo, se não tens

de que te valhas? Para não amaldiçoares os homens,

põe os olhos no juiz d'elles; para não blasphemares do

bem, appella para a immortalidade. Tu, então, superior

a teus verdugos, vencendo-os lá como já n'este mundo

03 venceste, vêl-os-has mais desgraçados e deploráveis

que tu.

Vede, pois, que a immortalidade traça o fim do ho-

mem n'este mundo. Explica-lhe a dor, e justifica-lhe a

provação. Faz-lhe coraprehender que está aqui não para

adormecer-se em inércia, congraçar-se em prazeres ; se

não que para trabalhos, combates, e angustias. Obser-
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va-lhe que não deve rlesgostar-se nem surprehender-se

de não ser feliz, por que n'este mundo não ha felizes.

Sublime é esta demonstração da sabedoria providen-

cial. Levanta-llie o animo quebrado, alenta-lhe o cora-

ção desfallecido, ensina-lhe o estar-se tranquillo na vida,

a ser igual assim na prosperidade que na desgraça, a

acceitar uma, a não se deixar vencer da outra, a guar-

dar-se para o céo. Mais que tudo lhe ensina a resigna-

ção : quando se tem a eternidade, devemos esperar para

lá o despenarrao-nos, e as alegrias. Basta isto para se

amollentarem as durezas da vida. Vai n'isto o firmarem-se

em verdades muitas incertezas, e o varrerem-se castel-

los de nuvens. A mão da providencia pôde apalpar-nos

mui dolorosamente. O homem, esmagado aqui, lá tem

o porvir. Desvalido de quantos recursos ha ahi, resta-

Ihe a riqueza da esperança. Quer innocencia, quer ex-

piação, por igual, lhe descerram os cofres da justifica-

ção e recompensa. Reerguido das maiores quedas, gua-

recido nas mais fundas chagas, já vencedor dos Ím-

petos desesperados, senhoreia-o com resalva infallivel,

a sancta e gloriosa certeza de melhor vida. Deus,

em todos os seus desígnios justificado, mostra-se-lhe,

para assim dizer. Apparece-lhe a terra como penetrai

do céo, e o tempo como átrio da eternidade.



CAPITULO in

A IMMORTALIDADE CONSIDERADA COMO CONSOLAÇÃO

ERTAMENTE O homem, ao pensar na morte,

em presença da sepultura, sente confran-

gerem-se-lhe as carnes. Como que faz pé

atraz de horrorisado do anniquilamento de

seu ser. E' terror que o prostra. Treme do com-

bate que lhe ha de separar os elementos.

Contempla angustiado aquelle insondável abys-

_ „ _ mo em que vae cahir a sua final hora. Sósinho,

por illimitados espaços, sahido do tempo, e entrado na

duração infinita, insulado a dentro do incógnito onde

vae saber sua definitiva sorte, toma-se de pavor só com-

parável á sua fraqueza. Que necessidade não é então a

d'elle de refugiar-se nos promettimentos do porvir, na

plena certeza da vida futura

!

Se o homem nada esperasse da morte, á medida que
^

se avisinhasse d'ella, que triste olhar poria sobre seu ^

corpo que vae dissolver-se, sobre os annos idos, que

mais não podem tornar! Que triste adeus diria a seus
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pensamentos que já são os últimos, a seus projectos que

iiao podem mais renovar-se, a seus parentes e amigos

que o deixara, e não mais hade vêl-os ! Chagas crue-

lissimas e insanáveis do coração, a não ser que a morte

as cure

!

Então seria o clamar desesperado : Assim é que a

morte amarga separa de tudo que amamos ^?

Não. O homem de bem não teme, taes angustias não

o alcancêam. Por mais terrivel que ser possa, o pensa-

mento da morte não o assombra nem desalenta. Com
esforços e repetidas luctas, se predispoz para aquella

hora, viu-a chegar, aplanou-lhe o accesso, e adoçou-lhe

o travor ; e, bem que a natureza se estremeça, conso-

lam-no em esperança de melhor mundo a razão e a fé.

Cavando destemidamente n'esta idéa, familiarisou-se com

ella. Desacostumou-se da vida e do corpo. Cada dia lhe

é nova lição de morte. Reprimindo desejos, desdando

os laços da matéria, morrendo a quantas paixões, vicios,

e demasias ha ahi, avisinhou-se do termo ^. Aquelle

que foi feliz, quanto cabe sêl-o n'este mundo, o esperan-

çar-se na immortalidade resulta desprender-se menos

saudoso da vida. Ora, o desgraçado, esse então, ancêa

e bemdiçôa a morte que lhe vem sorrindo consola-

ções.

Como quer que seja, a morte estabelece as bases do

parallelo entre as duas phases do tranzito do homem
n'este mundo. A vida carreára-lhe fraquezas, paixões,

e dores, virtudes imperfeitas, e, a revezes, vicios avil-

4 . Siccine, separai amara raors I — Reis, I, XV, 32.

_2. Socrales muito ha que disse : « Philosophar é apprender a morrer > Appren-—rer é apprender a vera sciencia, a sciencia que leva ao termo, á eterna vida.
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tadores ; a morte abre-lhe thesouros de liberdade, jus-

tiça, felicidade, e gloria. A morte, que o homem assim

pondera, tanto em si como nos outros, não será para

muitos um verdadeiro bem, o único, talvez, que a vida

lhes dá ? Não é ella o remate e aperfeiçoamento de seu

ser?

Oh ! como o pensar na morte purifica e alevanta o

homem ! Como lhe alumia e encaminha os passos ! Como,

a favor d'ella, o homem entra á profundeza e realidade

das coisas ! Que juizos elle faz da vida !

Como os prazeres brutaes, as sensualidades, os gozos

do egoismo e cupidez, e ainda os interesses de mais grave

apparencia, são preciados por elle na devida conta

!

Que impulsos a sobrelevar á matéria os affectos, senti-

mentos e deveres ! Diz Bossuet : « Se a natureza, cruel

usurária, nos arrebata, cada dia, alguma coisa como

onzena do presente que nos fez, e que^ toda rigores,

nos está sempre disposta a reclamar, quão mais facil-

mente deixaremos a metade menos boa de nossa essên-

cia ! Quão melhor deliberados estaremos a sacrificar o

corpo á alma ! »

Assim, pois, se suavisa e depura o pensamento da

morte, que ajunta ás suas angustias grandissimas con-

solações. Não muda o facto ; mas modifica-se a idéa.

E' sempre austera a mão da morte ; mas já não é im-

piedosa ; fere-nos ; mas oíFerece-nos a felicidade. Deve-

mos defrontar com ella — diz Santo Agostinho — como

com Deus : temêl-a e amal-a simultaneamente
;
que

ella é ao mesmo tempo amável e temivel ; mas, como

a Deus, cumpre amal-a mais que temêl-a.

Certo que é temerosa prova; mas é o fim s'^'
"^^^
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O cumprimento da vida ; dá passagem do finito ao infi-

nito, do sonho á realidade, da terra ao céo. E' o re-

lâmpago que separa as duas vidas : d'um lado está a

nuvem e a borrasca, do outro o céo sereno e ra-

dioso.

Para não temermos a morte, faz-se mister que a enca-

remos corajosamente, e a utilisemos como meio, como

adito do santuário. Revoltarmo-nos e entristecermo-nt)s

faz o mesmo que atterrarmo-nos. Acceitaçao livre e von-

tade conformada valem e merecem muito, ainda quando

impera necessidade imprescriptivel. Quanto maiores fo-

rem a intelligencia e prática do sacrifício, melhores em
doçura e consolação devem ser a vida e morte. Se lhe

tragamos o fel, o premio virá ; se nos cravejamos de

agonias lá nos acena a coroa.

Para o christão particularmente estas considerações

avultam e transformam-se : o pensar na morte demuda

de natureza. Deus sentiu a morte, saboreou-a, venceu-a,

superou-a
5
arrancou-lhe os espinhos e o aspeito horrendo ^

« Libertou os que temerosos da morte viviam em servi-

dão perpetua ^. » « Libertou-nos, deu-nos plena liber-

dade ^. » « Vive, e foi morto^ vive por todos os sécu-

los, e tem em suas mãos as chaves do inferno e da

morte ^. » Inclinemo-nos diante d'uma sentença que

Deus cumpriu. Vamos onde Deus foi primeiro. Excite-

mo-nos e fortaleçamo-nos com o divino exemplo.

Isto desenvolvia eloquentemente um orador christão

quando dizia ^
: « Desde que o nosso Redemptor, bai-

1. Ubi est, raors, victona lua? ubi est, mors, stiinulus tuus ?

2. S. Paulo, Hebr., 11, i4 e «5.

3. S. João, VIII, 36.

i. Apocal,, I, 17, 18.

3. P. Ventura, XXXI conl. - A paixão de Nosso Senhor Jesus Christo.
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xando a fronte diante da morte, se sugeitou por obe-

diência, e livremente a aceitou, fez-se outra a condição

da morte, respeito aos que se applicam os fructos da

sua. Esta é a razão por que vemos os mais timidos e

froixos entre os verdadeiros fieis, apezar do horror que

lhes incute a morte, baixarem a cabeça em signal de

sua humilde resignação, e entregarem voluntariamente a

D^us a vida que receberam. Assim, pois, o verdadeiro

christão, quando morre, não é criminoso que soffre a pena

de sua condemnação ; mas sim é um sacerdote que offerece

a Deus um sacrifício voluntário, e a oblação de sua

própria vida em união com a de Jesus Christo. E' na-

vegante que se acolhe ao porto ; é exilado que entra na

pátria ; é viajante que volve ao caminho de seus lares

;

é esposa que sáe ao encontro do esposo ; é um filho que

adormece serenamente no seio maternal. Por consequên-

cia, Jesus Christo, cora o mysterioso pendor de sua ca-

beça, dissipou o opprobrio da morte, diminuindo-lhe a

amargura ; e a mais horrível pena, e mais odiosa á na-

tm-eza humana, converteu em desejada passagem, via-

gem feliz, e redempção preciosa. »

A fallar com propriedade, o christão não morre.

« Quem de mim vive, não morrerá ; — diz o Salvador

— tem de seu a vida ; » o que faz é passar atravez da

morte. Não será estorvo á vida a morte material. Vin-

gará a palavra divina : « Desde já subsiste em nós a

vida eterna *. » Nem sequer haverá o dormir; do lado

da morte haverá o agonisar, o arrancar da separação

;

mas do outro lado repontará o dia infinito.

1. Vitam eternam semetipso raanentem. Joh., III, 13
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Quando entenderemos, d'est6 theor, a morte ? Quando

seremos brandos com ella? A morte não é abysmo do

trevas, e pórtico do nada. Não é um phantasma, é uma
esperança. Não é um obstáculo, é meio. Não é fron-

teira da vida mortal, é o principiar da vida eterna.

Não é dissolução apavoradora, é transfiguração magni-

fica, é renascer a mais completo estado, é a reparação

da obra divina, desconcertada pelas nossas misérias ; e

a possessão de nossos immutaveis destinos ; e, depois de

destruída a casa de lodo em que habitamos, a entrada

a outra casa não construída por mão humana ; n'uma

palavra, é a juncção incommutavel da alma com Deus,

auctor e objecto d'ella.

Haja, pois, coragem no morrer : resignemo-nos, acei-

temos, queiramos.

Comprehenda-se que é mister sahir da obscuridade,

da solidão, da fadiga, da corrupção, para subir a Deus,

e a elle nos unirmos, e ao povo de bem-aventurados

que nos espera.

As almas puras, desprendidas e santas, em vez de a

temerem, anhelam a morte.

Tal era S. Francisco de Sales. Com a encantadora

candura e graciosa affabilidade que o estrema entre to-

dos, dirigia ás amadas almas, que o consultavam, estas

insinuantes e sublimes expressões : « Onde estaes, almas

queridas minhas? Quereis morrer comigo, e amparar-

mo-nos todos n'esta passagem? Preparemo-nos, porque

é chegado o eífeito da vida ; ahi está o outomno em que

amaduram os fructos da eternidade. Esta planta, que

é vossa alma, e recebeu do céo seus crescimentos, será
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para logo colhida, e os mortaes não verão senão despo-

jos d'ella na terra.

Considerae que a vida é fugitiva sombra, é passageiro

sonho, é um evaporar-se de fumo, e que a terra nada tem

solido a que o homem possa apegar-se. Tudo passa...

« Vamos, pois, embora d'este mundo, e, com ajuda

de Deus, subamos ao céo. Almas queridas, não vos

praz seguir-me ? Faz-vos medo o tranzito ? Que temeis ?

E' o mal que acontece á dissolução ? Ah ! não havemos

uma vez so&er com Jesus que tão cruamente soflfreu

por nós? Intimida-vos deixar o fardo d'este mundo em

que impera a vaidade, e a avareza impesta as vii-tudes,

onde os peccados se bebem como agua, e onde se nos

amostram pedaços de inferno? Fugi estas redes, e va-

mo-nos d'aqui a poiso onde não ha estes hórridos e tris-

tes phantasmas.

« Não vos abasta o haver já visto tantos stíes, e dias,

e noutes? Cuidaes que as arvores do bosque produzem

diversas folhagens, e que a natureza dá fructos diver-

sos ? Cuidaes que os lumes, que fulguram no céo, darão

melhor luz ?

« Deixemos este mundo, oh almas queridas ; vamos

á mansão onde tudo é luz... » Quem se não sentiu pe-

»etrado d'esta graça, tocado por esta uncção, fortalecido

por tanta brandura?

Vista n'estas faces, a morte, grandemente pavorosa

quando não ha crenças, é cheia de consolação para quem

espera e crê. O incrédulo horrorisa-se. O crente a en-

cara no rosto, reconcilia-se com ella, abençôa-a, chama-a

como acabamento de dores, e como complemento de cer-

teza e amor a invoca. Houve mesmo quem a desejasee,
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e mudasse em consolações seus tormentos, era conten-

tamentos sua agonia, em júbilos suas torturas. Já o

amor divino lhes dera a mão por sobre esta passagem

;

achanára-lhe o abysmo; illuminára-lhe as trevas ; relam-

pagueára na lúgubre noite do tumulo ; mudara a morte

em verdadeira vida.

Pelo que, taes desejos e esperanças deram ao ebris-

tão a posse antecipada do bem, da verdade, e de Deus.

Em suas cálidas aspirações, algumas almas vão até ás

balizas do outro mundo, e prelibam a celestial felici-

dade. Estas, como Santo Agostinho, exclamaram : Se

já aqui tantas são as delicias, oh meu Deus, para os que

vos amam, que fará lá na bem-aventurada pátria em
que vós lhes sois gozo * ? Se já são tantas as consolações

na terra, qual será a felicidade do céo ?

E estas primicias que certas almas antegostam, júbi-

los divinos que as arrobam
;
podem fazer que outras en-

trevejam e comprehendam a felicidade da vida fu-

tura.

Não é isto, decerto, acontecimento commura, nem re-

gra que todos sigam. Diminutissimo numero sente aquelle

piedoso anhelar a morte, e pode, com o propheta., ex-

clamar : « Quando me será permittido ir diante de

Deus ^? » Porém, á pluralidade das almas, ao menos,

não separem a confiança da apprehensão, a consolação

rasoavel do terror natural ; e, depois, dirá como Bos-

suet ^
: «O que deve temer o christão é o temer dema-

1

.

Quid orit in patriâ, si tanta copia delectalionís est in viâ '. Confissões liv. IX,

cap, X
2. Quando veniam et apparebo ante faeiem Dei mei?
3. Terceira oração do christão.
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siado ; o que deve temer é o não se entregar de todo a

Deus. » Vigia-o a Providencia, e estende-lhe mão va-

ledora ás trevas da morte. Ser-lhe-ha levada em conta

de mérito a esperança, e as consolações que ella n'este

mundo lhe der, ainda na outra lhe hão-de aprovei-

tar.



CAPITULO IV

A IMMORTALILADE A HORA DA MORTE

IS-AQUI O homem em presença não já

da idéa, mas no acto mesmo da morte.

I

Aqui se resumem todas as tendências, actos

e planos de sua vida. Foi justo, adheriu

ao bem, á immortalidade. Deixou-se sempre

á vontade de Deus : aceita-lhe os decretos.

Confiou, quando o assediavam duvidas, dulcifi-

cou padecimentos, acalmou tempestades, foi co-

rajoso nos perigos. Agora, submette-se em coração e

espirito á vontade divina. Se se arreceia do juiz, con-

fia ainda mais no pae. E' fraco ; mas pelejou ; dobrou

algumas vezes, mas levantou-se. Leva comsigo suas

froixezas, seus peccados; mas também suas virtudes e

méritos. Morre tranquillo e imperterrito como viveu. E'

como viajante que, passados os perigos do longo cami-

nho toca a extrema de sua peregrinação ; é como nave-

gador fatigado das ondas, que salta alfim no porto. Se

cumpriu sua missão, viveu para a immortalidade. Como
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sua vida foi um continuado pensar na morte, achou-se

destemido e prevenido nos braços d'ella: é o acto es-

sencial de sua existência terrestre que se effectua. A
morte conclue o que elle preparou ; viu-a avisinhar-se,

e deu-lhe a mão. Rompe a morte o vinculo derradeiro,

quando o homem já estava, por esperanças, virtudes, e

imitações de Deus, do outro lado da campa. Repousa

em quem lhe prometteu felicidade ; conta com a sobe-

rana recompensa. Pode dizer: «Vejo aberto o céo, e

Deus que me espera *. »

O homem simples, na candura de sua fé, entrega-se

com tocante firmeza, sem hesitar, nem duvidar. E o

homem intelligente que não crê menos, e todavia en-

tende e receia mais, leva, com sua submissão, confiança

mais reflexiva, e, por isso, ainda mais admirável.

Com esta serenidade do justo, e intimas consolações do

christão, coragem, resignação, e esperança convicta de

certeza, chega o homem á immortalidade. Não se lhe

faria necessária outra prova. Tanto animo e placidez na

morte, tanta confiança em crise assim terrível, incutem

convicções que só da verdade podem vir.

Nada ha ahi bello, nada grandioso, nada fecundo em

ensinamentos como a morte do christão justo. Vê com

toda evidencia que vem de trilhar o verdadeiro cami-

nho. A luz, que engrandeceu sua vida, expande-se cada

vez mais.*Vão rarefeitas as ultimas nuvens. Faz-se em

sua alma dilatada e purificada suprema paz. As prova-

ções que passou, as borrascas que sofíreu, as luctas em

(|ue venceu, os sacrificios em que se immolou, lembram-

í. Actos dos Ap. VII, 56.
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lhe como festiva memoria de perigos que já lá vâo, do com-

bate findo, da victoria que subsiste, como consolação do

passado enlaçada na esperança do futuro. Bens, hon-

ras, contentamentos que deixa não lhe captivam a alma

nem contm'bam o coração. Domina o mundo e as crea-

turas. Presenceia tranquillo a ruina de seu corpo, a

destruição de sua mortalidade. Desaggregado da terra,

já de antemão é pertença do céo. Se tem saudades de

quem deixa, não se afflige como os desesperançados, não

se carpe como se temesse não mais vêr quem lhe cá

fica. Submette-se resignado ; adora cheio de confiança.

O amor que lhe é único dissabor, ao mesmo tempo lhe é

seu grande lenitivo : sabe que é Deus o pae dos que deixa,

como d'outros a quem vae unir-se. Amando em Deus

o bemfeitor seu e de seus irmãos, dirige-lhe sua der-

radeira oração, e exclama com Bossuet : « Salvador

meu, escutando vossas santas palavras, muito hei dese-

jado vêr-vos e ouvil-as de vós mesmo : é chegada a

hora ; vêr-vos-hei como juiz, é certo, mas ser-me-heis

juiz salvador... Adeus, meus irmãos mortaes, adeus,

Egreja santa... Adeus vos digo sobre a terra, mas vou

vêr vosso principio e fim : vêr-nos-hemos no céo ^ »

Vós que haveis baixado ás realidades da vida, e ten-

j

des visto fartas vezes separações e angustias, encarae

esta mulher admirável, singular em espirito e cora-

ção.

As angustias da moléstia são menos fortes que sua se-

renidade. Meiga, aífectuosa, amante na vida como na

morte, de Deus como da humanidade, caminha ao bem

;

1. Quarta oraçiío lio ehrisl3o.
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chega, e as prisões mortaes são-lhe azas com que se ala

radiosa á eternidade.

Que esperanças luminosas de certeza leva comsigo

esse mancebo, professor de erudição e eloquência, já

sazonado pela morte antes de o ser pela vida! Renun-

cia gloria, diadema de pureza e honra, familia que o

estremece. Mas não ha quebrantar-se-lhe alma. O Deus,

que serviu, tanto está além como aquém da sepultura.

Bem, virtude, o Pae que o chama para si é seu derra-

deiro pensamento e acto.

O morrer do justo é testemunho de suas esperanças,

tão indestructiveis como a verdade e a vida.

Em quanto ao réprobo, nunca elle pôde familiari-

sar-se com a morte ; repelliu-a sempre como punição ou

terror ; surprehende-o, e o esmaga logo.

Inquieto em pensamentos, tem que optar entre a des-

graça e o nada. Aos soflPrimentos physicos da agonia

recrescem as agonias moraes. A verdade persegue-o, e

aperta-o. Cáe o véo diante de seus olhos. Prejuízos e

paixões, que lhe escureciam a vista, desapparecem. Está

só diante da morte. Este seu pavor argue a immortali-

dade tanto quanto a serenidade do homem de bem a pro-

clama. A lição de sua hora extrema, se os exemplos dos

mortos servissem aos que ficam, não devia ser inútil para

os que, á imitação d'aquelle, regeitam a crença da vida

futura.

Mas não consideremos já no ponto de vista de pureza

de vida e moral o homem, a cujo leito se encosta a

morte : vejamol-o somente em ordem aos resultados da

sua descrença, e escolham entre o que repelliu e o que

aceitou a immortalidade !



A IM.MORTALIUAUE Á HORA DA MORTE 247

Um vagamundeou nos desvios da vida sem conduetor.

Quantos caminhos escolheu foram dar todos ao abysmo.

Se cogitou no futuro, representou-se-lhe futuro de hor-

rores. As faculdades intellectivas, á hora final, conspi-

ram a ennegrecer-lhe o quadro. Interrogou céo e terra:

não houve resposta alguma. Estabeleceu problemas, que

lhe não sahiram resolvidos. Esterilisou o ingente lavor

de dias sobre dias. Após o passado em que tudo fica

perdido, ahi vem o futm'o que lhe não dá nada. Chega

á final hora : sobre sua fronte, a noite ; a seus pés, o cá-

hos. E' luctar horrendíssimo da vida com a morte, do

ser contra o nada, lucta em que o ser e a vida tem a

certeza de succumbirem. Diz elle de si para si que nada

ficaill que seu seja, nenhuma idêa, affeição nenhuma,

coisa minima alguma da sua personalidade. Rolará á

voragem, e sumir-se-ha como se nunca tivesse exis-

tido.

I Ao revez, o crente da immortalidade, durante o

decurso de sua vida, caminhou direito e firme á luz

que o horisonte lhe fulgurava. Sentiu a razão de seus

actos. Trabalhou, mas anteviu o premio; padeceu,

mas anteviu o triumpho. Chegou confiado á extrema

e descançou. Restitue a alma a quem lh'a deu. Está

consummada a sua missão : falta-lhe dar contas.

Entre os dous eífeitos de crer e não crer, devemos

optar.

Será errado o afíirmar quando a affirmação é tão

plausível, salutar e consoladora ?

Pode ser rasoavel o negar, se a negação produz tão

funestas e desanimadoras consequências?

Uma é regra, explicação, luzeiro da vida; outra é
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contradicção dos instinctos e sentimentos da humani-

dade. Ambas havemos de julgal-as pelos eífeitos.

O homem, convicto de não desapparecer inteiramente,

pôde, pois, fechar em paz seus olhos e dormir repou-

sado. Vejamos qual seja o seu despertar. A immortali-

dade o tutelou energicamente na vida. Vejamos que re-

sultados ella produz além da morte.



DEPOIS DA MORTE

CAPITULO V

A SENTENÇA

lESPiDO está já O homem de seu invólucro.

A alma, deixado o corpo, transpoz o passo

formidável do tempo á eternidade. Aquelle

desconhecido, que a intimidava, é já rea-

lidade viva. As trevas, em que ella apprehen-

dia engolphar-se, mudam-se em deslumbrante

claridade. Está finda a provação. Ergue-se o

véo : ostenta-se a verdade absoluta. A alma pas-

sou ás mãos de Deus : tem ante si a justiça soberana,

e a intelligencia infinita. Terrível momento que pode

congelar de horror o mais corajaso, abater o mais forte,

apavorar o mais justo ; mas que, ao mesmo tempo, deve

inspirar grande confiança e esperanças immensas
;
por

que o Deus de justiça o é também de misericórdia ; o

Deus que nos julga é o Deus que nos creou, e ama, e

liberalisa os dons de sua omnipotente vontade.

Soa logo a sentença. Não se faz mister que o juiz a

profira. A alma lê-a no olhar de Deus ; lê-a no intimo

de sua própria consciência.
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Faz-se uma luciclissima manifestação da vida que pas-

sou. Vê-se tudo á sua verdadeira luz. Ergue-se, e vêem
todo o passado. Os mais recônditos pensamentos, os mais

dessabidos actos, renascem, e depõem seu testemunho.

Luz irresistivel apparece súbita, aclara os mais secretos

arcanos do coração, desfivella as mais engenhosas mas-

caras, mostra-nos a nós mesmos como aos outros, des-

cobre-nos a nós os outros como a elles mesmos, revela

as virtudes e hypocrisias, as perfídias e lealdades, os

heroísmos e as baixezas. Então é imaa authentica e fiel

exposição das consciências que, aferidas pela verdade,

realidade, e justiça, cobrirá uns de opprobrio, outros de

gloria, dará resplendores á honra na alma onde se sus-

peitou ignominia, e esculpirá a ignominia onde imagi-

naram estar a honra.

Far-se-ha então entre o bem e o mal immenso aparta-

mento. Com Deus, e como Deus, estremaremos as pai-

xões da razão, as apparencias dos eífeitos, a chimera

da realidade, as rectas intenções dos vãos pretextos.

Nossos erros reflectidos ou involuntários vêl-os-hemos

quaes nos foram na vida. Penetraremos os motivos com

que dissimulamos. Dissipar-se-ha a nuvem com que, por

vaidade ou fraqueza, encubrimos nossos pensamentos

e actos. Falsas virtudes, probidades chimericas, mereci-

mentos suppositicios, com os quaes enganamos a nós e

aos outros, serão vistos em luz que resplandecerá no

mais inteiro de nosso ser. Perante evidencia de tal porte,

a razão do culpado assentirá em suas culpas ; e da con-

demnação, que a consciência lhe inflige, não terá para

onde apellar.

Nada se esconde áquella soberana justiça : os ínfimos



A SENTENÇA 251

e os maiores, os mais estrondosos e humildes méritos,

os mais occultos e manifestos actos.

Quantas virtudes, não sabidas de homens, neste mun-

do perdidas, quando as não persegue a calumnia e o

insulto ! Quantos desgraçados, abandonados da humani-

dade, que viveram vida innocente e pura, dignos das

attençSes e respeitos que não obtiveram ! Quantos, leva-

dos ao infortúnio por sua generosidade e civismo, e que

não receberam dos homens o galardão de seu sacrifício,

por que se sacrificaram inteira e absolutamente!

Oh justiça humana, tão varia e cega, como serás tu

vista! Quantas sentenças tuas annuladas! quantas con-

demnaçÕes derimidas! Não ha-de ser então o juizo pu-

blico, de que dispõe o poder e a riqueza, quem aqui-

late os méritos que tantas vezes ella inventa! Não será

a historia, tantas vezes corrompida por aquelles que de-

vem ser por ella estygmatisados, quem porá ferrete nas

desordens e crimes. Não será preciso que um Tácito le-

gue á memoria vingadora do futuro as perversidades

ignoradas, ou as infâmias triumphantes, nem que ura

Bossuet, com sua imperiosa voz, dê prelecções, mal at-

tendidas, aos reis e aos povos.

As virtudes dos justos sahirão com elles de suas mor-

talhas. Os homens misericordiosos levarão comsigo seus

benefícios, os devotados seus holocaustos, os desgraça-

dos sua paciência, os oppressos suas orações e lagrimas,

os martyres seu sangue deri'amado. Nada mais de dis-

farce e rebuço. O Deus recôndito mostrar-se-ha. Quem
o negou, vêl-o-ha. Quem o ultrajou, ser-lhe-ha em pre-

sença. A omnipotente mão, escondida na natm'eza, os-

tentar-se-ha. O senhor, escondido em suas leis e obras.



252 A IMMORTALIDADE — TERCEIRA PARTE

descobrir-se-ha. Cada qual lhe dará conta da luz e ver-

dade que recebeu. Quem poderá esconder-se aos olha-

res de Deus? Em sua incorruptível serenidade, a justiça

suprema todos sentenciará, sem parcialidade nem erro. As
primeiras planas não serão destinadas aos potentados. A
sentença não se fundará em magestades, renomes, poderio

ou fraqueza. Os mais pujantes criminosos serão sob-pos-

tos á mais poderosa vara. Os humilissimos justos, des-

presados ou desconhecidos na terra, elevar-se-hão do raso

de sua pequenez á presença de Deus e á vista de to-

dos. N'aquella soberana igualdade em que não haverá

jerarchia, titulo, poder^ opulência, a humildade tomará

o passo ao desvanecimento, a fidelidade á gloria, a dedi-

cação modesta á mais alta intelligencia, a virtude obs-

cura ao esplendor de nomes que estrondearam no mundo
os seus triumphos.

Deverão certamente atemorisar-se uns e outros. Quem
é pm'o e justo perante a justiça, perante a infinita pu-

reza? Quem pode glorificar-se perante o Altissimo, ou

fiar-se de seus méritos diante da perfeição divina?

Sujeita a provações tamanhas, escurentada por tan-

tas nuvens, attreita a sequidoes tão desalentadoras, a

virtude do mais honrado homem é froixa e debilissima,

e mais ainda seria, se não sentisse sua fraqueza, e se

não reconhecesse tão quebradiça.

Quando o homem pensa em sua corrupção congénita,

e pendor ao mal, em seu intranhado egoismo, nos resul-

tados de um só máo acto, e funesto influxo que para

logo se gera, e em fim, na repercussão de leves cidpas

cujo ecco fatal se prolonga, talvez, de século a século:

que homem ha ahi seguro de premio? i
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Se, pois, a alma, a ponto de ser julgada, olha em si,

o que não verá ella para motivar suas angustias? Se

contempla Deus santo, como não hade temêl-o ? « Oh meu
Deus, eis-me tremente e sósinho perante vós! O que me
resta, de tudo que tive no mundo, são as minhas acções

que vos apresento aqui. Vossa mão occulta, e olhos in-

visiveis seguiram-me sempre; mas o véo, que m'os es-

condia, rasgou-se. Estou em vossa presença; não tenho

de quem me soccorra. Perdido estou, se me desamparaes

;

condemnado, se entraes ao recesso de meu ser; deses-

perado, se me discutis sem misericórdia. Porém, sois

meu auxilio, meu pae e salvador. Havereis piedade de

mim. Recompensar-me-heis com vossos próprios bene-

fícios, e levareis ao ultimo ponto vossos dons, conver-

tendo-os em mérito e titulo de minha gloria. Sim, já

sinto que achei piedade ante vós; um vosso olhar me
justificou. Ao passo que outros tantos são repellidos para

a morte, quiz a vossa misericórdia contrapezar a balança

em que eu teria levíssimo pezo. Mercês, nicu Deus, quo

me salvastes.

»

Assim se inclinará, n'aquella solemne hora, cada qual

diante de seu juiz. Pagaremos todos á suprema equidade

tributo constrangido e espontâneo, de modo que Deus
triumphará soberanamente por sua bondade e justiça,

pelo reconhecimento de uns e dor dos outros, pela felici-

dade d'estes e pela desgraça d'aquelles, pelo h^yTuno d'a-

mor e pelo clamor da desesperação. As victimas de seu

julgamento serão obrigadas a prestar-lhe homenagem;
e dos mesmos que o odiarem, a sua máxima afílicção

será não poderem amal-o.



CAPITULO VI

A DURAÇÃO DO PREftUO E CASTIGO

lEFlNiu a sentença de Deus o nosso destino.

Passou o tempo da prova. E' chegado o

ifim do homem. D'hora avante, a nossa

l'^
parte de gloria ou ignominia, de felicidade

desgraça está pendente de nossos méritos.

Justos, ide receber o premio de vossos traba-

lhos, combates, e padecimentos. Delinquentes,

ide soíirer a pena de vossas revoltas e crimes.

Qual será o espaço d'esta soberana retribuição? O
mesmo espaço evidentemente de nossa duração. Somos

immortaes. As consequências da sentença são infinitas.

Felicidade ou desgraça serão eternas.

Ai! que esta palavra indiscutível de eternidade, tão

bôa de aceitar quando se applica a recompensas, que

atrocissima é applicada a castigo ! Treme a alma, assom-

bra-se horrorisada a phantasia, a indiíferença religiosa

recua, a própria fé por vezes vacilla ao pensar em

tão excessiva pena! Uma culpa leve na apparencia, um
prazer tão curto e triste, uma provação tão rápida, uma

vontade tão débil, uma tão fatal fraqueza parecem des-

proporcionadas a castigos sem fim.
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Nào ha duvidar: terribilissima é a doutrina. Quer
apremeiem, quer castiguem os juizos de Deus são gran-

des e temerosos ; mas a nossa acquiescencia ou reluctan-

cia já não podem modificar a sentença. Somente duas

hypotheses nos dão escape d'aquelle dogma : o anniqui-

lameuto que, supprimindo a pessoa também supprime a

recompensa, ou as transformações successivas que, mul-

tiplicando o numero das provas sobrecarregam a diffi-

culdade na ultima prova; como se reproduzissemos, em
ambas as alternativas, os systemas inconsistentes e con-

tradictorios, já convencidos de impossíveis *.

Fora d'isto, o que ha é premio e castigo, eterno como
Deus, immortal como o homem, irrevogável como o juizo

final. Existe e deve existir a eternidade. Existe para a

recompensa; existe para a punição. Confluem argumen-

tos a comprovar este dogma. São-lhe base o intimo crer

da humanidade, a natureza do mal moral, a lei de que

o homem teve consciência, e livre escolha, a impossi-

bilidade em que já está de expiar as culpas, emfim, a

connexão d'esta doutrina cora a justiça e bondade de

Deus.

A fé na punição infinita é, para assim dizer, tão an-

tiga como o homem: faz parte das crenças geraes da
humanidade. As religiões proclamaram este dogma, ad-

mittiram-n'o os povos, creram-n'o os poetas, subscreve-

ram -lhe os philosophos. A mythologia pagã submerge
os criminosos no Tártaro. A poesia, ecco das opiniões

geraes, canta, em Homero e Virgílio, os eternos suppli-

1. Veja a rcfutaçSo destes sj-stemas na 2.* parte.
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cios dos despresadores das divindades, taes como Tân-

talo, Ticio, Ixio, Thezeu, etc.

A philosophia antiga, cora Platão *, marca espaço il-

limitado ao castigo dos grandes criminosos. Por uma

espécie de presciência da doutrina christã acerca do mal,

o illustre atheniense firma a velha opinião do eterno

castigo dos máos sobre a idéa de que o mal introduzido

na alma não pode mais expurgar-se, senão por dôr e

expiação, e accrescenta: «se o mal é incurável, e tal

que não tenha reparação, permanecerá sempre no cri-

minoso, e lhe fará seu supplicio necessário e eter-

no

Na mythologia scandinava, o Edda dos islandezes

igualmente designa um logar de supplicios eternos. Os

thibetanos e outros povos asiáticos compõem de muitas

paragens o inferno, sendo eterna a ultima. As mesmas

crenças, mais ou menos explicitas, vigoram na maior

parte dos povos.

Urge reconhecer que ha grande força no sentimento

commum de homens, tão diversos em costumes, de paizes

tão distanciados, tão imperfeitos no culto, e sem idéas

religiosas completas.

Ha mais de mil e oitocentos aanos que, no moderno

mundo, todo homem chamado christão, crê, sem distinc-

ção de seita, na eternidade das penas. Este dogma re-

quer adhesão, como toda a doutrina do christianismo,

cuja parte essencial elle é. E a religião que tão ao vivo

alumiou bastas questões methaphisicas e moraes, reveste

1 QiiP, neste ponto, se separa excepcionalmente da meterapsycose.

^ Era uma das três situações que os antigos attribuiram á alma depois da mor-

te : havia a da felicidade definitiva, a da expiação temporária, e depois o esUdo -em

que a alma in<-uraval solTria Pternamente dolorosos e horrnndos tormentos. • \>=l'

jorgias.
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aqiiella igualmente, bem que mysteriosa, de caracter de
verdade e necessidade: não poderia comprehender-se

melhor que á luz da razão christã.

Deriva a punição do crime: é o mal moral que pro-

duz o castigo. Ora, o mal moral é a desordem absoluta,

e destruição da lei essencial. O mal moral expelle Deus,
desthrona-o, derruba-o do coração da creatura. Auni-
quila-lhe o soberano bem. Regeita Deus, não o quer,

odeia-o, e persevera n'este ódio. E' aquelle um immenso
mal, digno por isso de pena medida pelas desordens

cuja origem é. Se a alma fica n'este estado, e a morte as-

sim a encontra, está separada e inimiga de Deus.
Mas este estado é já de persi a pena infinita : é o in-

ferno. Por que o inferno, primeiro que tudo, é a sepa-

ração de Deus, o perdimento do bem infinito. O inferno,

isto é, a eternidade da pena, é, por tanto, o mal, e o

mal é, por tanto, o inferno; pois que um e outro são

o perdimento e separação de Deus ^

A reflexão nos está dizendo que a preferencia d'amor
dada á creatura, e o formal desprezo de Deus, a inju-

ria feita á magestade divina, injuria incomparável por
que ultraja uma magestade infinita, dão á culpabilidade

enormes proporções. Se a esta immensa culpabilidade

deve corresponder pena infinita, tal pena, applicada a
creatura limitada e finita, não pode ser infinita em sua

duração.

' Quer, além d'isso, a natural equidade que cada qual

seja privado do bem contra o qual reagiu como inimigo.

E' justiça retribuitiva que os homens sempre admitti-

l. Veja o P. Ravigaan, t. iii, confirencia lvui.

18
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ram e applicaram. Não pune a lei civil com prizão, de-

gredo perpetuo, e morte quem procedeu gravemente

contra a sociedade? E, de mais, pouco importa o tempo

que durou a culpa ou o crime. Pois quem enormemente

peccou contra seu derradeiro destino, contra a lei divi-

na, e se tornou indigno da sociedade dos bem-aventu-

rados, não merece ser d'ella excluido para sempre? í

Demais d'isso, o homem conhece a lei. Sabe que a
'

eternidade do castigo corresponde á eternidade da re-

compensa. E' ordem soberana estatuida por Deus, im-

posta previamente á creatura, que lhe não ignora os mo-

tivos e resultados. Esta sancção da lei, instituída regra

immudavel para nós, alento de bons, terror de máos, é

auxilio necessário ao homem tão attascado na terra, e

que tanto custo sente em sacudir o jugo de sua morta-

lidade. Em presença da terrível alternativa, foi-lhe a

escolha livre; fêl-a com toda a independência. Sua fra-

queza, propriamente, lhe foi encontrada nas contas. Se

cahiu, tinha auxilio de Deus para levantar-se ; se cul-

pado, tinha o arrependimento. Consciência, e até inte-

resse lhe indigitavam o bom caminho. Não lhe mingua-

ram soccorros; o perdão foi-lhe offerecido até final.

EUe, porém, não quiz innocencia nem arrependimento.

Preferiu á felicidade futura o prazer actual, ao cumpri-

mento de seu fim a satisfação do momento, ás exulta-

çoes do céo os prazeres da terra. Assim o quiz, assim

o quer ainda, e sua vontade tão inteira é que, se elle

podesse, gozaria eternamente a felicidade temporal. De-

cidiu-se, conscientemente, pelas trevas e revolta; per-

severou n'este viver durante a provação ; manteve-se

inflexível no seu livre arbitrio. Viveu no mundo para
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proceder maliciosamente ; . deixou de ser máo quando a

vida o deixou, e quizera viver sempre para prevaricar

sempre. Não teve limites sua má vontade, nem jamais

os teria se lhe podesse perpetuar a duração. O castigo

eterno ajusta-se a tal vontade, que não acabou volun-

tariamente. E' punido por transgressão que sua livre es-

colha perpetuou. Foi elle mesmo que se arredou para

sempre de sua soberana missão, e arrasou as fronteiras

á punição infinita da culpa.

Por tanto, o mal gera-se e consubstancia-se no máo

:

é o homem que não quer Deus, e é livre em o não que-

rer, e em realidade o regeitou. Fez-se então na vontade

continuada desordem, contraria á ordem universal, que

assenta no temOr de Deus. Não pôde, sem repugnância

da lei geral, cujo auctor é, consentir Deus aquella de-

sordem no seio da magnifica harmonia do céo. A repul-

são do mal entra na previdência e na necessidade da

ordem e do bem.

E' pois, com justiça castigado o máo. E' consequên-

cia legitima que sua pena dure por que o peccado se

prolongou com a vontade. Deve Deus a si o não per-

mittir o mal em sua presença; e ao peccador eterno

cabe a eterna punição ; e tanto que, se fosse possível

arrepender-se o máo, se pedisse a Deus perdão, se o

amasse ou ainda o desejasse amar. Deus lhe perdoaria,

e o inferno acabára-se para elle; mas em quanto o pec-

cador persiste no propósito de ser fiel ao mal. Deus per-

manece fiel ao castigo. Por tanto, mais o peccador se

castiga a si que Deus ao peccador. Está em tanta con-

formidade com a razão esta consequência, que a philo-
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sophia não a regeita, e alguma vez reconheceu como

possível, e logicamente necessária a pena eterna *.

O criminoso é castigado por sua prevaricação. Sepa-

rar-se de Deus, viver com os máos de quem recebe e

a quem transmitte a peçonha da desgraça^ parece que

lhe é, ao mesmo tempo, seu supplicio e necessidade de

sua Índole. O seu maior sentimento é o do ódio, o seu

grande pesar é a fraqueza
;
quantos desejos tem o cru-

cificam. Abomina a pena, e como que a deseja, por que

sente o mal em si, por que odeia Deus, e folga de odiar,

e está aclimado á peste do seu ar. Maldiz a punição, e

cinge-se com ellaj aborrece-a, e dá-se-lhe com phrenesi.

Entre céo e inferno, vai elle de moto próprio a logar

onde mais distante fique de Deus, de suas perfeições e

amor. O máo, já mesmo no céo, encontraria seu infer-

no. Elle é que é juiz de si, seu verdugo, sua eterni-

dade.

Comprehensivel é já que n'outra vida não pode dar-

se a expiação : nem Deus pode infligil-a, nem o homem
recebêl-a. O homem, inveterado no mal, não tem já

forças para deixal-o, nem expial-o. Mas por que não

pôde tornar sobre si a vontade do homem ? Por que lhe

falta a liberdade, quando menos nas condições em que

elle actualmente a exercita. A liberdade, n'este mundo,

é o jus de escolher entre bem e mal : jus que honori-

fica o homem, e lhe é ao mesmo tempo occasião de pe-

rigo
;
jus que o colloca entre a gloria do triumpho, e a

queda em que o despenham sua ignorância, fraqueza,

e malicia.

1. Damiron, Memorias de vinte annos de professorado, p . 76. -.
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Para além da sepultura, é outra a situação ; a natu-

reza da liberdade mudará diante da luz que brilhará

era tudo. A liberdade do homem será como a liberdade

de Deus. O ente perfeito e soberanamente livro pode

accaso praticar o mal? Escolhel-o é já impossível á sua

perfeição.

Estará o homem em situação análoga já no bem e

no mal, já na felicidade e na desgraça. A possibilidade

da queda já não é permittida aos justos; assim como

a de praticar o bem já não é permittida aos réprobos.

E' que então é tudo luz, evidencia, immutabilidade. O
justo permanece em sua justiça ; facto e intenção am-

bos faltam ao réprobo para retractar-se e reparar seus

crimes. Já não ha tempo nem mudança na alma.

A eternidade é fixa e immovel. O mal está e sobre-

estará, o inferno dura e durará, ambos solidários, inse-

paráveis, coeternos. A vontade do impio, identificada

ao mal, é lá transformada, absorvida, e perpetuada.

Se, pois, além da morte, a alma não pode arrepender-

se, nem expirar, nem esquecer seus crimes, nem can-

celal-os da terra, que inferência tirar, senão que ella

deve soffrer a pena sempre?

Nem Deus já poderá permittir a expiação. Quando

remiu o homem, logo declarou que a redempção não

chega além da vida. Teve o homem tempo de prova-

ção designada por Deus: era termo fatal, fatal para a

virtude e para o vicio. Se o homem deixou passar o

praso sem acariar recompensa, deve ser punido ; e,

como já não pôde expiar, deve ser punido eternamente.

Não duvidamos que ha nisto sombrias e mysteriosas

profundezas, ante as quaes se horrorisa a razão huma-
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na, mysterios que lhe entreluzem a vislumbres, e que

ella nao pode penetrar no âmago. Mas o principio sub-

siste; ninguém pôde mudal-o, nem dissimulal-o, agora,

ou quando fôr. Quanto á applicaçíío severa e terribilis-

sima a nosso respeito, deixemol-a, temerosos, á santi-

dade de Deus, mas também, confiados, á sua miseri-

córdia ; e creiamos que a misericórdia poderá muito com

elle, até nos levar em conta a fragilidade humana, ado-

çando aquelles rigorosos principios.

Debalde tem sido impugnada a eternidade das penas,

com invocarem, a favor de uma these mais ou menos

especiosa, alternativamente, a bondade e justiça de Deus.

Estes soberanos attributos não estão nem podem estar

em opposição do castigo eterno.

E' certo que Deus é a summa bondade, é o bem per-

feito e absoluto. Mas este bem substancial não pode

dar ao mal quinhão de sua felicidade gloriosa : necessá-

ria e essencialmente o exclue e odeia. Não pode também

repellir o bem, condemnal-o e punilo : renunciaria, de

contrario, á sua natureza: não seria Deus. E' Deus so-

beranamente bom por que tem em horror soberanamente

o mal," e que é em Deus um soberano horror senão é

perseguil-o sem tréguas, e castigal-o implacavelmente ?

Logo, por lei forçosa e suprema, a bondade de Deus afasta

para sempre de sua vista o mal, e o torna irremissível.

O inferno, neste caso, è, digamol-o assim, a expressão

da perfeição divina, a forçada exclusão da presença e

amor divino, a contradicção necessária do bem abso-

luto e da soberana gloria. Deus, pois, por lei de sua

natureza, repelle o peccado e o mal, como mal e pec-
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cado; ora, se além da moi*te, elle os encontra subsis-

tindo sempre, deve sempre repulsal-os.

Não hade pensar o precito de diverso modo. O jul-

gamento do Senhor hade elle impôl-o a si mesmo, e

ajustal-o aos seus crimes : amaldiçoara o rigor ; mas não

impugnará a justiya. Nem um só reprovado dirá : Deus

é injusto. Quem tivesse jus a dizel-o^ seria logo absolto

do inferno. Uma das maiores penas dos réprobos será

o imputarem-se a si próprios sua desgraça, sem pode-

rem accuzar o juiz.

Além de que, nos terrores da punição. Deus, devemos

crêl-o, não irá além das medidas. Então será misericor-

dioso. E, se o bem é remunerado em maior do seu va-

lor e esperança, o castigo, sempre adequado aos diver-

sos gráos de culpabilidade, não hade exceder a culpa.

Pelo que, no indisivel horror que nos hade incutir o

supplicio eterno, convençamo-nos de que não somente

os máos sentirão a equidade de sua pena, e queixar-se-

hão de si, que não de Deus; mas, além d'isso, não sof-

frerão nunca tudo que mereceram.

Sim, meu Deus ! em presença da eternidade da pu-

nição, a pezar do profundo mysterio e legitimo terror

de tal dogma, firme estou que jamais deixareis de ser

tão clemente como justo, e que vossa misericórdia des-

cerá até ao inferno. Creio em vossa bondade, creio que

vossa justiça não a vencerá, e que hãode eternamente

reconhecel-a aquelles mesmos que punirdes para todo o

sempre.



CAPITULO VII

o NUMEEO DOS BEM-AVENTURADOS

«EUS quer a felicidade de todos. Não nos

deu a immortalidade como funesto presen-

i te : designio tal seria indigno de sua bon-

dade, contrario á sua perfeição, opposto á

crença intima que implantou em nossos cora-

i coes. Quanto sentimos, quanto de seus bene-

fícios nos advém, pregoa nossa felicidade no

porvir. A razão nol-o declara ; e a philosophia,

mostrando-nos o céo, d'aqui mesmo d'este abjsmo de

desgraça e miséria, nos está dizendo que é lá o fito, o

destino, o attrahimento de todas as almas.

A religião confirma superabundamente aquella cer-

teza. Deus, descido á terra, a padecer e morrer por nós,

não consentirá que pereçamos. A generosidade do fim

ha de compadecer-se com a generosidade do meio. Cer-

cam-nos testemunhos e provas de seu amor : com suas

promessas nos sollicíta, com ameaças nos reduz, com

advertências nos exhorta, e pelo brado da consciência

remordida nos chama. São os thesouros de seus benefícios
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tão abundantes como as nossas necessidades, tão varia-

dos como as nossas misérias, tão poderosos como os nos-

sos perigos e empêços.

E' evidentissimo que a bondade de Deus chega até

nós. Deus quer salvar todos os homens, sem excepção *.

A Redempão, christãmente fallando, compreheude os

velhos e novos tempos. Cobre todo mundo a sombra do

calvário. A misericórdia de Deus, como elle eterna, tem

eterno effeito que abrange o passado, presente, e futuro

do homem.

Não sejamos, pois, rigorosos, não pretendamos ser

mais justos que Deus propriamente. Não chamemos o

fogo do céo e a noite dos abysmos sobre uns, a quem

Deus, mais indulgente que nós, quer perdoar. Que di-

reito havemos de julgar e condemnar algum entre os

nossos semelhantes ! Podemos acaso apreciar os moti-

vos, boa fé, fragilidades, ignorâncias, quebrantos phy-

sicos e moraes, tudo que, em acções de mais culpas ex-

teriores, involuntariamente se pratica, e, por suas con-

dições attenuantes, é talvez perdoável? Se nos corre a

obrigação de considerar irmãos nossos todos os homens,

não é por ordem divina, e porque Deus os considera a

todos filhos seus ? Se a humanidade, derramada desde

o equador até aos poios, por continentes e ilhas, sem

distincção de logar ou casta, chins, negros, malaios,

formam uma única familia, quem é, senão Deus, o pae

commum? Elle mesmo nos assegura que a todos ama e

convida á felicidade.

Devera abastar-nos este principio incontestável. Cu-

á. S. Panlo, 4 Epist. a Timotheo, ii, 4.
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rar de estabelecer por miúdo os lanços mais ou menos

precisos em que a misericórdia e justiça se unem ou

separam, coisa seria por excesso temerária. Se o ten-

tarmos, será com muitas resalvas, apenas aventurando

mn parecer individual, bem que chamemos em nosso

auxilio o abono de mais firmes e auctorisados guias.

Em quanto a philosophia não vae além de generalida-

des, o christianismo nos concede que sejamos algum

tanto mais explicites.

Entre todos os favorecidos da misericórdia divina,

em diversas proporções e indefinidos gráos, podemos,

creio eu, distinguir duas grandes classes, consoante os

que lhe sentirão os effeitos forem ou não forem chama-

dos á vida sobrenatural.

Essa immensa, sobrenatural, e incomparável felici-

dade, que nomeadamente se chama salvação, será a sorte

de grandíssimo numero. Absolutamente fallando, podem

todos os homens requerêl-a e gozal-a, pois que todos par-

ticipam dos méritos da Redempção, que lhes franqueoif

o accesso a ella.

De feito, os preferidos serão aquelles que, fiel e co-

rajosamente, houverem seguido o caminho único da ver-

dade, e a verdadeira egreja de Christo. Depois, serão

os meninos mortos depois de regenerados, sem exce-

ptuar as seitas dessidentes que conservam em validade

de caracter sacramental o baptismo, numerosíssima mul-

tidão que só por si perfaz metade da grande familia

christã. Serão ainda todos os membros das egrejas scis-

maticas ou heréticas, e muitos d'elles haverá que prati-

caram as prescripçoes de seu culto em inteira boa fé.

Serão ainda os pagãos das regiões mais abandonadas e
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selvagens, que a mediata ou immediata graça conver-

terá participantes dos mertios do Salvador. Eram já,

antes da vinda de Jesus Christo, homens, que, philoso-

phos ou vulgo, rudes ou illustrados, regravam sua vida,

em conformidade com o que se lhes antolhava, mais ou

menos implícito, da sabedoria divina : christãos inten-

cionaes, de antemão se justificaram. Isto, desde o sé-

culo IV, declarava em claras expressões o doutor emi-

nentíssimo, S. João Chi-ysostomo : a Os que, sem terem

conhecimento de Jesus Christo antes da encarnação, se

abstiveram de adorar ídolos, e adoraram o vero Deus,

e viveram santa vida, gozam o soberano bem, conforme

aquillo do apostolo : Paz e gloria a quantos praticaram

o bem, quer judeus, quer gentios ^ »

Esta mesma doutrina é ensinada hoje em dia como

verdade catholica : « a graça sufficiente não falta a

ninguém, ou seja judeu, ou pagão, ou herético ; ha gra-

ças outhorgadas fora do grémio da egreja visível ; a

observação dos mandamentos é possível a quem quer

cumpril-os ^. »

Portanto, em todas as regiões do universo, em todas

as raças. Deus, o Deus de todos, terá seus eleitos. E'

aquella grande multidão de que falia o apostolo, multi-

dão innumeravel, de varias nações, tribus, povos, e lin-

1. Horaelia xxxvi.

2. Verdade definida contra as proposições de ^ansenius. — Um dos melhores
theologos d'eita época, o padre Perrone (Tractado da verdadeira religião, 2.* parte,
proposição XI) diz : < Só não podem salvar-se os que, por falta sua, morrem he-
réticos, scisiuaticos ou incrédulos, isto é, aquelles que < formalmente » estão fora da
egreja. Mas não tratamos dos que se acham « materialmente » fora d'ella, os quaes
embaídos desde a infância por erros e preconceitos, não sabem se são heréticos ou
scismaticos, e, suspeitosos, inquirem de todo o coração, a verdade: estes julga-os
Deus, que entra ao intimo das almas. Não permitte a bondade de Deus que nenhum
homem sofFra eterna pena por crime involuntário. Aífirmar o contrario d ir de en-
contro ao ensinamento formal da egreja.
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guas ^ Chamal-as-ha Deus de todos os pontos do globo,

mais indulgente para os que menos houverem recebido,

mais favorável aos que mais houverem luctado e pade-

cido
;
porém, com todos misericordioso.

Também a bondade de Deus se manifestará com os

homens aos quaes, por motivos cujo soberano aprecia-

dor elle é, não houver dado a beatitude sobrenatural.

Os d'esta classe, de certo menos felizes, e que mui-

tos serão, ser-lhes-ha concedido um gozo natural, infe-

rior, incompleto, mas, ainda assim, real. Taes serão as

crianças mortas em peccado original, mas não incm'sas

em faltas pessoaes. Não poderão queixar-se da bondade

divina. Um dos máximos doutores catholicos affirma

que não hão de soífrer pena por estarem privados da

vista de Deus, á qual não podiam naturalmente aspi-

rar. Saborearão, não obstante, grande felicidade, en-

riquecida de perfeições naturaes e favores divinos ^.

Estado análogo será a sorte dos que, sem terem sido

elevados até aos méritos da Redempção ^, se esforçaram

em viver conformemente aos preceitos da lei natural e

consciência, sejam da raça, época, e terra que forem;

ou sejam de nação antiga ou moderna, barbara ou cul-

ta
;
quer hajam tido mais ou menos luz, mais ou me-

nos intelligencia, mais ou menos aptidão para o bem,

ou irreflectido pendor ao mal. Deus não os punirá de

sua ignorância ou culpa involuntária. « Estas almas,

não purificadas pela nova lei, longe de soíFrerem na

1. Apocalypse, cap. viii. § 9.

2. Expressões textuaes de S. Thomaz, Comment., sobre o segundo livro das sen-

tenças, Distinct., 33, quest. 2, art. 1 e 2. Appondice á sumina Theologica.

3. E muitos por certo, ainda fora do christianismo, participam daquelles mereci-

mentos : todos podem sêl-o

I
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vida futura, ahi gozarão eternamente felicidade natu-

ral K »

Para estes, ainda os menormente favorecidos, e pos-

tos no Ínfimo degráo das graças e merecimentos, a exis-

tência será beneficio, a immortalidade um dom feliz.

Mais teremos que dizer, senão temermos penetrar nas

ultimas e mysteriosas profundezas. Certos doutores cliris-

tãos chegam a crer que, até no inferno, d'onde sabemos que

a divina misericórdia não pode estar ausente, alguns pre-

feririam sua pena ao acabamento absoluto da vida
;
por

agudíssimo que seja seu padecer, antes o quereriam que

a perpetua noite do nada. Devem exceptuar-se os cri-

minosos semelhantes áquelle de quem foram ditas estas

palavras : « Melhor fora a este homem nunca ter nas-

cido ^. » Esta opinião foi enunciada por um distincto

philosopho contemporâneo : « Licito é crer— diz M. Th.

H. Martin ^ — que entre as almas condemnadas, quer

dizer, excluídas para sempre da gloria celestial á qual

são chamadas, taes ha, cuja eterna condição valera

mais que a não-existencia. A gravidade do castigo não

é infinita para algum dos condemnados, porque no in-

finito não ha graduações, em quanto que ha differentes

graduações nas penas infernaes, e a razão nos diz que

estas graduações correspondem á gravidade das cul-

pas. »

Deixemos questões que não entram no nosso plano.

Observemos, porém, que se a felicidade, a todos ofí*ere-

1. Opinião do cardeal Sfondrate, recebida como orthodoxa pela formal recusa
que deram de censural-a os papas Innocencio xii, Clemente xi, e os bispos francezes.
Poderá accrescentar-se muitas mais citações em credito d'esla importantíssima these,
que occorreu incidentalmente neste ponto.

2. Math, XXVI, 24.
.3. A vida futura, obra approvada pelos bispos de Rennes e Coutances
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cida, e concedida a grande numero, refuta a objecção

levantada contra a bondade divina, por isso não devem

abalar-se as salutares apprehensões sobre o nosso futuro

destino. Porquanto, ignoramos os julgamentos particu-

lares de Deus ; e, ao mesmo tempo, sabemos que, ape-

sar de soccorros e graças, dados e recebidos, somos

sempre frágeis^ sempre peccadores. A confiança nos pla-

nos divinos, respeito á generalidade dos homens não

deve impedir-nos de recear, respeito a nós individual-

mente.

Permitte-nos o christianismo esperar o que a philoso-

phia nos authorisa a crer : o numero dos felizes na vida

futura, incluindo todas as condições e idades, formará

por certo considerável maioria. As graduações de sua

felicidade serão indefinidamente diversas desde a mais

perfeita visão beatifica até á felicidade natural mais im-

completa. E' isto o que constituo e em parte explica as

diíferentes opiniões dos que admittem e regeitam o

grande numero dos eleitos; por que, no seu verdadeiro

sentido, aquelle titulo pertence verdadeiramente ás al-

mas excluídas da bem-aventurança sobrenatural.

Porém^ por que ha desigualdades ? Por que ha degráos

dissemelhantes? Por que são chamadas as almas antes

da provação? Por que se torna mais ou menos difficil

a prova ? Por que se dão posições tão diversas como as

aptidões, como as tendências a bem e mal, como as

graças e luzes recebidas, como as vantagens e obstácu-

los? E' que Deus é livre em seus dons, e senhor de

seus beneficies. Ninguém foi creado para a desgraça;

mas a justiça divina não pode chamar todas as creatu-

ras a igual felicidade. Fez Deus o universo graduado

1
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em jerarchias, e na diversidade fez consistir a harmo-

nia. Na maravilhosa organisação, tanto dos mundos raa-

teriaes como dos espirituaes, os seres são subordinados

:

os archanjos são inferiores aos seraphins, os anjos aos

archanjos, os homens aos anjos, e uns homens a outros.

A recompensa mais ou menos gratuita será variada como

os favores e actos. Mas Deus será bom para todos, e

o ultimo seu favorecido não terá razão de queixar-se.

O homem não o arguira por não havel-o creado puro

espirito, nem o anjo por não ser cherubim, nem o igno-

rante por não ter sido dotado de engenho e sciencia;

senão que, as graduações innumeraveis da hierarchia

abençoai-o-hão reconhecidos em universal e harmoniosa

conformidade.

I



CAPITULO VIII

SEDE DA IMMORTALIDADE

(^ UALQUER que seja o futuro destino, a terra

^o é para todos a região da prova. Qual será,

N^^'^^^*i5 P^^^^' ^ logar da recompensa? Onde vão

^j-^f^y^^^ parar as almas depois da morte? Qual

i^
parte do espaço, qual astro, qual estação do

^ firmamento hade ser a sede e testemunho da

^ nova existência.

O logar da vida futura, em linguagem com-

mum, é o céo, o céo que vemos, a região que se nos

amostra sobranceira. Collocados, porém, sobre um glo-

bo, arrastado pela sua própria revolução e pela dos mun-

dos, o firmamento, em todos os pontos do horisontc,

nos está sobre a cabeça e abaixo dos pés : é tudo que

nos rodeia no circulo que incessantemente percorremos

no seio do systema universal. Dizer^ pois, que as al-

mas separadas dos corpos, são transportadas ao céo,

quer simplesmente significar que sahirão da terra, sem

se lhes indicar o paradeiro ou novo local onde se des-

tinam.

Mas tal questão poderá resolver-se? Poderemos, se

í



SEDE DA IMMORTALIDADE 273

quer, responder á pergunta? Perguntar onde seja o céo,

em que logar superior ou inferior hão de ficar as almas,

não é modular o futuro mundo pelas nossas idéas actuaes,

encarar a outra vida com os olhos d'esta? Não é o mesmo

esquecer que toda nossa essência então será espiritual?

que as substancias espirituaes não occupam logar nem

espaço? que, até certo ponto, o finito não existirá para

nós ? que Deus, nosso Senhor e modelo, não é nem pode

ser limitado por espaço e tempo, e que é, ao mesmo

tempo, em tudo? que, por causa idêntica, não habita-

remos logar em separado, por mais explendido e subli-

me que elle seja, mas que o espaço todo, a immcnsidade

nos será habitação.

Como hade determin'ar-se a natureza e estado do ho-

mem em espirito, aventar-lhc forma, e medida, collo-

cal-o em qualquer local do universo? Não seria tão ab-

surdo avaliar a dimensão do tempo, o volume da idéa,

a duração da eternidade, como esquadrinhar a localisa-

ção d'um ser espiritual? Escolhei o mais aério astro, a

mais condensada nubelosa, o cther mais subtil, pene-

trai na ultima esphera ingolphada nos céos, chegai, se

tanto podeis, aos confins da creação physica, formai um
mundo de electricidade e luz : tudo isto que é senão a

matéria conhecida? E acharemos que d'aquelles objectos

nos diíferençamos.

Quando a terra, cumprida sua missão como abrigo

do homem, desapparecer em átomos ou novamente se

renovar; e o céo sideral, que um sentimento de invo-

luntária admiração considera doccl de Deus e taberná-

culo das almas, despir suas magnificências, e se vista

de novos esplendores; e o universo, nas condições em
19
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que está, ou n'outras que Deus lhe renove, seja o per-

sistente testemunho e renovado penhor da omnipotência

dos eternos designios: magnificas alternativas serão es-

tas, ás quaes poderá tender com ardente aspiração ; mas

que essencialmente não influem no seu estado futuro;

por que poderá gosal-as e possuil-as a alma sem estar

contida n'ellas. O mais que pode affirmar-se é que, se a

alma habita um logar, será logar immenso, e mansão

infinita : a nossa imaginação actual não o figura ; os nos-

sos actuaes desejos não o sonham, que lh'o impedem

as novas prerogativas que a alma hade receber de Deus,

o resgate que hade descaptival-a da servidão da terra,

e o caracter e privilegio de sua liberdade.

Não é captivo todo homem que habita imi logar cir-

cumscripto? A alma, com seu insaciável ardor, estaria

contente em perspectivas restrictas? E, se já d'este

mundo, se transporta ao infinito, será melhor de satis-

fazer quando houver entrado no infinito? Medir-lhe o

espaço^ localisal-a, crendo que sua natureza não se op-

põe, seria encarceral-a em vez de abrir-lhe horisontes

dignos d'ella, e de seu soberano remunerador. Não ha

pôr-lhe limites, resistências e estorvos, quando ella já

se vai desprendida dos vinculos materiaes d'este mundo.

Não haverá logar que a contenha, extensão que a en-

cerre, tempo que a divida, espaço que a limite. Com
ella terão desapparecido modos, attributos, e contingên-

cias corporaes. Em condições por certo, subordinadas,

e relativas, quaes não podemos conjecturar, participará

da immensidade de Deus. Não será, pois, terra, céo, e

universo o lugar das almas: será Deus.

Assim parece que o intenderam os mestres do chris-
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tianismo. S. Paulo, quando trata da sede dos bem-aven-

turados, não usa dcscripções locaes. O céo não é tanto

ura logar distincto, como uma maneira diversa de ser,

conforme á condição dos entes espiritualisados. E' um
estado em que ha o defrontar com Deus *. E S. João

dá a entender que se não hade procurar o céo em es-

paço contido no universo ; a região terreal é que é cer-

cada e penetrada das forças celestes. Jesus Christo, so-

bre a terra, não estava também no céo ^ ?

Deus espiritual, infinito e eterno será a sede e cen-

tro das almas cujo creador é.

Tirante isto, o mais são conjecturas mais ou menos

grandiosas, hypotheses mais ou menos sublimes. O mundo
espiritual, perfeito, e bem-aventurado, a vida immuda-

vel e immortal, em sua essência, transcendem as nos-

sas apreciações. E' natureza sua ultrapassar nossos cál-

culos, senão esperanças, nossos pensamentos, senão de-

sejos.

1. S. Paulo, Eph. l, 3 ; II, 6. 2.» Corinth., v., l — 7.

2. S. João, III, 13. — Veja Doellinger : O christianismo e a Egreja, p. 345.



CAPITULO IX

A RESURREICAO DO CORPO

jf/ OXSUMADA a morte, a alma entrará na

posse da recompensa, se a houver mere-

cido. A misericórdia ou a justiça divina

senhoreal-a-hão immediatamente e para

sempre. Mas é ella somente a sujeita ao jul-

gamento de Deus? E' para sempre apartada

do corpo que deixou? Ao seu invólucro mate-

rial nenhum outro destino resta, depois da de-

composição? A alma não tem que esperar do compa-

nheiro com quem ella conviveu no tempo da prova, e

supportou o peso da vida?

Poucos povos da antiguidade, e pouquissimos philo-

sophos antigos creram na reunião ulterior d'alma e cor-

po. Uns davam como inteiramente anniquilado o ho-

mem, outros, em maior numero, só attribuiam sobrevi-

vência á parte espiritual ; e muitos, em fim, não pe-

dindo á alma conta de sua antiga morada, faziam-na

transmigrar, em provação ou castigo, atravéz nova sé-

rie de formas materiaes.

Todavia, a doutrina dn resurreição, quo admittiraral
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alguns tríidicionalmentc, e outros suspeitaram, estabe-

leceií-a o christianismo em dogma quasi universal. Ap-

poiam-na, racionalmente, inducções plausíveis e graves

provas. Annular-lhe o principio, haurido do poder de

Deus, contestar-lhe moralmente as conveniências, negar-

Ihe materialmente a possibilidade,' é absurdeza.

Dizer-se que Deus nào pode resuscitar o corpo do

homem, é duvidar de um dos attributos de sua divin-

dade, e pôr barreiras á sua omnipotência. Aquelle que

formou o corpo, e lhe fixou principies e regulou os ele-

mentos, e o quiz reduzir ao nada, não poderá revivel-o?

Não estão em suas mãos todos os átomos? Não é elle

o dispensador da vida, e tanto auctor da vida como da

morte? E quem fez do nada tudo não poderá refazer a

sua obra? A resurreição, bem que muito maravilhosa

se affigure, não é um prodigio menor do que a crea-

ção, que procede da mesma natureza^ e deriva do mes-

mo ^oder? Para se impugnar a Deus o direito de re-

suscitar o corpo humano, mister fora provar que tal

corpo não teve principio, ou que nasceu de um pheno-

meno espontâneo. Para negar a possibilidade da resur-

reição, fora preciso, a pesar de todas as luzes da scien-

cia contemporânea, e o consenso da razão universal,

regeitar um Deus creador, ou, por outras palavras, ne-

gar Deus. E' direito imprescriptivel que Deus possue:

devemos crer que o exercitará. Se Deus não se dedi-

gnou de crear o corpo do homem sujeito á morte, com

mais elevado intento o fará renascer incorruptível.

Magnificamente o disse Bossuet : « Do nada tirou

Deus com sua palavra os corpos : em meio de suas crea-

turas não os deixará estranhos ao seu poder; por que
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a matéria de nossos corpos não lhe é menos valiosa por

haver mudado de nome e feitio. Pelo que, ajuntará as

dispersadas reliquias de nossos corpos, sempVe presados

d'elle, visto que uma vez os uniu a uma alma, que era

sua imagem. Em qualquer parte do universo que a lei

das mudanças haja lançado nossos restos, Deus os guar-

dará; e, se a violência da morte os houvesse anniqui-

lado, não se seguii'ia que Deus os perdesse, por que elle

chama o que existe tão facilmente como o que não existe

;

e razão teve Tertulliano quando disse que o nada é al-

guma cousa em Deus *.

»

Não menos eloquente foi a homenagem do propheta

exclamando : — Ossa arida, audite verhum domini - !

Estremecei, cinzas; morte, restitue a tua preza; e os

abysmos hãode desentranhar-se em corpos humanos.

Todas as conveniências moraes conspii'am a dar ao

homem a certeza de que seu corpo deverá reunir-se-lhe

á alma. Não foi a came cooperadora do espirito em to-

dos os actos da vida terrestre? Não foi com ella, e por

ella que a alma sentiu, conheceu, e procedeu? e deu

nome ao bem, e o executou? e se elevou por artes, scien-

cias e virtudes a resultados de quasi divino poder? Tes-

temunha e cúmplice dos actos do homem, participou o

corpo das boas e más acções, dos generosos esforços e

desfallecimentos. Privações, vigílias, e castidade, não

foram méritos da carne? Supplicios, tortiu-as, martyrios,

soffridos por amor á verdade e justiça, não são traba-

lhos corporaes? Por tanto, alma e corpo, associados na

lucta, não podem desunir-se na recompensa. Se o corpo

K. Sertn. para o dia dos defuntos.

2. Ezeq. xxxvu, 4.
I
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quo prestou seu ministério e serviços á alma, concorreu

a dar-lhe esperanças de inapreciáveis bens, não deve

elle ser chamado ao mesmo goso? Não se hadc recla_

mar para elle o que uma nobre heroina dizia de sua ban-

deira: «Entrou nos trabalhos, é justo que tenha qui-

nhão nas honras e recompensas. »

E, de mais d'isso, que é o homem? Foi elle, acaso,

creado puro espirito? Não é essencialmente composto

d'alma e corpo? N'esta condição viveu, e o seu viver

é a causa e razão de seus futuros destinos. N'esta con-

dição é que soíFreu as provações da terra, e assim deve

esperar seu destino n'outra vida.

O seu particular fim não é a alma separada do cor-

po; mas a reunião dambas as suas entidades. Se a alma

é immortal, deve participar de sua immortalidade o cor-

po; e para isto faz-se mister que resuscite. A suppôr-se

o contrario, o homem não reviveria integralmente. Que

não só haveria falta na harmonia de sua natureza, mas

já não seria o mesmo ser. A pessoa verdadeira é o ho-

mem completo. Forma externa, interposta e medianeira

a pensamentos e objectos sensíveis, o corpo é, certa-

mente, de natureza muito inferior á alma; mas não

impede o facto que elle seja parte essencial do homem,

uma das condições constitutivas de sua organisação.

Este raciocínio, por sua tão lógica deducção, toca

instinctivamente a iutelligencia.

Já no século 11 foi elle desenvolvido com clareza-no-

tavel por um platónico fervoroso mudado para philoso-

pho christão *
: A natureza humana, escreveu elle, é a

t. Athenagoras. De resurrecUone morluorum, xv.
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concordância admirável d'uma alma immortal e d'um

corpo, cujos órgãos são proporcionados ás faculdades da

alma. Não foi só á alma, nem só ao corpo, independente

d'ella, que Deus bafejou vida; mas sim ao homem, com-

posto de corpo e alma. Quer Deus que entre aquelles

dois associados haja vida, fim e destinos communs, e

que esta communidade quasi seja identidade. Com ef-

feito, alma e corpo, formando um mesmo ser ao qual

mesmameute se attribuem as aífeições da alma e os mo-

vimentos do corpo, os raciocinios e as sensações, a inér-

cia e a actividade, dispensai-emos que este composto

corra a mesma sorte e fim único? Não é forçoso que

impere uma espécie de sjmpathia e uniformidade em

todo o concernente ao homem, e que em fim e destino,

assim como em nascimento, e natureza, vida animal e

paixões, se pareçam? Por que tentamos dividir o des-

tino d'este todo único? Ora, se todo homem está des-

tinado a um mesmo fim, só poderá attingil-o conser-

vando sua constituição natural.

Mas como hade o homem perseverar em sua consti-

tuição natural, sem a reunião das partes que o compõe?

E como hãode ellas reunii--se, se as dispersas não volta-

rem á ordem antiga? Pelo que, natureza e constituição

do homem provam a necessidade da resurreição. »

Este intimo e necessário enlace de duas partes cons-

titutivas do homem está não menos formalmente esta-

belecido por outro illustre apologista. Tertulliano, im-

pugnando os sectários que somente admittiam a sobre-

vivência da alma, dizia : « Não é a alma, só de per si,

o homem
;
por quanto, depois que este barro foi deno-

minado homem, lhe foi dada alma para aniraal-o ; e a
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carne também não é o homem sem alma
;
por quanto,

logo que a alma sahiu, a carne fica sendo cadáver; de

theor que o nome de homem é uma como cadeia que

prende intimamente as duas substancias identificadas,

e em quanto o nome subsiste, é forçoso que estejam al-

ligadas *. »

E' de evidencia incontestável que o intento de Deus
foi não separal-as. A lei christã, rehabilitando a carne,

não pelos prazeres materiaes, mas pelo dever — purifi-

cando-a, e* dando-lhe mais semelhanças com a alma —
fêl-a assim mais digna ainda do seu destino. Impoz-lhe

mais nobre missão, e mais eminente destino. Ensinou-

lhe o aperfeiçoamento e a justiça, mediante a abnega-

ção 6 o combate. Assim como a sciencia não divide o

homem natural com a separação de suas divisões, de

igual modo as prescripções do christianismo não frac-

cionam a unidade do homem moral e religioso. Diz Ter-

tulliano em sua fertilisadora eloquência : « Longe de nós

pensar que Deus entrega a irreparável destruição a sua

obra, o objecto de sua industria, o invólucro do seu há-

lito, o rei da creação, o herdeiro de sua liberalidade, o

sacerdote de sua religião, o soldado da fé, o irmão de
Christo ^. »

A carne, assim ennobrecida e restaurada, uniu-se tão

indissoluvelmente ao espirito, que o próprio Christo, o

modelo por excellencia, aceitou a lei de não abandonar
o corpo do qual elle. Deus redemptor, tomara a forma.

Cumprida sua missão na terra, quiz ficar homem ; não

1

.

Da resuneiçâo da carne, xt.

2. Ibidem.



282 A IMMORTALIDADE — TERCEIRA PARTE

com a alma unicamente ; — o que descompletaria a na-

tureza humana, — mas com o corpo unido á alma.

• Dest'arte conserva o plano divino, tanto na ordem

natural como na religiosa, o seu caracter sublimado de

unidade e fixidez. Cada creatura tem na jerarchia dos

seres o logar que primordialmente recebeu, e nada pôde

perturbar esta escala de maravilhosa regularidade.

A matéria subsiste matéria, o anjo subsiste anjo, o

homem deve subsistir homem. Posto em sua plana, en-

tre a espiritualidade pura e a matéria simples, não po-

derá reduzir-se a matéria só, nem a espirito exclusiva-

mente
] não pode alterar a ordem para elle feita, nem

aqui nem n'outro mundo ; e para ser fiel á lei, urge que

guarde seu corpo. Como homem recebeu missão que

ha de cumprir. E' representante, órgão e pontifice da

creação inanimada
;
pensa, falla^ ora em nome d'ella

;

reune-as em si, e leva a Deus as homenagens do uni-

verso physico. E' o atilho d'este feixe. Deu-lhe Deus o

cuidado e dever de representar aquella porção de sua

obra. Forma entre a natureza espiritual e a natureza

tangível um ponto de juncção, a um tempo, intelligente

e material. Se este elo podesse ser quebrado, quebrada

seria toda a cadeia dos entes, destruída seria a concor-

dância harmoniosa; a obra divina ficaria interrupta,

desproporcionada, e inconsecutiva. O mundo physico,

que não sente, nem pensa, nem deseja, não teria razão

de ser no seu passado, presente e futuro, e impossível

fora comprehender por que o homem não foi creado

anjo immediatamente, nem qual o motivo por que elle

corporalmente soffreu provação, cujo resultado poderá ser

o privar-se do corpo. Sim: é natural, lógico e con-
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gruente que o homem recupere sua fórma exterior, c

continue n'outra vida a obra aqui principiada, e seja

recompensado ou punido no complexo de seus elemen-

tos, e sua dupla natureza se mantenha no seio de sua

completa identidade, e que, finalmente, o plano de Deus

não soffra alteração nem quebra.

Porém, como será feita a redempção ? E' material-

mente possível? Não lhe são invencíveis obstáculos as

condições physicas a que todos os corpos estão sujeitos?

Vão receio, que para logo vos dissipa o análogo espe-

ctáculo de diversos phenomenos que a natm^eza vos of-

ferece

!

Examine-se a geração e primeira formação do ho-

mem. Se um tão débil e simples gérmen pôde produzir

e desenvolver numero tão prodigioso e harmónico de par-

tes entrelaçadas maravilhosamente, taes como nervos,

músculos, ossos, vísceras, vasos variadíssimos, que tão

variamente funccionam, e formam tão complicada, e ao

mesmo tempo, regular maquina, porque nos espantamos

se essas mesmas partes que já estiveram juntas se ajun-

tam de novo, e reproduzem o corpo que haviam cons-

tituído?! Se um simples grão de trigo lançado á terra

morre e revive para formar uma planta completa com

sua haste, folhas, fructos, é phenomeno menos para as-

sombros que o renascimento da carne voltada á vida

primitiva, e re-erguida de suas próprias ruinas?

Sahem os antagonistas d'esta doutrina com duas ob-

jecções. Dizem uns que elementos idênticos, tendo já

pertencido, como no caso da antropophagia, a dois dif-

ferentes indivíduos, como é que na resurreição hão de

recompor ao mesmo tempo os dois corpos ? Allegam outros
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que as moléculas de cada corpo, renovando-se incessan-

temente por eíFeito da vida animal, tornam impossivel

a reproducçào duma identidade que, para ser inteira,

exigiria a reunião de elementos muito mais multipli-

cados.

Objecções sophisticas : basta aproximal-as, e cahirào

logo.

Não ha duvidar que se os elementos dos corpos fos-

sem immudaveis, se o movimento da vida orgânica não

se apropriasse nem regeitasse algum, preciso fora que

cada corpo os conservasse todos, e impossivel seria que

os mesmos entrassem ao mesmo tempo na recomposição

de dois corpos differentes. Porém, a sciencia moderna,

com experiências rigorosas e incontestáveis, demonstrou

que o funccionamento da natureza não era esse. As

moléculas que servem á formação e alimento de um
corpo não ficam n'elle indefinidamente ; entram d'alii a

tempo na massa geral dos elementos para novamente

serem empregadas na formação doutros seres. E' tão

continuado este movimento da matéria que um antigo

philosopho, Heraclito, comparou o corpo a um rio, cu-

jas aguas derivam, e a cada instante se reproduzem sem

que o rio deixe de ser o mesmo I Este movimento é bas-

tante rápido a fim de que as moléculas componentes do

corpo humano se renovem integralmente de sete em sete

annos, de modo que o homem de setenta annos dez ve-

zes mudou todos os elementos do seu corpo. Logo se

comprehende que, ainda no caso de que certas molécu-

las não voltassem ao corpo cujo foram ; tal corpo, não

obstante, poderia recuperar a forma inteira que primi-

tivamente possuia, sem nada perder da identidade de
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seus elementos materiaes. Haverá sempre que abundem

d'aquelles que participaram da vida terrestre para for-

necerem a matéria corporal, d'ahi em diante immuda-

vel e incorruptível

.

Mas faz-se necessário que as antigas moléculas se

reunam? Não poderá dizer-se que a verdadeira identi-

dade do homem, identidade especifica e pessoal, não

consiste realmente na matéria que, em todas as épocas,

serviu á formação da massa corporal ? Aqui está um
debate que deve ser decidido pela observação e bom

senso. Sem embargo da mudança continuada dos ele-

mentos sensiveis, e sua completa renovação, não muda-

mos de corpo muitas vezes na vida. A unidade abso-

luta subsiste. As mesmas dores, os mesmos desalentos,

as mesmas moléstias que perseguem a mesma per-

sonalidade humana nos dão irrecusável testemunho.

O fluxo e refluxo das matérias que formam o cor-

po, embora se sigam sem interraittencias, o tecido,

a urdidura, a forma primordial sobre-está : de que re-

sulta a persistência do ser. E como, durante a vida,

nos sentimos os mesmos, apezar das perdas e mudan-

ças naturaes, que devemos soíFrer, não nos será mais

necessário, para sermos na resurreição os mesmos, re-

tomarmos os átomos perdidos, os cabellos que nos ca-

hiram, os suores que houvermos excretado *. Revesti-

dos com a mesma apparencia, com elementos da mesma
natureza, reunidos á mesma alma, conservando os cara-

cteres distinctivos que nos estremam dos outros seres,

somos e não cessaremos de ser na vida e na morte renl-

1 . Palavra? de Jean Rpynaud, Terra e céo.
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mente os mesmos. Não faz ao ponto a época em que

possuímos mais ou menos porção dos elementos que nos

hão ser restituídos : Deus, revestindo-nos de nossa for-

ma, feições, e dííferença especifica, restituír-nos-ha sem

duvida alguma o nosso corpo.

Ao passo que o estudo de nossa natureza demonstra

não haver invencível obstáculo á reproducção da nossa

parte material, vem a philosophia especulativamente

prestar provas novas á possibilidade da resurreição. Se-

gundo a muito plausível doutrina * de Leibnitz, a sub-

stancia do corpo, manifestada no estado ordinário e na-

tural em moléculas sensíveis, poderia, em estado ex-

traordinário, existir independente d'estas moléculas. As

moléculas não são, pois, a substancial individualidade

do corpo : são-lhe propriedades naturaes, e órgãos ne-

cessários á sua manifestação. Para dentro de suas qua-

lidades physícas e chimicas está uma espécie de princí-

pio immaterial, força activa, substancia que já reside

no gérmen animal, prende ás numerosas funcções do

organismo, ata entre si as diversas partes, aníma-as,

sobrevive ao desapparecímento e substituição das molé-

culas primitivas, mantendo, atravéz de todas as evolu-

ções da matéria inerte, a identidade especifica e pessoal.

Este principio indefinível, mas real, de individuação,

que-tríumpha de seus próprios elementos dispersos, c

não pode ser levado na torrente da vida derivativa,

nem alterado pelas vicissitudes da idade, nem mudanças

de força, nem accrescentos nem ruínas, este principio vac

com o homem á sepultura ! Existindo, portanto, o corpo

humano independente das moléculas que o compõe, com-

1. ODynamismo.
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prehende-?e que elle verdadeiramente reviva em sub-

stancia, ainda mesmo que não encontre, para assim

dizer, algum dos elementos variáveis e moveis, que lhe

pertenceram nas épocas mais ou menos diversas da sua

existência terrestre.

Mas de que serve — dizem os últimos adversários da

resurreição * — recompor um corpo já inútil? Para que

reatar membros que já não são necessários, órgãos que

não tem para que sirvam, dentes que não hão de trin-

car nada, vasos que não hão de servir á circulação dos

fluidos, pés que nos não tem de sustentar, mãos que

não hãode achar coisa em que toquem ? Tertulliano, ^ ha

dezeseis séculos, respondeu áquelle argumento, que tanto

então como hoje, se funda sobre a utilidade material

unicamente.

Certo, o organismo, no regulamento admirável de suas

funcções, tende a desenvolver e conservar a vida ani-

mal; mas, n'este mundo já, é esse o uso exclusivo d'elle?

O bello, o ideal, as nobres affeiçoes, cujo espelho elle é,

não lhe dão também uma razão de ser ? Hãode suppri-

mir-se as producçSes do engenho, a estatuária e pintura,

por que suas creaçòes magnificas não caminham nem
digerem! O homem propriamente, ainda n'este mundo,

será menor, menos perfeito, se, vivendo mais do espi-

rito, podesse desprender-se das necessidades physicas, e

dispensar-se, pouco ou muito, de comer e beber, e de

attascar-se na bruteza dos prazeres ? O que, n'este mun-
do, serve a nobilitar o homem moral, a excitar-lhe no-

bres sentimentos, não é coisa tão prestadía como o que

1. Jean Reynaud, Terra e céo.

2. De resurrectione carnis. •
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sustenta a vida material? O corpo resuscitado terá mo-

tivo e fim sufficiente se receber em premio a belleza, a

incorruptibilidade, e a felicidade. Deixará de viver no

céo a alma, porque ahi lhe são demudadas suas facul-

dades, a memoria inútil, porque a alma verá tudo, a ima-

ginação inútil por que não terá que aspirar, o livre ar-

bítrio inútil por que não terá que escolher?

Se não abasta ao corpo ficar testemunha eterna da

provação terrestre que o levou com a alma á gloria ce-

lestial. Deus, dotando-o de novas qualidades, lhe desi-

gnará um fim, que não está ao alcance de nosso enten-

dimento, e o empregará em exercido mais alto, glorioso

e digno de seu novo destino. E não será mister, como

alguns querem *, que o homem, para reviver, tenha ór-

gãos superiores aos que teve, para, mudado de natureza

e forma, se revista dos elementos d'um planeta ou es-

trella : hypothese vã, de que não resulta simplificação

alguma. O que faz é dar um sonho em vez d'uma

idêa natural, e uma maravilha sem lógica nem relação

com os phenomenos actuaes em vez dum facto, por

certo assombroso, mas cujo total resultado é elevar e

melhorar o homem sem fazêl-o sahir das condições da

humanidade.

Eis-aqui pois', uma doutrina que, á primeira vista,

opposta ao testemunho de nossos sentidos materiae?, re-

pousa, todavia, era gérmen nas mais longínquas espe-

ranças do género humano. E' doutrina possível á luz do

poder divino, e verosímil á luz de sua justiça e bon-

dade. Faz parte, com justíssimos títulos, das condições

1 . Jpan Boytiaiid
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e conveniência da natm-eza do homem. A mais adian-
tada sciencia não lhe contesta a realisação, e nenhum ar-

gumento, venha d'onde vier, se lhe ajDresenta irrespon-
divel. Em fim, a religião chrlstã, com sua auctoridade,
tão valiosa ainda humanamente, a ofi^erece como dogma
essencial á fé da grande maioria do mundo civilisado.

^

Philosophos, n'esta doutrina que vedes contrario á ra-
zão? Chi-istãos, nós vemos tudo que devemos crer e
amar. Sim

; renasceremos completamente ! Tambeiji nos-
so corpo vencerá a morte, erguendo-se de suas ruinas.
Esta esperança falla-nos ao coração como advertência
preciosa para a vida prezente, e poderosa consolação
para a futura.

20





OlARTA PARTE

BEM-AVENTUEANÇA DA EVIMORTALIDADE

PREAMBULO

OCAMOS O supremo scopo. Estamos á vista

do santuário da immortalidade. A exulta-

ção succedeu á prova, o triumpho á lucta.

Entremos ao templo para lhe contemplar

e admirar os resplendores.

Mas, primeiramente, não será esforço inú-

til e temerário querer ^transpor estes penetraes

mysteríosos, pedir ao céo alguns maravilhosos

segredos seus, e tentar entre-vêr alguns raios d'aquella

ineffavel luz ?

Na descripção d'esta felicidade^ é força contentar-se

o homem com dizer que pensamento, olhos e coração

não podem presentil-a? Que semelhante intento seria

tão estéril como arrojado, Ínfimo em relação á verdade

para aventar muito em sombra uma simples figuração

do que ella é? Dir-se-ha que não temos que fazer se-

não confiarmo-nos ao soberano remunerador, adorar em
silencio seus desígnios, e esperar-lhes os resultados ?

Certamente poderemos simplificar dest'arte nosso en-



292 A IMMORTALIDADE — QUARTA PARTE

cargo, dizendo, em uma palavra, que o premio será

superior ao mérito e á esperança.

E' no entanto vedado fitar olhos lá onde se não fez

ainda a luz plena, e ir avante na direcção do fito in-

comprehensivel e intangível, e apegarmo-nos a um dos

pontos da esphera cuja circumferencia não podemos

abranger ?

Em vez de enunciar simplesmente a soberana perfei-

ção de Deus, ser-nos-ha licito estudar e admirar em al-

guns desenvolvimentos as divinas perfeições?

Se nos não tolhem o avisinharmo-nos progressiva-

mente, mediante a sciencia, dos mysterios da natureza,

que, sabido é, venceram sempre nossos esforços, não te-

mos jus igual a applicar nossa intelligencia aos pheno-

menos da ordem sobrenatural, os quaes claro é que

nunca poderemos senão entre-vêr?

Não é exalçar nossa alma e abrazear o coração o avi-

sinhal-os do que é superior e sublime?

Estes pensamentos não encerram particular virtude

esforçadora, que nos amostra, quando combatemos, os

júbilos do triumpho, e a felicidade da pátria ao trazer

dos dias amargurados do desterro ?

Não é tão doce quanto animador descançar alguma

hora os olhos sobre o quadro do futuro, quando mesmo

a descripção em todos os pontos se desigualasse do obje-

cto, e a copia desmerecesse muito do modelo?

Não será sempre lucrativo para o homem lançar de

si o jugo da mortalidade, desprender-se dos grilhões da

vida, alar-se em esperanças e pensamentos, e demorar

por instantes em um mundo em que só entra a virtude,

onde só reina a justiça, e só triumpha o bem?
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A philosophia conduz até aos umbraes d'aquelle mun-
do

;
a religião descerra-os, e introduz-nos. A estas duas

guias, e mormente ao christianismo, elevado e purissi-

mo em seus intuitos, é que havemos de pedir luzes

para este quadro, e o desenho das sombras, e o claro

dos contornos e relevos, para o fazermos menos indigno
da realidade, da qual apenas elle pôde reproduzir im-
perfeita e remotissima imagem.



CAPITULO I

BOSQUEJO GERAL DA BEM-AVENTURANÇA DO CÉO

lEPAEOU a morte as duas partes do homem.

.Momentaneamente se executou uma im-

^mensa transformação. A alma, revestida

IfJ. de sua justiça, passou pelo julgamento

para entrar na gloria. Varreram-se as trevas.

^ Refulge brilhantíssimo dia, Cahiu o véo : mani-

festa-se a realidade. Adormentado com pavor

no tempo, desperta-se a alma em delicias da

eternidade. O derradeiro gemido de sua miséria é o

primeiro instante de felicidade. A vida tranzitoria da

terra demudou-se em vida de bem-aventurança immor-

tal.

Mas o que se dá n'este lance não é transformação

successiva, simples prazo de condemnação que nunca

expira, e persegue o soberano bem que lhe foge. Não

é absorvimento, sem personalidade e consciência, n'uma

infinita substancia, que nada é porque é tudo, nem es-

peculativo gozo refusado ao vulgo, e oflferecido ás intel-

ligencias superiores. Não são as felicidades sensitivas,

as volúpias materiaes, bens únicos promettidos pelas re-
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ligiões, tirante o christianismo, nem a indecisa existên-

cia d'aquellas vãs sombras que o tédio perseguia no an-

tigo Elysio, e que se doíam saudosas da vida com seus

combates, júbilos bellicosos e tumultuaiuos, anciados pe-

los heroes das mythologias do norte, nem os gozos sen-

suaes dos cultos do oriente e índia.

Para, desde a terra, entre-vêr felicidades mais nobres

e puras, cumpre abstermo-nos de tudo que n'este mundo

nos apouca os horisontes, embrutece as idéas, e damni-

fica os sentidos.

Baldam-se as comparações pedidas á natureza.

Uma ordem superior nos chama e quer que, para a

possuirmos, façamos generosos esforços d'alma, e seja-

mos delicados de coração no summo ponto.

O que é immortal só pôde descaliir intranbando-se

pelas ruinarias da mortalidade. Voltemos da terra os

olhos, e veremos o céo.

A alma, separada do corpo, e d'este mundo, está-se

logo em posse de si e de Deus. Faz-se n'ella transfor-

mação profunda. Dispersos pela distancia, os pensamen-

tos, bem como as aífeições obliteradas pelo tempo, con-

centram-se, e unem-se aos sentimentos desligados pela

fragilidade. Já liberta de imperfeições, e solta do es-

paço limitado, vae unir-se ao auctor de sua vida.

Diz um philosopho espiritualista * que as mais per-

feitas almas, iguaes aos mundos que não podem, capti-

vos de leis, desviarem-se de suas orbitas, n'este mundo

circulam sobre si mesmas, sem poderem ir a Deus.

Porém, mal se desatam dos corpoa, não ha retêl-as;

i. Maine de Biran, Sua vida e obras, p. 339.
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expedem fora da esphera que as represava, e #ntram

em espaço sem estorvos, sem barreiras, sem trevas.

Não são os raios luminosos que lhes sobre-vem e as fe-

rem no exterior : são ellas que directamente vão á ori-

gem da luz para se identificarem com ella. Já não co-

nhecem a mobilidade dos phenomenos, não se temem

das reincidências contingentes, não palpam o declive

por onde as existências resvalam ao seu fim. Já nada

tem a perder, nada a esquecer. Não ha passsado para

saudades; nem futuro para i-eceios. Luz as cerca, tem-as

a gloria ; vida plena as penetra. O sol d'ellas fulge sem

nuvens, o dia não declina, o horisonte não se vê *.

A lembrança do que foram realça-lhes o que são.

Renovou-se tudo. A terra, onde exularam, desappare-

ceu. Esta é a pátria. Eis o céo : os júbilos mais sen-

siveis pela opposição, e mais vívidos pelo contraste.

Após o trabalho, o socego; o premio, depois da lucta;

a recompensa após a provação ; a vida a troco dos pa-

decimentos, angustias e morte.

A felicidade que o jcéo reserva aos homens está a ta-

manha distancia das imagens terrestres, que o repre-

sental-a pelas contrarias é o principal e mais fácil ex-

pediente de conhecêl-a. N'este mundo, toda a carne tem

seu aguilhão, toda a flor seu espinho, todo fructo seu

azedume, todo o gozo seu perigo.

No céo, nem inquietações que perturbem, nem duvi-

das que alvorotem, nem paixões que arrebatem, nem

culpas que manchem, nem trevas que ceguem, nem

dormir que atordoe, nem mobilidade que apavore. Nada

1. Veja Do conliecimenlo da alma, por Gratry.
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ha ahi de nossa vida mortal, não persiste alguma de

nossas actuaes sensações. Não ha suceessão d'annos e

dias, nem momentos e épocas na immortalidade. Ne-

nhuma revolução sidei'al demuda estações, já agora

inúteis a nossos prazeres. Não havemos já mister fe-

riar-nos de trabalhos, ou ainda de gozos.

Nada se exhaure, nada se renova. Não ha nada ve-

lho, nem recente. Nada acaba, nada recomeça. E' as-

tro sem poente, repouso sem tédio, duração sem limite,

jubilo sem conta.

Tudo que é transitório e frágil em nossos sentimen-

tos, extinguiu-se. A dor acabou com a prova. Receio

não se compadece com a certeza. Saudades, supprime-as

a posse. Esperanças também não, que todos os desejos

se realisaram.

O amor próprio, o egoismo, a inveja, a precisão, e

tudo mais que é falta ou privação, não podem subsistir,

acabada a causa cujo eíFeito eram. Também a máxima

parte das virtudes já não existem
;
já não são comba-

tes ou méritos : são recompensas. Fé, humildade, zelo

e paciência, mudaram-se em amor, virtude que todas

abarca e absorve.

Que será de ti, oh tempo ? A duração será immuda-

vel. Onde estarás tu, oh noite ? A luz com seus esplen-

dores envolverá tudo. Que fim levareis, oh imperfei-

ções? Oh declinar do dia, onde estarás tu, quando a

vida fôr um dia crescente? Que será de ti, oh velhice?

A madureza será sempre perfeita. Emfim, onde estarás,

oh morte? Serás absorvida pela vida, e vencida para

sempre. Tudo o que é incompleto, passageiro, mortal
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haverá desparecido sob o olhar infinito e soberano de

Deus.

O céo não é somente ausência de males ; é para cada

qual e para todos a posse do bem supremo ; e a con-

quista confinnada^ e a fruição inamissivel dos thesouros

divinos. E' a meza do pae de familias á qual, amantis-

simos e unidos, se assentam os filhos todos de Deus.

E' a grande assemblêa de todos os que vivem, amam e

são ditosos. Cada qual se revê feliz em si e em Deus,

em si e fora de si. Com um só pensamento abrangerá

tudo; com um só lanço de vista profundará tudo; com

um só Ímpeto de coração se irá ao bem universal e ao

universo amável. Soberana intelligencia alumiará o re-

côndito de tudo ; amor immenso nos fará amar todas as

creatiu-as, Deus n'ellas e ellas em Deus.

Que magnifico espectáculo se desdobra nos umbraes

da eternidade! Ahi estão as creatm'as todas em adora-

ção a Deus. Cantares divinos de augusta solemnidade

e arrobadora melodia resôam atravéz dos mundos. A
creação universal louva, bem-diz o Senhor, cada qual

em linguagem que todos entendem. A soberana mages-

tade, a auctoridade incommunicavel de Deus sobranceia

todos os seres.

Desde as immensas profundezas do céo até ao mais

remoto planeta, até á terra, se é que ella ainda pôde

existir, mundos conhecidos e desconhecidos, seres de

todas as graduações e naturezas, conclamarão o poder

de Deus, e o senhor absoluto de todas as creaturas, cor-

pos, e intelligencias.

Então veremos o supremo poder reintegrado no seu

direito supremo. Anjos e homens, espíritos e corpos,



BOSQUEJO DA BEM-AVENTURANÇA DO CÉO 299

bons e máos, crentes e intieis, saudal-o-hão todos com

sua homenagem forçada ou voluntária : humildes, pe-

rante seu soberano, bem-dií-ão seu berafeitor.

Então se cumprirá aquella palavra proferida e per-

petuada ha dezenove séculos : « Que todo o joelho se

dobre diante do nome do Senhor, e toda a lingua con-

fesse a gloria do Filho igual á de Deus seu pae. » Uma
voz única, um concerto unanime celebrará o poder,

grandezas e perfeições infinitas de Deus.

Será um hymno triumphal dos bem-aventurados, pura

homenagem do coração, um jubilar estreme, brado de

admiração e reconhecimento que descerá e subirá in-

cessante em eterno extasis do céo. Grande e victoriosa

festa de que a nossa vida curta e turvada é a vigilia

preparatória. Solemnidade gloriosa em que todas as vo-

zes afervoradoras, a todos os ouvidos attentos, descan-

tarão sem enfado os louvores do Rei do céo

!

Este preito glorificante ao Senhor não é somente o

tributo de nossa gratidão : é também parte de nossa fe-

licidade; por que Deus, é ao mesmo tempo, o auctor e

objecto d'ella. Se sobre a terra, mansão de sombras e

chimeras, triste passo que havemos de attravessar á

pressa, mero passadiço para superiores regiões, o ho-

mem, que se nos figurava feliz, tentava nossos desejos

indiscretos e nos estimulava a ignara inveja, aqui te-

mos agora o Senhor, e dispensador da felicidade, que

nos chama, e nos acolhe ao seio com sua divindade

nos cerca e enche, com seu hálito nos bafeja, com sua

substancia nos aviventa, e comnosco reparte sua natu-

reza, perfeições e felicidade *.

1. Divinas consortes naturse. S. Ped. ii ep.



300 A IMMORTALIDADE — QUARTA PARTE

E' cei'to que nossa vida será sempre distincta da de

Deus ; mas separar-se, jamais. A felicidade dos santos,

como assumindo proporções infinitas, pauta-se pelos at-

tributos propriamente da divindade. Os limites d'ella

são a immensidade divina, a duração é a eternidade, os

prazeres são a felicidade. A riqueza, bondade, e poder

de Deus são os dons dos seus santos ; o amor, belleza,

e sabedoria divina são seu thesouro e herança.

Coroa e recompensa é aquella mesma divindade.

Dons de tal ordem e magnificência renovam, trans-

figuram tudo que em nós é. Tal felicidade não nos ad-

vém como exultação parcial. E' oceano de luz, e am-

biente de gloria que nos envolve, e penetra em todos

os órgãos impressivos, em todas as faculdades d'alma

e coração.

Não receiemos proseguir no desenvolvimento de cada

um d'estes diversos mananciaes de bem-aventurança.

Vejamol-os, quando o homem resuscitado tiver assumido

sua forma definitiva, apoderarem-se de todos os attribu-

tos de seu ser, satisfazer-lhe todos os anhelos, e crear

uma vida maravilhosa immensa, infinda, a qual, senho-

reando corpo, espú'ito e coração do homem, lhe dará

parte dos soberanos attributos da essência e felicidade

divina.



CAPITULO II

BEM-AVENTURANÇA COKPORAL

^^^^ CORPO, instrumento cuja missão era obe-

decer em quanto lhe durou a vida, teve

com a alma ligações subordinadas, porém

necessárias. Eil-o que chega, parte não

menos indispensável, pai'a reconstituir o ho-

mem e completar-lhe a bem-aventurança. Nem
a alma, nem o corpo separados um do outro são ex-

clusivamente chamados a gosar a vida bem-aven-

turada. Possue o homem purificado na alma e renovado de

vida nova e superior, aquella magnifica prerogativa. Ves-

tem-no os mesmos elementos, masjá não alteráveis e mor-

taes; é a mesma natureza; mas d'hora avante meta-

morphoseada e mais digna de seus immortaes destinos.

A resurreição debellou a fragilidade, a doença, a corrup-

ção e a morte. Com a vida passada e decomposta, desap-

pareceu tudo que era d'ella. Já não ha crescimento do

individuo, alimentação orgânica, e renovação de func-

ções. Os gozos sensitivos nada os excita. Os júbilos ce-

lestiaes não tem que vêr com prazeres da terra, ou re-

cordações delles. São júbilos que, por sua philosophica
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superioridade e excellencia divina, dispõem ao compa-

nheiro de nossa alma religião mais pura e perfeita. Os

sentidos não imperam nem se exercitam : a matéria não

estimula. Alli não ha esposo nem esposa no sentido da

união terrestre; são todos como anjos de Deus *, todos

tem a primorosa pureza, e sublime delicadeza das intel-

ligencias celestiaes.

Terminou o reinado da carne: já elle não materialisa

o espirito; é o espirito que espiritualisa o corpo, é o

principio immaterial que entranha no corpo suas nobres

aspirações, suas santas voluptuosidades, que o sublimam

e transformam. E, não obstante, é o mesmo corpo per-

manecente; porém, conservando sua identidade, attin-

giu o ideal; e, guardando sua differença especifica, ad-

quiriu a perfeição. Por ventura perde o cego a sua iden-

tidade, quando recupera a vista? e o doente, por que

recobra saúde? Perde a natureza quando a modificam

e aformozentam artisticamente? E o pincel hábil, sem

lezar a semelhança, não pode relevar a belleza? Assim

o corpo, apossado da bem-aventurança, não soífre que-

bra na inteireza pertencente á plenitude de sua perfei-

ção. Já d'elle se eliminaram os defeitos materiaes, to-

das as infermidades da vida anterior: quanto arguia

n'elle degradação ou mera imperfeição já não existe.

Transfigurou-se como um elemento puro que se des-

prende dum centro de corrupção; como flamma viva

que se eleva d'um foco de substancias crassas. Reto-

mou vida adequada ao seu legitimo e verdadeiro desti-

no, isempta de imperfeições que lhe envileçam a natu-

reza, livre das deformidades, e das contingências que o

levavam ao deperecimento e á morte, curada em fim

1. Math. sxn, 30.
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dos aleijões que outr'ora lhe empeçaram o movimento,

lhe viciavam os actos, e ás vezes lhe deprimiam a intel-

ligencia, dui'ante a vida, ligada ao funccionalismo dos

órgãos. D'hora era diante já não pode perder a posse

da plena existência e madm-eza. Embora não haja che-

gado ao periodo do desenvolvimento, na vida terrestre,

ou tocasse a época da decadência, ou haja vivido in-

completo e privado de algumas suas mais nobres e es-

senciaes partes, então recupera seu complemento e sua

perfeição. A's crianças accresceo que lhes faltou, aos ve-

lhos é-lhes restituido o que a idade lhes tirara, de sorte

que todos possuem a inteireza do homem perfeito.

Por tanto, é de todos a belleza das formas, a har-

monia das proporções, o brilhantismo das cores, a lim-

pidez da luz, os incautos da phisionomia. O corpo, ex-

pressão da alma, reproduz-lhe as idéas; espelho do co-

ração, retraça-lhe os sentimentos. Transluzem n'elle a

pureza, a formosura e o ideal, os quaes lhe debellam

as imperfeições, realçando-lhe a natureza, e o irradiam

de esplendores que deslumbram e escurecem as suas

antigas qualidades. Em sua nova gloria, apparece o

corpo como uma das mais grandiosas obras de Deus,

figiu'a o typo absoluto da belleza, e relembra o modelo

divino que se humanisou, não deixando que o minimo

quebranto deteriore suas perfeições infinitas.

Como o tranquillo despertar d'um sonho afflictÍYO,

como o contentamento rompendo das entranhas das mais

lancinantes angustias, a memoria dos padecimentos pas-

sados aviventará no corpo os gozos presentes. Suas an-

tigas quedas darão relevo á grandeza de sua força actual.

A infermidade de seus primitivos elementos fará real-



304 A IMMORTALIDADE — QUARTA PARTE

çar a primorosa perfeição de seus novos principies. Os
estygmas de sua antiga miséria serão a coroa da felici-

dade adquirida. Vencedor da morte, saboreará a vida

sem reserva nem susto. Movendo-se espontâneo ao sa-

bor de sua nobre e gloriosa natureza, deixando-se ir

em transportes que lhe hão de ser recompensa e gloria

irá até Deus que o fez subir, de tão profunda degrada-

ção, até lhe dar parte nas perfeições divinas, e luz su-

prema.

Reina ahi imperturbável concordância entre corpo e

alma. Desagregado de seus elementos inferiores e pere-

cíveis, o corpo é quinhoeiro dos mais gloriosos privilé-

gios do espirito. Desconhece o que ser possam balisas

e obstáculos. Não o restringe o tempo, nem o estorva

a matéria. Obedece submissamente aos impulsos d'alma

e todas as vontades lhe aceita. Quantas prizões o ma-

neatavam espedaçou, e fez-se semelhante ao espirito *.

Qualidades maravilhosas que o elevara, transfiguram,

e o dignificam para apossar-se da vida celestial!

Algumas enérgicas e sublimadas palavras do apos-

tolo, que, em zelo e caridade, mais ao fundo penetrou

da futura vida, caracterisam claramente os principaes

dons do corpo resuscitado e chamado á recompensa por

Deus.

O corpo, defezo ás dores, e sobranceiro a penar, é

impassível. Nenhuma de suas antigas misérias o impres-

siona : Semeado na corrupção, erguer-se-ha incorruptí-

vel 2.

O corpo revestido de luz, participa dos brilhantes e

i. ExprcssSo de S. Thomaz dWquinn, Siinima.

2. S. Paulo. 1.» ep. aos Cor., XV, 42.
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gloriosos raios que reverberam da soberana felicidade

da alma. Semeado na ignominia, resuscitará na glo-

ria

Aliviado de pezo, desembaraçado de obstáculos, o
corpo transporta-se rápido como o pensamento com ma-
ravilhosa e incomparável rapidez: Semeado em fraqueza
resuscitará em, vigor ^.

Finalmente, dotado de mirifica subtileza, o corpo au-
xilia todas as operações da alma sem difficuldade nem

^
resistência. Em perfeita correspondência com a parte
espiritual do homem cumpre-lhe immediatamente os de-
sejos. Semeado como corpo animal, resuscitará como corpo
espiritual ^.

Tal será, quanto nossas idéas actuaes aventam, o corpo
resm-gido, nào já invólucro de creatura mortal, mas gal-
las gloriosas que entrajam um ser immorredoiro. Entre
estas duas formas, está o abysmo que estrema a luz das
trevas, e o phantasma da realidade.

Mysteriosa renovação, senão antes nova creação, em
que todas as condições terrestres serão mudadas, em
que á matéria será igualada ao espirito, e a immensi-
dade será em vez do espaço, e a eternidade em vez do
tempo.

Porém, será chamado somente a tal transformação o cor-
po do homem ? O restante da creação material que destino
terá, nos intentos divinos sobre as suas obras? Não de-
verá ser também renovado e harmonisado com a glori-
ficação do corpo do homem? Que é o céo novo e nova

1. S. Paulo, Ep. {.'' Cor. xv, Vi.
2. Ibid.
3. Ibid., .'i4.

21
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terra *, que nos são annunciados para apparecerem,

quando se extinguirem o céo e terra actuaes, esquecida

já a fórma antiga ^, acabado já o espaço e o tempo ^,

convertido tudo em immutabilidade eterna *V

Que relação terá esta creação regenerada com o que

ella é agora, com isto que vemos e palpamos, com os

grosseiros elementos que nos cercam, e formam? Por

que leis, mais ou menos análogas, será regida? Quaes

condições, semelhantes ou oppostas, a hão de submet-

ter? Segundo as mysteriosas combinações possíveis á

omnipotência de Deus, de qual ordem.material ou es-

piritual se approximará a creação regenerada? Será

coisa superior ás nossas previsões assignar-lhe o desco-

nhecido modo de existência? E qual vinculo hade pren-

del-a á porção corporal do homem, chamada á felici-

dade?

Não havemos mister, á imitação dum moderno phi-

losopho •"', afigurarmo-nos o homem «passando de sol a

sol, subindo sempre, como pela escada de Jacob, os de-

gráos da existência, elevando-se em radiante columna

de estrella em estrella, de transfiguração em transfigu-

ração. » Kão havemos mister conjecturar iim não sabe-

mos que « fluido nervoso ou eléctrico que dará passa-

gem nos intervallos e servirá como de ponte d'uma á

outra margem. » Imagens vagas e ainda muito mate-

riaes, e dissimilhantes dos objectos que intentam pin-

tar !

O mais que saber podemos é que o novo modo de

1. Isaias, LXV, 17. — Apocalip., XXI. 1.

2. Ibid.

3. Apocalip. X, 6.

4. S. Paulo. Hcb., XII, 27.

5. Pelletan, Profes. de foi du xix siecle, c. 2.
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existir será ca plenitude da vida durante a eternidade.

Que, sabida de mão igualmente generosa e omnipotente,
a creação, diliciando-se em meio de infinitas maravi-
lhas, terá de seu alegria sem fim. Que o corpo do ho-
mem, enriquecido de magnificentíssimos dons, gozará,
no seio da renovação geral, cuja obra prima será elle,

gloria, e immortalidade que lhe consagrará a bem-aven-
turança, completando-lh'a por igual com a da alma, e
immutavel como a de Deus.



CAPITULO in

BEM-AVENTURANCA DO ESPIRITO

UTRE O espirito do homem aspirações im-

mensas. Apprender, saber, descobrir os

segredos das coisas, penetrar enigmas, e

* resolver problemas, é a indole e o prazer

do homem. Esta nobre curiosidade descamba

em culpa quando o orgulho a dirige e aguça

;

porém, apontada a fins legitimes, é, a um tem-

po, mérito e gozo. E' licito colher os frutos da

arvore da sciencia, e saborear-lhes a doçura, quando

elles se nos convertem em alimento.

No céo, é direito e premio nosso o podermos escru-

tar tudo, senhorearmos toda a sciencia, escavar profun-

dezas, intender de effeitos e causas. Ante nós se amos-

trará quanto mais elevado houver nos designios de Deus

!

Os segredos da creação, os mysterios da natureza e da

graça serão manifestos ás nossas contemplações. Nossas

vistas sondarão abysmos, sem sentirem vertigens. Nosso

espirito, bebendo a maiores sorvos na fonte da vida,

recrescerá em mais fecunda existência.

O homem conhecerá Deus em suas ohras.
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Contemplal-0-ha em sua essência.

Compreheuderá sua providencia.

Possuirá n'elle a verdade.

Luz ineífavel, e sciencia divina que lhe abrirão the-

souros iuexhauriveis de admiração e felicidade!

1." — AS OBRAS DE DEUS

As obras de Deus são inenarráveis. Desvaira-se o
espirito humano no seguimento do minimo vestigio e

estudo do minimo ponto d'ellas. Quer as interroguemos
sobre a terra, nosso dominio, onde parece que as temos
mais á mão, quer as exploremos nos seios do céo, ou
nos compenetremos escrutando os prodígios de nossa
mesma existência, ficamos stupefactos diante do que se

deixa entrever e suppor.

A terra é uma das menores creaçoes de Deus. E'
átomo no universo, é ponto vago no immenso ; e, toda-

via, as maravilhas que ella incerra, o poder que pro-

clama, bastam a exceder os nossos juizos. Somente os

corpos que nos cercam, bem que imperfeitos e inferio-

res, abrem perspectivas que nos causam uma espécie de
terror admirativo.

O complexo da creação terreal mostra, em suas li-

nhas superiores, um plano e conformação cuja belleza
decerto está ao alcance de nosso intendimento. Já aqui
o poder do creador, e opulência da natureza resplande-

cem em feições maravilhosas, e nos accendem desejos

vivíssimos de entender o que nos não explicam. Lá
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onde, porém, a creação parece restringir-se e apeqiie-

nar-se é que nossa imaginação mais se espanta da fecmi-

didade d'ella.

Os mais Ínfimos seres pullulam em proporções incon-

cebiveis. A sciencia, convicta da imperfeição de seus

processos e inefficacia de forças, faz, a tal respeito, cu-

riosissimas revelações.

Em uma gota d'agua, augmentada pelo microscópio so-

lar até ao volume de doze pés de diâmetro, um insigne

sábio * distinguiu tào prodigiosa quantidade de animaes

de toda espécie e forma, que não pôde, sobre a exten-

são de doze pés assentar o bico d'mua agulha sobre

ponto desoccupado.

Um hábil naturalista ^ calculou revolverem-se qua-

renta mil milhões de animalculos n'uma polegada cubica

de pedra-tripe ; vem a ser que um mundo de polegada con-

tem mais seres do que, em homens e grandes animaes

reunidos, contém a terra.

Outro sábio ^ computou que seria necessário o con-

tinuado ti-abalho de oitenta mil pessoas por espaço de

seis mil annos para contar os entes vivos encerrados em

duas milhas cubicas d'agua marítima.

Baldam-se cálculos diante de tamanha fecundidade.

Innumera multidão de seres de toda espécie, peixes do

oceano, molluscos aprofundados nos mares, larvas e in-

sectos que enchem todos os pontos do globo^ plantas que

lhe vegetam na superfície! Sementes de grãos e animaes,

que, se houvessem de germinar e desenvolver-se todas.

1. Herschell.
2. Ehrenberg.
3. O capitão Scoresby, Revista dos dois Mundos, 15 de Junlw de 1859.
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cobririam a superfície da terra por espaço de duas ou

três gerações ! Animalculos e vegetaes inferiores que en-

chem as aguas, o ar, os corpos vivos e os inertes, e sem

cessar se reproduzem sob admirabilissimas condições!

Resulta das nossas combinações em que modernas ex-

periências fizeram entrar as substancias o apparecerem,

ás vezes, seres desconhecidos, que desde o começo do

mundo estavam latentes; podendo já, d'ahi, tirar-se como

certo que numerosos embriões, inacessiveis ao intendi-

mento do homem, estão derramados na natureza, espe-

rando o,po rvezes^tão remoto instantede se desenvolverem.

Se ainda, no que diz respeito ao nosso globo, consi-

deramos os phenomenos da electricidade e da luz, mais

mirificos resultados se nos deparam. A luz, no systema

da emissão percorre setenta mil léguas por segundo.

No systema ondulatório, surprehende mais ainda o re-

sultado: para calcular a rapidez, estabeleceu-se quatro-

centos e oitenta e dois milhões de ondulações em um
millionesimo de segundo.

Estes espectáculos já são como infínitos horisontes

que nos entre-mostra a natureza actual, que nossos sen-

tidos limitam e as necessidades restringem. E, para

além, entre o prodigioso e sempre renovado numero de

suas obras, quer sejam ou não creadas para nosso uso^

ha milhares d'ellas que desconhecemos e nem se quer

nos transluzem. « A natureza — diz Pascal — inex-

haurivel de forças, e impenetrável em seus designios,

cança-se menos de produzir do que a nossa imaginativa

em comprehender. » O illustre escriptor mostra na der-

radeira porção conceptivamente divisivel dum oução,

no ascintamento d'este escorço de átomos, não somente
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O universo visível, senão que a immensidade concebí-

vel da natureza ; ahi devisa infinitos universos, cada um
com seu firmamento, planetas, terra, em proporção igual

á do mmido visivel; e, n'aquella terra, animae^, e ou-

çãos nos quaes se nos depara o que os primeiros deram

;

e, investigando ainda nos outros as mesmas coisas "sem

intcrmittencia nem repouso, mostra-nos abysmos de ma-

ravilhas em sua pequenez tão para assombro, quanto as

outras o são por sua magnitude ^. »

Pondei'ava Leibnitz o mesmo ^ : « Pode ser que exis-

tam, e devem até existir em pequenissimos átomos mun-

dos não inferiores ao nosso em formosura e variedade. »

Se assim, pois, o minimo bago de areia nos supera

o intendimento ; e, se, n'este limitado mundo, e por en-

tre véos nos transportam as maravilhas entrevistas; e,

se o espirito do homem mortal se vai cora tal Ímpeto de

curiosidade ás profundezas insondáveis, que diremos

d'aquelle dia das revelações, n'aquelle eterno mundo,

quando, quinhoeiros da sciencia divina, soubermos já o

segredo de suas obras, e o podermos seguir nos Ínti-

mos arcanos da sua omnipotência creadora?

Os céos, porém, escondem^ por sem duvida, ímmen-

sos prodígios de grandeza e distancia para maiores sur-

prezas. Este sol que alumia e aviventa o globo com inex-

gotaveis ondas de luz, este firmamento cravejado de

estrellas que á nossa vista se aflagura pavilhão da terra,

são já admiráveis; todavia lá para d'entro d'ellas, ha

incógnitos espaços, e maravilhas infinitas.

Além vedes plêiada immensa formada das esti-ellas

1

.

Pensamentos.
2. (Correspondência com Bernoiílly.
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que a olho nu enxergamos : como que nos estão attrahindo

e communicando arcanos. Figuram-se-nos quietas nas

profundezas da abobada celeste. Estão outras mais ao

longe que já nao lobrigamos com a fraca vista: são

como manchas só perceptíveis com poderosas lentes aquel-

les milhões de soes. Na via-lactea contou Herschell vinte

milhões de estrellas. Vinte oito mil estrellas multíplices,

averiguadas em dííferentes pontos do firmamento, são

rodeadas de planetas que circulam á roda dum centro

commum de gravitação. Estes centros todos, de certo

ligados entre si, movem-se com o movimento da gravi-

tação universal. O sol, bem como os outros corpos ce-

lestes, não é immudavel; calcula-se que a rapidez de
seu movimento excede seiscentos mil myriametros por dia.

Mas a fora isto, ha plêiades sem conto, e mundos sem
fim que se prolongam por abysmos sem limite ; ha es-

trellas cuja luz, ganhando quatro milhões de léguas por

minuto, levará dois milhões d'annos para chegar á terra

;

se a terra existir então para sentil-a e admíral-a. E es-

tes mundos todos se movem obrigados a formulas inva-

riáveis : formam turbilhões que se desenvolvem uns nos

outros; e passam por vicisitudes regulares de consecu-

tivas revoluções: mundos que nos assombram, fogem a
nossos cálculos, baldam nossos instrumentos e dão a

intender que ha myriades de outros, os quaes, de pro-

fundeza em profundeza se escondem indefinidamente

para além!

Foi dado ao systema universal um nome magnifico,

cosmos, que quer dizer essência da ordem. Diz Cousin
que á harmonia dos seres preside sublime geometria.

Tão admiráveis como aquellas obras podemos dizer as
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leis que as regem e sustentam, leis cujo segredo nos

jactamos de encontrar, quando lhes damos nomes de at-

tração, affinidade, e gravitação, sem attendermos que

tudo isto sào palavras, véos transparentes da nossa igno-

rância.

Se o descobrimemto d'algum d'aquelles phenomenosy

ou d'alguma d'aquellas leis faz j ubilar-se o sábio, se elle

saborea nobre triumpbo quando crê que o seu engenho

roubou aos céos um dos segredos, se um só conhecimento

á custa de longos esforços adquirido lhe é vivíssima exul-

taçâo, que dii*emos, lá quando na futura vida, já não

uma lei ou phenomeno dos mundos, mas a sciencia uni-

versal nos for revelada? lá quando abrangermos todas

as distancias, e medirmos todos os espaços, e calcular-

mos todos os números, e comprehendermos as causas

dos productos da divina omnipotência, sem embargo das

novas maravilhas?

Serão 03 limites da vontade creadora o que a nossa

intelligencia pode descobrir, e a imaginação suppôr?

De par com a realidade, está ainda o possível com as

suas infinitas combinações. Para além do que a nossa

imaginação concebe, está o que ella não pode phanta-

siar. Ao lado d'este universo cuja grandeza nos con-

funde, existe infinidade d'outros, de natureza inteira-

mente diversa, os quaes podem desenvolver-se em mo-

dificações, cujos termos são de todo alheios do nosso

entendimento.

Pois tudo isto será nosso. Todas as graduações, desde

a pequenez infinita até á infinita grandeza, havemos de

subil-as e descêl-as. Possuiremos toda a realidade, e todo

o possível. Iremos possuir os thesouros da riqueza crea-
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dora aos abysmos que nenhum pensamento humano son-

dou. Nossa alma, exalçada a poderes de comprehensão

e conhecimentos incalculáveis, verá, saberá, abraçará

tudo o que foi, é, e ha de ser operado pela omnipotên-

cia da divina vontade.

Por de sobre tudo isto, estamos nós para admirarmos,

compararmos e julgarmos as magnificências do uni-

verso, nós que por sem duvida somos o mais admirável

prodigio d'elle. N'este mundo somos enygma, nem se-

quer sabemos como somos formados. Desconhecemos

a origem, a formação e machinismo de nossas facul-

dades. Não comprehendemos como seja a nossa al-

ma immaterial, cuja representação nos é impossível,

nem o que seja o corpo material que sentimos sem com-

prehendêl-o, nem a alliança tão intima e ao mesmo

tempo frágil que os une, nem o que seja pensamento

ou acto intellectual, nem o que seja a palavra, commu-

nicação ao mesmo tempo necessária e distincta do verbo

interior, nem o que seja a vida que une as duas sub-

stancias, nem o que seja a morte que as separa. Enre-

dados em questões de tempo, logar e espaço, baralha-

dos com os phenomenos inconcebíveis, não podemos

acertar com o entendimento d'aquillo que mais intimo

nos é. Todavia temos consciência de nosso valor; e os

maiores homens, investigadores da verdadeira grandeza,

aquelles são que se estudam e invidam vigílias para se

entenderem a si.

Apenas desprendidos da vida terrestre, tomamos posse

real de nossa personalidade. Já nos pertence o mundo
espiritual. Transformam-se e illuminam-se as faculda-

des. Já não é a memoria aquelle basso espelho em que
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se trcasladam as cores do passado com luz confusa e in-

termittente. Já não é a intelligencia aquella incompleta

intuição que se esforça em alcançar, ou que alcança de-

pressa sem comprehender. Já não é a vontade, aquelle

antagonismo de inclinações avessas, aquelle agitar-se

incessante, nunca senhor do seu caminho, e baldeado

de extremo a extremo.

Já operamos conscientes do que fazemos. Aclara-se-

uos a origem, meio e fim de nossas idêas ; dirigimol-as

a talante nosso; um só laço as enfeixa, uma só luz as

concentra e alumia. Somos obra de Deus, e no procla-

mal-o funde a nossa gloria. Temos de nós completa con-

sciência e senhorio. E' bello e nobre este império, por-

que toda a extensão lhe descortinamos ; é já condição

nossa regrar-lhe as leis e governar-lhe as potencias.

2.° — A ESSÊNCIA DIVINA

Se o antecipado bosquejo d'aquelles mundos reaes ou

possíveis nos arrebata, se o conhecermo-nos intimamente

nos encanta, ainda ha mais que nos enleve, porque so-

mos a obra, e a suprema gloria é conhecer o obreiro.

Eil-o aqui, eis propriamente Deus, Deus, que a scien-

cia nos mostrou poderosíssimo na creação, e a philoso-

phia nos apresenta sobre-excellente por seus attributos,

e a religião nos revela tão liberal de benefícios. Eil-o

em sua essência : apparece-nos na suprema grandeza da

magnificência e perfeições.

Deus, inexprimível por palavras, e anciado por quan-
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tos desejos ha ahi, inacessível á iclêa e invocado pelo

clamor universal, incoercível a cálculos e de todas as

almas procurado, Deus é infinito em duração, eterno,

incomparável. Imagine-se duração milhares de vezes

mais longa que a dos mundos passados e futuros ; mul-

tiplíque-se por milhares de durações semelhantes ; vá o

espirito além de todas as formas numéricas, será ainda

tudo indefinido, e muito áquem da idêa infinita de

Deus.

E' infinito Deus em extensão : é ímmenso, está em
toda a parte. Imagínae a distancia que vae da terra á

.mais remota nubelosa, áquella, cuja luz, prodigiosa-

mente rápida, levaria milhares de séculos antes de nos

tocar; multíplicae esta distancia por milhares de dis-

tancias iguaes, accrescentae ao resultado tantas cifras

quantas as gerações todas de homens poderiam escrever

durante a duração dos mundos, e nem assim podereis

conjecturar a immensidade de Deus.

E' infinito em poder. São admiráveis os mundos que

a astronomia descobre, e os que adivinha ou presuppõe.

Imagínae que Deus creou mundos maiores e mais ma-

ravilhosos quantos são os bagos de areia e gotas dagua

do nosso. Çuídaes ter avistado os limites do poder di-

vino? Decerto não: que é índole do infinito exceder

quantos cálculos, quantos possíveis, quantas medidas

sejam.

E' Deus também infinito em todas as perfeições n'elle

concentradas. Não tem igual em santidade, é íllimitado

em caridade, incomparável em justiça^ sublime sem mo-

delo.

Ora pois! Este é o Deus, cuja essência conheceis. A
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mais sublime metaphysica não vos antepõe os hori-

sontes em que vereis Deus : demoram muito para além

das mais exaltadas concepções. N'elle e por elle tereis

a sciencia universa. Proclamal-o-heis infinitamente su-

perior a suas obras. Não haverá medida em vosso as-

sombro, quando o virdes qual elle é. O espirito vos fi-

cará captivo do encanto e magia das perfeições divi-

nas.

Vereis como tudo haure vida e promana de seu seio.

Producção incessante, actividade soberana, supremo po-

der, ente necessário e independente, origem, principio,

razão de tudo, é Deus! Vereis como o acto divino af-

flue do poder, como a vontade é a causa única do phe-

nomeno, como a eternidade engendrou o tempo, e a

immensidade o espaço, e a immutabilidade a variedade

infinita.

Vêl-o-heis também á luz sobrenatural de suas mani-

festações, no mais recôndito de seu ser e fecundidade

eterna : poder, sabedoria, amor, trindade sublime que

lhe é felicidade, gloria, e divindade. Então sabereis

como é a existência, a geração, a identidade das três pes-

soas adoráveis, o unirem-se, sem se confundirem, o

distinguirem-se, sem se separarem 5 e qual união quiz

Jesus Christo contrahir com a natureza humana ; e como

o Deus do céo se fez o Deus do presépio, e do Calvá-

rio ; e como com sua própria santidade e justiça quiz

consummar a redempção.

Divinos segredos, accessiveis a nosso espirito! arca-

nos em que havemos de penetrar ! mysterios que, ao

descortinarem-se, nos banharão de seus esplendores

!

Nem mais nuvens, nem mais visualidades ! Fez-lhe o
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brilho da divina essência, da luz increada cuja irradia-

ção nos reverbera no entendimento. Et in lumine tuo

videhimus lúmen.

3.° — Deus em sua providencia

Desde logo penetraremos nas intenções de Deus, e

assistiremos aos seus soberanos conselhos. Veremos o

plano geral das obras d'elle. Contemplaremos as idéas

immortaes que o dirigiram, e profunda sabedoria que

rege a creação. Tanto ao maior como ao Ínfimo será

revelada a economia do mundo material e moral, já não

na variedade de seus desenvolvimentos mas na magni-

ficência complexa do todo, e por tanto, aquella univer-

sal harmonia que o sábio tã,o fervorosamente anceia co-

nhecer, e o philosopho entrevê com tamanho jubilo, e

o fiel reverenceia com tão confiada submissão.

Perguntaremos áquelle maravilhoso ether em cujo seio

se movem os mundos, e áquelle pó de astros, onde, se-

gundo as conjecturas da sciencia, podem a cada instan-

te nascer e morrer systemas maiores que o nosso sys-

tema solar
;
perguntaremos a todos aquelles astros sem

fim e sem conto, qual é a sua missão providencial, que

destino lhes deu o altissimo, de que modo glorificam seu

auctor^ se são creaturas materiaes ou espirituaes, intel-

ligentes ou destituídas de razão, que lhes cantam seus

hjmnos, e até onde, de constellação em constellação,

vão resoando aquelles louvores, homenagem de tudo

quanto, nas profundezas do céo, recebeu o beneficio da



320 A IMMORTALIDADE — QUARTA PARTE

vida. Leremos sem obstáculo n'aquelle mysterioso livro

era que se folheam as paginas do presente e do futuro.

Emquanto contemplamos os prodígios cumpridos, ve-

remos os que se hão de realisar : Deus, na sapiência de

seus desígnios, dispondo dos velhos mundos ; a terra

extincta no espaço ou transformada ; os planetas que são

parte em nosso systema, parecendo cahir dos céos para

se entranharem no sol, centro comraum d'elles ;
talvez

depois, conforme certas indicações dos livros sagrados,

céos novos e nova terra, suijam em definitiva forma para

serem o docel glorioso, e o dominio immorredoiro da

creatura bemaventurada.

Ordem de coisas, porém, mais imponente ainda que

o mundo material, a ordem intellectiva e moral, igual-

mente se descortinará ante nossos olhos. Eis se apla-

nam os grandes caminhos da providencia, tão empeci-

dos por mysterios na vida actual. Toma-nos o assom-

bro, mas admiramos ; confunde-nos o temor, mas ap-

plaudimos com transporte. Isto que nos exagita é a

nossa consolação ; é um pavor com que jubilamos. O
magnifico todo do plano geral, d'entre os pormenores

que o compõe, sahirá em combinações harmoniosas em
extremo.

A historia do tempo e da eternidade^ passado, pre-

sente e futuro, serão vistas em um só horisonte, com o

mesmo relanço dolhos

!

N'este quadro veremos a vida da humanidade, a mis-

são dos povos, a formação e decadência d'elles, as al-

ternativas dos impérios, a vocação das raças, as idêas,

paixões e actos humanos, em sua correspondência ou

resistência á vontade divina. Tudo veremos com suas
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cores, as causas com os eífeitos, os destinos dos indivíduos

com as nações, os factos cada um de persi e todos collecti-

vamente, a historia do homem em geral, a não menos im-

portante de cada ahiia em particular, e no centro todos es-

tes diversos elementos, a providencial acção regendo tudo

com poder e sciencia, e compilando seu divino e im-

mudavel plano. v.

Intuitivamente attingircmos aquelle magnifico desi-

gnio ; em nossa intelligencia se insculpirá com os seus

desenvolvimentos todos. Espectadores do governo de

Deus em suas obras, conheceremos os motivos d'ellas,

comprehendendo-lhe os actos, e lhe proclamaremos a

grandeza.

Oh ! se n'este mundo algum homem d'alto engenho

conseguiu enthusiarmar-nos, indicando algumas feições

que julgou descobrir n'aquelle divino quadro, qual não

será o encanto lá no céo, quando d'um só lanço d'olhos

atravéz de todas as idades do mundo e gerações d'ho-

mens, nos apparecerem encadeados os decretos e opera-

ções providenciaes, e assistirmos aos conselhos propria-

mente do altíssimo !

Se descermos d'estas sublimes generalidades ao con-

cernente a nós, igualmente reconheceremos o influxo de

Deus, a escolha que de nós fez para dar-nos vida, a

missão que nos commetteu, entre a matéria e a crea-

ção espiritual, incomparável formosura de que nos

adornou a alma, os motivos actualmente impenetráveis

porque permittiu nossa queda, o soccorro que nos levan-

tou, o fim que novamente nos offereceu, os cuidados e

desvelos em nossa felicidade, as leis da vida material,

intellectiva e moral, a intervenção divina em todos nos-

I
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SOS actos, o logar emfim que, tão débeis e mesquinhos,

havemos de occupar no plano geral dos seres, e na com-

plexidade da creação chamada á bem-aventurança. Ago-

ra somos, digamol-o sempre, esboços imperfeitos, inde-

cisas imagens do que ha de ser a prodigiosa sciencia

de que ha de gozar-se nosso entendimento um dia,

quando, regenerado e engrandecido, comprehender aquel-

las magnificências todas, quando finalmente elle poder

senhorear-se da verdade e dominal-a de sobre o so-

berano império de suas vistas.

4.° — A VERDADE EM DeUS

E' certo que uma das trístissimas misérias d'esta vida

é não podermos avassallar plenamente a verdade. Faz-

se mister duro e pertinaz trabalho, luctar a peito com

muitas resistências para convisinharmos do longinquo

horisonte em que está, envolta em nuvens, a verdade.

E' longo e incerto o esforço: estorvos numerosos e ás

vezes dolorosas provações empecem ao caminho do es-

pirito, que vae de fito á verdade, sem confiança em des-

cobril-a.

Se a pedimos á metaphysica, logo os sentidos se in-

troniettcm, c tolhem o voo da intelligcncia, cortando-

nos os degráos firmes que nos levariam á contemplação

dos objectos anhelados. Depois, se, por momentos, as

sensações eramudecem, e as imagens terrenas se esvaem,

e a alma se liberta e se altêa á visão do supremo bem,

que prazer nos dão estas intuições ! Mas, também, que
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clissaborido quebranto o da queda ! Tristes phases que

todos alternadamente experimentamos

!

Quantas vezes, após estes relâmpagos, o homem n'estc

mundo, volve a procurar, hesita, já não sabe onde está

o que julgara possuir, depois de novo o acha, e de novo

o perde e volve a procurar. Daria a vida a troco da

certeza, e morre sem possuil-a. Até o mais crente, sof-

fre intercadencias de tristes ceguidões ; carece de fir-

meza em idêas e raciocinios ; tudo o sobresalta ; assom-

bram-no o desconhecido, o incerto, o futuro. Segue an-

gustiado o fio conductor por entre trevas : se o não

larga, vê lá muito ao longe a esperança ; se o larga,

recae em horrendo desesperar. Ao apertal-o entre as

mãos, receia não vêr senão phantasmas e vãs imagens.

A duvida é a máxima desgraça do homem : não ha

forças que a removam. Mais triste que a mentira, e

mais de temer que o erro, a duvida prende-se a toda

a doutrina, entranha-se em todas as opiniões, assaltêa

todas as intelligencias. Por vezes, os mais eminentes

espirites se sentiram invadidos d'ella no mais profundo

de seu ser. Um illustre escriptor moderno a antepoz,

como desgraça, á enfermidade e á morte *.

Pela dôr do homem, que de continuo vê escondcr-se-

Ihe a verdade, e pela sua alegria quando lhe possue al-

guns vislumbres, avaliemos qual deva ser-lhe a felici-

dade quando elle possuir a verdade absoluta, e d'um só

lance de olhos poder abrangel-a, sem ser obrigado a re-

montar-se para ella com penosas fadigas, nem perder

uma parte para possuir uma outra parte da verdade

!

í. De Tocquovillu.



324 A IMMORTALIDADE — QUARTA PARTE

Serão mudados em dia radioso os clarões fugitivos.

Hesitações e receios não terão que ver com a posse in-

contestada. O caracter da certeza será irrevogável. Luz,

a jorros de toda parte, nos innundará.

Sentirá a alma que a verdade inteira é sua, verdade

resumida e concentrada em Deus. Já segura de havêl-a

conquistado, com insaciáveis olhos a contemplará e go-

zará com inexkaurivel contentamento. Ascenderá sempre

sem temor de queda. A verdade, em pura e perfeita in-

tuição, se irá radiando e dilatando até aos confins da

existência universal.

Não será merecimento ; será exultação. Não será es-

forço ; será maravilhoso repousar. Não será aspirar, será

contemplação. Não será peleja; será victoria infinita.

Não será fé submissa, será intelligencia que compre-

hende e adora.

Oh santa, oh divina verdade, vida dalma, alimento

primeiro de nossa essência, dignissima de todas nossas

homenagens e cultos, quão bello é n'este mundo luctar

morrer por ti ! Viver de ti, e por ti é a suprema feli-

cidade, é a bem-aveuturança do céo !



CAPITULO VI

FELICIDADE DO CORAÇÃO

1.° POSSESSÃO DO BEM

^^^» CORPO espiritualisado, e dotado de novas

aptidões, será possuidor de gozos desconhe-

cidos, e sem duvida, o intendimento cora-

prehenderá, verá, e, ao mesmo tempo^ que

recebe a luz receberá a felicidade. Eis-aqui

a bem-avcnturança que a todas abrange: a

beni-aventurança do coração, a bem-aventurança

do amor ; amdr, elemento de tudo que se move,

necessidade de tudo qae sente, lei de tudo que respira;

amor, ideal e realidade da vida, perfeição do ser ; amor,

modelo e inspirador, causa e eíFeito da completa felici-

dade; amor, que tudo excede, que de si mesmo se ali-

menta e que só aspira ao que mais puro é, mais nobre

e generoso.

O amor na perfeição da palavra não é a creação com

suas maravilhas, não é os mundps harmoniosos, nem os

anjos e seraphins, nem toda a cathegoria dos bem-avcn-
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turados ; também não é os prodígios reunidos que a terra

renovada e o céo aberto aos eleitos nos lião-de manifes-

tar: é Deus propriamente, é aquelle que fez e abriga

em seu seio paternal o homem com toda a crcação, é o

ente de caridade infinita e immcnsa misericórdia.

Entendido está, que se a bem-aventurança é tal que

nada pode haver que tanto estimule nossos desejos, e

a não ser assim não podia ser ella o perfeito e final ter-

mo, claro é que não pode ser senão o bem por excel-

lencia essência infinita, além da qual não ha algum ente

real ou possivel, alguma vantagem, alguma possessão:

é Deus, e só Deus. Tudo o mais é emanação, sombra

da perfeita bem-aventurança, insuficiente para Deus que

a dá e para o homem que a recebe. Insuflou-nos Deus

tamanha sede ao coração que só elle de persi poderá

dessedental-a ; tamanhos fez nossos desejos, que já não

queremos recompensa que não seja elle. Elle só pôde

encher-nos o vazio da alma, completar o que nos falta,

e aperfeiçoar-nos pela união divina.

-Já não existem aquellas moveis apparencias de fe-

licidade que n'este mundo se entre-mostram aos senti-

dos, já não existem aquellas incertas imagens que neste

mundo perseguimos até além das fronteiras da matéria

que nos cortam os horisontes. Eis-aqui uma phrase de

Bossuet que resume a bem-aventiu'ança: «é vêr Deus

eternamente tal qual é, e amal-o sem poder jamais per-

del-o *. » Sim : « face a face o veremos -, o Deus que

é amor ^ ; nós o conheceremos tanto quanto nos elle co-

1. Catec. do Meaux lioul. chriit.,2.-'' iiarlc, Hf. XI.

2. l.'Cor., XIII, 12.

3. S. João.
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nhece; seremos como seus anjos *. » E mais ainda: no

grande dia das derradeiras manifestações, « seremos se-

melhantes a elle por que o veremos tal qual é ^.

»

Pelo que, a vista de Deus, com revelar-no-lo intei-

ramente, em realidade nos semelhará com elle, e d'al-

gum modo nos levará ás profundezas de seu ser para

nos lá fazer sentir os encantos todos ; seremos envolvi-

dos de sua luz, e impregnados dos raios divinos.

Deus será comnosco : dar-nos-ha quinhão em seus pen-

samentos, gozo em seus actos, posse de suas perfeições.

Verterá os thesouros de seu coração em o nosso, dar-

nos-ha capacidade para saborearmos as delicias de tan-

tas riquezas derramadas a torrentes.

Não ha ahi dizer a doçura d'csta união, cujo encanto

sobre-excede todo sentir. Os germens d'amor que Deus

nos insinuou na alma hão de então abrir-se, porque é

chegada a hora de seu supremo uso. Formaremos com

o bem absoluto indissolúvel entidade : sua vida é nossa,

é nossa sua perfeição, somos iguaes no amor, felizes de

sua felicidade, taes como deuses, em virtude da partici-

pação immediata de sua divindade!

IneíFaveis allianças de pensamento com pensamento,

de coração com coração ! Delicias castas ! Effusoes inex-

hauriveis! Arroubaraentos infinitos! Communicação au-

gusta em que a alma entra em Deus como em seu prin-

cipio, em que se entrelaçam amorosamente os mais mys-

teriosos segredos, em que já não é possivel perder-se

pensamento ou palavra no seio da caridade divina!

Assim pois condescende o crcador em descer até ao

1. Lucas, XX, 36.

2. JoSo, III, 2.



328 A IMMORTALIDADE — QUARTA PARTE

homem e habitar ii'elle? Ou não é o homem que por di-

reito de filiação e herança, se sublima até Deus, e lhe pede

parte de seus júbilos, e se reveste de sua gloria, e o

faz seu santuário, e, n'este abysmo engolphado desap-

parece e logo se acha em Deus, e já, de sua própria

felicidade não tem sentimento e consciência que não seja

coramum de Deus?

Deriva caudalosa a torrente da vida. Enchentes de

delicias joiTam de Deus sobre os eleitos para lhes da-

rem felicidade e voltam a elle como testemunhos de seu

amor: permutação maravilhosa em que Deus se dá á

creatura e a creatm^a a Deus! Escala de graças, benefí-

cios e gozos! Transportes de sentimentos e aífectos que

imprimem na natureza humana signaes de bondade, de

caridade, e bem-aventurança da natureza divina.

E os eleitos por tanto serão consummados em Deus,

e serão um com elle, mediante o amor, e segundo a

palavra: Ut sint consummati in unum.

Mirifica unidade que consagra nossa transformação

e nos dá semelhança com as pessoas divinas! Não ces-

sando de ser pessoal, a nossa existência será de Deus.

Éramos homens por natiu-eza; já somos deuses por amor.

« Que amor vos darei— exclama S. Boaventura— a vós

que me divinisastes, e transformastes em Deus o barro

vil de que eu era formado 1 »

Assim é que algumas almas puras, desatadas dos sen-

tidos, de antemão avoejaram ás altas e serenas regiões do

porvir. S. Paulo exulta em anciãs de felicidade. Amorosos

desejos transportam Santo Agostinho á celestial Jeru-

salém. S. Francisco Xavier presente a felicidade^ e

exclama: «basta, Senhor, basta!» Que diremos depois
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de aspirações tão sublimes? Faz-se mister o amor do céo

para com justeza lhe comprehendermos a bem-aventu-

rança

!

Se procuramos na terra semelhanças com a felicidade

celestial, só no coração se nos depara o exemplar dos

mais nobres e perfeitos contentamentos. Reunam-se as

mais excellentes qualidades do homem, que lhe assigna-

lam o destino e caucionam o valor: recolham-se todas

as riquezas que encerra o coração humano, não já pe-

didas a alguns homens em separado, mas á humanidade

inteira: escolham-se os sentimentos que já neste mundo

ostentam singular belleza e elevam ao mais alto gráo

da jerarchia moral aquelle que um só d'elles possue:

seja esse sentimento aquelle aíFecto que abre no cora-

ção alheio todos os seus thesouros, e o;oza da felicidade

que dá, e para si não reserva mais que o desinteresse

e o esquecimento de si : seja a piedade que se condoe

do soífrimento alheio, e o dulcifica, e para si toma todo

o fél da dor: seja a simpathia que se amisera das tan-

tas e tão excruciantes desgraças d'esta vida, com aquella

intima condolência que tanto consola o desgraçado como

o consolador: seja aquella commoção que, attrahindo

casta e delicadamente, encanta, transporta e enthusiasma

em presença da belleza, quer ella se ostente no espectá-

culo do céo, nas scenas da natureza, nas feições do rosto

humano, quer se reproduza nas grandiosas creações da

arte, e nobilissirao trabalho da virtude : seja a sensibi-

lidade que vibra tocada por tudo que brilha com a au-

reola da generosidade, da abnegação, do heroísmo e da

gloria: seja finalmente o instintivo alvoroço e satisfação

intima da consciência no instante era que se dá teste-
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iniinho de haver cumprido sublimes deveres . . . Enfei-

xai todas aquellas aspirações e sentimentos, exaltae-os

á sua mais alta potencia, purificai-os, e aviventai-liies

os atractivos á porporcào do gozo: formareis thesouro

de inestimáveis jóias; porém, o possuil-o plenamente,

não será prazer que se nivele com os júbilos do céo.

Sobre a terra ha uma imagem muito mais exacta da

vida celestial: é a que nos dá o mysterioso banquete

offerecido pela egreja aos seus fieis. Ahi, na communi-

cação de Deus com o homem, está o gérmen, o penhor,

a prelibaçào da vida eterna, a fiança da resurreição glo-

riosa, o gozo antecipado da nossa rica e magnifica re-

compensa. E' ao mesmo tempo a união material mais

completa, e a mais intima união espiritual. Para quem

lhe saborea a suavidade, com todas as potencias d'alma

e amores do coração, e experimenta supremas delicias

em dar-se sem reserva com vontade e desejos, ó verda-

deiramente a possessão da vida divina. Iniciado, e de-

purado por sacrifício e amor, vai para Deus, nutre-se

' de seu alimento, bebe na fonte da vida, e pelo que sente

já antevê o que sentirá um dia. Creatura de Deus, en-

volvida em seu affecto, goza o prazer de só n'elle sentir

viver, e amar. Outro qualquer objecto lhe é obstáculo.

Outra qualquer tendência lhe é um agitar-se no vácuo.

Chamado por aquella ineíFavel alliança ao seu verda-

deiro destino, o homem reconhece que tem dois cami-

nhos que seguir: o primeiro é a vereda mais ou menos

pedregosa, o transito mais ou menos escabroso para en-

trar no segundo caminho.

A posse intima, real, e absoluta de Deus n'cste mundo

é já o céo.
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Ditosos aquclles que poderam, abrazeados era divino

amor, prelibar a vida celestial! Esses a comprehendem

ao gozal-a, são d'ella testemunhas perante o mundo e

lh'a fazem comprehender. Esses naturalmente derivarão

á existência divina. Aqui concluirão o que principia-

ram; grande excedente aos que os seus desejos aspira-

ram lhes será realisado.

Entrados d'aquelle sagrado fogo que os alimenta sem

devoral-os, ir-se-hão cada vez mais consubstanciando em

vós, Deus meu! Ser-lhe-eis foco da alma, luz de enten-

dimento e impulsos do coração. Nas fontes de vossa es-

sência, cuja paternal fecundidade não cessa de engen-

drar sabedoria e amor, elles hão-de beber a grandes

haustos. Vossas potencias e virtudes hão-de penetrar-

Ihes a intelligencia, c operar-lhes no âmago das almas.

Bem-aventurados por nosso amor a Deus, mais o se-

remos pelo que formos de Deus amados: gloriosamente

sentiremos que Deus nos ama com amor divino, supe-

rior ao com que o amamos. Na intima e indivisível união

d'estes dois tão dessimilhantes seres. Deus e o homem,

o Altissimo terá ainda a supremacia d'amor. Amar-nos-

ha pelos benefícios que nos liberalisar, pela bondade e

nobreza que nos influir nas almas, pelas dilicias conce-

didas, e dons próprios de sua divindade. Araar-nos-ha

como objecto de sua missão na terra, como preço do sa-

crifício, e coroa de sua morte. Amar-nos-ha tanto quanto

vale o seu precioso sangue, a insigne honra de seu no-

me, e o fulgor incomparável de sua gloria.

Mas a bondade e aífecto, procedidas da divina essên-

cia, serão revestidas de formosura soberana, e o homem
tanto hadc admirar quanto amar Deus. Será parte não



332 A IMMORTALIDADE — QUARTA PARTE

menos essencial da bem-aventiirança a contemplação da

belleza absoluta.

O homem, em toda a parte da terra, havia procm'ado

aquella belleza absoluta, e não a encontrara. Bem sa-

bia elle que a sua felicidade dependia de possuil-a: po-

rém, com mui fadigosas penas, escassamente conseguira

apossar-se d'algumas vagas imagens. E estas mesmas

amara elle, como figurações do tjpo ideal e supremo.

Quanto mais, na ordem material ou moral, se avisinhava

d'aquelle modelo a creatura, mais digna de suas adora-

ções se lhe figurava. Em todas as épocas do mundo, os

mais insignes espirites intuitivamente saudaram aquella

belleza absoluta.

Principio e fim de todo amor e harmonia a procla-

maram os philosophos que, primeiro, se fizeram apolo-

gistas do christianismo. Para ella se inclinou Platão,

levado dos sublimados impulsos do alto engenho, cla-

mando : Belleza não gerada nem perecível, isenta de

crescimento e diminuição, que não é somente bella n'a-

quelle tempo, n'aquelle logar, ou aos olhos de determi-

nadas pessoas. . . Belleza incorpórea, que não é nem

idêa nem sciencia; mas sim absolutamente idêntica e

invariável por si e nas outras bellezas que participam

d'ella M . . . Belleza eterna que será nossas eternas de-

licias, e nos levará a alma em extasis, e em transportes

o coração, e nos será esplendor de verdade e justiça e

unirá suas graças 'ás do amor incxhaurivel cujo adorno

e paramento ella é!

Santo Agostinho, no magnifico e ultimo dialogo com

1. Platão, Banquete.
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sua mãe, ao soar a derradeira hora d'ella, invocava a

suprema belleza. Ambos em extasis no seio da divin-

dade, diziam que em presença da vida divina dos elei-

tos, as voluptuosidades terreaes, levadas ao requinte de

esplendor e delicias que a imaginação pode conceber,

nada são, nem sequer merecem nome.

Depois, sublimavam-se em voos de ardentíssimo amor

á immudavel felicidade. « Deixando após si tudo que

pertence a este mundo, o céo e seus fulgores, subiam,

subiam sempre, celebrando e admirando vossas obras,

Deus meu ! Entraram ao mundo espiíntual, atravessa-

ram a região das almas, chegaram áquella bem-aventu-

rada e fecunda habitação, em que a verdade é alimento

incorruptível, de que se nutrem os eleitos eternamente,

em que a vida é aquella sapiência que fez e rege o pas-

sado, presente e futm'0, sapiência increada, sem começo

nem acabamento, immutavel, simples e eterna. Oh ! se

existisse uma alma, impassível ás commoções dos sen-

tidos, surda aos rumores da terra, surda a todas as

creaturas, sensível somente á voz do Senhor ; se esta

alma, avoando com impetuoso pensamento, chegasse á

sabedoria suprema, e se engolphasse nos júbilos divi-

naes !... Comparemos a este instante de uma alma na vida

terrestre os instantes todos, a eternidade, o infinito da

vida celestial ^ »

2.^ — EXPULSÃO DO MAL

Se Deus é o principio e personificação do bem abso-

1. Confissões.
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luto ; so a felicidade suprema é unirmo-nos cora elle,

centro e foco do amor legitimo ; se a mais temerosa des-

graça é ser expulso da sua esphera de actividade c

influencia : qual é a doce e consolativa segurança que o

céo nos dá se nos recolher para sempre ao abrigo dos

assaltos do mal, d'este grande inimigo de Deus e nosso?

O contraste do que se passa no theatro tão agitado e

incerto d'este mundo nos dá mais vivo prazer de ha-

vermos fugido a tamanhos perigos, para não mais tra-

garmos angustias semelhantes. Lá se ficam as tempes-

tades. Estamos no porto quieto. Os peregrinos morosos

que lá ficam, esses luctam ainda com a violência dos

tufões.

Que tristes eram, n'este mundo, aquelles espectáculos

que turbavam o coração, e incutiam na alma decepções

amargas ! D'um lado era a justiça carregada de oppro-

brio, a virtude desprezada, a verdade coberta de aflron-

tas ; do outro lado era a iniquidade triumphante, a in-

justiça governando absoluta, o vicio laureado e glorifi-

cado ; tudo o que se ama, respeita e reverenceia indi-

gnamente ultrajado, perdida já a esperança de remédio,

a familia offendida nos seus mais sagrados titules, as

sociedades lesadas nos seus mais invioláveis direitos, os

povos torturados na consciência, na religião e na liber-

dade, despenhados violentamente no erro, arrastados

sem resistência aos abjsmos, tyrannias assaz poderosas

para abafarem os gemidos das queixas.

i„,^Que triste era contemplar, espectador impotente, as

melhores causas trahidas e esmagadas, um scelerado há-

bil triumphar com a audácia c violência

!

Que triste era, ver o homem honrado abandonar seus
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direitos, sahir vencido d'onde devia entrar victorioso,

deixar-se atterrar e abater lá mesmo onde deviam estar

por elle a força e a justiça

!

Que triste era, ver as iniquidades perpetuarem-se de

geração em geração, durante as vidas dos povos, nações

generosas sujeitas a interminável servidão, os oppressores

escarnecendo infortúnios de que elles tiravam proveito,

os nobres esforços das victimas só lhes serviam de mais

lhes apertarem as algemas nos pulsos ! E depois o maior

soífrimento do individuo mesclando-se ao soffiúmento e

mal da humanidade, crianças avassaladas pelo vicio,

logo ao nascer sugando com o leite a corrupção, respi-

rando um vv pestilencial no seu primeiro anhelito, e o

mal a fazer-se n'ellas segunda natm'eza ; tantas donzellas

sujeitas a provações maiores que suas forças ; tantos

moços apparentemente privados da liberdade do bem;

tantos homens arrastados, a seu pezar, ás superstições

e crimes, por causa da situação de seu paiz, pela pres-

são dos governos, pela força das localidades e das coi-

sas; a degradação moral invadindo como vaga irresis-

tivel, e atirando com os individues uns depoz outros a

voragens em cuja supei^ficie não fluctua resto de espe-

rança !

Emfim, o mais deplorável ainda era vêr direitos e in-

justiças, virtudes e crimes, tyrannias e pusilanimidades

amalgamarem-se de tal sorte que muitas vezes não se

podia estimar uma causa sem repellir os que a defen-

diam, ou deplurar um desgraçado sem criminar-lhc os

vicios.

Fatal condição da humanidade ! Envolto em trevas,

o bem, não se podia distinguir atravéz das nuvens se
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uma estrella propicia ou um astro funesto brilhava no

céo. Era então o transbordar a alma fel d'angustia e

perplexidade, e o invocar a brados a suprema justiça,

e a retribuição futura.

O homem tremia, quando Deus assim se occultava

;

profunda commoção lhe agitava a alma ; a virtude os-

cillava; hesitava a fé; preces ardentes se desafogavam

em Deus, clamando : apparecei e vingae vossa gloria.

Depois, quando o homem repellia a justiça, acaso ti-

nha elle a certeza de sua innocencia ? Se hoje era bom,

tinha elle a certeza de o ser amanhã? Dominava elle

sua alma? Acaso se julgava a salvo do naufrágio, e

firme como a rocha? Ai ! basculejado de vaga em vaga,

cuspido d'um recife contra outro, não se temia elle a

cada hora dcspedaçar-se contra as restingas de seu

egoismo, alancear-se nas armas de sua liberdade, cahir

nas ciladas das próprias paixões, e dobrar ás seducções

do coração?

Eis-aqui o Deus que elle ardentemente invocara. Ap-

parece, triumpha e reina a jiistiça que elle chamou das

profundezas de sua alma. Chegou o império do bem
5

eis o céo: eis a soberana retribuição e o concerto uni-

versai.

Oh! é felicidade immensa, é o jubilo maior da bem-

aventurança infinita assistir á victoria definitiva da re-

ctidão, ver restaurada a ordem para sempre, entrar

naquelle augusto reino d'onde foram para sempre ex-

pulsos os escândalos e as vilezas

!

E' o mais pm'o dos gozos contemplar aquella magni-

fica harmonia em que tudo se discerne, julga e classi-

fica com tão simples quanto admirável clareza. Reco-
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nhecem e conclamam todas as intelligencias do objecto
do universal amor, o bem. Cada idêa tem sijrnificacào

própria, cada acto seu valor, cada mérito sua recom-
pensa. De Deus, typo do bem absoluto, ultimo fusil da
cadeia, descem anneis que representam, na exacta pro-

porção de preço, os diversos degráos de virtude e jus-
tiça. Aqui já não ha hesitações, nem incertezas, nem
quedas. O coraçàq já não é o ludibrio de sentimentos
oppostos

; attração ha uma só, Deus, que concentra as

aífeições todas e absorve todas as divergências. Segu-
ros estamos de jamais praticarmos mal que nos aparte
de Deus, de jamais commettermos peccado que nos di-

minua o amor divino.

Acabou o combate; vencido para sempre foi o mal.
Serenou a ventania das paixões

;
paira a virtude em re-

gião de inalterável serenidade. Ao homem possuidor da
felicidade resta-lhe somente a memoria da lucta, as ale-

grias da victoria, e as reminiscências do bemfazejo soc-

corro que lhe foi auxilio no ti'iumpho.

Oh
!
como Deus então se justifica perante nós que

tão injustamente o accusamos ! Como agora o nosso es-

pirito que tudo comprehende, complacentemente repousa
sobre aquelles mesmos actos que lhe pareceram incom-
pativeis com a bondade e sabedoria divinas!

Que opulenta retribuição Deus dá aos oppressos de
longos supplicios, aos desgraçados que verteram lagri-

mas e sangue. Como a dor dos que pareciam os mais
desamparados, se tornou agora ineífavel dita ! Que es-

plendor e triumpho n'aquella reparação, que todas as
feridas guarece, todas as penas resgata e sobre-compensa

23
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tanto os sr.crificios que já agora as victimas agradecera

aos algozes ter-lhes dado méritos a tamanha gloria

!

A' vista d'esta immensa renovação harmoniosa, tudo

se explica. Já não ha receios nem gemidos: é tudo

amor e admiração. Da confusa amálgama de bem e

mal, de justos e precitos, sae mais radiosa a gloria di-

vina. Proclamam-se incomparáveis sua justiça, bondade

e misericórdia. Successos e grandezas, derrotas e avil-

tamentos, riqueza e pobreza, entram como admissiveis

compensações na soberana ordem da sabedoria e concor-

rem ao fim eternamente predestinado : a gloria, e a

nossa elevação até ella.

A grandeza d'este plano occulto a este mundo, mani-

festado no céo em toda a sua luz, a um tempo nos sur-

prehende e rejubila. Eealisado era nós, é principio e ele-

mento de nossa própria bera-aventurança : identifica, no

seio de Deus santíssimo e amorosissimo, o soberano bem

á felicidade soberana.



CAPITULO V

REUNIÃO DOS QUE SE AMARAM

UTRO amor no céo se une ao amor de

Deus, ou, melhor diremos, com elle se

identifica : é o dulcissimo sentir d'aquel-

les que se amaram sobre a terra. Lá se

nos deparam felizes coroados como nós
;
go-

zaremos sua presença, amor e felicidade. E
assim deve forçosamente ser. Comprehende-se a

felicidade sem os que se amaram, sem os que

se amam ? As aíFeiçoes do céo nâo deverão completar-so

com a continuação das aífeições da terra? Para nós é

de intima fé ; sentimol-o assim no imo d^alma, tudo ahi

conspira a dar-nos tão consoladora certeza.

Quando entramos no céo, comnosco vae a plenitude

de nosso ser.

A transformação fez-se no despojarmo-nos da corru-

pção nativa, dos elementos ruins e culpáveis ; mas

a identidade absoluta conservamol-a. Vae comnosco a

memoria, a preciosíssima de nossas faculdades. E se

ella subsiste, como ha de perecer o melhor d'ella, a me-

moria do coração? Não se nos extinguiram os aíFectos
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e sentimentos. Não transporemos a torrente melancólica

do olvido : o Lethes da mytliologia pagã não tem que

ver com os áditos do céo christão.

Qual era, permanece o coração, amante, lembrado de

ter amado, tendendo a amar ainda mais o que na terra

amou legitimamente. Admitte-se que os pães desconhe-

çam e repillam os entes engendrados de sua substancia,

e os filhos repudiem a carne de que se formaram, e os

irmãos esqueçam o mesmo sangue que lhes pulsa no

coração ?

Deus implantou-nos estes affectos n'alma, mandou-nos

amar aquelles que nos deu como sócios da vida, impoz-

nos para com elles deveres suaves como as inclinações,

e inclinações necessárias como os deveres.

E, então, ha de privar-nos d'aquella reunião, cuja

esperança só por si tão attractiva é? Para reinar ca-

rece Deus por ventm-a da solidão dos affectos, e vácuo

dos corações ? Não é elle o absoluto amor que encerra os

amores todos ? Quem fez os puros affectos, pôde acaso deri-

mil-os ? quem fez os santos amores, ha de extinguil-os ?

Quem formou o coração humano, ha de apagar-lhe o

foco? Não será antes maior accrescimo em sua gloria

no enlaçarem-se harmonicamente as almas, para a elle,

como a seu principio e força, se religarera?

Eis-aqui duas almas que se amaram na terra
:
vive-

ram, luctaram e soffi-eram unidas. O viver d'uma foi o

viver da outra. Communicaram sentir, desejos, deve-

res, virtudes e esforços. Marcharam de par ao mesmo

alvo. Fieis aos mesmos deveres, e submissas aos mes-

mos preceitos, adoraram o mesmo Deus, com um só

coração e pensamento. Ajudaram-se durante a vida, e
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já nos transes derradeiros. E, ao chegar a morte, ha de

tudo acabar-se para estas duas ahnas? O laço, feito

por Deus, desatou-se para sempre? Dir-lhes-ia Deus
que se amassem e amparassem, para, cumprido o pre-

ceito, as separar, e tornar uma doutra desconhecidas, e

perdêl-as no deserto dos céos, até lhes tirar a memoria,

e assim anniquilar o titulo, e motivo de sua recom-

pensa ? Oh ! isto é impossivel

!

Pae, que te sacrificaste e dispendeste em cuidados

para educar teus filhos no amor e temor de Deus, tu

não gozarás da gloria d'elles, não colherás de seu trium-

pho o melhor premio de teus esforços

!

Filha, que balsamificaste a alma dilacerada de teu pae

com as meiguices do teu subtil amor, não serás feliz

em razão d'essa virtude que te foi diante de Deus, tal-

vez, o titulo principal á bem-aventurança

!

Oh esposos amantissimos, que, ternamente ligados por

laços de mui pura intimidade, apoiados um n'outro ides

caminho da vida, não haveis de juntamente gozar

vossa victoria ! Não vos dareis os emboras de a dever-

des um ao outro? Tereis juntos predisposto a obra da
mutua justiça, tereis sacrificado, com nobre e santa

emulação no serviço e amor de Deus, parte d'uma af-

feição por demais exclusiva, e o proveito commum de

vossa virtude por ambos adquirida ser-vos-ha refusada

a final de contas? O céo seria céo, isto é, bem-aven-

turança suprema em amor e caridade, se nossos aíFe-

ctos não podessem conservar os puros e nobres senti-

mentos que nos foram honra e os maiores prazeres da
vida?

Oh
! não temamos ! A morte não interrompe, melhora
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e completa as relações dos entes que se estremeciam

antes da separação. Quanto ahi houve bom, generoso e

puro no coração do homem é mantido como sua parte

integrante : mudaram-se para sentimentos espirituaes os

sentimentos terrestres, para affectos puros e permanen-

tes os affectos imperfeitos e fugitivos. Os amores vin-

culados por laços de natureza e sangue transformam-se

em amores d'almas irmãs, com infinitas variedades á

proporção dos méritos e primor d'aquelles affectos. Atra-

véz de dores e esperanças, a separação apenas durou

alguns instantes : agora tornou-se união eterna o que

tinha sido ligação transitória.

O Apostolo, cônscio dos segredos do céo, assim com-

prehendia a porvindoura felicidade, quando, alludindo

aos que dormem o somno da morte, dizia aos vivos

:

« Não vos contristeis, á imitação dos outros homens va-

sios de esperança. »

Recommendam os livros sagrados que oremos pelos

mortos, afim de que Deus os purifique e salve, e nos

dirijamos áquelles que receberam sua coroa afim de que

nos protejam.

Communicação magnifica entre as almas! Permuta-

ção de orações, votos e offertas entre entes que se co-

nheceram, conhecem e hão de conhecer! E' tão doce e

pathetico seguir além-tumulo as almas queridas, insi-

nuarmo-nos na felicidade d'ellas, aquinhoarmos de sua

gloria, continuar a cadeia ininterrupta de affectos e san-

tos amores ! Oh tu, amantíssima alma, de mim sepa-

rada por ordem da natureza e da providencia, tu por

quem fervorosamente eu tenho orado, tu que do alto

céo me proteges, sei e creio que não és pai'a mim vã
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sombra, e novamente gozarei tua presença ; e desde já

n'esta certeza me é lenimento á minha dor, e breve

será o complemento da minha felicidade.

Mas aqui surge temeroso pensamento.

Se nós devemos sentir vivíssima alegria ao reunirmo-

nos áquelles que amamos, e ao possuirmos a mesma

recompensa, quaes sentimentos serão os nossos no to-

cante a alguns que não foram dignos da coroa celeste ?

Não é necessária consequência que a nossa felicidade di-

minuo com o pezar que sentiremos da desgraça d'elles ?

Mãe ou esposa poderão ser felizes, separadas do obje-

cto de seus mais queridos aíFectos ?

Sem duvida esta pergunta é tão terrível quanto mys-

teriosa * ; sem embargo, tentemos responder-lhe. Algu-

mas inducçoes deixarão entre-luzir uma solução neces-

sária, apezar das tristezas que ella ainda assim en-

cerra.

Já dissemos que o homem subsiste o mesmo no céo

;

permanecem-lhe as faculdades, mas cspiritualisadas e

divinisadas. Não vê, não sente, não quer senão Deus.

Illucida-se-lhe o entendimento no foco da intelligeucia

suprema; á vontade do supremo ordenador se une a

d'elle. Só deseja o que Deus quer ; não lhe doe cons-

trangimento algum decretado pela divina auctoridade.

Os designios de Deus são justiça, bondade, razão e

luz para elle. Ama o que Deus ama, repelle tudo o que

Deus regeita. Adora, applaude e justifica tanto os cas-

1. Esta pergunta é pouco mais on menos de todos os systemas que admittem,

distinfjuindo entre o bem e o mal n'estc e n'outro mundo, os castigos e recompensas
da vida futura. Existe pois a dilBculdade lanto para o homem religioso, quanto para

o simples philosopho espiritualista. O que faz o chrislianismo é assentar mais lucida-

mente o problema, e impor á solução, r^m a auctoridade da doutrina, todo o rigor da
verdade

.
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tigos como OS prémios. E' Deus tão justo e misericor-

dioso a um tempo que não pôde haver no céo nenhum

pezar de seus juizos, minima dôr. por um só dos casti-

gos que inflige. Se aprofundamos esta idêa, com evi-

dencia incontestável nos transluz : está na condição da

essência divina, aliás nem Deus seria o fim derradeiro,

nem senhor absoluto, nem supremo termo das aspira-

ções e affectos da creatura. Sem sahir d'este mundo,

não se vê metamorphosearem-se os sentimentos, e, em
consequência da offensa, da ingratidão e esquecimento

passar ás vezes, com forçada e legitima reversão, dum
polo do affecto ao polo do ódio?

O coração como que se desprende de seus direitos, e

se torna insensivel á perda do que mais amou. Eis-aqui

um bom e extremoso marido que é odiosamente atrai-

çoado. Aquella a quem elle se confiara, e meigamente

acariciara, desprezou por amores ci'iminosos, calculados,

reflexivos, odiando e querendo odiar quem tanto lhe

quiz. Que pode fazer um marido deshonrado e sacri-

ficado senão soffrer por que está n'este mundo, e depois

deixar a criminosa á sua sorte tristissima, delir a lem-

brança d'ella, e voltar seus affectos para entes dignos

d'elles ? Por igual theor, aquelle que de Deus se separa,

não se aparta ao mesmo tempo da amiga alma que já

se identificou com Deus? Ultrajando a santidade di-

vina, não a ultraja propriamente a ella? E' que a causa

de Deus forçosamente será a de todos cujos pensamen-

tos e sentimentos lhe estão unidos indissoluvelmente.

Não escrutemos a face dolorosa d'este mysterio, nem

averiguemos com demasiada inquietação o porque de

não sermos feridos pela desgraça d'aquenes que ama-
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mos : fiemos de Deus nossa esperança e confiança. Tam-

bém elle ama os homens, filhos seus ; e, não obstante .

os precitos, é feliz! A radiação da sua bondade pene-

tra até aos infernos. Creamos que a nossa gloria não

nos dará mal que sentir ao coração. Bons como Deus,

apiedados dos objectos que nos foram queridos, sem di-

minuir nossa felicidade, lhes será algum allivio ás pe-

nas; e, sem tentar-mos antecipar juizos acerca do modo

como, não é impossível a permissão de orarmos por el-

les no tribunal da caridade e da misericórdia divinas.

Como quer que seja, o evidentíssimo é o nosso inex-

primível jubilo ao encontrarmos no seio da mesma feli-

cidade os companheiros de luctas e trabalhos n'este

mundo. Ser-nos-hão gloria no céo aquelles que Deus po-

zera em volta da nossa infância, virilidade e velhice.

Amal-os-hemos como testemunhas da provação passada,

como vivas memorias do ganhado triumpho, como por-

ções escolhidas do amor celestial.

As santas amizades permanecerão como os laços de

familia. Estas almas, irmãs das nossas, nossas confi-

dentes e consoladoras, amparo nas quedas, animadoras

nos trabalhos, guias do céo, amparadas e ajudadas tam-

bém por nós hão de reatar aquella cadeia de pensamen-

tos, actos e sentimentos tão deliciosamente mantida na

terra.

Esta é a santa, aprasivel, e inalterável união, que se

não teme de egoísmos, deslealdades e mudanças. E' a

troca de celestes colloquios, êxtases dulcíssimos, inti-

mas communicaçoes. E' finalmente o amor humano nos

seus mais aíFectuosos arroubos, e attrahentes enlevos,

exaltado, multiplicado, e illuminado pelo amor divino.



CAPITULO VI

SOCIEDADE DOS BEM-AVENTURADOS. — JERARCHIA.

HARMONIA

AO encontraremos no eéo tão somente os

f^,' pães e os amigos da terra. Estes limites

dilatal-os-ha nosso coração. Um só liame

oíf^ScVamor reunirá a multidão sem conto dos

bem-aventurados. Um só foco de luz abra-

zará com seu calor todas as almas admittidas

á celestial gloria. Esta união de idéas, actos e

sentimentos, communidade de tudo que mais

pui-o, nobre e santo ha ahi ; formará como um thesom'0;,

opulento como a misericórdia de Deus, inexhaurivel

como o seu amor. No céo, cada um dará da sua felici-

dade e receberá da dos outros. Cada um amará seus

irmãos como a si, e será d'elles igualmente amado. Cada

um rejubilará da alegria mutua e do commum trium-

plio; e a felicidade de cada qual redundará em felicidade

de todos. O brilhantismo da justiça e santidade eternas

reverbera na assemblêa augusta dos eleitos e lhes lus-

tra os mais preciosos dons de coração e espiíúto.

Eil-os os homens sobranceiros em intelligencia e en-
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genho, na intimidade dos quaes tanto prazer havia enr

viver neste mundo. Eil-os, homens de virtude, coragem,

abnegação, dos quaes tantas vezes se admiraram nobres

palavras e generosos actos. Eil-os, patriarchas na sin-

geleza e magestade dos primitivos costumes
;
prophe-

tas que entre-abriram os umbraes do futuro ; apóstolos

cujo ensinamento renovou o mundo ; martyres condeco-

rados de gloriosas cicatrizes; doutores illustres, orácu-

los de todas as idades; prodigios de innocencia e can-

dura, virgens laureadas com a coroa da castidade; é

acima de tudo, com sua magestade radiosa, a rainha

immaculada das virgens e dos santos.

Oh! tudo amaremos por amor de Deus, de quem pro-

cede todo o amor e virtude; amaremos em razão da

santidade e justiça pessoal; amaremos em virtude dos

laços particulares e Íntimos, dados entre nós, e atados

pela semelhança das graças e favores.

Que maravilhosa concorrência de longínquos pontos

!

Uns operários de todo o dia, outros da hora derradeira

;

estes apoiados no céo sobre a vida santa que viveram;

aquelles, por um dom subitaneo, transferidos das extre-

midades do mal ao bem supremo, gozando como sem

transição, a virtude conquistada, e mais felizes ainda

com a formidável lembrança de terem estado a ponto

de irremediável desgraça.

E' certo que os eleitos que mais alto hastearam a ban-

deira da justiça, e perfeitamente cumpriram todos os

preceitos, hão de haver recompensa, pautada pelo mere-

cimento. Sendo o céo premio d'uma victoria, os mais

valentes e dedicados, e principaes na luta, deverão ser

primeiros no triumpho.
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Ha de haver numerosas graduações, justa jerarchía

nas regiões do céo. E' dever de Deus dispartir seus dons

consoante as exigências da ordem absoluta, e regras da

suprema justiça. Esta desigualdade, porém, na recom-

pensa, nào empecerá outra e admirável espécie de igual-

dade na bem-aventurança.

Para assim dizer, todos serão soberanamente felizes,

vendo recompensados todos os méritos, todas as aspira-

ções satisfeitas, todos os desejos preenchidos. A supe-

rioridade não dará orgulhos, a inferioridade não susci-

tará invejas, ou antes, a bem dizer, não haverá supe-

riores nem inferiores. Cada qual recebe o que pode e

deve receber, o que condiz á sua natureza e capacidade

de gozar. São os diversos degráos de felicidade seme-

lhante, é a repartição admirável de recompensas e bene-

fícios, em que a primasia não é preferencia, nem desfa-

vor o ultimo degráo. A gloria, o amor e felicidade que

procedem do remunerador soberano luzem sobre todos

os eleitos n'uma gradação, variada emquanto ás pessoas

iiiixá infinita no objecto. D'este modo saboream todos a

suprema felicidade n'aquelle que lhe é principio, e tanto

gozam os dous em si como n'aquelles que lhe levam van-

tagem.

Graduações infinitas são estas, as quaes, aligadas com

invisiveis liames, dão á jerarchia celestial incomparável

unidade, e variedade maravilhosa. Harmonia e diversi-

dade, que variando até ao infinito a bem-aventurança,

a augmentam n'ims, sem a decrescerem noutros

!

Quaesquer que sejam os eleitos, ainda os mais puros,

jamais poderão igualar-se no gozo áquella infinidade

que lhes será sempre superior infinitamente ás sua na-
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tureza e faculdades; porém, o que elles possuírem lhes

será o máximo contentamento.

Será universal thesouro o seio de Deus. Ahi se con-

globarão os dons que desceram á terra, e remontaram

ao céo, depois de haverem fructeado n'este mundo. Os

justos de todas as épocas e regiões, confluirão ao seio

divino com seus méritos, diversificados á proporção de

seus esforços, multiplicados como o torrão em que elles

semearam e colheram. Os philosophos levarão ào seio

divino os productos da razão ; os reis e estadistas suas

grandiosas idéas ; os guerreiros seu hei'oismo; os magis-

trados sua rectidão, os sábios o fructo dos longos estu-

dos; os litteratos a sua elevada cultura intellectual, os

simples operários a sua virtude mais obscura, e por isso

mais preciosa, mais humilde, e, pelo ordinário, mais

perfeita. Os grandes concorrerão com o seu desapego,

os pequenos com a sua candura e abnegação ; os ricos

com sua generosidade ; os pobres cora a bondade do co-

ração, e, á mingua d'outro bem, com a oíFerenda pro-

priamente de si. E tudo isto não será dom de cada qual;

será dom commum. D'este fundo mutuo hão de todos par-

ticipar, como de commum thesouro, tributando a Deus

homenagem unanime.

Que claridade se abre ao contacto d'aquellas intelli-

gencias! Que scintillas inflammam a cadeia de todos os

corações ! Que faisca, rápida como o pensamento, sobe,

desce, volteia por entre as almas, desde a infima até

á primeira em graças e bem-aventuranca ! Quão admi-

rável harmonia faz vibrar á uma todas as almas, aspi-

rações e desejos conformando-os entre si e com Deus!

Ligam-se a este concerto de louvores aquelles entes
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de mais espiritual e perfeita natureza que, desde a ori-

gem, Deus assemilhou a si, e cuja pureza não sofifreu

quebra, no embate das provações. Unir-se a seus angé-

licos extasis, associar-se aos seraphicos transportes, par-

ticipar d'aquelle seu amor ardentissimo, communicar

com taes espíritos, cujos actos e pensamentos serão as-

sombrosas maravilhas para o homem beatificado, sentir-se

companheiro e igual d'elles, celebrar com elles á com-

petência o creador universal, oh! será esta na concor-

dância das glorias, uma das mais insignes e preciosas!

E quem sabe, finalmente, se a tamanha copia de bem-

aventurados não hão de outras creaturas reunir-se, ou-

tras ainda mais desconhecidas, cuja idéa nos é impossí-

vel, mas que Deus reservou, e a quem deve ou talvez

dará vida para fazel-as entrar nas radiosas jerarchias

do céo!

Quanto mais ínnumeras hajam de ser as legiões dos

eleitos, mais magnifico se desenrolará o espectáculo de

seu triumpho, e por isso, com mais realce e grandeza,

será manifestada a gloria do Creador.



CAPITULO VII

PAZ, PRAZER, LIBERDADE, GOZO INSACIÁVEL DOS BEM-

AVENTURADOS

lÁ NAO ha quebrar-se a união, nem rom-

perem-se os laços dos eleitos. Inspirações

pessoaes, e pensamentos egoístas foram ba-

nidos d'esta immensa familia de irmãos,

que idênticos interesses subsistem no seio

idêntica felicidade. Aqui a felicidade de

não ganha com o quebranto dos outros;

nem os despojos d'este enriquocem aquelle. A'

medida que uns se alteam e triumpham, todos partici-

pam da commura gloria.

O rio da vida que incessantemente deriva por todos

não destribue parcimoniosamente os productos de sua

fecundidade. Inexprimivel serenidade se libra ao de cima

de todos os gozos. Em paz com Deus, comsigo e com

os outros, em conformidade absoluta de vontades e

desejos, ha ahi o repousar-se no regaço de maravilhoso

fsocêgo, e se experimenta este sentimento desconhecido

na terra: a paz na felicidade. O tão fugaz momento em
que o homem, n'este mundo, não tendo já que desejar,

exclamou: «Senhor! quão doce é estar assim ! » dura
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sempre no céo, cuja vida é o repouso, consummadas to-

das as esperanças, confirmadas todas as felicidades, e

estabelecidos perpetuamente quantos prazeres ahi são.

Não é somente possuir o bem : é não temer o mal.

Peccado e dor, para sempre banidos, escassamente se

conhecem pelo seu passado poder, e nullidade actual.

A alma veleja em oceanos de luz puríssima, que mais

serena se torna ao recordarem-se as borrascas. Não é

como a paz deste mundo, alanceado de incertezas e

pezares. E' jubilar divino, de inenarráveis enlevos, mas

que, ao mesmo tempo, se senhorea a si, tem cons-

ciência do que é, goza sem recear o desconto das

dores, saborêa, sem o inquietarem apprehensões do

porvir. Tão grande e absoluto ha-de ser aquelle gozo,

que um propheta exclama : « Deus se comprazerá e

triumphará no contentamento dos seus. » Este conten-

tamento creou-o Deus. Deus é a paz que delicia os

eleitos depois das tempestades, é o repouso após as fa-

digas, é o prazer depois das angustias, é a eternidade

que fixa as recompensas.

E bem que assim a liberdade dos eleitos não co-

nheça já o que seja lucta, nem haja de declarar-se en-

tre tendências adversas, dando-se toda ao repousar-se

feliz, nem por isso haverá menos plena sua glorifica-

ção.

A liberdade n'este mundo, qual possuímos, é defei-

tuosa e incompleta. Consente que fluctuemos entre o

bem o mal, sem nos sempre indigitar qual escolha seja

a melhor. E, nesta agitação, entre dois elementos con-

trários, frequentemente é ao mal que pende a nossa von-

tade ignara e pervertida. Triste liberdade que, a pezar
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nosso, nos leva, onde gememos e amaldiçoamos sem-

pre !

Será liberdade de Deus a liberdade do céo. Discer-

niremos, cottejaremos, ajuizaremos; porém, somente o

que fôr bom amaremos, e, de livre e illustrada vontade,

repousaremos em nosso pae e creador. Liberdade santa,

rica de todas as alegrias do triumpliu ; sem correr mí-

nimo perigo da provação

!

Esta, assim pura que ele%^ada felicidade, estas exul-

taçSes tão nobres e sublimes, aquella sobre-humana vida

na celestial pátria, certamente que entre-luz ao inten-

dimento do homem, logo que elle se entrega a Deus, e

antecipa o porvir. Porém, o homem indifferente^ preoc-

cupado de interesses e paixões da terra, levado nos tur-

vilinios da vida, e senhor de sua poderosa e activa in-

dividualidade, esse conturba-se e atterra-se. Em meio

das agitações actuaes que o basculejam no afogo de idêas

que o abysmam, pergunta-se elle o que será, n'outi'o

mundo, o circulo da actividade, se tudo aqui se acaba?

De que serve repartir o pão se todos ep^tão fartos ? Quem
se vestirá, se a imraortalidade a todos reveste? Que

hospedes receber, se todos estão na pátria? Que afílictos

consolar, se lá é o reinado da eterna alegria ? Que actos,

alfim^ exercitar, lá onde todas as necessidades tiveram

fira 1?

Não vê o homem algum acto correlativo aos outros

homens, e logo infere que também com Deus e comsigo

os não ha. E então pergunta se uma existência immu-

davel, sem limites, sem que temer nem esperar, sem der-

1. São as mesmas objecções, hoje em dia renovadas, as quaes já Sanlo AgostinhO)
no século IV, desenvolveu refutando-as.
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rota nem victoria, alumiada por uma mesma luz immo-

vel, oceano sem margens em que veleja um mesmo na-

vio sem mover-se, uniformidade mãe do fastio, reinando

absoluta, monotonia sem contraste. . . pergunta se uma

vida assim não disparará logo em saciedade que can-

çará os eleitos, e os fará pedir outra felicidade?

Vão mais longe seus receios: A contemplação, em

que nos absorveremos, deixar-nos-ha bastante de nossa

individualidade? O nosso calor próprio não será absor-

vido pelo foco do calor universal? A nossa personali-

dade não se irá apoucando até desapparecer, embebida

na attracção divina? Engolphados completamente na

actualidade, não perderemos, com as lembranças do pas-

sado, a lembrança de nós mesmos? E desfarte, sem

idéas e sem actividade, não nos tornaremos reflexo, ra-

diação, sombra, attributo, em vez de sobre-estarmos em

nossa personalidade vivente e affectiva?

Vãs apprebensões ! Não. No céo o repousar não é

inércia. A paz não é ócio. A vida não é anniquilamento.

O gozar não redunda em fastio e tédio.

Quem se deixa vencer de taes receios, não dá pezo

algum ao poder e sabedoria de Deus. Urge que regeite,

quem assim pensa, as leis do mundo espiritual, ainda

mais completas e admiráveis que todas as leis d'este

nosso mundo.

A ti, que te inquietas com o porvir da actividade hu-

mana, responde só por si o espectáculo do universo, e

o argumento é refutado pela mesma espécie d'onde sa-

hiu. Como assim ! Deus, que tão opulenta e variada-

mente, dispoz tão ingentes espectáculos na natureza, e

lançou por sobre e por debaixo de nós pi-odigiosissimas



PAZ, PRAZER, LIBERDADE 355

creaçoes, cujo exame está tão longe de nossas vistas

quanto das nossas intelligencias ; Deus, que influiu nos

successos humanos e nas scenas da vida terreal tão re-

levante interesse, e todas estas coisas fez para mundo

transitório e material : Deus, pois, não poderia, na vida

futura, supremo destino do homem, assegurar-nos ver-

dadeira -e incomparável felicidade, superior ao fastio, á

imperfeição e fadiga?!

Verdadeiramente, o mundo não mais hade percorrer

o circulo sem evasiva nem termo em que, n'este globo,

se nos mostra.

O homem não passará da débil infância á invalida

velhice pelo caminho que denominamos vida. O anno

não será este passar do algido inverno aos devorantes

ardores do estio, periodo que denominamos renovamento

das estações. Não farão os planetas no espaço revoluções

uniformes qu.e os tornam, sem variação, aos pontos de

partida. Porém o crescer, e progredir, e a vida unitiva

avançarão sempre. E Deus, que não varia nem suspende

sua acção, mostrar-se-ha sempre o mesmo e sempre novo.

Já não haverá lucta, separação, dôr^ auzencia e morte

;

mas o espirito do Senhor dará vida e actividade a tudo.

Expaudir-se-hão os corações e vidas. A justiça pregoará

sempre os júbilos de sua victoria; a verdade a gloria de

seu império. Sentimento puro como o céo, ardente como

a luz, immenso como Deus, fará pulsar cada coração,

abraseará cada alma, unirá todas as creaturas em hym-

nos cujos desenvolvimentos serão infinitos de inexhau-

riveis melodias ^

Ao anhelito ii^erior de Deus, o homem unido, mas

1. Veja o P. Gratiy, Do couheciraealo da alma, «pas3im>.
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nào confundido com o seu creador, irá de luz era luz,

de gloria em gloria, progredindo, dilatando-se, engran-

decendo sempre, e haurindo continuamente no perenne

manancial do supremo bem.

Pelo que, unidade e variedade, progresso e immuta-

bilidade, posse e acquisição incessante, fixidez e renova-

ção, centro e l-aio, fonte e corrente — maravilhosas con-

cordâncias! — tal será o duplo característico da felici-

dade dos bem-aventurados, felicidade immensa e sempre

augmentativa, amor satisfeito e já mais saciado.

De feito, quem ousará dizer que Deus, rico de infi-

nito poder e amor, não pode dar ao homem mais reali-

dades que os desejos que deu á intelligencia? mais anhe-

los do que sente o coração? mais voos ao espirito? In-

sânia seria pensar a creatura que pôde exhaurir os the-

souros divinos, e saciar-se da bem-aventurança que abasta

propriamente a Deus. O mesmo seria pretender que Deus

se atedía de sua própria felicidade, ou que elle não pôde

assegurar-nol-a.

Pôde, acaso, saciar-se Deus de si mesmo? Aq_uelle

que tão facilmente creou todos os prazeres e delicias, »

tem de essencial attributo o ser feliz soberanamente;

aquelle qu», em sua infinita unidade, produziu variadís-

simas intelligencias, sentimentos e faculdades; aquelle

que é actividade, poder, sabedoria, amor indifinidamente

fecundo, pôde estar sujeito á lei do fastio? Sô pensal-o

repugna: a só palavra é contradictoria ! Ora, nós, par-

ticipes da natureza e attributos divinos, e a elle seme-

lhantes, não poderemos sentir a saciedade que Deus não

sente.

Ha nutro motivo, de mais d'isso, que torna a sacie-
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dade mais impossível, se assim pôde dizer-se, no ho-

mem que propriamente em Deus : e é que, seja qual

for a felicidade do homem é felicidade de creatura. Ante

a immensidade, que elle não pôde abranger, e o infinito

que não pode attingir completamente, terá sempre que

apprender e sempre que gozar. Os divinos attributos,

que se desdobram ante seus olhos, ser-lhe-hão sempre

inexgotaveis como o manancial d'elles. E' cadeia inin-

terrupta de perfeições e deleites, da qual as extremida-

des prendem com o infinito, sem que algum de seus fu-

zis jamais possa dessoldar-se. Nosso amor e admiração

ardem sempre intermináveis. Diz Santo Agostinho : « Não

recieis não poder sempre louvar aquelle que hasde sem-

pre amar *. » Continua o insigne doutor : « Abríizea-te

do desejo da vida eterna, onde a acção será sem esforço,

e o repousar sem ócio; onde o louvar Deus será infi-

nito e sem cansaço ; em que a alma será estranha ao

fastio como o corpo á fadiga ; onde não ha precizão de

te consolar a ti, ou consolar teu irmão . . . onde seremos

insaciavelmente saciados em meio de inextinguíveis de-

licias ^. »

Oh perenne fonte da exultação dos bem-aventurados

!

Oh felicidade divina sempre antiga e renovada ! Oh es-

pectáculo maravilhoso incessantemente prolongado ! Deus,

a todos dado com suas obras visíveis e invisíveis ! Quem

se enfastiará de ver-vos, admirar-vos e amar-vos? Oh

inexprimível ventura, inaccessivel ao intendimento, de

grandeza invisível, de harmonias inaudíveis ! . . . Quem
sentirá fastio de contemplar-yos ?

1. InPs.83.
2. Decalechiz. radibus, cap. XXV, 47. — Serm., CCCLII.
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Por mysterioso privilegio, poderam algumas almas

puras entre-sonhar por instantes aquella suavissima glo-

ria. Perguntem-lhes se temeram a saciedade, se acha-

ram demorados aquelles instantes, se voltaram das re-

giões celestiaes com sentimentos do fastio ; se recearam

perder sua individualidade n'aquellas profundezas de

vehemente jubilo.

Alma fraca, entras na região da vida, e temes-te de

ahi morrer pessoalmente! A vida extravasará de todas

as partes, e quererás que esta superabundância te sub-

verta! Quanto mais perto estiveres do foco, mais lhe

sentirás a influencia, mais realidade e vida, mais per-

feição intellectual, mais accrescimo de memoria e vita-

lidade sentirás. Em posse de tua liberdade restaurada

e divinisada mais que nunca serás senhora de ti, e von-

tade, e affectos, pensamentos e lembranças. Tua voz

soará nas harmonias do céo, sem perder-se nas univer-

saes harmonias. E Deus, que respeitou na terra, tua li-

berdade, e d'ella auferiu sua gloria, recebel-a-ha no céo,

com tua individualidade, a qual será, por divina von-

tade;, cada vez mais activa e mais feliz.



CAPITULO VIII

ETERNIDADE

^.^^^ QUE não é eterno é coisa nenhuma — diz

'Santo Agostinho. — A eternidade con-

sagra, laurêa, completa a felicidade. Não

;

existiria a bem-aventurança se podessemos

temer perdêl-a *.

E' a eternidade uma como rocha sobre que

todas nossas esperanças estão edificadas. Gosa-

mos com a certeza de gosarmos sempre. N'esta

fixidez, o presente é futuro, o futuro é presente, e um
tão actual e seguro como outro. Deixamos a vida e a

provação, ponto e instante : entramos á bem-aventm'ança

estável, immudavel em Deus e por Deus.

Não se nos antepõem obstáculos. Penetra nossa vista

até o insondável. Nosso coração ama sem intervallo

nem medida. Os espaços de nosso espírito são illimita-

dos. O que é nosso sel-o-ha sempre. Nada tolhe, nem
suspende, nem nos delimita o contentamento.

Sobre-ponde annos a annos, séculos a séculos ; não

fareis sombra de idêa da eternidade.

1 . Cícero, apesar de pagão, disse : Si amitti vila beata potesl, beata esse non
potcst.
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Vivei tantas vidas quantos são os átomos do univer-

so ; não comprehendereis a eternidade.

Não só a eternidade existe, mas verdadeiramente pos-

sível é só ella. Xão abrange tempo. Passou a medida da

duração. Só a eternidade subsiste e nós com ella. Foi

destruida a morte. Reina somente a vida e nós reina-

mos por ella. Assim como possuímos a segurança de

Deus, de igual modo a possuímos de nossa existência.

Fundados sobre a inabalável base da realidade ad-

quirida, gosamos, a cada instante, pela confiança, se-

gurança, e certeza da eternidade. Este é o principal

attributo de Deus, pelo qual lhe entramos na divindade,

da qual fazemos parte. Sobre nós tem sempre Deus a

eternidade passada; e pela immortalidade penetramos

na eternidade do futuro. Ricos, poderosos, sábios e es-

clarecidos, ainda assim não podemos ser iguaes a Deus;

porém, não podemos ser menos eternos que elle. E' o

dom que Deus não pode dar-nos por medida : deu-nol-o

tão inteiro quanto elle o possue.

Descreveu Fénelon a eterna felicidade dos eleitos no

céo '. « Não sei que divino influxo lhes filtra atravéz

dos corações como torrentes da própria divindade que

se lhes une. Sentem e saboream a felicidade, e conhe-

cem que a sentirão sempre. N'este divino arroubo, fo-

gem os séculos mais rapidamente que as horas entre os

mortaes, e todavia milhares e milhares de séculos nada

cerceam á sua felicidade sempre renovada e completa. »

O tempo que passa, as revoluções que mudam, os an-

nos que fogem, os despenhadeiros que aterrara, as frou-

I. Telemaco, liv. XIX.
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xezas que assustam, tudo foi sabmerso nas profundezas-

da eternidade. Unicamente reina sem revezes a ventura

estável, indefectivel e immortal.

Oh! quanto este tributo da bem-aventurança é d'ella

ao mesmo tempo o mais desejável e precioso! Sentir-se

viver, viver soberanamente feliz e para sempre, estar-se

convicto do arder eterno d'esta flamma, d'esta infinita

gloria, d'esta imperecivel caridade; sentir-se traspassado

no intimo d'este sentimento : ser-se luz, calor e vida, e

possuir por toda a eternidade thesouros de vida, fecun-

didade e amor ! . . . Que sonho se realidade não fosse

!

Que condição tão estranha ás condições do homem, se

elle se não tornasse semelhante a Deus ! Diante de taes

magnificências, cumpre abaixarmos a fronte fulminada

pelo assombro.



CAPITULO IX

GRATIDÃO

UMPRE-NOS adorar com o mais profundo

sentimento de amor e gratidão ; cumpre-

nos elevar e depor no seio de Deus quan-

^^ to em nós cabe de ternura e affecto.

^? Que vos fiz eu, oh Senhor, para que me lo-

cupletásseis de vossos dons, e tamanha feli-

cidade me désseis? Clamei eu^a vós do fundo

^^^ de meu nada ? Implorei-vos quando não existia

ainda? Que necessidade tinheis vós de mim para que

me tirásseis do^abysmo, e me preferísseis a outras tan-

tas creaturas ás quaes não concedestes o mesmo favor ?

Que honra e gloria vos dei eu ! Não existo, não sinto, não

sou feliz senão da vossa vida, sentimento e felicidade.

Tudo me destes : pensamento, intelligencia, liberdade,

tudo quanto, auxiliando-me no bem-fazer, se acaso o

fiz, me serviu de mérito á recompensa. Não é a vós

que eu devo o sentimento de gratidão, com o qual vos

agradeço, e agradecerei por toda a eternidade?

Eu nada era e tudo tenho. Nem sequer tinha exis-

tência, e sou chamado a participar da natureza divina,
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era digno de castigo, e sou exalçado ao supremo e in-

finito premio. Graças, meu Deus, por me haverdes dado

vida n'este mundo, onde posso conliecer-vos, amar-vos,

levantar-me até vós em espirito, aspirar-vos pelo cora-

ção, exercitar a virtude santa, repousar minha cons-

ciência em vossa lei. Graças, meu Deus, por me haver-

des preparado, e assegurado um tal porvir no seio de

todas as delicias da intelligencia e do amor.

Quando meus olhares contemplam o céo, e se lá

transporta o meu espirito, o coração se me expande.

Tudo disparece no immenso enlevo de gratidão. A fe-

licidade da terra figura-se-me desgraça : riqueza e indi-

gência, prosperidade e miséria, bens e males, tudo sup-

planta. Os maiores infortúnios, meu Deus, sei eu que

ás vezes são os maiores benefícios vossos. Immensos são

meus desejos, mas os vossos favores excedem-os. Infini-

tas são minhas exigências, mas não igualam vossos dons,

quero o certo, quero a eternidade ! que outra cousa me

não basta, e vós isto me daes: serão meu gozo, pos-

suil-os-hei sem receio de perdel-os.

Oh Deus ! — exclamará o homem chegado á gloria

— enchestes a medida, ultrapassastes não só meus vo-

tos, senão que as forças da minha ambição. Perfumes

d'altissimas virtudes, baixando de vós me embalsamam

a alma : a caridade haure em delicias no vosso seio a

felicidade que me instilla no coração ; a humildade, que é

luz e discernimento das coisas, me dá o prazer de vos

achar infinitamente superior a tudo ; a pureza me en-

canta com seus castos attractivos
;
paz e dulcissimo gozo

me enchem o animo ; e já o mundo me parece um ponto

n'este illimitado horisonte que illumina a eternidade.
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Senhor, é inenarrável vossa bondade ! Creio -a com

todas as faculdades da minha alma ; adoro-a com todas

as potencias de meu coração. Em quanto a mim, se as-

sim posso dizer, ella excede todas as vossas perfei-

ções.

Debalde de todos os lados nos cerca o mal ; debalde

o soíFrimento penetrou até ao âmago de nosso ser ; de-

balde o homem não tem sido até á morte senão miséria,

e fraqueza. Não importam estas apparencias, e para vós

me fujo, meu Deus ! Deixastes-me vencer o mal tran-

sitório, e ganhar o bem eterno, mostrando-me a immor-

talidade d'um a outro polo da vida.

Se Linneu, á vista de vossas obras, exclamou : « Vi

passar a sombra de Deus omnipotente, eterno, e infi-

nito, e fiquei tomado de assombro ! » Também eu posso

dizer : senti em todo o meu ser illuminado a irradiação

da suprema bondade, e fui senhoreado pela gratidão e

amor.

Conturba-me não tanto vossa sanctidade, e menos

vossa grandeza me assombra, quanto vossa misericórdia

me commove. Arrebatam-me e confundem-me os myste-

rios de vossa bondade, bem mais que as maravilhas do

vosso poder.

Graças vos sejam dadas por me haverdes concedido

o que eu tanto tempo procurei. Destes-me guarida ao

que eu tanto receava.

Collocastes-me superior ás contingências d'esta vida;

superior á prosperidade que corrompe, á desgraça que

prostra, aos triumphos que ensoberbecem, aos desastres

que aviltam, ás paixões que inquietam, ás pelejas que

enervam, ás luctas que decepam, ás tristezas que oppri-
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mem, aos prazeres que enojara, ás enfermidades que

abatera, e á morte que destroe !

Graças vos sejam dadas por me abrirdes o porto in-

accessivel ás tempestades, e concederdes verdadeira pá-

tria onde nào ha temor de exilio, e de me haverdes

dado aquella segura liberdade que se não arreceia de

escravidão alguma ! Graças iraraortaes vos sejara dadas

pelo sabor que, em seguridade e paz^, me destes das

doçuras da vida por vós preparada com a magnifica

bondade de vossos eternos planos, vida pura e gloriosa,

vida celestial e divina, na qual a felicidade incommuta-

vel, bonança sem nuvens, prazer sera sobresalto, pleni-

tude de existência^ dorainio da verdade, entendimento

dos mysterios, assemblêa de intelligencias, extasis infi-

nitos, são a ventura inaraissivel dos bera-aventurados

!

Mas, em vossa soberana munificência, meu Deus,

mais ainda nos daes. Ao mesrao tempo juiz e premio

de nossos méritos, remunerador e recompensa de nossa

justiça, auctor e complemento de todos nossos desejos,

a vós mesrao vos daes ! Sois vós quem vemos, quem

araaraos, em quem gozamos. Abrís-nos de par em par

os pereunes mananciaes d'onde mana todo ser, vida e

intelligencia. Todas as maravilhas, cujo soberano auctor

sois, á luz de vosso rosto as vemos.

Eis que conhecemos nossa natureza, oh pae, oh Sal-

vador, oh santificador das almas. Admiramos, com a

união substancial de vosso poder, sabedoria e amor, as

incomparáveis manifestações da vossa justiça, miseri-

córdia e caridade : sobrenatural visão, bem-aventuranca

dos espíritos do céo, refulgencia de entendimentos, co-

roa dos eleitos, consummação da felicidade !
—

- visão
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ineffavel á qual se prenderá a alma com toda força de

suas faculdades transformadas, e com eternos cantares

d'amor e gratidão celebrará ^

Ao apparecer-nos a gloria de Deus então será o sa-

ciarmo-nos ^. Enchentes de alegria, de gozo^ de socego,

desbordarão de nossa alma. Beberemos a tragos na cor-

rente das delicias divinas ^. Mergulharemos nas profun-

dezas das fontes da vida *. Seremos ébrios da abun-

dância que enche a casa de Deus ^.

E' certo, oh cidade 'de Deus, que de vós nos hão

contado coisas admiráveis ^
! Transportou-nos o cogitar

em vossas maravilhas
; ao escutal-as entravamos em ex-

tasis. E, todavia, o que a nós chegara, que era senão

som enfraquecido ? Oh pátria celestial, quanto vossas

gloriosas melodias sobre-excedem, na encantadora rea-

lidade, estas débeis toadas que nos dulcificam os sonhos

da esperança

!

Ascenderá de todos os corações um hymno que en-

cherá a immensidade do céo. Quaes vozes, sentimentos

e faculdades vos louvarão condignamente, oh Senhor!

Quaes, proclamando vossa bondade e misericórdia, hão

de repetir sem fim o cântico de gloria e gratidão ? Não

bastará a eternidade a bem-dizer-vos e louvar-vos. Esta

será a prova final da liberalidade de vossos benefícios :

não pôde ser correspondida com reconhecimento, cujo

principio sejaes, e cuja duração vá indo em par com a

vossa.

1. Veja as peregrinas Meditações de Santo Agostinho.

2. Saliabor quum apparuerit gloria tua, ps. 16.

3. Torrente voluptatis tuae potabis eos, ps. 35.

i. Quia apud te est fons vitae, ps. 35.

5. Inebriabunlur ab abertate domus tuae, ps. 35.
6. Gloriosa dieta sunt de te, civita? Dri, ps. 86.
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No entanto, este hymno já, na terra, devêramos co-

meçal-o. A' vista do destino, que se nos prepara, deve-

ríamos subir em extasis de louvores e acções de graça. E'

certo que seriamos sempre débeis na elevação de nossa

gratidão ás alturas dos bens que Deus nos reserva.

Cançar-nos-hiam esforços de gratidão, antes de nos afi-

gurarmos o verdadeiro quadro das alegrias do céo.

Ainda na futura vida, e muitissimo menos n'esta, a

nossa capacidade de sentir e agradecer jamais subirá

até ás perfeições divinas e aos thesouros da bondade de

Deus comnosco.

Impotentes para repx'oduzir e reconhecer o caracter

real da felicidade do céo, curamos de exprirail-a não

tanto por ella nos preencher as aspirações como por dar

mais do que podemos aspirar. Mister fora possuil-a para

entendel-a. E assim como a não poderemos saborear

em todas suas delicias, também não a poderemos agra-

decer. O gozo não pode hombrear com a grandeza

d'ella.

Todavia, quando a alma, desprendida dos liames car-

naes, se vae a Deus e ao infinito
;
quando ás luzes da

grande e verdadeira philosophia associa o brilho das re-

velações divinas, o que ella então descobre, prolongan-

do-lhe a perspectiva do que não avista, lhe dá certeza

na consciência das promettidas maravilhas. Magnificas

esperanças então a exaltam transportada. Então co-

nhece que seria calumniar o homem cuidar que elle

possa ser indiíFerente áquella felicidade, e insensível aos

benefícios d'ella. Repelle, como ingratidão, o pensar que

os quadros do castigo melhor se comprehendam que os

da recompensa. Concebe, por sentir interno, que a re-
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muneração não corresponde á pena, e que as riqueizas

da misericórdia divina estão acima dos tliesouros da jus-

tiça, e que o céo abundará mais em gloria que o inferno

em dôr^

Seria digno da felicidade aquelle que, entre-vendo-a,

se lhe não unisse com toda a força de suas faculdades?

Seria digno do céo quem a não anteposesse a quantos af-

fectos e desejos ha ahi? Seria digno de Deus quem não

achasse no amor divino a mais alta e preciosa das re-

compensas ?

Oh ! se a ingratidão é crime para com o homem que

nos beneficiou, que será para com o auctor de todos os

dons e graças? E' já d'este mundo, é desde já que deve

começar nosso reconhecimento a Deus, a quem tudo de-

vemos, desde a virtude que merece até á recompensa

que coroa, reconhecimento a Deus que nos abre o san-

tuário de sua felicidade e radiação de sua gloria.

Louvores, honras e bênçãos ao Senhor ! Ao Senhor,

o mais completo tributo de nossa intelligencia, a mais

profunda homenagem do coração, n'estes dias que fin-

dam com a morte, e nos que sobrevivem com a vida I



Couelii^âo

gora comprehenderaos o que seja passar

d'este a outro mundo, caminhar da terra

ao céo. E' a immortalidade.

'^f^'^ Alligada a uma apparencia perecedoura,

unida, á matéria que dura alguns dias e se

decompõe, a immortalidade vae atravéz da

^^^ morte sem ser lezada, e passa, sem n'ella en-

^^^í trar, por sobre a sepultura. A criança, antes de

o saber, já, como dom imperscriptivel, a recebeu : ella

se lhe liga, e jamais o abandona em todas as phases da

vida.

Promessa ou ameaça, recompensa ou punição dada

como benefàcio pelo Deus bom, mudada em castigo pelo

Deus justo, é a magna lei, o supremo scôpo, a forma

inevitável e ultima da vida humana. Quanto ha ahi de

idêas, razão e consciência, tudo que a alma tem, em
todas as épocas, entre as variedades todas da espécie

humana, civilisadas ou barbaras, doutas ou ignorantes,

quaesquer que sejam em linguagem, cor, estado social^
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culto, tudo chega áimmortalidade com tanta certeza como

á morte. O tumulo é o vestíbulo da verdadeira vida de

todos.

A immortalidade — sentimento gravado no intimo do

coração humano, que explica, regenera, dá a razão do

mal, justifica o bem, ampara o justo, alenta o fraco, al-

livia*o infeliz, anima o forte, — a immortalidade é uma

das primordiaes e essenciaes bases da religião natural.

Com a idêa de Deus se confunde, interpõe abysmos en-

tre o homem e as creações desintelligentes, assenta os

direitos na parallela dos deveres, dota o homem de in-

comparável pujança, sobre-leva-o á miséria, á dor e á

morte.

Sem a immortalidade, a vida é duvida, illusão, tre-

vas, amarga ironia, decepção cruel.

Sem a immortalidade, para quantos homens a vida,

funesto dom, suscitaria blasphemias inculpáveis e mui

legitimas maldições

!

Sem a immortalidade, a morte é fatal voragem em

que confusamente são devorados bons e máos, justos e

criminosos, com pensamentos, esperanças, medos, virtu-

des, e remorsos.

Sem a vida immortal, falseam-se os instinctos do

coração, erram-se os cálculos do raciocínio : todas as na-

ções se enganaram ; todos os ensinamentos da religião

e justiça mentiram ; nenhum principio se sustenta ; ne-

nhuma lei sobre-está. Somente o materialista e o*impio

tem razão contra o universo.

Porém, não ! Nem tudo é matéria e corrupção, para

que tudo se torne ruina, morte, nada. A vida subsiste

;

é indestructivel ; incute-se no mais recôndito da alma.
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Deus prometteu ao homem a immortalidade ; insuflou-

Ihe ao coração o desejo e segurança d'ella ; caucionou-

Ihe seus majestosos destinos ; cravejou no firmamento a

estrella da esperança, guia segura que infallivelmente

conduz ao porto.

Após haver radiado sobre a humanidade torrentes de

luz, Deus lhe formou o foco na máxima, e mais santa

lei. Resplandece a immortalidade em todas as paginas

do Evangelho : a Redempção não tem motivo nem fim

que não seja a vida futura. Crer em Deus, crer no Sal-

vador é crer na vida divina, na vida celestial. Já não

é simples esperança, vaga inducção, sentimento inde-

ciso : é a certeza, a realidade : é o abono infallivel da

divina palavra.

Longe, pois, todo systema e hypothese creada por

vão joguete de combinações engenhosas, dislates imagi-

nários, e theorias pessoaes. Longe tudo que não for ab-

soluta e rigorosa immortalidade. Existe e sempre exis-

tirá a alma com faculdades, razão, memoria, e identi-

dade. E' e será, com permanente unidade, independente

em suas decisões, responsável em seus actos, senhora de

sua prova, livre em seus destinos, e podendo tudo fa-

zer, excepto mudar-se o destino e abreviar-lhe o termo.

Superior a formas, distincta de elementos, dominando

a fatalidade, a Deus somente sublnissa, não a Deus abs-

tracto e imaginário, mas ao Deus pessoal, creador, le-

gislador, juiz, remunerador, proclama-o, invoca-o, cha-

ma-o em seus quebrantos, quedas e misérias, adora-lhe

a grandeza, bondade e intelligencia, e sabe que, n'este

mundo, sua missão é servil-o, assim como no céo é seu

destino louval-o e amal-o sempre.
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Já a vida do homem refulge sua verdadeira luz. Fi-

xam-se com os deveres as idêas. O presente, com as

incertezas, o mal e as illusões, a matéria e vãos praze-

res, desappareceram. Eis a verdade, a virtude, a felici-

dade, admirável trilogia, que principiada e continuada

n'este mundo, tem consagração e diadema no céo.

Qualquer que seja a nuvem que esconde a verdade,

e obstáculo que estorve a virtude, a realidade desço-

bre-se: a felicidade, é a virtude no seu máximo luzi-

mento, é a verdade no seu mais alto quilate. Saber tudo

o que é verdadeiro, amar tudo o que é bom, é o esforço

do presente, e o seguro resultado do futuro. N'isto ci-

fra tudo: a felicidade pela verdade e justiça; fora d'isto

nada existe. O homem que não vc isto é cego, quem

d'isto se desvia é insensato. Urgia deixar tudo, para

marcharmos a este alvo.

Chegou porém o conductor ; Deus o collocou a nosso

lado, e muito á vista. Já a consciência presagiou que

elle chegava. O christianismo coraplanou a ultima bar-

reira, e nos metteu ao caminho que leva ao céo. Outro

qualquer conduz aos abysmos. Oh religião santa, mãe

única infallivel da verdade, único modelo seguro de

virtude, única dispensadora certa da felicidade, sê bem-

dita nos dias da peleja e nos dias do triumpho

!

N'aquelles dias da gloria será o homem cummulado

de delicias. Corpo, espirito, e coração terão parte da

inexprimível bem-aventurança. Ser-lhe-ha tudo luz amor

e sciencia. Vellejará por sobre oceanos de vida, e avante

sempre sem nunca descobrir praias. E' a felicidade, com-

pleta desde a origem, e comtudo a dilatar-se sempre.

De gradação em gradação, de progresso em progresso.
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caminhaclor incansável, a aproximar-se sempre de Deus

e do infinito, sem jamais attingir, homem e Deus a um
tempo, feliz por sua felicidade, e pela de seus compa-

nheiros de bem-aventurançn, gozando sempre delicias

da eternidade, arroubado em êxtases cujo termo e li-

mite é Deus.

Aqui fallecem expressão e intelligencia. Parece de-

masiada para o homem aquclla felicidade, demasiada

mormente para aquelle que ainda vive vida de senti-

dos. Que elle pois diligenceie desprender-se das alge-

mas que o maniatam; que se faça digno da vida por-

vindoira
;
que se esforce por altcar-se ás coisas divinas

;

e alma e coração como espontaneamente hão de abrir-

se-lhe aos ineífaveis deleites que advém á contemplação

da verdade e soberana justiça. Se o dia d'este mundo

é estrella d'alva do dia futuro, não deveremos desde já

ir com as aspirações á perfulgentc luz que nos hade

para sempre alumiar?

Convidemos todas as intelligencias, corações e vozes

a cantar o hymno da immortalidade. Oh morte! somos

mais fortes que tu, não tens força que se tema! Arraa-te

com todas as tuas misérias e horrores, fere sem piedade

e sem trégoas : vencida serás. São terríveis teus golpes,

mas incuráveis não. Poderás prostrar-nos no tempo;

mas temos contra ti a eternidade, a nossa derrota d'um

dia dispara em victoria infinita. O teu triumpho na vida

da terra ser-nos-ha laurel na vida do céo!

E' tão irresistível a evidencia do nosso destino que,

se a morte não fosse provação e castigo, devoramos bus-

cal-a com todo o afogo de nossos desejos, illuminadas

pela consciência c guiados pela religião.
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A immortalidade, clara como a luz do dia, é um
facto que vemos. A razão é dispensada de argumentar;

a fé é supérflua á vista de tão irrecusável claridade.

Temos um pé na vida futura ; tocamos a felicidade com

a mão. Sobre a ladeira irresistível que nos leva, a cada

instante nos achegamos de nossos providenciaes desti-

nos: vivemos, reinamos. Tão depressa chegarmos -á mar-

gem d'além da sepultura, poderemos dizer: a morte é

a vida; a terra é o passadiço do céo; o tempo é já a

eternidade.

Coroa immortal, predestinada á lucta, á piedade e á

justiça, tu és o penhor da grandeza do homem, e da

infinita bondade de Deus!

Mais que muito ditoso é aquelle que, fitando os olhos

em teu brilho, caminha, paciente, corajoso, e virtuoso,

á conquista da inexprimivel recompensa.
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Camillo Castello-Branco. 1 vol. in-S.° . . 500

O Bai*do (álbum poético), Jornal de poesias

inéditas, redigido por F. X. de Novaes. Nova
edição. Um grosso volume in-8.° .... Ij^íOOO

Pauiiy, estudo por Ernesto Feydeau, romance

trasladado para portuguez da 18.^ edição por

Camillo Castello-Branco. Um vol. in-8.° . . 400
Mysterios de Pavlx ^por Eugénio Sue. Nova

edição adornada com 32 estampas. 8 volumes,

in-8.0 2m0
O Beneficio do poeta Bingre, ou collecção

das poesias recitadas no Theatro de S. João,

em a noite de 14 de Dezembro de 1852 . . 100

A Vespa do Parnaso ! Colleção de poesias li-

songeiras, por um mordomo das almas de

Campanhã, que vem de collarinhos tezos me-

ter a falia ao bucho ao seu Juiz, author das

« Folhas cabidas. » Obra de 100 reis, e que

vale bem um pataco, por ser muito instructiva

e de grande proveito para quem não sabe ler. 100

As folhas cabidas apanhadas a dente e pes-

cadas no Porto, publicadas em nome da mo-

ralidade por Amaro Mendes Gaveta, antigo

collaborador do « Palito Métrico. » . . . . 80

O ECCO da Guerra; Báltico, Danúbio, Mar
Negro, por Leonzon Le Duc. Vertido em por-

tuguez por D. P. e Silva. 1 vol. in-8." com
4 retratos. • 500
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