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Unidos, cada dia,
oU'virnos som· interiorm.ente a Hora de Cristo;
não obstante, continuamos a deslizar
no te·m.po semPre perdido e só n'Ele encontrado.

PREFACIO

O, P1·oj. Michele Federico Sciacca (n. 1908), a quem
a nossa e1·rabúndia por terras de Espanha nos permitiu
conhece1· e ouvir quando em Salamanca exercíamos o Leito
rado de Português, é, sem dúvida, um dos mais vivos
expoentes do que, em todos os sentidos se poderá ohamar
o pensamento católico de nossos dias (um pensamento que
sobrenada às correntes e à mesma estrita impostação filo
sófica dos problemas). Actualmente professor na Uni'€1ersi
dade de Pavia, a sua copiosa obra, filha de um dinamismo
criacional muito particular, reparte-se, sobretudo, por dois
domínios- o da história da filosofia, e o da elaboração
de uma filosofia própria. No primeiro, são seus principais
objectos de consideração as figuras cimeiras do pensamento
medieval e antigo, e também alguma do pensamento mo 
derno, como Reid, a todas sobrelevando Santo Agostinho e
Rosmini. E são estes, precisamente, os q·ue dão a égide
para a última atitude mental do catedrático de Pavia, cuja
trajectória vai desde um idealismo e actualismo que o apro
x·imariam de Croce e especialmente de Gentile, até um
agostinismo msminiano, no qual a gnoseologia e a política
lato sensu do santo bispo de Hipona se concilia sem difi
culdade, dentro de certo vezo compreens1.velmente italiani
zante, com o inato-essêncio-eticismo do ambicioso autor do
Nuovo saggio sull'o· r igine delle idee. Do lado dos magistérios
aceitos é esta dupla influência- obediente às nu
· nca des-

11zentúia.s ajinidades electivas- o que diferencia Sciacca
entre os ·m·uitos autores e correntes da especulação hoje
exercita·da com inequívoco timbre confessional. Pelo outro
e ·mais importante flanco da reflexão original, que se pro
cessa 1n.ercé de todas as assimilações e circunstâncias, 11UlS
sem,pre sobre a aTesta de misterioso quid individuante,
também Sciacca possui um claro perfil, que logo se nutre
da incidência - para o dizermos assim - de ampla pre
paração dialéctica, nwtafísica, epistemológica, no terreno,
chamemos-lhe existencial, onde entestam filosofar e viver.
O debate e1n que Sciacca pode 11Ulgistralmente ·intervir
sobre os factos pri-rnitivos e os primeiros princípios lógicos
da consciência; a discussão que mantenha sobre a transcen
dência· ou int1·anscendência do sujeito pensante, e, para
lelamente, sobre a cognoscibilidade e consistência in se, ou
seus contrários, do 1n:undo-objecto; o tentame a que se
entregue para a definição processológica, ou outra, da
história do pensamento ocidental, com os relevos axioló
gicos em que se detenha; o seu esforço, enfim, de com
preensão (abarcamento), tão de estirpe agostínico-tomista,
das mais tradicionais quanto das mais inovadoras manei·ras
do pensar: tudo - parece-nos -, refractando-se na sua
filosofia totalista, onde sempre se tem presente «a inte
gridade da pessoa humana>>, converge numa produção de
índole existencial, inclusive directamente cingida com a
dramática circunstância histórica, que não despreza sequer
as imediatitudes e ressonâncias da vida quotidiana. Há
mesmo na obra de SC'iacca um sector espedficamente dedi
cado à explicação das nossas agonias actuais. A ele perten
cem, com uma o·u outra proximidade da ressaca vital, um
o� oHt1'o grau de abst1'acção e generalidade temática La Fi
losofia , oggí ( 1945), La Chiesa e la civiltà moderna , e
L'Ora di Cristo ( 1953). Agostínico, e sobr etudo guiado
pela miio do próprio génio , o pensador italiano, situado
numa época-termo, algo similar à que defrontou o filho
de Santa .Mónica, tinha de se quadrar com a vida e suas
angústias, seus impasses, suas aporias concretas.
O livro que agora se apresenta em língua portuguesa,
enfileira, de facto, n-uma literatura filosófica sobre a situa
ção de crise profu.nda que é a nossa. Assim, com uma ou
outra qualidade cogitativa, são suas próximas parentes
espécies quais as de Louis de Launay, La fin d'un monde
et le monde nouveau ( 1 939), Étienne Gilson, Pour un ordre
catholique ( 1934), Gttstave Thibon, O pão de cada dia,

Maritain, Religion et culture ( 1930), Trois réformateurs

( 1925), Antimoderne (1922), Humanisme intégral ( 1936),
etc., Christopher Dawson, Progress and Religion (1929),
Huizinga, Nas sombras do amanhã (trad., port.; 1944),
Chesterton, Orthodoxy, Marcel de Corte, Incarnation de
I'homme (1942), Philosophie des moeurs contemporaines
( 1944) e Essai sur la fin d'une civilisation · ( 1949),

etc., etc. (É larga a prateleira católica na estante que
comporta uma literatura de crise. E isto se1n contar
autores afins como Berdiaeff, Leontieff, llleidlé, Peter
.Wust, e m,uitos outros, cujo cristianismo profundo se
não pode, apesar de tudo, incluir na ortodoxia católica).
Alguns dos autores aludidos - destacamos Marcel de
C arte - são até criticamente relanceados nas páginas
àe L'Ora di Cristo. Sem, embargo , es ta ocupa um luga1'
de primazia no elenco que referimos . Tem de seu lado o
ter, apm-ecido depois de todas as obras nomeadas, e C011'l
isso o ter podido aproveitar algumas das suas virtu
des e defeitos. Depois, é o seu um, muito mais vasto
âmbito temático do que aquele que em reg1'a pertence
a livros da sua índole: enquanto Sciacca pisa por igual filo
soficamente os terrenos da economia, do direito, da morall
da política, etc., etc., quase todos os out1'0S se consagram
a um ou alguns -de tais domínios . Por 'Ú.ltimo, n·ão se pren
dendo tanto à pequena circunstdncia como a P1'odução de
Launay e Gilson, possui L'Ora di Cristo uma sólida ossa
tura específica, a que só os livms de Maritain, e ainda
llvfa1'cel de Corte, podem dar réplica.
Ao longo da obra, encimada por epígrafe tão confessio
,
nal Sciacca analisa i1np,lacàvelmente a situação a que
chegou o mundo europeu, e outrossim as forças ideológicas
profundas que a determinaram. (Neste ponto, consignamos
a necessidade de se conhecer os dois citados livros do filó
sofo italiano, La Filosofia , oggi e La Chies a e la civiltà
moderna, para a int eira compree nsão de L' Ora di Cristo,
coisa que o autor declara no proémio.) Sua tese principal,
aquela que, nervo poderoso da construção, se mostra aqui
e ali demoradamente à plena luz intelectiva, é a de que em
todos os sectores e níveis da cultura ocidental se chegou
a uma extrema antinomia entre as duas tradições que lhe
são intirnas, a humanista-científico-religiosa e a técnico
-utilitária, - antinomia de que são responsáveis as suces
sivas correntes filosóficas de raiz imanentista. O imanen
tismo é, de facto, para Sciacca, a matriz dos gravíssimos

males que afligem a inteligência e a --vida e-uropeias. Esta
dupla tese, relativa à cri si di fondamento, que, dediLhada
nas suas várias implicações, imediatanz,ente se forrwu.la na
introdução, desenvolve-se nu·ma série de capítulos, devida
mente articulados entre si. Nestes, 'Vai-se ela explicando
em função do tema que particularmente sujeita cada um.
Assim, em laicismo e humanismo laico, em a crise da civi

lização ocidental e o problema da sua unidade espiritual e m
cultura, civilização, técnica, etc . , Sciacc a examina esta nos

sa conjuntura-termo de ·um processo de civilização (que, logo
por issó, tinha de ser uma Hora de Cristo) , através da ex
pressão que nesses vários â·mbitos temáticos assume a ideia
maior do livro.
É difícil sintetizar - quando a síntese não esteja desa
fogada ·de coacções de tempo e espaço - o miolo de obra
assim rica e cheia, multifacetada pela dinâmica fantasia
intelectual do seu autor. Sciacca é, ern verdade, um da
queles casos supinos de italianismo a plicado a matérias filo
sóficas. Giordano Bruno, Tlico, Rosmini, Croce . Há nele
uma ab·undância, um jorro permanente, um cursivo, u1n
vigor, um quase casuística poder de insistência, e, do
mesmo passo, uma faculdade de problematizar ou de não
perder o pé no caudal dialéctico, ou ainda a de encher
este de todas as finas palhetas e cintilações argumentativas,
que nos não consentem os limites de breve exórdio traçar
um quadro satisfatório de tudo o que importaria assinalar
discriminadamente. Isso fica a cargo do leitor, cujo1 deleite
será enfim tanto mais profundo, quanto menos lhe anteci
pemos os encantos da viagem, ou quanto mais lhe permi
tamos que os descubra por si próprio, embalado na cadência
das ideias. No entanto, desejamos, mesmo assim, chamar
a atenção para que no discurso de Sciacca (e daí o seu
interesse para qualquer estt�dioso católico, desejoso de se
situar optati·vamenie nos domínios da razão prática), o
pensador não deixa de, em cada momento, confrontar, ao
menos tàcita.mente, a situação e a solu
· ção, isto é, de orga
nizar problemàticamente aquela em ordem a esta. A solu
ção das sucessivas questões em que a tese se desdobra, ou
a que adere, soluçã, o que, em regra se acantona em cada
um dos últimos subcapítulos, Í1'rompe, com efeito, subm.issa
ao vivíssimo comportamento mental do autor, por entre as
linhas de apresentação do statu-quo .
T1'ata-se de uma apresentação bastante veemente. E, po
deríamos ac1'escentar: algures, rebarbativa, t. ruculenta. É,
. .

pel o menos, a sensação q-ue, nos primeiros contactos, nos
proporcionam as túrgidas páginas de Sciacca. Logo na
introdução advertimos que o professor de Pavia, cot·res
pondendo à subepígrafe do livro - posições danis contra
compromissos equívocos-, se situa num nível polémico
ou seja numa zona de elaboração, onde, pelo grau de inte
ligência das coisas e pela aceitaçno dada a certas genera
lizações comuns, se. procura uma eficiência persuasiva
junto do maior número possível de leitores de um livro
filósofo-confessional. Isto que, em nosso entender, não
abona em favor de livro nenhum, este carácter polemicantP
e tribunício que roça um tom agressivo, e acerca do que
temos de .prevenir o leitor para que o não colha a surpresa,
não reside em mais do que na portada e nas primeiras de
zenas de páginas: vai-se diluindo com o desenrolar da obra,
a qual, mui pronto, se nos antolha perfeitamente acatadora
desse quilíbrio intelect·ual, visão integradora, equanimidade
para com todas as coisas, esse enfim estado de graça das
faculdades que, de par com um temperam.ento em extremo
combativo, acentuado no pugiles fidei , define o caso Sciacca
e a sua demiurgia. É que a tendência para o exagero e
excessiva tensão dos contrários é em Sciacca compensada
- sempre - pela iluminação em que nos parece viver a
sua m{mte . (Temos de recordar, neste ponto, que a por
ventura maior emoção intelectual que até hoje nos foi dado
sentir foi a q·ue em Salarnanca nos proporcionou um.a lição
do professor italiano sobre a relação totalista mestre-aluno .
A limpeza dos lineamentos com que a arquitectura da con
ferência se ia majestosamente dilatando, sem um nó, sem
um tropeço do ritmo discursivo, adernais do inexcedível e
generosíssimo acerto das teses, fazia-nos respirar uma
atmosfera de perfeição intelectiva- penetração, elastici
dade, harmonia-- que muito poucas vezes temos sentido
fora de Santo Agostinho). Por isso, não obstante o tom
rebarbativo do início, o qual, como dizemos, pr.àticamente
desaparece a partir de certa altura do volume; não obstante
uma linRuagem que aq ·ui e ali nos pode enganar com mos
trar-se depreciativa de valores vocabulares cada vez mais im
portantes e adequadamente aplicados (Sciacca emprega, p.
ex. , displicentemente, negativamente, a palavra mito, na
1·epetição do qu e constituiu entre nós tal·vez o maior pecado
terminológico de Ant6nio Sardinha),· não obstante reparos
que enfim temos de fazer à expressão verba-l e correlativa
atitude de espírito do autor: a verdade é que a obra, exce-

lente, indui unw nuzioria de páginas perfeitíssinws. Entre
t.odasJ queremos destacar as consagradas ao .conceito de
propriedade - matéria como outra nenhuma na o1·dem do
dia -J e nelas precisamente as que estão submetidas ao
tercei1'o subcapítuloJ direito natural de propriedade e bem
comum. É na área de temas como esses que o tnaravilhoso
equilíbrio intelectual do professor de PaviaJ de linhage·m
agostínica e rosminianaJ e a sagacidade singular da sua
inteligência, casada com esse amor da justiça que é a cálida
entmnha do autêntico cristãoJ encontram o ensejo de se
exercer. E entlio não temos de pôr ou tirar um acentoJ
aditar ou subtrair uma ideia. Em textos como essesJ perenes
na doutrina e na eficiência expositivaJ apenas nos fica o
subscrever a teoria e aplaudir com agradecido deleite a
perfeição dialéctica. - E poderíamos aduzir muitos outros
de idêntica va.liaJ desde os queJ mesmo com seu cunho polé
mico, aludem à impotência do laicismoJ à missão da EuropaJ
ao papel cultural J em todo o sentido humanísticoJ do cato
licismoJ até aos que encerram o volume e respeitam à pre
paração do sace-rdote para adequadamente redarguir às tão
grandes exigências do difícil - e difícil intelectualmente mundo hodiernoJ passando pelos q ue constituem crítica
sa·udável e necessária a, por exemploJ algumas formulações
de um pensamento em excesso germanizanteJ de além e
aquém-Reno.
A obra tem de tudo. Logo pela facúndia do autor haveria
de ser caleidoscópica. Mas isto sem, prejuízo da grande
como da pequena arq·u itecturaJ sob cujos panos estua uma
linfa dialéctica que mana da escolástica dos melhores
tempos - aquela que em L'Ora di Cristo mais e conttnua
m.ente se traduz pelo exclusivo emprego do verbo ser («É . ,
é . . . J é ... » ) numa cerrada cadeia de juízos . Dentro do seu
estilo expositivoJ assaz servido por uma fluênci(J). que temos
de admirar em Portugal nós queJ decerto por defeito de
educaçãoJ gaguejamos tantoJ com a voz e com a penaJ a
dialéctica sciaquina é sistemática (no sentido de servir um
sistemático encadeamento de ideiasJ e não no de impor
1·igorosa nomenclatura em que cada vocábulo possui um
quanto possível único valor significativo) J sendoJ do mesmo
passo, demonstrativa. No fundo, a essa &ialécticaJ que
l!xprime uma vocação e educaçiio filosóficas purasJ não a
afligem nem os extremismos polémicos J nem as condescen
dências literárias e «jornalísticas», como quem diz as
locuções demasiado com·unsJ e por. isso equívocas e pobres
. .

de sentido, consentâneas a tais condescendências. O rigo1',
ainda quando inaparente, perdura. Nas matérias decisivas,
onde não vale a doxa, nem qualquer forma de. inspiração
particularista, ou, por outras palavras, no que se refere
aos conceitos de civilização, propriedade, trabalho, bem
comum, sacerdócio, etc., e seus desenvolvimentos, vivíssimo
embora, comunicativo sempre, o escritor. é se-vero e cuida
doso. Então, só lhe importa produzir o juízo de valia uni
versal, estabelecer a conclusão filosoficamente ajustada com.
a verdade perene - Justiça e A mo r - da Igreja Católica,
Apostólica, Romana. Em face de tal' severidade que, se não
refreia, e antes ajuda o fl·uxo ideográfico, impõe vincada
ascese expressiva, foi-nos alguma vez ingrato verter
L'Ora di Cristo. É que não podíamos deixar de pensar na
qualidad.e, mais do que raro, antifilosófica do comum
leitor português, e no que a este desgosta a repel'tção voca
bular, acaso sobretudo o emprego do mesmo verbo . Para
o bvia-r. a esta hipersensibilidade à expressãO monocórdica
que, por exempJo, os ingleses não conhecem, ainda inten
tamos algumas substituições. Mas a obra não nos concedeu
muita margem para isso: não mais do que uma dezena de
termos foi o que conseguimos traduzir de modo não estri
tamente literal. A tal sobriedade nos obrigou a redacção
de Sciacca, em consonância com a apertada e afirmativa
-dialéctica do seu espírito, e também, impõe-se dizê-lo, o
prazer que a leitura do volume, a despeito do concentrado
afã da tradução, em nós ia deixando. Que se nos aceite,
portanto, o facto de não termos sido capazes de corrigir o
mestre, e de, verdade-verdade, nos não havermos proposto
o que não podíamos: melhorar, do ponto de vista do pú
blico port·uguês (literário, demasiado literário ... ), a ex
pressão directa do catedrático de Pavia.
·

CARLOS EDUARDO DE SOVERAL

NOTA
A obra de Miche�e Federico Sciacca, muito (J.i'Vul
gada em todos os idiomas europeus, designadamente em caste
lhano pelo editor Luis Miracle, compõe-se, principalmente, das
-

espécies seguintes: Studi di filosofia antica (1935), Studi di filo
sofia medioevale e moderna
(1935), La filosofia di Reid, con
un'appendice sui rapporti con Galuppi e Rosmini (1935), Linee
di uno spiritualismo critico (1936), La metafisica di Platone. 1:
11 problema cosmologico (1938), La filosofia morale di A. Ros
mini (1938), Teoria e pratica della volontà (1938), Problemi di
filosofia (1941), La filosofia italiana (1941), II secolo XX (1942),
Il problema di Dio e della religione nella filosofia attuale (1944),
La filosofia, oggi (1945), La filosofia nell'età del Risorgimento
(1948), S. Agostinho. I. La vita e !'opera. II. L'itinerario della
mente (1949), II pensiero moderno. Revisione critiche e ricerche
storiche (1949), Filosofia e metafisica (1950), ln spirito e verità
(1952), L'Ora di Cristo (1954).- Sobre o autor poder-se-á con
sultar, além de duas auto-exposições, uma em Filosofi italiani
contemporanei (1944), outra em L'uomo, questo «Squilibrato,
(1956), A. Guzzo, R. Crippa, F. Arata, M. F. Sciacca (1951). No
Dicionário de Filosofia de José Ferrater Mora (4." ed., 1958),

encontrar-se-6 um belo artigo bio-doutrino-bibliográjico sobre o
filósofo italiano.

INTRODUÇÃO

De 1914 até hoje quantos 111-ilénios se escoa1·ant? Tantos
que lhes perderemos a conta, se se consideram, os pavorosos
estremecimentos e as radicais transformações a que assis
timos ou em que participa:nws. De tal modo a perda das
proporções ofendeu toda a medida racional que é para que
nos tornemos quase ineptos para a reflexão; e, por isso,
aturdidos ou indiferentes. Como explicar de outra forma
a mesquinha medioc1'idade dos meios cmn que até agora
se tem reagido ao abalo da <<humanidade>> do home11t?
Não obstante, certos acontecimentos são de uma evidência
que salta aos olhos; talvez precisamente por isto, pouquís
simos têm a coragem de os fixar bem de frente. Que: velhos
impérios se desmoronem e que outros nasçam, que nações
poderosas decaiam poFiticamente ou percam a sua inde.pen
déncia são factos, estes e outros semelhantes, que a huma
nidade sempre conheceu em todos os tempos; no entanto,
possuindo às vezes grande relevo hist6rico, nem por isso
saem das proporções de uma página de história: o fio da
tradição continua e a humanidade confia a outras ff'l.âos o
trabalho da tessitura. Mas quando o fio se despedaça e a
urdidura se desfaz como uma teia de aranha; quando se
deterioram as peças do tear (princípios e leis, que são toda
a nossa humanidade) e fica em pedaços também o tecelão,
o ho·rnem, não se trata já de um novo acontecimento qu-e
se ha1'11wniza com os precedentes e, en� verd.a·de, continua

o fio da história1 pois que conserva em uso eficaz princí
pios e leis, mas de subversão, que desorienta e paralisa .
O «humano>>, le-vado ao máximo das suas possibilidades,
pode também impressionar fortemente, mas é sempre de
todos os modos compreens-ível na fornw heróica da santi
dade1 na medi·da em que o sobrenatural eleva e sub. lima
a natu.reza e não a anula; mas o humano abaixo de si
próprio, o infra-humano e o sub-humano, não como situação
limite ( duradoira ou momentânea) de anonnalidade, mas
estado permanente e nonnal, deveras considerado «grau
de evolução» ou de «progresso», aterra corno uma apariçlio
monstruosa, como o absolutamente incompreensível; excede
toda a consideração racional, precisamente porque projecta
a reflexão fora da condição humana e por isso de si própria;
não põe um prob lema mas um .a bsurdo; não o prob lema
do homem, mas aquelou tro (negação de todo o problema)
do homem que, mano-a-mano, renuncia à sua natureza
de homem, s e torna indefinível, como se não possuísse
ess�ncia distintiva das outras espécies viventes . Esta
renúncia do homem a ser homem, a ser «Pessoa>> -como
se diz - quase l he dá a situação de animal biolOgicamente
classificável, mas todo se esgotando na classificação bioló
gica, sem o excedente d.o espírito, que é ordem radical
mente diversa pelas suas funções superorgânicas, é mais
do que um acontecimento, não é uma página de história:
é o fim da história porque só existe história do homem
que é espírito, e não das plantas e dos animais . Este facto
da degradação do homem condiciona todos os outros e
impõe que tam.bém eles sejam desmesurados .
Não impressiona aqui efectivamente a grandiosidade
de certos acontecimentos, mas sim o regresso do homem
- coetâneo do progresso ·vertiginoso da técnica e das con
dições do ambiente ou «nível de civilização»- a formas
elementares de consciência, que levam fatalmente à des
personalização e à anonímia, à formação dos «aglomerados
humanos>>, do «nenhum» sem «a.lgum», que são o oposto
da «sociedade» ou «com·unhão», em que cada um é ele
próprio, caracterizadament e: a <<qualidade» de uma soei e tas
é bem diversa da «quantidade » de uma massa. Hoje, tudo
tende a ser fab1icado, a ser constru-ído para as massas,
premedita-dmnente e como que por uma subtil e insidiosa
conjura: teatro e cinema, desportos e diversões, viagens
e lugares de repouso, literatu·ra e arte, e tc.; t·udo tende
não a <<qualifica1')) (que significa «elevar» ) as classes

.dmnUJna·ment. e» :rnenos elvadas, mas a desqualificar e envi.
tecer. todos os valores intelectuais e espirituais, de modo
que o ponto de encontro se estabeleça no nível mais baixo
das paixões espontâneas, dos instintos vitais e -dos desejos
animais, que constituem o fundo comum da humanidade
ainda não caracterizada. Nada infurz,de hoje maior temor
do que uma «Personalidade» autêntica, um carácter: foge-se
del: a como de um perigo, trQ!ta·se de isolá-la como a um
enfermo, de evitá-la como a uma repreensão insuportável,
uma intolerável ofensa; aqui, defendem-se dela como de
um inimigo que vem perturbar a «colectividade», romper
a densidade dos átomos que compõem a massa; maris além,
matam-na como remorso que não permite a paz, verdade
impudente que contraria a narcose da consciência.
O problema primeiro e absoluto é, a partir de agora,
um só: progresso técnico·industrial, incremento da pro
dução dos bens de consumo, bem-estar social; o resto é
subalterno, secundário. A esta dimensão se reduz enfim
quase toda a chamada «civilização». Dizer que esta con
cepção «materialista» ou «económica» da vida (supremacia
absoluta do valor económico peJas neoessidades e prazeres
do corpo) seja estrita pertença dos países que vivem no
chamado regime comunista, é simplesmente uma mentira:
trata-se de uma concepção univ
· ersal. As diferenças são
exteriores : nos países de regime não comunista: a) apra
tica-se» esta ooncepção, mas «Predica-se)> (da parte dos
politiqueiros, dos negociantões, (1) e dos «clérigos)) trai
dores) a oposta, em virtude da liberdade de se poder ainda
deitar mão·, como de um alibi, de Deus e de Cristo, da
Igreja e dos Santos, do esp'írito e da verdade; para mais,
aqui, está garantida a liberdade de se ser impunemente
hipócrita; b) é-se «materialista» com o nwtodo da demo
cracia polítioa1 antes do que com o da ditadura ou da
((democracia» populQ!r. Não subvaloramos esta diferença de
método político, que, se não dá outra coisa, dá uma certa
iiberdade civil, mas não podemos deixar de salientar que
liberdade civil e política não é ainda a liberdade do espí
rito e que, no fim de contas, ser «materialista>>, com este
(lU aquele regime político, significa sempre ser materia(1) ••Politiqueiros)) significa todos os politicas gmndes e
f't�quenos; unegociantões» todos os homens de neg6cios gordos
e magros (salvo as excepções).

lista; e tal se permanece, em qualquer situação política e
ordenação civil, todas as vezes que na hierarqui a dos valo 
res se ponha em primeiro lugar os económicos e a esse s
se subordine os restantes.
Pode consentir-se que o económico ou o a.material))
ocupe o primeiro lugar, mas neste sentido: ele, dado que o
homem é também corpo (animal), e, como tal, carece ao
m.enos do mínimo indispensável para as suas ·insuprimíveis
necessidades t'itais ( de outro modo a vida cessaria), é a
condição primeira (mas só uma «condição») para o exe1'
cício da actividade do espírito, niio havendo dúvida de que
o hotnem o é pela sua actividade espiritual, e não porque
satisfaça as suas urgências an.imais. Aqui, reconhece-se a
prinwzia do económico com todo o vigor que advém da
peremptoriedade de uma verdade elementar qual é aquela
de que o hom. e m se mantém na vida enquanto tem um corpo
vivo, cujas necessidades são materiais (e neste reconheci
mento está implícito também que a satisfação dessas neces
sidades é condição da sua dignidade humana, e, ainda, que
nenhum homem deve eximir-se a trabalhar), mas, do mes
nw passo, afirma-se inequlvocamente a subordinaç&o do
cor.po ao espírito, exactamente no momento em que se
afirm.a ser o corpo pura condição (e assim meio) da activi
dade espiátual (fim). Aq-uilo que hoje não vemos no cha
mado Ocidente (à excepção do catolicismo, que é distinto
da (<catolicidade») é esta clara posição; e1n seu lugar
encontram-se m:uitos «compromissos equívocos» e um dilú
vio de irritantes .frases retóricas. Em realidade, a perda
dos valores espirituais é um dado objectivo; a suprem.aâa
do progresso industrial-produtivo para o bem-estar mate
rial, •constituído fim de si mesmo, com o consequente e nvi
lecimento do homem. e a sua degradação bestializante, é
hoje uma verdade que mata a nossa a.·verdade» ou. essência
do homem. O problema do bem-estar sufoca, asfixia a alma,
obscurece-a lentamente: o homem está como que içado
sob1'e uma cruz para q-ue se lhe exalte o espírito, afim de
que renasça não o «novo homem,,, mas o «novo animal»,
liberto do espírito e não já humano. E isto não significa
de modo algum que se resolva o problema «humano» das
necessidades naturais de todo o homem (enquanto todo o
homem tem direito a uma vida humana), mas q ue se
sac1·ifica o homem, em aras de uma condição mate1·ial, que
não é a condição humana, porque o espírito é afogado
no 7..Jentre.

Impõe-se, neste instante, reconhecer que a hU1nanidade
mísem e abandonada, esm.agada por um.f1- servidão tnilená
áa, despertou hoje, de golpe, com uma fome outro tanta mi
lenária. As gerações dos oprimidos e a dinastia dos servos,
quase um i1nenso exército de mortos que coetâneanz.ente
salta dos túmu los, em todos os rincões da terra, compactas
como uma muralha, encontram-se 'unidas num só grito q1.te
não admite alternativas ou dilacções: fome !
Que fome? Fome autêntica, literal, antiga conw o mar
e o céu, daquela que embrutece e nwta, que é abismo de
nz.iséria e abjecção. Fonte que protesta e padece, que se
1·ebela e obedece, implora e pragueja, invectiva e emudece,
mata e im.plora piedade, condena e perdoa. I2 Ullla fonze
complexa como tudo quanto pertence ao homem: é fome
de pão e de um teoto, mas é também fome de reconheci
mento da d-ignidade do trabalho, de que o trabalho se liberte
da qualificação «senhorial» o·u «Patronal>> de servil, fonze
de compreensão e de humana solidariedade; é o «grito»
de quen1. b·usca conforto para o co1·po, para libertar o espí
rito prisioneiro das necessidades externas, a fim de que
1·eadqui1·a a sua «VOZ)> humana, o seu timbre de criatt�ra
de Deus.
E é tambérn esta wna posição clara contra o eq·uívoco
de que pão e tecto bastam a quem tem. fome, como se a
1·evolta de Espártaco se pudesse acalma1· cmn a esmola dos
patrícios. 1! � equívoco e o erro da sol·ução <<·nzaterialista»,
que faz do dito problema social tun problema pu1·amente
económico. Ao contrário, trata-se de um problema «hu
mano»; não das necessidades do corpo, nws sim da digni
dade do lz01nem enquanto tal; e, portanto, trata-se do pro
·
blema de como o homem (o espírito) se possa criar as
condições para ser ho·me·m.. Ou o trabalho se entende como
-valor espiritual (e por isso não é apenas eco-nOmicamente
valioso) e é trabalho humano, exercício da liberdad-e e
dignidade humanas; ou está envilecido na medida econó
mica da <<mercê» ou· do «salá·rio», e então n.ão se instaura
o huma·nismo do trabalho, mas, perdido o humanismo,
perde-se também o valor humano do próprio trabalho.
Justamente: a Europa chamada ocidental todos os dias
?'enuncia a qualqu er coisa que lhe é essencial, encontran
do-se hoje num estado crónico de autolesionismo, ou na
atitude de demissionária professa. A Perda mais conspícua
é a da sua tradição humanística , conjuntamente «crítico
:..científica» e «religiosa». O prevalecin-z.ento do momento
.

prático económ.ico ( técnico-p1'0dutivístico), do interesse pelo
m.ate1'ialmente «Útil», tl:ão como. ·m01nento do teorético, netn
como condição de ele'Vação espiritual, que significa mais
forte afirrnação dos valores inerentes ao espírito, deu o
golpe de graça na «cultu ra» (Kultur) no s entido autêntica
mente humanístico, o único verdadeiramente eufopeu. Pela
cul tura assim entendida permanece um puro respeito formal
e convencional: os politicantes de todos os países {os euro
peus compreendidos) começam por tributar a sua «homena
gem» às agloriosas tradições culturais», para depois lhes
passarem por cima e legiferarem na ignorância da sua exis
tência, o·u ofendendo-as a mais não poder. Constituía glo
riosa característica do europeu o ser ·uma «Pessoa culta», que
exercia esta ou aquela profissão, e niio um <décnico espe
cializado»,· hoje, propende-se a ser tão-só «técnico especia
lizaào», deixando-se de se se·r pessoa e de se ser culto, isto é
propende-se a substituir o. conceito humanístico de cult-ura
por. essoutro economístico e cientista de «especialização
técnica». O esvazia1nento_ começou por baixo, pelos pri
meiros graus da instrução, com as anovas» didácticas em
píricas e técnicas; e aumentará pouco a pouco. Num certo
momento, a cul tura universitária encontrar-se-á suspensa
no vazio e, queira ou não q·u eira, deverá resignar-se a se1'
devorada, isto é, a deixar de representar o mais alto nível
(ao menos, oficialmente) da cul tura e do ensino humanís
tico, e a tornar-se, ela também, ·um.a escola técnico-cientista.
Igualmente, a este propósito, a uma posição clara se res
ponde com um equívoco: julga-se elevar culturalmente as
classes inferiores e em realidade está-se fazendo tudo para
rebaixar, até ao seu aniquilamento, a cult·ura humanística,
uma vez que esta é descida ao nível de uma. qualquer ins
trução técnico-profissional. Dentro de vinte e cinco anos, no
máximo, a escola humanística constituirá uma recordação, a
que os politicantes habituais prestar.ão a homenagem que se
rende junto de uma campa ilustre; à tradição cr.ítica, sem
a qual a Europa não pode existir pois que ela é a sua alma ,
elevar-se-á um monumento com discursos de ocasião; e
depois, cada um, nesse dia de festa, celebrará a infausta
data com a leitura de romances cor-de-rosa e fascículos das
«Selecções». Os países de regime comunista, nos confron
tos da ·cultura humanística, não se comportam diversa
mente, mas têm ao menos a coragem de a destruir às claras
como produto aburguês», luxo dos pri·vilégios patronais; o
seu fanatismo de bárbaros está ao menos sustentado pela fé

<<ideal», por 1'epugnante que seja. Nós, ao contrá·rio,
somos pobres de fé na nossa h-adição e1wopeia, e não senti
mos deveras o «mundo do trabalho» com aq- uele empenho
com que o sente um regime comunista; e por isso repelinws
aquilo que é verdadeiramente nosso, ou seja o esphito da
Europa, sem serrnos seq�er capazes de lhe substit·uir uma
ba1'bá1'ie galha1'da e saudável.
Evidentemente, não se entende a tradição europeia sem
·a out1'a componente essencial (além daquela, crítica), a
tradição 1'eligiosa hebrai co -cristã: Europa significa a uni
dade espiritual destas duas tradições; em tal sentido, o ver
dadeiro humanismo (valores espirituais nat-urais e valores
espirituais sob1·enaturais, autónomos entre si, ntas não
separados uns dos out1'os) é peculiar à Europa, onde foi
naão e criado , e de onde foi exportado como o único pro
duto ( «não económico» ) q-ue verdadeiramente a engran
deceu. Também a tradição 1'eligiosa se encontra hoje em
crise; não digo o cristianismo cat6lico, mas a cristandade,
que, em geral, já não sabe set cristã porque renunciou ao
espírito, aos seus valores, (os únicos humanos); por conse
quência, assim como o divino se incrusta no humano do
homem e niio no que este tem de animal (que é também ele
hunuzno, ser resgatado pelo e ne humano), também a tradi
ção religiosa se perdeu (processo de descristianização do
mundo cristão) ou: se degradou num praticismo utilitár:io,
num puro fideísmo, etc. E quando estiver morto o espírito
da Europa (tradição crítico-religiosa ou humanismo) que
coisa terão salvado os nossos excelentes politicantes? O
corpo? Sim, o corpo: as estradas e as casas, a rádio e os
telefones, as máquinas agríco las e os microfones, sobretudo
os microfones, para «render homenagem», enaltecendo a
Europa que foi, e também, é claro, a democracia que a
matou.
Também a este propósito (sobretudo a este propósito)
são dele térios os compromissos equívocos: a Igreja católica
é a Ig1'eja católica, e a fé em Cristo é a fé em Cristo; não são
instrumentos de política ou de partido, não são forças civis,
para serem adoptadas como a polícia na manutenção da or
dem pública ou na conservação de uma qualquer ordem so
cial, um alibi protector dos interesses individuais ou de unuz
classe. Se1'-se cristão é ser-se cristão, ou seja homem, pes
soa, criada individualmente por Deus; e homem enquanto
espírit.o, que não é «fumo)) ou «música», mas a nossa essên
cia, à qual são interiores valores objecti·vos e universal1mm

mente válidos, presença de Dett-s e por isso sagrados co·mo
tais; e ho·mem enquanto também destinado a uma finalidade
super-histórica e supersocial, aberto ao dom da fé, que é
graça, que é caridade. Que sobrevive hoje desta tradição?
Tudo, porque o c·ristianismo é a verdade e a verdade é
eterna; bem pouco na cristandade, que não sab� já amar
Deus e Cristo, porque o homem não sabe já amar a: huma
nidade verdadeira, não põe em primeiro lugar o espírito e o
corpo, sua primeira condição explicat-iva, de modo q·ue o
homem seja sempre, em todos os actos, aquela unidade subs
tancial de espú-ito e de corpo, isto é integralmente ele
próprio. Aos compromissos equívocos oporemos uma posição
clara e sobretudo uma solução integralmente cristã, que só
se Perfila se todo o homem e a palavra de Cristo forma"'�
uma unidade viva, de modo que todo o cristão seja membro
vivo da cristandade integral. Só neste caso haverá lugar
para a pessoa e para a liberdade, e isto porque o primeiro
lugar é então atribuído à verdaâe humana (tradição huma
nística) e à verdade divina (tradição religiosa) ; só então aí
· erá lugar outrossim para uma solução humana e cristã
hav
dos problemas políticos e sociais.
E eis um outro equívoco que de·vemos esclarecer neste
1110-11tento: n.ão é a política quem pode resolver, legiferando
rde fora, ·um só problema do espírito, mas sim o espírito
mesmo que resolve os problemas que lhe são próprios e
funda a personalidade de toda a pessoa (cada homem tem
a sua, expressiva de valores pessoais e ttniversais) . Assente
na primazia do espírito e da pessoa, que é fonte e princípio
de direito (como diz Rosmini) , é possível um regime polí
tico, cuja verdade promane dos valores da soci.etas que livre
mente o escolheu; não que ele a possa dar à societas. Não é
o 1'egime político o·u a ord.em social, quaisquer que sejam,
que instituem a liberdade dos seus aderentes, mas sim a
liberdade que cada homem conquista por si próprio aquilo
que faz que ttm regime político ou uma ordem social sejam
de liberdade poz.ítica e social. Nós, hoje, ao contrário,
demissionários como homens e alienadores do espírito, exi
gimos a solução dos proble1nas que tão-só admitem uma
interior (que s�àmente nós podemos dar) à ordem: exterior,
como é aquela da organização político-soci· al e da sua ossa
tura burocrática. De ta.l nwdo o homem se envilecett·, e à
sua liberdade de espírito, que espara que a liberdade mesma
lhe seja outorgada por t�.tn decreto-lei, elaborado por uma
qualquer centena de politiqtt.ei1'os, e c·u.ja «qualificação» tem

origem no sufrágio universal, isto é n·uma fonte que, como
essa, é a tnais desqualificada e anónima que se pode ima
ginar. Hoje,· o homem está a tal ponto decaído relativa
mente à sua humanidade, que pede a liberdade à... buro
cracia estadual, a qual, em si mesma, enquanto «máqttina)),
é irresponsável e, por isso, estranha à liberdade. Parece
que hoje os homens só se sentem seguros «agregando-se»,
fazendo massa o·u rebanho: pagam a «segurança» social com
a renúncia a ser, eles próprios, pessoas; em compensação,
contentam-se com ist o de que a liberdade lhes seja concedida
sobre um fólio de carta oficial, com selos e assinatura. O
Estado, assim, em vez de ser a garantia dos direitos natu1'ais do homem., é a «máqttina» que os produz, q·u e os dá,
retira e suprime, os ofende e os insulta quando quer, sob
pretexto da ((salvação pública>> e de «interesses superiores».
Superiores a quê? Nenhum interesse é superior à pessoa
humana na ordem natural. A despersonalização do h011wm,
a renúncia a si mesmo, pusera·m o próprio homem «em dis
cussão», e já não há salvação pública para ele: o Estado
devo1·a-o, digere-o e excrenwnta-o como lhe é mais cómodo.
É este hoje o sentido verdadeiro, brutal, desumano das cha
madas «novas . formas sociais», nas quais o espírito já não
tem lugar, il n'y a pas de place.
Posto é·m discussão o homem., o·u seja o princípio de que
a pessoa é o primeiro absoluto na ordem natura-l, porque
o primeiro absoluto é o espírito para os valores objectivos
que exp,rime e qu. e são a hunwnidade do homem, tudo é
posto em discusão, ((suspenso»: os princípios do conheci
tnento e da moral, o própri·o ser; os fundamentos de toda a
autoridade humana e divina � a Igreja e o Estado, a socie
dade e a família, o trabalho e a propriedade. Tudo, porque
nada possui sentido sem o homem e a pessoa, cujo princí
pio, e cujo fim, é o ser. Suprimidos Deus e o espírito, o
homem desaparece; não é um bicho, como se diz, dado que
todo o bicho pertence a uma ordem, enquanto o homem,
neste caso, 1·enegou da sua; trata-se de uma incógnita mons
truosa, criada pelo Caos e não pelo Logos.
Na catástrofe dos princípios e dos valores, da verdadP
.e de cada vndade, é imensa a responsabilidade do laicis
mo (1). Os s eus p1·ot es tos são irritant es: ainda hoje arvora

.que

(1)

O termo é usado no sentid o de uma concepção de 'Vida
prescinde da religião. No nosso caso, o laicismo reduz as

a st,pina hipocrisia de protestar contra a perda dos valoTes
espirituais, contra a mat erialismo, o cepticismo, etc. , quan
do precisamente o laicismo de todos os diletantes do «liv,re
-pensamento>> é a causa primordial da destruição do pensa
mento. Após quase quatro séculos de racionalis11'w puro, de
secula1'ização do sagrado e de historificação do s{!r; após O·
iluminismo e as decantadas «autononúas» de todas as formas
de actividade hun�ana, relativamente às «supetstições» reli
giosas; após a exaltação de todos os agnosticismos e de
todos os imanentiSnws idealistas e P·ositivistas, e por aí fora,
o laicismo assombm-se hoje de que a Europa, cuja alma é
o humanismo no sentido acima indicado, se tenha tornado
céptica e materialista, quase insensível às vozes da sua
tradição C1'Ítico-científica e religiosa, aos valoTes nwrais
e estéticos. A maravilha é só uma: cMno homens de indis
cutí·vel talha mental, quais alguns daqueles que o laicismo
produziu até aos começos do nosso século, se tenha11� podido
iludir acerca de que, sem Deus e sem Cristo, sem a verdade
da revelaç·ão e da Igreja (a t1'adição 1'eligiosa), tudo teria
caminhado melhor e teriam sido exaltados os valores hu
manos. Ao oont1-ário, estes, desmesurados ao princípio, hoje
despenham-se, envilecidos pela miséria da sua desmesura.
O pensamento laioista ocidental possui o mérito notável de
haver continuado e desenvolvido a grande tradição crítico
-científica; mas tem, também, o defeito, esmagador e im
perdoável, de haver mantido que a tradição 1'eligiosa seja
U1n obstáculo ao desenvolvimento daquela crítica, um mo
mento transitório destinado a ser supe1·ado .por esta úl tima,
e, em todo o caso, um inimigo para combater e eliminar. E
assim, a tradição crítica cavou a fossa não pa1'a a tradição
religiosa, mas para si mesma, para a Europa, .pa1'a o homem
e para os valores humanos, que estava convencida de melhor
garantir contra Deus e a sua Igreja. O princípio da imanên
cia pura é tanto um pecado contra a razão pri·meira como·
cont1'a Deus, e por isso se desenvolveu em detrimento da
mesma razão. O imanentismo, erro radical e absoluto , con
tém uma lógica fatal: descida a verdade ao nível do finito

'Verdades cristãs a meras 'Verdades racionais ou práticas, resolTe
Deus na imanência, nega uma 'Verdade re'Velada, não admite
nada que transcenda a ordem histórico-natural, e ensina a pensar
e a agir como se Deus não existisse, ou identificando Deus com
um �ualor humano idolatrado.

e do tem..po, de que é uma produção, 1·esolvido o se1· no ·ae·vir,
nada se pode já salvar, todos os princípios se desmoronam,
porque desabou o seu fundamento, o ser; caiu a verdade,
que é mãe e não filha da história. A coerência do imanen
tisnw puro ou dá o materialismo histórico de Marx e os seus
desenvolvimentos ulteriores (no caso de o imanentism.o
m,anter dogmàticamente a fé em si mesmo); ou dá a
negação de todos os valores humanos, uma vez que todos
são um produto da evolução histórica, e, como tais, contin
gentes e relativos. Exactamente por isto é hoje o marxismo
a única forma activa do laicismo, a única que tem, ainda
mord.ente; ao passo que as outras não são mais do que u1n
resquício, ineficaz e académico, do laicismo iluminista e
oitocentista, que presumia ser «espiritualista» e «idea
lista» depois de na sua imanência ter negado o espírito e a
ideia à natureza e ao tempo, ao finito mundano.
Daqui, três consequências: a) o laicismo deste últinw
tipo mosb'a-se hoje sem alma, medíocre, convencional, retó1'ico, pertença dos costumados politicantes, negociantões e
clérigos traidores, dignos membros de todas as academias,
onde podem produzir palavras copiosas, nas quais são eles
os primeiros a não acreditar; b) o pensamento . laicista, mais
sábio, perdeu o optimismo dos diletantes de setecentos e dos
professores d e oitocentos, mas, oontradit-àriamente firme
na manu tenção do ponto de vista imanentista, alargou-se
na desconfiança e na negação ·de todos os valores humanos,
apresentando-se por isso como a «crítica» e a «crise» do
próprio imanentismo, a confissão de que o humano sem
o divino decai, se anula, é deificação de si mesmo (daqui
os vários existencialismos e problem..a tismos, eficientes co·mo
momento crítico-negativo; bizantinos, contraditórios e inú
teis como momento crítioo-construti·vo); c) a luta desigual
entre o laicismo de tipo iluminista-oitocentista e o de tipo
marxista: o primeiro, não tendo mais nada a dizer, está
condenado a repetir-se ou a autodestruir-se entre lágrimas
falsas e angústias retóricas (decadentismo); o outro, que
guarda coerência com o imanentis11w, assumpção da histo1'i
cidade do ser no sentido mais radical, e assim resolução da
ideia (momento teorético) na praxis (11Wme nto histórico
-prático; - dialectismo, no qual o princípio mediador dos
dois momentos é a categoria do «trabalho»), identificada
com o momento económico social, tem sua juventude e u·ma
palavra inédita a dizer. Luta desigual, em que o laicismo das
<<belas palav1·as» e das ((ideias elevadas» faz a mais 1'idícula

das figuras. Coxo, palavroso, perde ter·reno, e qua;nto rnais
perde 1nais grita, conw os fracos diante do forte, O'U. um
raquítico em luta co1n um atleta. E procura salva r-se agar
rando-se a todos os expedientes externos, à política e aos
cargos, à reforma eleitoral com que o presenteia, como upré
nliOJ> de ·uma maioria que ne'm seque1' consegue sonhar, urna
qualquer dúzia de politiqueiros sem eleitores. Isto é literal
mente o desabamento do laicismo e das utopias da demo
cracia e do socialismo
de oitocentos.
'
Daqui uma outra posição clara: a única fo·rça que hoje
se pode opô r vàlidamente ao marxismo é o catolicismo, por
que é a única que possui uma vitalidade perene, resultante
da verdade que lhe é intrínseca. Nesta luta, as ditas «ins
tâncias laicistas» apenas fazem muito barulho, talvez (ex
ceptuado o terreno do compromisso político, equívoco por
definição) para reivindicar os seus direitos contra o catolicis
mo. Posição duplamente ridícula, nos confrontos do cómu
nismo e nos do catolicismo: o laicisnw pode dizer mal de
Cristo e da Igreja tão-só porque esta fo1'Ça lhe garante a
liberdade de dizer mal, e impede que seja devorado, com
todas as suas más palavras, pelo comunismo. Neste sentido,
é hoje o catolicismo a única 1.1erdade que consegue proteger
e garantir a liberdade de todos, compreendida a dos mesmos
comunistas: é a pedra forte, a única, na qual a palavra
homem possui · u m significado autêntico. Isto e quivale a
dizer que a tradição crítica, a que tanto deu o pensamento
laico dos séculos passados, só pode escapar ao seu próprio
na·uj1'ágio (o dos valores humanos) mercê do apoio (não
extrínseco ou poBticanunte oportunista) da tradição reli
giosa que, confiada e estt'tpidamente, pensava haver elimi
nado para o bem e o progresso cult·ural e civil da hunwni
dade. E eis que se perfila u.m a outra posição clara: a sahJa
ção dos valores da tradição crítica (no que têm de positivo)
reside ainda e sempre na sua colab01'ação com a tradição
religiosa (cristiano-católica), porque esta síntese unitária
não é uma construção , nws sim, o homem, a pessoa, que
exprimem valores universais e super-históricos que, en
quanto tais, têm o seu fundamento e o seu fim na trans
cendência teística, como têm a sua degradação e morte
(historicamente) na imanência histórica e mundana. O pro
blema não consiste em secularizar o sagrado (perde-se o «Se
cular» e o divino), mas em elevar a história (o homem)
até à inteligência plena de si mesma, a qual é dada pela
luz das verdades reveladas, pelos mistérios da fé, os únicos

que põem e1n evidência a história e o hom em na sua inte
gra lida.de.
Sim, mas a Igreja é o conjunto de todos os seus fiéis
no espírito e 11-ão na letra; e, portanto , se não existe (e
nunca existi·u e nunca existirá) aise d{) catolicismo, pode
existir crise da «catolicidade» , ou como cisma e heresia, ou
conw processo de descristianização, ou ainda, como au
mento dos cristãos que o são na .letra, e diminuição dos que
o são no espírito. Posição clara também aqui, e não blas
fe1no compromisso eq-uívoco : a catolicidade poderá vencer na
sua batalha contra a ideologia conwnista (e não contra os
comunistas como homens, por is.so q·ue o católico deve per
seguir o erro e amar como irmão aquele que erra) e contra a
ideologia não menos destrutiva e idênticamente «materia
lista» da Europa e da América, se os católicos, um por
um (e cada um, eu incluído, que comece por si mesmo)
souberem ser (pensar e viver) católicos ; o probl ema é de .con
versão interior e não de p·ura prática externa ou de interes
sado respeito exterior e formal. O fariseísmo é a negação
do cristianismo e o irmão do puritanismo, que é pseudo
-cristianismo anglo e anglóide. E ser cristão-católico signi
fica, antes de tudo, ver no homem, quem q·uer que seja
e só porque é homem, o irmão que como nós é criatura
de Deus, pessoa, e por isso valor primeiro na ordem.. nat· u 
ral. Só assim o catolicismo poderá retirar ao comunismo
o seu mordente e aquela autoridade que lhe advém de hwuer
reivindicado (ainda que negando-a substancialmente) a
dignidade dos chamados hum..ildes, ou seja a primazia do
trabalho como coisa humana. Para um verdadeiro resgate
da criatura humana - contra o mesmo marxismo e o mate
rialismo anglo-norte-americano, é a catolicidade chamada
a acolher e satisfazer de um modo integral - tanto quanto
aos homens é consentido -, esta instância formulada pelo
ma rxismo. Todo o compromisso equívoco sobre este pon to,
toda a coligação mascarada entre a catolicidade e privilé
gios de classe, poderá contentar qualquer resto bem inten
cionado, medíocre e não obstante dirigente, de menta li
dade absbúrguica, mas acabará fatalmente por marcar um
ponto gordo em favor do comunismo, ou seja contra os
valores da tradição europeia, e, em definitivo, contra o
espírito .
De outra parte é necessário, para que a tradição reli
giosa não fique desfasada relativamente aos novos tempos,
que a catolicidade (laica e eclesiástica) tome deveras con-

tacto co m o pensamento laicista1 cmn os valores de que ele
enrri queceu a tradição crítica. Mas totnar contac.to não
significa informar-se acerca dele e conftttá-lo segundo
esquemas convencionais e exteriores} afirmar que tudo síio
«erros» e segu.ir adiante, no menos mau dos casos} com
um form·ulário escolástico. Há posições estabelecidas (que
uma vez tornadas não servem para nada) em que ninguém
repara : a cul tura laica (que não tem todas as culpas) igno1'a-as1 e também os católicos cul turalmente educados não
sa bem que fazer' COtlt elas. Tomar contacto significa assu1ni1· os problemas} penetrá-los até ao fundo e resolvê-los
até, ao fundo e resolvê-los criticamente} demonstrando ·q ue
a positividade da contribuiçiio do pensamento moderno se
conquista e se confirma (de outro modo se perde e se anu
la) numa perspectiva metafísica que não pode ser a do
imanentismo historicista ou cientista} qualquer que seja.
Por outro lado} o apego à pro blemática moderna1 à nova
sensibilidade} à cultura mais fresca} permite fazer revelar
às verdades cristãs a sua potência inexaurível e supe1·-his
toricidade1 as quais podem prestar as suas provas } não
mantendo aquelas na naflalina de um formulário enfim
exangue1 mas vo lvendo-as concretamente operantes em to
das as sit·uações históricas} como elementos essenciais da
única solução verdadeira. A queles católicos (e estão aí)1
que dizem que o pensamento moderno é um «cúmulo de
erros>> ou de insensatezes 1 e outras consemelhantes vu.lga
ridades 1 blasfemam contra Deus enquanto blasfemam con
tra o intelecto humano1 que é dom de Deus. Ter-se-ão al
guma vez perguntado se deveras Deus entenebreceu por
alguns séculos a «divina» mente dos homens1 tanto que
não conseguem estes pensar ·mais do que erros (que são
pensáveis somente pelo grau de verdade que contenham)
e desatinos} ou se1 antes} não se terão eles alheado da cul
tura viva e válida} para se refecharem nos ((comentas» dos
«comentas» com gr!ave prejuízo daquelas verdades filo
sóficas que são próprias do pensamento clássico cristão e
se mantêm sempre válidas} conquanto re-propostas ao fogo
do pensamento crítico 1 de modo que reve.l em outros aspec
tos da sua verdade profunda e inexaurível? Creio que não
se terão dirigido tal pergunta por demasiado incómoda; e
vaticino-me que} n.ão tardem em fazer-se esta urgente per
gunta} e logo serão constrangidos a entender mais e a con
futar menos . Isto confirma} ainda} que tradição crítica e
tradição religiosa devem le-v ar: o mesmo passo} e que a perda

de uma co·mpromete a existência da outra: só a sua unidade
espi·ritual é o verdadeiro humanismo do espÍ1'ito .
Pelos mesmos mo.tivos (trata-se ainda de um conz.P1'0misso equívoco e n:ão de uma posição clara) mostram-se
ineficazes e irritantes aqueles escritores católicos (ou que
se j-ulgam tais)., que escrevem artigos e volumes em série
para condenar este ou aqueloutro aspecto da cultura e da
sociedade modernas, para verter lágrimas nostálgicas so
bre o passado, sem dizer nada ·de construti·v o, como se al
guma vez bastassem as invectivas contra isto e aquilo. São
escritores, sob este aspecto, estéreis e vazios, decadentes,
tão-só capazes de «excandescência» e não de uma única
«incandescência)) . E volvem-se ridículos quando se pegam
não só co·m a modernidade e a catolicidade, mas também
com o catolicismo e a Igreja que «nada faz» , como se o seu
fazer
o desses escritores
fosse alguma coisa de sério,
e como se a Igreja docente pudesse tirar proveito de alguma
liçãozinha de retórica ou de desabafos oratórios . Estes es
critores, com po·ucas excepções, não são nem filósofos, nem
teólogos , nem místicos; apenas ·uns intemperantes e inquie
tos sem profundidade (tipo B loy). Falta-lhes uma f01'te
preparação filosófica e teológica; daí a su.a incapacidade
para assumir uma verdadeira e sólida posição crítica (isto
é, especulativamente fundada) face ao pensamento mo
derno; daí as suas inexactidões teológicas, etc. É um con
tínuo e monótono protesto contra a sociedade burguesa e
comunista e materialista, envilecida pela adoração do di
nheiro, contra os homens perdidos e sem Deus, contra a
· técnica, a ciéncia, etc. Mas não chega protestar e invecti
var: impõe-se construir, e disso não são eles capazes .
E há, ainda, pior: entre aqueles a que nos referimos,
alguns existem que, para ir ao encontro das novas «instân
cias» e «adiar» o catolicismo, ou fazem as mais compro
metedoras concessões ao comunismo, convencidos de que a
questão consiste em reduzir as distancias, ou aceitam (os
existencialista ditos católicos ou . s·à mente cristãos) a de
preciação dos valores humanos (sobretudo dos racionais),
a concepção mais negativa do homem e da vida social, aca
bando, deseperados, por se refugiarem na fé, «escolhida))
assim, sem motivo, absurda e gratuitamente . São os que
olvidam. que não se salvam os valores da fé sem os da ra
züo, e que a perda dos primeiros é hoje uma consequência
da dos princípios e das verdades humanas, isto � da
crise de f'undamento, que se não resolve cont os «sa l�

�

t os >, e·m Deus . ou com as pantominas fa ce à Transcen
dência» .
Se o leitor tem. p1·esente quanto ràpidamente dissemos
( e que constitui em parte a tem.ática. que desem.folveremos
m.ais amplamente nas páginas seguintes) não encontra1·á
dificuldade em apreender como a rotura entre os val01·es
humanos e religiosos t em dado l·ugar a posições unilate
rais e abstractas: à exaltação irracional do homem que, por
q uerer ser De·us, caiu na condição de um tolo gigan te ful.
m.inado; ou no se� en�uilecimento em coisa, em matéria
gratuita, em composto químico, em instrumento de produ
ção; na perda efectiva de todos os valores, na degradação
espiritual daquele núcleo de povos - a Europa ocidental
- que melhor e mais do que outros os tinha exp1·esso . As
consequências sobre o terreno dos factos são uma confi1·
mação: a) a Eumpa ainda não governada pelos regimes so
viéticos (mas isto não significa que não esteja fazendo sua
- e a grandes passos - a concepção materialístico-econó
mica da vida) 1·eduziu-se a dois troncos (o germt1nico e o nó1·dico), com a saliência do grupo latino ou mediterrt1nico,
sob · a ameaça das invasões bárbaras de todos os confins ter
restres e oceánicos, sem nwis autonomia política e econó
mica e, pior ainda, ne1n sequer cultural; de facto, politicas
tros, negociantões e clé1'igos traidores acolhem como <<con
quistas» posições culturais inferiores ou antitéticas do es
pírito e uropeu, seja qual for a sua pro·veniéncia; b) em
menos de meio sécu.l o o comunismo governa quase metade
da terra, cerca de um bilião de almas; c) a Asia e a Afâ
ca em pé, desveladas 1ws seus propósitos (sacrossantos) de
independência e, infe.lizmente, também de vingança, e, o
que pior é, de ódio e de desprezo pelos «brancos». ódio e
desprezo bem 1nerecidos, sobretudo por aquela que ficou
sendo a nação europeia brutalmente colonialista, a Ingla
terra, que identificou a colonização com a mais inumana
opressão do homem, a negação da sua dignidade, dando e1n
compensação aquele pouco de «Progresso civil» , útil a uma
mais impiedosa exploração, sem nenhuma possibildade de
melhoria espiritual. Para os povos de cor, o europeu, quase
se identifica com o · «inglês>> , pelo qual sempre eles foram
considerados instrumentos de produção da indústria bâ
Mnica e não homens - «máquinas>> de rendimento do poder
anglo-saxao. Evidentemente, africanos e asiáticos, excep
tuado aquele pouco que aí introduziram as missões católicas
(as anglicanas foram e são, elas também, instrumentos
«

de colonialistno) 7 nada sabem do q·ue seja o espírito eu1'0peu; assim7 para eles7 a civilidade europeia é a negação de
todos os mais elementares valores humanos. Todos nós
pagamos hoje os erros colossais do egoísmo inglês, utilitá
rio e puritano a um tempo 7 e creio que o pagaremos até ao
fim (1) . É simplesmente idiota querer atrair à órbita das
forças defensivas da «civilização ocidental» os povos da
Asia e da Africa, quando7 lembrados do colonialismo escla
vagista, esses mesmos povos identificam tal civilização com
a mais desumana das formas de opressão; é . como se um
condenado à morte pedisse ajuda para voltar a erguer o
palco do seu suplício que se encontra em ruínas; como
também é extremamente ingénuo pensar que esses povos
est ejam g1'atos à Europa por os ter7 de um outro modo,
posto em condições de se libertarem das opressões indíge
nas, das formas de vida bárba1'a e dos desumanos fana
tismos religiosos. A os europeus não resta senão ajudar
esses povos, não somente a tornarem-se civilizados, mas tam
bém a sentirem-se humanos como todos os outros e ao nível
dos ou tros: é o único modo d.e pagar uma pa1'te do tributo
que se lhes deve, e de os ter ao lado na defesa dos valores
humanos, uma vez que os brancos se tenham decidido a
respeitar a estes em tudo.
Mas como ha·vemos de nos conduzir para fazer conhe
cer aos não-europeus o espírito da Europa, se nós o esta
mos perdendo e afogando no materialismo e no cepticismo ?
Çomo se procede para chegar a tempo de salvar o salvável,
quando ainda o colonialismo residual luta obstinadamente
por sobrevi-ver, m.ercê da força ou com engodos hipócri
tas? Tmnbém aqui os compromissos equívocos não levam
a nada, e, como sempre , tudo prejudicam . Não há senão
uma posição clara a este respeito : o colonialismo acabou e
é justo q u e as nações coloniais paguem as suas culpas.

(1) Com isto não se pretende condenar em bloco todo o
colonianismo, nem sustentar que ele tenha sido apenas negati'V o .
Além d o chamado progresso ci'Vil, p8s o s colonizados e m contacto
com a Europa, e preparou, mau grado seu, o seu despertar. Mas,
reconhecido este mérito ao colonianismo europeu, necessário se
torna reconhecer a o comunismo esse outro de ha'Ver acelerado
o fim do mesmo colonianismo, de o ha7Jer constrangido a chegar
a um ajuste e a aceitar que não é a cor da pele que funda os
direitos do hom em. De jacto, o «medo» e não o amor tornou
beu é'Volos os brancos.

Não mais colonizar, '11UlS elevar .no espírito e no corpo
massas de homens até agora tratados pior do que as bes
tas; educá-los no sentido ·do humano, curá-los da servidão
e restit·uí-los à sua dignidade de homens. É isto , · àinda que
não seja político no sentido obtuso do termo, é o primeiro
acto, europeu no espírito, que podem ter_ os europeus, para
sua e alheia salvação. Em casa contrário, surpre·ende mui
tíssimo que eles se surpreendam com que os povos identifi
quem o seu nacionalismo, e a urgente necessi·dade de se
sentirem livres e homens, com a ideia comunista. Não se
esqueça que a fortuna hist6rica da ideia liberal no século
transacto resultou de se ter constituído bandeira da inde
pendência nacional: as «Constituições» significavam «fora o
estrangeiro>> , ·unidade e independ�ncia. Porque assombra
hoje que a ideia comunista assuma a mesma função entre
os povos da Ásia e da África? Porque não é cómodo e faz
perder as nossas posições ecan6micas e estratégicas? Isso
não tem importd.ncia para os outros. Porque reforça o po
der do comunismo ? Bem, admitamos que tal não advenha,
que seja a ideia europeia (digo o espíritO de Europa) que
se torne, após tantas vergonhas coloniais, a força motriz
do resgate dos povos, que a Europa, degradada em potên
cia exploradora, oprimiu durante séculos, ainda que lhes
tenha levado estradas e telefones, hospitais e rádio . Sim,
mas não lhes levou o espírito, e por isso é hoje odiada e
desprezada. Será ainda capaz de o fazer? Certamente, se
souber primeiro recuperar para si mesma aquele humanis
mo autêntico, aquela unidade espiritual das duas tradi
ções (cultural e religiosa), se souber ser deveras «católica» ,
universal. Mas as dúvidas são mais fortes do que a espe
rança,· talvez a Europa deva morrer hist-Oricamente a fim
de que, após o trabalho da condenação e da expiação, possa
ressurgir para nova vida o seu espírito imortal: as verda 
des, de facto, nunca morrem, ainda quando, efectivamente
su bmersas, pareçam ter desaparecido.
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O laicismo, como toda e qualquer concepção de vida ,
comporta princípios e um método a seguir tanto na
ordem da actividade intelectual, como na da conduta prá
tica ; não é peculiar a uma época, pois que, mais ou menos,
é de todas as idades. Conheceu-o a Hélade dos Sofistas ,
os «libertinos» e «iluministas» desse tempo ; conheceu-o o
Helenismo em Epicuro, Pírron, etc . , e nos seus seguidores.
Também a Idade Média o não ignorou, ainda que de for
ma atenuada e nunca integral , conhecendo-o naqueles lai
cistas cccrentes» que foram os gibelinos, ou, por exemplo,
naquele grande frade, Guilherme de Occam , que sempre
atribuiu o erro ao Papa e a razão ao Imperador. Mas s6 a
partir do Renascimento assumiu o laicismo a sua fisio
nomia inconfundível , desenvolvimento poderoso e .formas
diversas, a ponto de caracterizar a chatp.ada civilização
moderna, contraposta , como laica e o:radonab , àquela outra
religiosa e ccreligionária» , da Idade Média . O termo, além
do significado amplo, tem um restrito ; neste último sen
tido, apenas polí±ico (de origem iluminista e de tradição
liberal-maçónica) , contrapõe-se ao �chamado clericalismo.
A luta , multissecular, entre laicistas e clericais , é, sim ,
uma luta de ideias , mas n o terreno político ( pela conquista
do poder) , na qual os princípios morais , filosóficos e reli
giosos ou não entram ou entram para coonestar finalida
des que lhes são estranhas . Este aspecto do laicismo , de que
trataremos noutro capl.tulo, não nos interessa por ora .
Rr�S
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O laicismo modetno, ainda quando o não declare aber
tamente desde os seus éoíneços , e conquanto de modo
implícito� obedece a um principio que lhe é essenCial : o ho
mem basta-se a si mesmo, e o mundo human o tem em si
mesmo o seu princípio e fim : é auto-suficiente. Não com
bate como inimiga esta ou aquela religião, mas toda a
forma de religião, enquanto atitude espiritual q ue faz de
pender o homem de um princípio transcendente e absoluto
- Deus . Como também combate toda a forma · de saber
dito «revelado)) , que de qualquer maneira con s idera em
desarmonia com o homem e não superior à sua capacidade.
E a sua a religião do homem ; a sua verdade a natural ou
racional ou, como quer que sej a , a devida exclusivamente
à acção do homem, pelo que a concepção laica da vida
significa ,concepção arreligiosa, humanismo absoluto,
mundanismo. Daqui , a norma que lhe é própria : pensar
(ordem intelectual ) e viver (ordem prática ) como se Deus
não existisse, ou não fazendo caso d' Ele.
A civilização moderna, então, no seu núcleo laicista, é
·
movida, primeiro, implicitamente, depois , de maneira sem
pre mais manifesta e consciente, pela convicção de que a
razão humana ( e o homem ·como tal ) é fundamento de si
mesma, é ela a verdade, e que a sua verdade é toda
a verdade . Aceito este princípio ( que, por contrário à na
tureza da razão, é irracional e erróneo ) , como primeiro, o
i1uminismo ( e posteriormente outros movimentos de pen
samento) acreditou que libertar-se da tradição e dos seus
fundamentos metafísicas e teológicos { negação da trans
cendência da verdade e de Deus ; da revelação e da autori
dade da Igreja; do Regnum Dei e da outra vida ; da origem
divina da ordem natural e humana, ek. ) significasse alijar
um peso, desembaraçar-se de um multissecular empeço e
de um irritante e prejudicial obstáculo, sem •Com isto com
prometer a solidez dos valores intelectuais e espirituais ;
assim, estava convicto de que, removida a tradição e res
taurada a autonomia do regnum hominis, estes valores fica
riam melhor fundados e uma era de progresso infinito e de
·
felicidade perene transformaria a terra num verdadeiro
,
para1so.
Um novo messianismo laicista, i·conoclasta, encheu, des
de então, a 'cultura europeia . A fé de que tudo ficaria me
lhor fundado {a ciência, a sociedade , a filosofia e a vida) ,
se fundado somente na ordem natural e humana, sem
Deus ( secularização de todas as verdades ultraterrenas ) ;
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certeza de que, perdendo Deus nada se perderia (o mes
mo Cristianismo seria reconquistado .como doutrina moral
e social, uma vez despojado dos seus «míticos» elementos
sobrenaturais ) , revelaram-se falazes : os valores ficaram
privados do seu fundamento absoluto, a ordem humana e
natural .ficou suspensa sobre o vazio. Debalde , por mais
de dois sééulos, divinizada e auto-suficiente, se esforçou
a razão por se salvar, criando o mito da sua absolutividade
- do absoluto da ciência ou do da filosofia, do absoluto da
natureza ou do da humanidade, etc. -; nada : o mito, todo
o mito, revelou-se mito, simplesmente mito . Sucessiva
mente, a filosofia posterior a Hegel deu o assalto à razão,
demoliu a sua mí.t ica absolutividade, e com ela a validez
objectiva de todos os valores cognoscitivos , morais , reli
giosos, etc.
Hoje, de facto, temos a consciência inv"'encível de que,
abolida a Verdade que funda a validez da razão e a trans
cende, negado o Ser que funda todo o ser, uma Ordem
absoluta de que depende a nossa, nenhuma verdade se
salva, nenhum valor sobrevive. Esta consciência revela o
erro fundamental ( a negação de Deus, do Ser absoluto que
tudo supera ) do pensamento laicista e, direi , o infun .
dado do seu fundamento e o seu ingénuo acriticismo : pen
sar poder salvar o homem negando Deus, poder aumentar
a capacidade da razão privando-a da Revelação, melhor
garantir a civilização e o progresso, a verdade e os valo
res, renegando o fundamento absoluto de toda a verdade
e de todo o valor , e elevando a razão e o homem até usurpar
a absolutividade de Deus . Esta «elevação» , precisamente
ela, <<rebaixou» a razão até a- negar a ela própria e a todos
os valores espirituais .
E não poderia ocorrer diversamente por uma espécie
de lógica interna ao erro : negado o céu, tudo cai no pó e
em pó se torna. Depois de Hegel , que constitui o á.p ice da
razão como verdade absoluta de e a se mesma, Marx encer
ra a Ideia hegeliana na história e transforma coerente
mente a dialéctica do espírito na dialéctica do <<económico»
ou do «material» , isto é, no materialismo dialécüco. Assim ,
a afirmação da absolutividade do «racional» , tendo culmi
nado em Hegel , transforma-se, por sua inexorável lógica
interna, na da absolutividade do «material» , que encon
tra o seu absoluto na estrutura do económico e rechaça os
valores espirituais para o reino inferior das super-estrutu
ras : o entusiástico regnum hominis degrada-se no não
a
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entusiã.stiêo e messiânico regnum. materiae. Desta
maneira o humanismo laico, agnóstico e indiferente para
com a religião (e não obstante respeitoso porque muito
compenetrado da sua pretendida a: superioridade» ) , trans
forma-se em humanismo anti-religioso, exactamente por
que quer ser integralmente a:humanístico» .
Observemos que a concepção laica e imanentista do ho
mem e da história, não só não é cristã, como nem sequer
humaní.stica, na medida em que nega o homem concreto por
um imaginário homem abstracto, auto-suficiente , absoluto.
Ora, humanismo, no sentido não puramente literário, signi
fica reivindicar para o homem toda a sua humanidade , isto
é, fazer que ele seja integralmente homem . Se é tal, não
pode ser nem sem , nem contra Deus : a firmar Deus é afir
mar o homem . A tragédia do humanismo ateu reside pre
cisamente no não advertir que o homem sem Deus (o pre
conceito nefasto de que o homem é mais se Deus não
existe) é a mais desapiedada negação do próprio homem.
A sociedade hodierna vive este drama, e por isso de novo
se põe o problema de um humanismo cristão . Negada a
participação do homem em Deus, perde-se o homem pelo
animal , a pessoa pelo indivíduo, que, como tal , tende a
a:colectivizar-se» .
O humanismo cristão é complexo e não esquematizável ,
pelo que se não pode reduzir à relação entre cristianismo
e antiguidade clássica. É: este um tipo de humanismo,
historicamente individualizável nos séculos XV e XVI,
que não logra encontrar um verdadeiro equilíbrio entre
valores humanos e verdade cristã, e que por isso corre o
risco de se reduzir à exaltação do homem através de Deus,
à glorificação da natureza humana através do sobrenatu
ral , e que, até certo ponto, tende a imanentizar-se. Ao
•contrário, um humanismo mais autênticamente cristão faz
do homem a criatura predilecta de Deus , mas sem nunca
perder o sentido criatura! ou de dependência, pelo qual
sempre o seu antropocentrismo é teocêntrico : Deus , no
princípio e no fim , não como tirano mas como amor infi
nito. F; o humanismo cristão patrístico-medieval .
Nem o humanismo cristão é apenas equilíbrio entre
cultura humana e fé divina, harmonia entre o mundo e
Deus : um tal humanismo é mais classicizante do que
cristão. Nem ainda o verdadeiro humanismo cristão, con
quanto seja fineza e aristocracia (e não é aristocracia abso
luta a santidade ? ) , é individualista e soberbo: muito ao
menos
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contrário. Mais é humanismo e mais é cristão, mais é sen
tido de participação e de solidariedade humana, exacta
mente porque é afirmação da pessoa e da personalidade.
O humanismo laico concebe erroneamente o Deus cristão
como a negação do homem . Ao contrário : o Deus cristão
não nega, antes eleva a natureza humana a um destino
sobrenatural ; pelo que, desde este ponto de vista , não só
a ideia de Deus não é alienação, mas inalienação , ou seja
o oposto. Os filósofos da alienação religiosa «imaginam»
um Deus alienante, e depois concluem, erroneamente, que
o homem , pensando e m Deus e adorando-o, se aliena
n ' Ele.

A NEGAÇÃO RELIGIOSA
E O SEU FUNDAMENTAL ANTI-HUMANISM O .
A PARABOLA DO LAICISMO E A SUA AUTONEGAÇÃO

Numa tal concepção, que, no fundo, é comum ao huma-·
nismo laico e àqueloutro declaradamente ateu (por exem
plo, o marxista ) , a religião não é senão indício da imatu
ridade deste ou daquele homem , deste ou daquele povo ,
num determinado estádio da sua evolução, superado ou
suportável num estádio seguinte, em que o homem seja
capaz de exprimir racionalmente ou cientificamente aquilo
que, na fase religiosa, pensa'\"'3. ( melhor «imaginava» )
ainda miticamente. Conclusão : a religião é mito, sempre ;
e os mitos são a ciência dos· povos infantis ou ignorantes .
O laicismo tolera-a umas vezes , outras não : tolera-a
o laicismo, digamos assim , liberal , por isso que a 'consi
dera socialmente útil para a massa ignorante, que n ão
atingiu ainda a maturidade , e à qual conforta e sobretudo
refreia (o «inferno» é um espantalho eficaz, e o <cparaíso»
uma aliciante promessa que le'\"'3. a suportar dificuldades ,
miséria e injustiça , e que assim torna mais tranquila a
vida das classes dirigentes , economicamente poderosas ) ;
não a tolera o laicismo digamos social ou marxista ( em
sentido lato) que, tendo presentes os motivos ( muito di
ferentes dos religiosos ) pelos quais o laicismo liberal ,
ainda que escarnecendo-a, a respeita ( uma «deferência»
filha da indiferença ) , considera a religião o «Ópio do povo» ,
isto é da classe proletária , a qual , enquanto tiver a «ilusão»
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de uma mítica vida ultraterrena, e de recompensa, após
a morte, não adquirirá !COnsciência da sua força nem
terá fé no poder do trabalho. Para este humanismo a aspi
ração natural de uma justiça superior e perfeita paga-se
imanentisticamente não num outro .mundo , mas na socie
dade comunista. Noutros termos : o laicismo social
não
.
tolera a religião porque nela vê um obstáculo às con
�quistas do proletariado, precisamente aquele obstáculo
que o laicismo liberal pretende manter, a .fim de que a
classe dominante nele se ampare para conservar as suas
posições de privilégio. Um e outro têm em comum a con
vicção de que a religião -é um acervo de mitos , e que viver
religiosamente é coisa de povos imaturos , e como quer
que sej a , ainda numa fase atrasada da sua evolução. So
bre esta comum plataforma, um ( o laicismo liberal ) to
lera-a como uma espécie de <cciência popular» , e defende-a
como instrumento subtil de sujeição; o outro ( o laicismo
social ) combate-a como a potência que detém o progresso
das massas e lhes impede não só o libertarem-se da sujei
ção à classe dita burguesa, mas também o conquistarem
aquela posição económica (já realizada pelas classes mais
elevadas ) , que consente aos homens como tal , uma vez
vinda pelo menos a sociedade classista , o «libertarem-se» da
religião e deixarem de «Se alienar)) em Deus , o serem ple
nitude de autonomia e de auto-suficiência, meta infalí
vel que a evolução social e científica lhes indica . Por
conseguinte , para qualquer destas duas formas de laicismo ,
e assim para o laicismo como tal , é axiomático que numa
sociedade plenamente desenvolvida , numa humanidade no
momento preciso da sua maturidade intelectual e social, não
haj a lugar para a religião tornada enfim supérflua . Pro
gresso significa, então, emancipação de Deus , ,conquista
absoluta que o homem faz de si mesmo.
Numa tal concepção que sentido e que finalidade se
podem atribuir à vida humana ? A isto deu o laicismo
mais de uma resposta, assaz em contradição entre si . Ou
melhor : há uma dialéctica interna ao laicismo, como tal ,
que o impele, sem possibilidade de escapar , para a nega
ção das suas mesmas afirmações . É a dialéctica do erro ;
o laicismo nos seus princípios essenciais ( descontados os
contributos que deu ao progresso da cultura e da civiliza
ção em geral ) , como concepção de vida, constitui um erro
espantoso : o seu humanismo é a negação do homem e do

humano.
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Concepção arreligiosa da vida, portanto, e, como tal ,
também anti ou acristã. De facto, um laicismo coerente
nega : a ) a existência de um Deus pessoal e transcendente ;
b) a imortalidade pessoal do espí.rito; c) um saber reve
lado (e assim, no caso do cristianismo, a divindade de
Cristo) ; d) a validez da doutrina d e qualquer igreja ou con
fissão (e então também a da Igreja Católica) ; e ) uma pu
nição ou uma recompensa depois da morte. Estas, para
todo o laicismo coerente, são as <cilusões>> de que se deve
libertar a humanidade . Enfim : não há um «outro» mundo,
o Regntt1n Dei; só há <<este» mundo, o regnum hominis.
Portanto : o sentido e o fim do mundo e da vida está na
própria vida e no próprio mundo. Por isso, a única verdade
é a humana ; a palavra do homem é, ela própria, criadora
da verdade . Todo o saber é ciência (positivismo ) e histó
ria ( idealismo e histo6cismo) . Neste esquema de tele
grama está o essencial do laicismo moderno, incluídas as
contradições que o destroem no acto mesmo em que ele
crê afirmar-se e conquistar-se plenamente . De facto , no
momento exacto em que a concepção laicista da vida atinge
a sua plenitude, nesse mesmo momento manifesta ela o
seu interno e essencial absurdo, toca o fundo da sua
inconsistência e autonega-se no seu contrário . É esta a
parábola que o laicismo moderno descreveu até ao fundo.
O processo de mundanização do homem IC�omeçou no
século XVI com a separação entre todas as formas de acti
vidade humana e a religião , em nome da autonomia de
cada uma delas : separação da ·ciência e da política , que
passam a ter um método e um objecto próprios ; subse
quentemente, separação do direito e da filosofia, e, por
último, separação da moral , da vida social em todas as
suas formas. Neste ponto se conclui que toda a vida do
homem - e d a humanidade global -, nas suas partes e
no seu conjunto unitário, é autónoma, independente da
religião : funda-se, desenvolve-se e constitui-se por si.
E então para que serve a religião ? Para nada , a quem
adquiriu consciência do verdadeiro sentido da história e
do homem ; sobrevive em quantos ainda não atingiram este
grau de elevação intelectual e social . O laicismo toca o
seu cume no momento em que afirma a auto-suficiência
do homem através da absolutização de uma das formas
da sua actividade ( ou a ciência, ou a filosofia , ou a arte ,
ou a moral , ou a economia, etc . ) . Já precisamente no acto
mesmo com que se diviniza , o homem se destrói : a secula41
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rização do divino e de Deus (Deus-Natureza, Deus-His
tória, Deus-Progresso, etc . ) e a divinização do homem ,
são, a um tempo, negação de Deus e do homem : atri
bui-se-lhes uma natureza que não têm e que repugna à
sua natureza . Mundanízar Deus é negá-lo, porque é atri
buir-lhe uma essência que não é a sua; divinizar o ho
mem é negá-lo ainda pelo mesmo motivo. O laiCismo , se
cularizando o cristianismo e as verdades cristãs ,· escreveu
aquela teologia nova e estranha onde se fala do homem
como se se falasse de Deus , e se fala de Deus como se se
falasse do homem . Este é o seu discurso «babélico» ; e a
nova Torre, erguida custosamente até ao cimo, mas cons
truída fora do seu centro de gravidade, caiu sobre a ca
beça dos seus construtores exactamente no momento em
que clamavam vitória.
A ·chuva de tijolos começou há cerca de um século,
e se hoje já não caem é porque todos se encontram enfim
por terra ; e também os fundamentos se encontram em
ruí.nas. De facto, se bem a consideramos , a iluminista ,
a idealista , a positivista etc . , a exaltação do homem trans
formou-se no seu vilipêndio, e a fé, numa completa des
crença : o super-homem laicista no sub-homem existen
cialista ou no infra-homem do vitalismo ; o herói laico,
respeitoso de Deus só porque o homem o pensa e de qual
quer outra coisa só porque o homem a faz , no herói de
hoje, laico também , mas que já não respeita nada por
que nada vale a pena respeitar, que já não sabe o que
deve fazer porque fazer isto ou aquilo é o mesmo : o bem
como o mal . O <<tudo é racional e nada existe superior
à razão» gerou pelo seu sentido o «tudo é irracional e não·
existe nada que pertença à ordem da razão» . Os heróis
iluministas e maçónicos cederam o passo aos existencia
listas de Sartre e Camus , para os quais matar e não ma-·
tar é a mesma coisa , de tal modo tudo é absurdo e insigni
ficante : viver ou morrer , nascer ou não nascer, o banal
e o sublime : heróis abúlicos , desmiolados, chochamente
absurdos . O sentido da vida perdeu-se, não este ou aquele ,
mas todo o sentido. <<0 homem é tudo , e n ão existe nada
fora do seu nada e do nada» .
Este desenvolvimento, aparentemente paradoxal , ·é coe
rente e legítimo. O laicismo entusiasta , dogmático e acrí
tico de «O homem é tudo, e nada existe acima e fora
do homem» foi demolido pelo laicismo crítico, que reve
lou toda a irra>eionalidade da absolutização do homem e
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todo o não-sentido da vida que, dita auto-suficiente, perde
precisamente todo o sentido. Laicismo crítico, dissemos :
mas não até ao fundo, dado que do laicismo dogmático
conserva o pressuposto de negar o valor positivo da reli
gião e mantém o fundamental ateísmo. Por consequên
cia , sobre a base comum do mundanismo e do humanismo
ateu, acaba o primeiro laicismo por colocar o homem no
lugar de Deus e por divinizá-lo, enquanto o segundo, mais
finório, reconhece que a vida fim-de-si-mesma (e toda a
história ) não tem qualquer fim sensato, mas precisa
mente porque conserva a instância ateia, acaba por negar
todo o sentido à vida e ao homem . O primeiro laicismo
deu ao homem mais do que lhe pertence e, para que a
caricatura fique melhor , tira a Deus e dá ao homem ;
o segundo nega ao homem até aquilo que lhe pertence
sem o dar a ninguém . E assim nada sobrevive : nem
Deus, nem o homem . E a vida ? Espera ser reconquis
tada contra o laicismo : somente depois de ter reencon
trado Deus , para quem o seu dinamismo integral a im
pele, poderá descobrir o sentido e o fim de si mesma , e
recuperar aqueles valores humanos contra a ilusão lai
cista de melhor os salvar e garantir, ligando-os à sua
fonte comum, que é Deus , valor absoluto .
A ilusão deslocou-os do laicismo iluminístico-liberal
para o marxista-social , filosOficamente inferior ao pri
meiro, de que é legítimo subproduto . O laicismo liberal ,
àparte os seus notáveis contributos como pensamento crl.
tico e movimento cultural , ficou um fenómeno de <Csalão>> ,
de «clUbe>> , de c<loja» , de corredores parlamentares e de
círculos ditos intelectuais e académicos ; de convi·cção, mas
também de snobismo, de pose, e sobretudo de des.con for
tante superficialidade e insulsa retórica ; o laicismo social
é, ao invés , hoje (pela primeira vez na história ) , um fenó
meno de massa , que, por conseguinte, se situou nas fábri
cas e nas oficinas, conquanto possua os seus snobismos
e snobistas em algum aristocrata arruinado e em alguns
intelectuais de comício. A sua consistência filosófico-dou
trinal não resiste à crf.t ica , ainda que contenha um núcleo
de verdade ; a sua força prática e a sua influência social
são importantíssimas . Postos e aceitos os princípios do lai
cismo tradicional , o de tipo marxista é a sua forma mais
coerente e, digamo-lo também, mais impiedosa e sincera .
Se o destino do homem se cumpre inteiramente no de
curso da sua vida, e se o sentido último da humani dade
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é todo e tão-só imanente ao devir histórico ; se o homem
é aquilo que se faz no mundo e vale por este seu fazer-se ,
resulta que todos os homens têm direito a relizar na
terra os fins próprios do homem , dado que eles são exclu
sivamente terrenos . Tal direito não se reconhece em abs
tracto ( como faz o liberalismo ) , mas em concreto, isto é,
agindo de modo que todos se encontrem na coüdjção de
o exercitar . Bsta condição primeira e determi n ante ·
e , como tal , não uma condição, mas deveras uma c a usa
- é a :económica ; pelo que o valor máximo, a estrutura
autêntica , é a ((material » . O fim do homem �consiste em
realizar a melhor sociedade do trabalho (de tipo indus
trial ) , na qual possam ser satisfeitas todas as necessida
des . Assim, o laicismo liberal , através das antíteses por
ele geradas , do laicismo social , cai desde o plano dos va
lores espirituais no do valor económico ou material , de que
os outros são supra-estruturas . A queda era inevitável :
qualquer forma coerente de laicismo é já, ainda que
apenas impHcitamente , materialismo. Destarte todo o sen 
tido verdadeiramente humano da vida , a sua significação
significante, fica perdido também no laicismo social , por
que j á se encontra perdido no laicismo como tal .
Impõe-se por isso salientar que o laicismo social de
tipo marxista possui uma força que falta , totalmente, ao
d e tipo iluminístico-liberal . Este último atingiu uma posi
ção crítica mais avançada e madura no momento em que
conquistou a •consciência de que o homem , confiado a si
mesmo e à sua essencial e total historicidade, se afunda
no nada de que emerge ; conclui , por conseguinte, que,
posto e aceite o imanentismo, todos os valores são ((mitos»
e todas as soluções apenas aparentes : não há nada sério
e tudo é H.cito. Indubitàvelmente que esta posição critica
envolve o mesmo imanentismo marxista que , confron
tado, resulta de uma posição atrasada e acrítica , precisa
mente pelo seu optimismo : confiança no progresso fatal
e na infalível felicidade do homem num futuro histórico
absolutamente seguro; mas, envolvendo-o embora e fa
zendo aparecer nele ( como efectivamente é) uma doutrina
do passado (da época do imanentismo optimista e con
fiante ) e não do porvir, fica-lhe todavia claramente in fe
rior no terreno prático, precisamente na medida em que
o laicismo social possui uma instância nova a faz�r valer
( a social ) e ainda uma confiança dogmática em si mesmo
e uma fé absoluta no porvir, mercê de uma sociedade me44
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lhor e perfeita na qual o homem realize todas as suas
aspirações . Ora é evidente que, do ponto de vista prá
tico, não pode ter qualquer poder de captação uma dou
trina, qual o laicismo não-marxista, que n ão possui já
qualquer fé na construtividade e positividade do princípio
que defende ( o imanentismo, a validez totalmente e tão-só
histórica do homem e dos valores humanos ) : está fatal
mente conden ada a esterilizar-se no cepticismo e na retó
rica do seu niilismo. Ao contrário, tem um mordente de
grande eficácia , uma ideologia que se apresenta como a
única construtora e transformadora da comunidade hu
mana , tanto mais que o marxismo considera o imanen
tismo iluminístico-oitocentista como um produto intelec
tual tipicamente ((burguês» , que hoje, com o se11 des fecho
céptico, revela a sua irreparável decadência e ineficácia .
Por conseguinte, é desigual a luta entre as duas ideologias
Iaidstas : uma, encontra-se intelectual e pràticamente
exausta, tendo-se esterilizado no momento polémico e pura
mente negativo, j á sem fé e sem um valor em que acre
ditar ; a outra , que crê com absoluta segurança numa
humanidade socialmente melhor (o que constitui , em ver
dade, uma aspiração real do homem ) tem uma fé e um
ideal, que a tornam eficaz . Pode isto experimentar-se sobre
o terreno político : a propaganda da .chamada democracia
liberal, enfim decadente, céptica e bizantina , possui es
cassa eficiência , enquanto a comunista , sustentada por um
<<mito» , continua poderosa . Certamente que é um mito
e nã o é uma ideia ou uma verdade ; sim , mas o laicismo
liberal é consciente de que o laicismo em si mesmo (o ima
nentismo) é um mito ; ao invés , o marxismo crê que o seu
mito é a verdade ; e até que se tenha consciência da
miticidade do mito, o mito é a verdade . A luta entre a s
duas formas do laicismo está já decidida : a primeira está
destinada a cessar como força viva da cultura e da vida
político-social ; hoje, de facto, sobrevive a si mesmo e
constitui um fenómeno de decadência, puramente acadé
mica e <<doutorab .
A força vital a opor ao marxismo tem de ser por con
sequência, uma outra : uma concepção de vida e por
tanto uma ((metafísica» , não laicista mas cristã. De fado,
as forças cristãs-católicas ( mais dos princí.pios que dos
homens ) são as únicas que se opõem eficazmente ao m ar
xismo ; e o laicismo não marxista opõe-se-lhe com eficácia
na medida em que sobre o terreno político nelas se apoia
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pouco de força que imagina ter, recebe-o daquela con
cepção de vida, .daquela metafísica fundada no princípio
da transcendência, que julgava ter sepultado e ,que, por
outro lado, ao menos por despeito (o impotente é sempre
despeitado, mesquinho e mexeriqueiro) , continua a com
bater , em nome dos ;([ideais» laicistas, que ele próprio
destruiu com a autocrítica do prindpio de imanência. Posto
isto, aqueles valores humanos e humanísticos, os valores
espirituais, que o laicismo julgava iludidamente fundar
melhor sobre a imanência historicista e .naturalista, e que
ora resultam absolutamente infundáveis sobre este prin
cípio ( tão verdadeiro é que o laicismo se dissolveu no
cepticismo, no problematismo e no niilismo do «não existe
nada de sério» ) e que são radicalmente negados. pelo mar
xismo, s6 podem ser recuperados numa concepção não laicis
ta da vida , qual é a cristã. Somente ela constitui uma dou
trina válida para contrapor ao marxismo, adequada à salva
ção do homem e dos valores humanos ; ela e só ela garante
a validez do humano, dado que não prescinde de Deus
e da revelação, isto é, se opõe ao marxismo como tal .

O «ABSURDO:& DO MAL
CONSISTE NA NEGAÇÃO DO HUMANO

Numa concepção de vida achatada ao nível da terra ,
tornada opaca e incompreensí.vel precisamente porque
constrangida a encontrar a sua plena inteligibilidade apenas
no devir histórico, onde o homem em vão absolutiza a
sua relatividade e aimagina» uma auto-suficiência que a
sua ·contingência exclui , a dor e as insuficiências humanas
não têm nenhum sentido positivo. Não sem motivo têm
todas as concepções laicas da vida (e, em geral , imanen
tistas e mundanas ) tentado sempre negar o positivismo
da dor considerada como uma deficiência ou uma debili
dade não inerente à natureza humana como tal, mas pe
culiar a um estádio do seu processo de aperfeiçoamento mo
ral , ou do seu desenvolvimento lógico ou histórico, e des
tinada a ser eliminada num estádio futuro, coincidente com
a sua perfeição, com a plenitude da sua autonomia e liber
dade, com o domínio completo sobre a natureza física ,
submetida ao poder da actividade humana, mercê do pro-
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gresso filosófico ou científi�Co, que ao homem fornece novos
instrumentos de domínio externo e interno e de transfor
mação. Este ideal do regnum hominis , indicado por Fran·
cisco Bacon, foi perseguido pelo humanismo moderno ;
antonomia incondicionada da vontade, conquista do mundo
e poder sobre o mundo : coisas e sempre coisas ; «huma
nismo» que é , no fundo, a:coisismo» , e portanto não huma
nis-mo. O mito de que a filosofia, a ciência e a polí.ti.ca,
postas de acordo e servindo-se entre s i , através de des
cobertas, reformas e leis, possam um dia, infallvel
mente, eliminar misérias e dores, e construir a república
da felicidade perfeita, é constante desde o fim do sé
culo XVI . E teve o seu cume de ingénua euforia no ilu
minismo, no positivismo, e hoje no comunismo.
Que adverte o laicismo, quando com premeditada
confiança afirma que existirá uma humanidade, obra ex
clusiva do homem, na qual a dor, o mal , o sofrimento,
a «opacidade» do não-ser serão eliminados ? Adverte que
a dor é o seu pior inimigo, e isso que se deve denunciar,
direi, gritar, ou seja que o homem é grandeza mas é tam
bém miséria, capaz de aperfeiçoamento mas insusceptível
de ser a perfeição ; que é positivismo, mas que contém
limites, que não é absoluto : que não é Deus. A dor é
uma acusação tremenda : o laicista adverte-o, e rebela-se
tentando arvorar o «espírito forte» , o «estóicm> , o «ena
morado do destino>> , o «excepcional» , o «herói » , o «super
-homem» , etc. Sobretudo protesta contra a dor moral ; é
arrependimento, remorso, amargura, angústia. O laidsta
dirá com Spinoza que estas são «fraquezas» da mesma
natureza que o perdão, e que · o «sábio» não chora e não ri ,
não se arrepende e não perdoa, não de-ve sofrer . Eis que
assim o dever-ser do sábio laico reside na eliminação da
dor, e de todo o sofrimento , incluindo o físico, em supor
tá-lo até conquistar o hábito da insensibilidade, no resgate
do homem destas fraquezas transitórias . Mas a dor está
sempre al., em cada passo e ·cada palpitação, a recordar ao
homem que, sem dor, não seria homem , mas um outro
ser. Nietzsche, de facto , pensou no «super-homem» , que se
situa além da humanidade do homem .
Mas eis que também desta vez o laicismo, pela sua dia
léctica interna, se pôs em dificuldades : a) a dor é tempo.
rária e a humanidade futura ignorá-la-á ( laicismo opti
mista) ; b ) a dor é ineliminável e faz com que o homem seja
sempre e só miséria (laicismo pessimista ) . Estas duas
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posições antitéticas arrancam do pressuposto comum de
que existe o homem , e de que assim só existe o saber
humano desacompanhado do divino ; daqui, a ) o laicismo
optimista julga eliminar o «irracional» da dor na con
cepção dialéctica ( Hegel e os hegelianos ) , sobre cuj o des
fecho s e fundará uma humanidade perfeita ; b) o laicismo
pessimista aceita-o como o ineliminável irra.cional absurdo
que torna absurda a vida ( algumas formas de existencia
lismo ateu) . Mas , precisamente nisto de confessar a sua
impotência para explicar a dor (e, em definitivo, o mal ) ,
declara o laicismo a sua falência e proporciona-nos a
prova de que o homem não é auto-suficiente, ou de que
a instância religiosa e teísta brota da sua mesma estru
tura ontológica, é imposta ao homem por ele próprio ,
ou seja pela sua própria natureza interior e profunda.
Negado o pecadv original , o mal e a dor não têm qual
quer explicação. E não está aqui toda a verdade cristã :
a d or é consequência do pecado e constitui a negação d o
homem, mas é também positivismo , enquanto se cons
titui poderoso meio de resgate, formidável possibilidade
de salvação.
Santo Agostinho escreve que quem crê em Deus <<chora
e ri » , é homem em toda a sua human idade ; o sábio laico,
que não crê em Deus, não sabe ·chorar e não sabe rir :
sabe tão-só ou soberbamente ( nesciamente ) rebelar-se, ou
outro tanto, desesperar-se nesciamente . o laico soberbo
de ontem vale o laico desesperado de hoj e ; ambos revelam
a sua derrota face ao absurdo de uma vida incompreensível
porque tão-só terrena, não humana porque apenas, dema
siado, desoladamente humana, e assim sempre ao ponto
de renegar o humano nas duas opostas evasões do «su
per-humano» e do «sub-humano» , nas quais o desfecho é
idêntico.
CRISE DE FUNDAMENTO
E NECESSIDADE DE ABSOLUTO

A crise que afecta o mundo moderno e contemporâneo
é crise ·de fundam.ento, de um fundamento absoluto da
verdade e dos valores humanos ; «ruptura» entre Deus e
o homem . A sociedade hodierna , exceptuando núcleos iso
lados , encontra-se «desintegrada» , é uma sociedade de
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homens intelectual e moralmente desintegrados : falta-lhe
a unidade fundamental . Esta falta é também advertida pe
los responsáveis por tal desintegração . Daqui a reconhe
cida necessidade do absoluto, que o pensamento moderno,
a começar no século XVI, pensou poder dispensar ou
substituir, absolutizando os valores humanos válidos como
tais , mas , como tais, sempre necessitados de se fundarem
sobre o absoluto, ou de o testemunharem . Mas este abso
luto constitui o obj ecto próprio da metafí.sica ; então, o
mundo moderno j ulgou que podia dispensá-la. Aquilo que
a filosofia chama absoluto, com .mais gravidade e sem
possibilidade de equívocos, a teologia �c hama Deus ; ainda
uma vez a ilusão do pensamento laicista se r·evela com o
j ulgar poder prescindir de Deus . Perdido Deus , perdeu-se o
homem , o fundamento do homem e o seu fim supremo. Sem
Deus, a vida humana despedaça-se e dispersa-se , desinte
gra-se . A carência de absoluto, hoje, é carência de Deus,
após a queda de t antos e tantos mitos .
Mas que é a metafísica ? Que metafísica se pode , a se
guir ao pensamento moderno, construir cdticamente ?
Metafísica é surpreender e penetrar o sentido profundo
e integral do real ; é pensar em altitude e profundidade ;
é apreender a consistência da nossa existência ; é a sonda
gem do sentido absoluto e último de toda a nossa vida
espiritual ; é a solução integral do problema integral da
existência inteira . Enfim : o saber metafísico é aquele
pelo qual se atinge a inteligibilidade profunda do nosso
existir e conhecer e querer , da realidade espiritual que é
o homem ; é aquele pelo qual se dilucida tudo em nós .
Por isso, saber , metafisicamente, quem e que c oisa é o
homem , é saber a «verdade» do homem , a verdade (rea
lidade) que é o homem . Eu sou , e, por aquilo que sou ,
sou verdadeiro : qual é a verdade «eu sou» (e é todo o
homem e todo o existente) ? Necessidade de .funda
mento é necessidade de verdade ; nunca como hoje houve
tanta necessidade de verdade , porque nunca , talvez, o ho
mem este·ve tão lon ge dela, e portanto privado da
verdade , inteligível para si mesmo . Há carência de luz ,
de uma zona de luz , que ilumine e aqueça , que sej a «luz
intelectual plena de amor» . A metafí.sica de que necessi
tamos é a metafísica da verdade.
O pensamento moderno , no seu filão central - racio
nalista-imanentista - que culmina no idealismo transcen
dental, julgou que o pensamento humano , ao qual é ima49
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nente a verdade e toda a verdade, é o fundamento
último e a clareza total de si para si mesmo : o pensa
mento, na sua racionalidade imanente, é todo o real , é
transparência de si para si . Com isto, o imanentismo
identifica o problema do conhecer (e o conhecer) com o
problema do «ser do conhecer» , isto é , .com o problema da
inteligibilid�de metafísica (do fundamento) do mesmo
conhecer. Noutros termos , assimilou ( e o esforço. progres
sivo do pensamento moderno é a tentativa de atingir a
assimilação completa ) problema da metafísica e problema
do ·conhecer, metafísica e lógica , e dissolveu o problema
da verdade, obj ecto interior do pensar , no pensar subjec
tivo. Com isto, absolutizou a actividade própria do conhe
cer, o pensamento subjectivo como tal ; aboliu a transcen
dência , Deus , e , com Deus , o �problema primeiro e últi
mo da metafísica. Hegel é o filósofo do sistema absoluto
da razão absoluta , imanente ao mundo : «O mundo» ( o
cosmos ) -é o mundo da razão, e a razão é o mundo fe
chado e conclusão em si e por si . O pensamento não tem
limites, enquanto os limites que ele põe a si mesmo , preci
samente porque postos e reconhecidos pelo pensamento,
são por ele ultrapassados : a transcendência é fictícia , posta
pelo mesmo pensamento, pelo que é o mesmo autotrans
cender-se do pensamento e assim imanência ; é falsa por
que não é transcendência . real , que ultrapassa absoluta
tamente o pensamento e é por isso independente, mas
transcendência aparente, enquanto o pensamento a re
solve em si mesmo, no seu processo: não indica os limites
do pensamento, mas é ela própria I('Onstitutiva do absolu
tismo do pensar . Ora é evidente que só com um acto ra
cional a razão se pode reconhecer absoluta : o sistema he
geliano da razão absoluta ·é o sistema da razão irracional .
No fundo de todo o imanentismo ( seja ele racionalista e
idealista , positivista e materialista ) existe um paralo
gismo : .identificar a necessidade de absoluto , i ntrínseca ao
pensamento humano, com a posse do absoluto, aspi
ração sempre actual e sempre ineficaz por parte do ho
mem. Ora , exactamente pelo facto de o pensamento ser
«necessidade» de absoluto, «não é>> o ahsoluto, que o
transcende e o funda ; assim, enquanto pensamento capaz
de verdade, constitui testemunho do absoluto e de Deus .
A identificação do conhecer humano com o absoluto,
da verdade inteira com o pensamento no seu devir, do ser
com o pensar e com o acto de pensar, resultou fatal ; levou
·
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à absolutização do homem : primeira sepa;ração entre o

homem e Deus , e, depois, resolução de Deus no homem
ou divinização do homem : Deus-Homem suplantado pelo
Homem-deus . A antropologia volveu-se teologia . Assim,
o Deus do mundo moderno ficou a ser a Ciência ( ilumi
nismo e positivismo) , a Humanidade ( humanitarismo) , a
Filosofia ( Hegel } , a Economia ( Marx ) , a Hist6ria
( Croce ) , etc . , sempre um ídolo, um mito terreno e laico,
chamado a substituir Deus . O profano substituiu-se ao
sagrado, vestindo-lhe o traje, o mundo e os homens substi
tuíram-se a Deus : uma verdadeira subversão da ordem
racional . E assim, com Deus , se perdeu também o homem ,
com a sobrenatureza, a natureza. A razão, fora da luz da
verdade e da sua ordem, criou o mito de si pr6pria, e ,
absolutizada, perdeu-se na irracionalidade da auto-abso
lutização. Perdido o sentido divino da verdade e o sentido
de Deus e da religião, perdeu também o respeito de si
mesma : e caiu na «superstição» , na auto latria, na ado
ração de tudo o que não é Deus .
Ora, adorar como ' Deus aquele que não é Deus , é
coisa que pertence à mentalidade primitiva . Quem se nega
a reconhecer e a amar a Deus , fatalmente reconhece e ama
um feitiço : as épocas e os homens pouco religiosos são os
mais supersticiosos e id6latras . E idolatria implica neces
sàriamente fanatismo : Deus é um, mas os ídolos podem
ser infinitos e todo o homem se fabrica o seu. E fana
tismo impli,ca intolerância : todo o homem crê que é
absolutamente verdadeiro o seu fdolo, e nega a verdade
dos outros ; e intolerância implica violência e guerra de
ídolos contra ídolos, de fanáti:cos contra fanáticos ; e ,
assim, falta de respeito recíproco, negação da liberdade
e , por conseguinte, da pessoa . A id6latra sociedade mo:
derna (o laicismo é sempre idolatria porque põe os valo
res terrestres no lugar de Deus ) é fanática e intolerante
- de uma extr.ema intolerância. Perdeu o sentido da com
preensão e da solidariedade porque lhe falta o sentido
da solidariedade em Deus, fundamento absoluto e neces
sário de todas as formas de solidariedade humana .
É evidente que não dizemos que os valores humanos
são falsos ou ilus6rios ; dizemos simplesmente que não
são o ·valor absoluto, que a todos funda e a todos trans
cende incomensuràvelmente. Não negamos a validade dos
valores humanos (isso seria negar o positivismo do ho
mem ) , mas rejeitamos a sua irracional e irrazoável extra51
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polaç ão em valores absolutos , isto é auto-suficientes .
Assim, se bem se considera, s ó restituindo aos valores
humanos o seu grau de validade (à verdade humana o
seu grau de verd ade) , é possível recuperá-los ·na sua
autenticidade, restituí-lçs a si mesmos , resgatá-los da
miticidade em que os tor-na vãos a deificaçã o, da degrada
ção em que os precipita quem os idolatra . Só contr a o cien
tismo se p ode recuperar e resgatar os verdadeiros. valores
da ciência, só contra o es teticismo os da arte , contra o his
toricismo os da história , contra o econ omi smo os da eco
nomia, contra o filosofismo os da filosofia , et·c . Somente
assim, ·contra o ps-eudo-teologismo do pens a mento mo
derno, se pode reconquistar o sentido da verdadeira teo
logia ou da ciência de Deus , que é a nossa única e autên
üca sabedoria . Dizemos , enfim, que o homem não pode
servir de alicerce ao homem, e que tod a a ordem humana
e natural tem o seu fundamento absoluto e o seu fim
supremo numa Ordem (Deus ) que a trans.cende e ultra
pass a ; e só ela a torna válida e a salv a . Está em Deus e só em Deus - a inteligibilidade radical ( metafísica) da
vida espiritual , e, por isso, também o sentido da histó
ria e da natureza . Daqui a necessidade do absoluto :
reconquistar em Deus a nossa autenticidade de homens .
Deus é a clareza d o homem ; Deus , cuja existência o ho
mem conhece, de quem é a imagem e de quem tem na
mente uma presenç-a que é 6 seu lume de verdade . Tam
bém nos registos da consciência todo o homem sente e
quase p res sente que só no sacro mistério de Deus é ( será )
a sua clareza definitiva e total . Necessidade do absoluto
significa sentir que só Deus p ode dar um sentido à pala
vra destino, enquanto dela faz uma «destinação» ; que
só nele tem um significado necessário e eterno a nossa
existência contingente e temporal .
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A CRISE
DA CIVILIZAÇÃO O CIDENTAL

A CRISE COMO RUPTURA DAS DUAS TRADIÇOES
E A PEREMPTORIEDADE DA SOLUÇÃO INTEGRAL

As considerações críticas feitas no capítulo precedente
sobre laicismo e humanismo laico, que pois significa ateu,
propõem à nossa atenção o tão debatido problema da «crise
da civilização ocidental» . Problema complexo, que, segundo
um ponto de vista, leva a conclus0es opostas . De um lado,
se a civilização ocidental Se identifica com a tradição cul
tural ( crítico-científi.ca) tal como se veio desenvolvendo
desde o Renascimento até hoje no seu filão principal racio
nalista-imanentista, dado que este se considera o único
depositário dos seus ideais e da sua verdade, compreendi
das as cristãs secularizadas, resulta que a crise é total e
irreparável ( assim, mais do· que crise, é decadência) , en
quanto a ruí.n a do humanismo laico é a ruína própria de
todos os valores humanos e da civilização por eles consti
tuída. Segundo este ponto de vista tem o marxismo r azão
para dizer que o homem marxista é o «homem novo» de
uma «sociedade nova)> , que exprime uma «civilização
nova» ; e por sua parte, o imanentismo desencantado e
pessimista, nada confiante na ideologia comunista (que
considera um «mito» como tantos outros ) , tem também ele
razão para concluir que, uma vez fundado o humano sobre
si mesmo, não se escapa ao nada do valor de todos os valo
res, ao o: não existe nada de sério» : tudo é dastro» e o ho
mem «Uma paixão inútil» , .como escreve Sartre. Por outro
lado, se o pensamen,to laicista não é a essência da civiliza
ção ocidental, na medida em que esta, na sua unidade espi53
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ritual , n ão é apenas constituída pela tra·dição crítico-cien
tífica, mas por ela e pela tradição religiosa ( hebraico
-cristã) , ao ponto de que, rota a sua unidade - que é a
unidade espiritual da Europa - a tradição cri1ica perde
e arruína aqueles valores humanos que crê afirmar melhor
contra ou separadamente da tradição religiosa, resulta que
não está em cccrise» a civilização ocidental, antes está em
decadência e em ruína aquele humanismo laico que, afas
tando a tradição crítico-científica daquela outra religiosa
( na ilusão de fundar e salvar os valores humanos e o
mesmo homem contra ou sem Deus) , provocou a «rup
tura» (a «crise» , precisamente) entre as duas tradições ,
comprometendo e perdendo, por isto, a unidade espiritual
do Ocidente europeu . Neste sentido, então, a crise da civi
lização ocidental resulta ser um acontecimento passageiro
- a crise de uma civilização -, ligado ao acas o ou à
agonia do humanismo laico.
Muito bem, - mas seria em extremo simplista con
cluir que então tudo ·corre bem e que n ão há motivo para
nos preocupa rmos com o que quer que seja. Evidente
mente que n ão é assim. Não constitui, de facto, motivo
de regozijo, e, muito menos , de tranquila segurança, a
decadência do humanismo laico, se a sua ruína se pro
cessa dentro da ruína dos valores humanos ; n ão cons
tituem de fado, soluções da própria crise a redução do
humano ao ccmaterial» , ou a negação do homem para afir
mar tão-só a positividade de Deus . Assim como é «crise»
a «ruptura» provocada pelo humanismo laico entre a tradi
ção crítico-científica e a tradição religiosa, assim é «crise» ,
ainda, a «ruptura» oposta , provocada pelo super-teolo
gismo (como tal , também ele anti-humanista e não cceu
ropeu» ) , que separa a tradição religiosa da tradição crí
tica, e ignora e nega esta última . Também esta crise, den
tro da crise e ·consequência dela, se mostra em acto : aque
les escritores ou teólogos cristãos , quase todos mais ou
menos influenciados pelo protestante Kierkegaard, que
aceitam a desvalorização dos valores humanos, negam a
validez da razão e de todas as verdades racionais, a efi
cácia da vontade e de todos os valores morais , e, que de
pois de haver negado o homem, julgam tê-lo colocado , re-·
duzido a zero, na -condição de poder receber a graça divina
e �assim de «saltar» desde o seu nada ao todo de Deus ,
opõem à crise provocada pelo super-humanismo essoutra do
super-teologismo. O desfecho é idêntico : a ruptura en54
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tre o homem e Deus : ou o homem sem Deus, ou Deus
sem o homem; ou um racionalismo irracional, porque é
contra a razão negar Deus, ou um fideísmo também
irracional, porque é contra a razão negar a própria razão
e a verdade racional (humana) . Estes ( Chestov, Barth,
Marcel, etc. ) não reparam que não se salva a fé sem
se salvar a razão, e que negar a validez da razão {prin
cípios , verdades, valores humanos) é negar, também, a
verdade da fé. Assim como o super-humanismo ateu perde
os valores humanos ao negar Deus e as verdades revela
das, assim o super-teologismo perde Deus e a fé ao negar
os valores de razão e a razão de valor. Estes desservem
de facto a causa do cristianismo ( o ortodoxo Chestov, o
calvinista Barth, o católico ·Marcel ) e, por conseguinte,
também a da civilização europeia, que é cristã. No fundo,
o super-teologismo ou fideísmo puro assume, repete e con
firma a decadência do humanismo laico, isto é, a ruína da
tradição crí.tico-científica.
Ora o .problema n ão consiste em sancionar esta deca
d�ncia, ratificá-la e, sobre o nada do homem, formar um
belo «salto» para Deus, o que é absurdo, porquanto o
nada só pode saltar no nada e n o abismo ( é a conclusão,
por exemplo, de Heidegger e de .Sartre, que representam
a extrema decadência do super-humanismo) mas em re
cuperar toda a positividade do humano, dos valores espi
rituais, perdidos pelo humanismo laico, que os arrancou
do seu fundamento (Deus) , os desenraizou do Ser. Isto
é, o problema consiste em restabelecer a harmonia e a
simbiose, direi, da tradição erí.ti.co-ci.entífica (valores
humanos ) e da tradição religiosa, a fim de reconstituir a
sua unidade. De outro modo, negados os valores humanos
( conclusão ·comum ao super-humanismo e ao super-teolo
gismo) , empunhando o nada do homem e o absurdo de
uma fé num Deus absurdo (posição típica do super-teo
logismo e do fideísmo) , que fica do espírito e dos valores
espirituais ? Nada. Em tal caso, o materialismo marxista
tem o campo livre e a batalha vencida · : não poderemos
considerá-lo errado quando reduz o espírito e os seus valo
res a super-estruturas da estrutura económica da socie
dade burguesa, condenada à morte pela evolução social ,
e quando afirma que a religião e Deus são uma «alien a
ção» do homem, que cessará com o advento da sociedade
homogénea . Que lhe opomos ? O lançarmo-nos num com
promisso qualquer para abafar a urgência da solução do
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problema social, com a esperança de lhe arrancar das
mãos a melhor arma e privá-lo assim da sua eficácia prá
tica ? Mas como realizar este compromisso de qualquer
modo essencialmente. diverso do do marxismo, se · não re
cuperarmos a validez objectiva dos valores espirituais, se
não reconquistarmos o espírito, e Deus é Espírito ? Ou nos
contentamos em compor o melhor possível esse problema
do mesmo ponto de vista marxista, isto é, aceitando ( sem
o dizer) que o económico é a única estrutura humana,
e que assim, para ·combater o marxismo, nos fazemos mar
xistas na concepção de vida, ,contanto que os nossos egoí.s
mos fiquem assegurados, os argentários salvem os seus
negócios e os politiqueiros as suas altas ideias democrá
ticas, e com elas a sua carreira, e que outrossim propor
cionemos aos clérigos traidores «profundas» meditações so
bre as (<instâncias» políticas e sociais ? Que a razão não
vale para nada e que as verdades racionais são, todas elas ,
«convencionais» , e o homem um nada, também , mas que,
graças à fé, «salta)) em Deus ? Está aqui tudo o que a
Europa ocidental sabe dizer contra o comunismo, com o
apêndice de uma pitada retoricamente messiânica de demo
cracia política ? Bem, se assim é, a batalha está decidida
e não nos resta mais do que aplaudir o vencedor pela sua
vitória, aliás facilitada pela decadência e estupidez dos
europeus. A tal ponto se torna sempre mais ·nítida a posi
ção a tomar contra os ·compromissos equívocos e as solu
ções ilusórias : recuperar o humano do homem e, -com
ele, Deus , enquanto é no humano que a fé se insere, e é
ele, naquilo que contém de objectivamente válido, que,
intrinsecamente, prova (não somente exige) que Deus
existe e é a fonte de toda a verdade e d e todo o valor.
Por isto é o espírito o primeiro ; e Deus é Espírito, cria
dor de espíritos, de quem os objectos próprios não são as
coisas, mas as verdades pelas quais as coisas são «ver
dadeiras» .
Eis porque não nos podemos alegrar que hoje se
encontre em ruínas o humanismo laico, até que tenham
sido restaurados aqueles valores humanos que ele arrastou
na sua ruína, e se tenha recuperado todo o contributo posi
tivo de que se enriqueceu a tradição crítico-científi,ca ; e
isto significa simplesmente recuperar o espírito e os valo
res espirituais, o humanismo verdadeiro. De outra parte,
tal não é possível sem se restaurar dentro deste huma
nismo, e contra o humanismo laico, a tradição religiosa
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cristã na única verdadeira das suas formas que é a
católica, a fim de se recompor a unidade das duas tradi
ções , constitutiva daquela unidade espiritual em que con
siste e pela qual pode existir ainda uma civilização euro
peia, vazada numa forma histórica nova e original , de
hoje ( não de ontem ) , melhor, de amanhã . Nela, todas as
instâncias, mesmo as formuladas pelo comunismo, pode
rão encontrar a sua satisfação, à altura do espírito, do
verdadeiramente humano, que, quando o é, singelo e
autêntico, se conhece ( com o intelecto) e se reconhece
( com a vontade ) filho de Deus criador , incarnado em
Cristo , que vive no magistério da Igreja de Roma. Só esta
posição integral comporta uma s o lução integral da crise
da civilização ocidental ( que é «crise» do homem» , en
quanto recompõe a unidade do humano e do divino, e sana
a <<crise» mesmo na sua raiz. Elimina, de facto, a <<run
tura» entre o homem e Deus , entre verdades humanas e
verdades divinas , entre tradição crítica e tradição reli
giosa, acima do unilateralismo de todos os super-humanis
mos anti-teológicos (e miseramente teologais) e de todos os
super-teologismos e fideísmos anti-humanísticos e anti
-racionalistas : fora) deveras, do materialismo marxista,
de quem, no entanto, é chamada a satisfazer, do ponto
de vista supremo do espírito, a exigência social , não com
compromissos equívocos, mas de um modo integral, como
é exigido por um humanismo e por um cristianismo tam
bém integrais .

ou

POSIÇ ÃO CLARA DO PROBLEMA DA CRISE
E DO PROBLEMA DA VALIDADE DOS VALORES

Não é de hoje o falar-se com acentos apocalípticos
sobre a crise da civilização ocidental e do seu ocaso defi
nitivo. Foram os escritores alemães de · oitocentos_, e daí
para cá, que se consagraram na profecia da ruína ; e isto
se verifica todas as vezes que a Germânia é derrotada .
Para eles, evidentemente, a civilização alemã - <<Íaus
tiana» e «prometaica» - é toda a civilização (europeia
e não europeia) ; pelo que, todo o colapso da Germânia
coinci-de .com o da civilização e preludia o juízo uni
versal . Daí os anúncios messiânicos , às vezes extrava57
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gantes e todos empenhados na criação de um novo «mito» ,
nos quais possa a Germânia reencontrar a força do seu
renascimento, e com ela a da civilização, mesmo à custa
de que sofra, de facto, a essência da verdadeira civili
zação ( 1 ) . · Este modo de se conceber a crise e as suas
possíveis soluções exerceu uma enorme influência sobre
o resto da cultura europeia, que desde o fim de · setecen
tos se esforça por atingir a libertação do acomplexo:a
da Germânia e do Estado prussiano. O «pessimismo»
alemão, de facto, consequência de dois colossais desas
tres em menos de quarenta anos, condiciona o modo
de conceber a ·Crise da civilização ocidental . Ora é evidente
que, se tal acrise)) significa o afim)) não só da civilização
nas suas manifestações históricas , mas também dos valo
res que ela exprimiu durante milénios ao longo do seu
processo histórico, impõe-se concluir que hoje somos ho
mens de pouquíssima ou nenhuma fé. Só se pode temer
tanto a ·Catástrofe quando se está persuadido e conven
cido de que n ão existem verdades universalmente válidas
e valores perenes, cuja perenida:de , através da história e
da mudança dos tempos , é precisamente a garantia da con
tinuidade e da positividade da própria história. Neste caso t
por isso, o problema da crise de uma civilização, qual
quer que seja , não tem sentido ; está aí tão-só o problema
da passagem de uma contingência histórica a outra, o que
constitui simplesmente a determinação de um evento ine
rente ao mesmo processo histórico. Mas a crise da civili
zação ocidental tem iní.cio precisamente no momento em
que se começa a duvidar de que o homem possa conhecer
verdades objectivas , para depois se lhe negar sem mais, o
conhecimento ( agnosticismo) e , por último, a existência,
concluindo que verdad e e valores são um produto da acti
vidade do espí.rito humano numa ·determinada época, ope
rantes e válidos para a época que caracterizam, e log0
arquivados ou dialecticamente «superados)) pela época
histórica seguinte, que forja outros novos, também
temporários e contingentes. A ·falta de fé ( intuitiva e
imediata ) ou da certeza racional (reflexa e mediata) na
validade dos valores , uma vez historificados ao ponto de
deles se fazer um puro produto do processo histórico e

(A) Ver apêndice no fim do capítulo.
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de serem negados como verdades super-históricas , que não

obstante se manifestam na história através da actividade
do espírito humano e na medida em que este .nela parti
cipa, é a tomada de consciência da crise da nossa civili
zação (o conhecimento das consequências a que leva a
historificação do valor ) , constituindo hoje a causa de tan
tos temores fingidos ou sinceros. Também o temor e o
pessimismo são devidos à convicção de que o histericismo
absoluto (pelo qual também o ser de todo o ser é de for
mação histórica) impõe que nada possa ser objectivamente
fundado e garantido : aquilo que .foi válido ontem pode não
o ser hoje, aquilo que foi verdadeiro uma vez pode não o
ser agora e sempre, consoante o princípio de que toda a
verdade é de formação histórica, o produto da evolução
da consciência, também ela produto histórico. Assim a
interpretação alemã da crise do Ocidente, que reaparece
sempre que o poder da Germânia rola por terra, en·contra
o seu fundamento doutrinal no historidsmo.
Nesta altura, perguntamos : se não credes na pereni
dade super-histórica da verdade e dos princípios que regu
lam o conhecer e o querer humanos, i sto é, se · repelis o
conceito autêntico de verdade (o único autêntico, dado
que, aquilo que é verdade, foi e sempre será verdade, ou
nunca foi e nunca será verdade) , e pensais que não exis
tem verdades mas tão-só pontos de vista contingentes, ou
perspectivas históricas temporárias ou opiniões mutá'\"eis
segundo os lugares e os tempos, e que tudo é processo de
evolução natural e histórica ( incluído o ser, inclul.do o
espírito que é a essência do homem ) , por quê, então, vos
aflige que agonize esta civilização, quando se sabe que a
sua verdade está destinada, pela sua própria natureza, a
passar como as demais ? O voss o temor não é racional, se
(dado e não concebido) é racional o vosso princípio de que
não existem verdades perenes, nem seres sempre idênti
cos a si mesmos na sua essência. Ou será que acreditaste,
e deixastes de acreditar, que a verdade, apesar de ser
humana e de formação históri,ca, é igualmente eterna ?
Precisamente : foi esta a ilusão do racionalismo dogmá
tico de Descartes a Hegel, do iluminismo ingénuo, como
do cientismo não menos ingénuo do positivismo. Digo
ilusão e posso também dizer erro, porque se identifica
ram conhecer e v-erdade , sujeito cognoscente e objecto
conhecido, embora uma coisa seja o humano conhecer
da verdade, e outra a verdade. Existem conhecimentos
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verdadeiros, não enquanto o conhecer humano é ele
mesmo criador da verdade, mas enquanto a verdade é o
seu objecto interior, e na medida em que o sujeito a conhe
ce com a mente e a reconhece com a vontade . O pensa
mento contemporâneo, a ·começar na segunda metade do
século transacto, e sempre com maior consciência, viu a
condição ilusó�ia daquela não fundada e não racional con
fiança que o pensamento moderno depositou na c�pa.cidade
humana, não para conhecer a '\-erdade, mas para a criar.
Daqui a sua posição crítica : se não existe outra· verdade
além da produzida pelo homem , não existem verdades
objectivas. A conclusão é exacta, mas tem o defeito de
aceitar a premissa de que provém , ou seja : não existe
outra verdade além da produzida pelo homem ; tem o de
feito de .considerar pací.fica e fora de discussão a crítica
do pensamento moderno à filosofia tradicional , isto é, às
verdades essenciais da especulação greco-patrística-esco
lástica, desenvolvidas e aprofundadas por aqueloutro filão
do pensamento moderno, continuador dessa tradição, desde
Campanella a Rosmini e desde Rosmini até hoje.
O pensamento moderno tem dois aspectos : a parte
destr·u ens e a parte constru ens. A primeira consiste na
tentativa implacável de demolir até aos fundamentos a
estrutura do realismo gnoseológico e metafísico, seja pla
tónico ou aristotélico, e, portanto, a objectividade da ver
dade ; de negar a transcendência relativamente ao devir
histórico de todo o princípio objectivamente válido, e , por
tanto, de Deus , da imortalidade pessoal da alma , etc . A
segunda , é representada pelo esforço, não menos tenaz ,
de construir uma nova verdade, um novo mundo : uma
verdade somente humana e de que só o homem é artífice ;
o regnum hominis que se realiza neste mundo (não admite
ou tolera outro, porque o limitaria e o negaria) ; e que dos
outros não necessita uma vez que é auto-suficiente . Exis
tem , sim, verdades racionais e morais universalmente váli
das , mas não no sentido do objectivismo e do realismo
<cpré-crí.ticos» , mas antes nesse outro de que eles são ou
condições (imanentes ao intelecto ) do conhecimento , ou
princípios produzidos pela actividade do esp1.rito e a ele
sempre imanentes . O pensamento contemporâneo aceita
a parte destruens do pensamento moderno sem lhe aqui
latar a validez · crítica , e submete, por sua vez, a uma
crítica implacável a sua parte construens, concluindo, com
maior coerência , que uma vez que não existem verdades
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( ou princípios ) objectiva e universalmente válidos no sen
tido da metafísica tradicional, não existe nenhuma verdade
universal e necessária, enquanto o que é produto humano
é, tal como o seu produtor, mutável e contingente. Assim,
confirmada· por um lado a rejeição da filosofia greco-cristã,
e repelido, por outro, o conceito historicista de verdade
·como critério objectivo de verdade, próprio da especulação
moderna, e que esta tinha julgado substituir ao dito ((pr2-crítico» , o pensamento contemporâneo defronta a inexis
tência da verdade.
Daqui a aguda e angustiada consdência da crise
( mais exactamente : da decadência do humanismo laico ,
que ele é j á a ((crise» dos valores humanos e religiosos ) e
o rumorej ante e inconcludente atarefamento na defesa dos
v alores e da civilização ocidental . Que coisa enfim se
queira defender não se entende inteiramente e não o sabem
sequer os seus numerosos e voluntariosos defensores . Se se
nega que existe uma verdade objectiva, e assim não criada
pela razão que a conhece, verdade de que o homem parti
cipa com a inteligência, na qual ela está presente, como
objecto interior ; se se nega também que existe uma ver
dade produzida pelo homem e todavia universalmente vá
lida - isto é, se se nega que existe uma verdade que
transcende a razão, como uma verdade produzida pela
mesma razão e a ela imanente - que é que se pretende
defender ? Muitíssimos de quantos hoj e falam em <<defen
dem a civilização em crise não sabem o que dizem , pelo
simples motivo de que não «compreendem» as razões ver
dadeiras da crise. Não sabem ou não querem saber que a
crise dos aspectos particulares da nossa civilização ( moral,
poH.tico, social , etc . ) é consequência da perda ( de facto e
de direito) , numa primeira fase , das verdades da metaH
sica tradicional greco-cristã ( síntese das verdades huma
nas e divinas , mas nas suas distinção e autonomia ) , e , de
pois , de toda a metafísica consistente - racional ou critica
mente -, isto é , como e screvi , há quinze anos , na véspera
do último grande conflito, da perda da «consciência meta
física» , do fundamento ( I ) . Aqui reside o ponto essen
cial de toda a questão e o problema a resolver. Buscar

( I ) M. F. Sciacca, Necessidade de uma consciência metafí
sica, in Logos, n .0 1, 1939, e in Problemi di filosofia, Roma,
Perella, 1945, 2 .a. ed.
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razões contingentes, salientar este ou aquele particular,
recorrer a reparações exteriores ou a remédios empí.ri.cos,
bem como endossar a responsabilidade às coisas e homens
públicos ( mesquinhas coisas e mesquinhos homens diante
da imponência do problema) , bastante vítimas das situa
ções, é sinal de desencorajante candura, ou de falta de
coragem, ou de insinceridade.
Neste ponto a formulação do problema apr:esenta-se
clara e inequívoca : ou é válida a posição historiGista-ima
nentista, isto é, resulta racionalmente demonstrado que
não existe metafísica no sentido de saber absoluto, que , como tal , não pode ser um produto histórico -, e
então, negada a objectividade do pensar, e com ela tam
bém a verdade em si, transcendente, não mais é possí.vel
qualquer verdade humana ou divina, deixando portanto
de ter sentido o defender ou salvar esta ou aquela civili
zação, porque todas são vazias de verdade ; ou vale a pena
defender e salvar uma civilização, e então atribui-se-lhe,
ainda que impHcitamente, um valor que transcende o seu
desenvolvimento histórico e as suas crises (pelo que ela
pode também agonizar sem que isso signifique a agonia
dos valores que exprimiu) , um valor que, como tal , é
super-histórico, válido em si, e de que os homens e a civi
lização participam. Noutros termos, tem sentido de-fender
a nossa civilização se se volta a propor o problema da va
lidade das suas estruturas essenciais, e com ele essoutro
da validade dos princí.pios, isto é, da possibilidade de uma
«metafísica» obje-ctivamente válida . Solucionado positiva
mente este problema, a inv"'estigação dirige-se à recupera
ção crítica ·de quanto tem de verdadeiro o pensamento mo
derno, a fim de que venha a enriquecer a consciência
humana da verdade, sempre perfectível na verdade mesma,
e por· isso jamais perfeita no seu estado natural . Não resta
então, depois que o pensamento contemporâneo provocou
irreparàvelmente a decadência do pensamento moderno,
senão insistir no ponto da ruptura ou da «crise» , isto é, ter
a coragem de voltar a uma fase «anterior a Hegel» , « ante
rior a Kanb , «anterior a Descartes» , «Voltar» que aqui
significa ter a capacidade de repensar a verdade da meta
física tradicional , reconfirmar-lhe à luz da especulação
posterior, a validade e a fecundidade perenes, contra quem
a dá dogmàticamente por deslocada. Quem, ao contrário,
aceita esta última posição e conclui que enfim, aquilo que
foi alguma vez verdadeiro nunca mais poderá voltar a
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sê-lo, isto é, quem confirma ainda uma vez o princípio
historicista, então que lhe a-ceite as consequências, sem
lamentações inúteis; estúpidas e sobretudo insinceras, dado
que anteriormente ratifica a morte d e todo o valor e de
toda a civilização e ainda chora por cima. Neste ponto,
posto que num quadro de tragédia, tornam-se os homens
irresistivelmente ridículos.
Parece-nos então que se deve seguir esta linha de
formulação : a) quais as razões da actual decadência do
Ocidente europeu ; b) se encontrarmos alguma coisa que
tenha provocado a crise das suas estruturas e que o tenha
feito desviar-se, impondo-lhe um desenvolvimento disfor
me, experimentemos criticamente a consistência dessa força
desviadora e sobretudo verifiquemos se o é por haver
mostrado racionalmente inválidos e err.óneos os seus funda
mentos ; c) no caso afirmativo, trata-se de d efinitivo ainda
que lento ocaso; d) no caso negativo, tratemos de sanar a
ruptura, de restabelecer a unidade nos termos históricos
da situação actual, de devolver a civilização à sua estrutura
essencial, sem deixar de a enriquecer de quanto de ver
dadeiro produziu, apesar de tudo, o desvio de que sofreu.
Assim, o problema da chamada crise da civilização é en.ta
rado nos termos precisos da definição dos seus elementos
essenciais ( sem os quais deixa aquela de ser civilização oci
dental) , constituintes da sua estrutura, e do repensamento
crítico da sua validez. Quando nos tenhamos dado conta
disto, saibamos o que queremos defender e o que devemos
fazer; isto : reincarnar no pensamento e na acção aqueles
elementos essenciais que constituem a própria essência da
civilização, a fim de que seja por eles governada a vida
dos indiv-íduos, das nações e da humanidade. Qualquer
outra formulação ilude o problema e exercita, talvez c o m 
placente,
uma vã e irritante retórica, ou rodopia em com.
prom1ssos eqm.vocos.
Esta formulação permite-nos distinguir entre a deca
d�ncia de facto de uma civilização, que é contingente e
histórica no que se refere ao seu florescimento, e a pere
nidade das verdades expressas, que constituem a sua estru
tura e nunca estão -decadentes. Assim como, quando se
fala de crise dos valores é imperativo distinguir entre os
valores em si ( que, se tais, não conhecem crises, sendo
absolutament e ,.,álidos ) e as contingências em que eles
se manifestam , isto é , as acções ou os pensamentos huma
nos ; do mesmo modo , a crise é-o de uma época histórica,
,
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ou seja das manifestações de uma civilização, e não das
verdades que ela contém, ,que, como tais, não deixam de
ser verdades, ainda quando s ão por todos ignoradas e
ofendidas . A crise ou decadência pertence aos transitórios
eventos humanos, e é por isso ela também transitória, e
não à ordem dos princípios que regulam e governam os
eventos humanos . Dizer o contrário é j á negar toda a
verdade e todo o valor a qualquer civilização ; é .d izer que
tudo se en contra num contínuo estado de crise, .d ado que
tudo, incluídos os valores, é ·contingente e mutável . E
então, de novo, se nega todo o sentido racional ao proble
ma da crise da civilização, e o próprio problema deixa de
existir.

A ESTRUTURA DA CIVILIZAÇÃO OCIDENTA L
E O PENSAMENTO MODERNO COMO SUA
CRISE E PERDA . O CRISTIANISMO COMO
A úNICA POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO

A questão, tal como a formulámos , apresenta uma
rcomplexidade de problemas , cuj o tratamento não cabe
nos limites e nos fins destas páginas . Circunscrevemo-nos
pois aos relevos que ajudam a esclarecê-la e a definir-lhe
os cara-deres. E, antes de tudo, é necessário precisar quais
os elementos essenciais que caracterizam a civilização que
chamamos ocidental ou europeia, sob cuja influência se
constituíram as dos outros continentes , onde, não obstante ,
importa não desprezar os elementos de ·civilização, preexis
tentes e ainda hoje resistentes .
A quem pergunta a que parte do saber a Grécia clás
sica ( à qual todas as ciências devem qualquer coisa) deu
um conceito preciso e definitivo, precisando-lhe o objecto ,
o método e a problemática, responde-se quase espontâ
neamente : a filosofia. Os gregos descobriram o que é
a filosofia, e ainda hoje (como amanhã e sempre) por filo
sofia se entende aquilo que eles sempre entenderam sem
que isto signifique ( seria supérfluo acrescentá-lo) que
tenham produzido uma filosofia definitiva. Quaisquer que
sejam as diferenças entre os sistemas ou as escolas filosó
ficas (salvo algum desvio do período helení.stico) , o pen
samento grego é concordante na consideração da metafí64
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sica, cujo objecto é o ser enquanto ser, como o fundamento
do saber humano enquanto tal, a ciência dos princípios
do ser, universalmente válidos . Dualismo de «este>>
mundo ( humano e natural ) e de «OUtro» mundo (trl;l.ns
cendente e divino) , hieràrquicamente dispostos e rri rela
ção analógica ; objectividade d a verdade e transcendência
do ser são os conceitos essenciais da metafísica grega,
quaisquer que sej am depois as particulares perspectivas
fi1osóficas.
A quem pergunta ainda a que ciência a Roma Clássica
definiu exactamente o conceito, precisando-lhe o objecto,
o método e a problemática, também desta vez se responde
quase espontâneamente : o direito. E também para Roma
a lei é objectiva no sentido em que a verdade o é para os
gregos ; também para Roma existe dualismo entre indi
víduo e lei , a que o primeiro se deve submeter e obedecer ;
entre Estado e cidadão, como duas realidades hieràrquica
mente dispostas, mas de modo que a autoridade do Estado
não negue a liberdad e do cidadão e os direitos que lhe com
petem, e vice-versa. Romper este equilí.brio significa ou
tirania ou anarquia .
A quem pergunta ainda que deve a humanidade em
definitivo ao cristianismo ( incluída a predecente religião
hebraica) tem de se responder : a religião . Mas aqui en
tramos num terreno bem diferente, na medida em que o
cristianismo não é obra humana mas revelação de Deus
aos homens. Por isso, mesmo os que não crêem na reve
lação, se da verdade cristã têm um conhecimento adequado,
não podem deixar de concluir que, quando se deseje ter um
conceito perfeito d a religião , impõe-se buscá-lo no cristia
nismo. Hegel, por exemplo, considerou a cristã a religião
perfeita. Ora também a verdade cristã é essencialmente
dualista : Deus criador, salvador e providência, e o mundo
natural e humano por Ele criado, redimido e assistido.
Entre o criador e a criatura existe participação análoga e
relação hierárquica : a criatura está subordinada e orien
tada para o Criador ou Espírito absoluto · e transcendente,
seu princípio primeiro e seu fim último.
Resulta evidente como, mau grado o choque entre o
paganismo greco-romano e o cristianismo, tenha este últi
mo podido a·colher como fundamento racional da revelação
precisamente os princí.pios da filosofia grega (que, uni
versalmente válidos , não s ão só gregos, mas «humanos» )
e os da sapiência jurídico-social romana, ainda que ela65
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borando-os, adaptando-os e transpondo-os . Evidentemente
que o dualismo (Deus-homem) da religião cristã tinha o
seu precedente natural na metafí.sica grega, . dualista, e
no direito romanot dualista. Na sua estrutura essencial
exprime o mundo clássico os princípios da verdade natural
( conforme assim à ordem da razão) , �ão discordantes,
como tais, da verdade sobrenatural . Tal cónveniência recí
proca, de um lado, torna dignas de crédito as ,verdades
reveladas, e, do outro, faz autênticas, as verdades racionais .
Aquela que chamamos civilização ocidental" provém
essencialmente da síntese do pensamento metafísico grego,
da experiência jurídica romana e da ·verdade hebraico
-cristã : os três constituem a sua estrutura essencial .
� evidente que (exceptuando o cristianismo, porquanto é
revelação e dogma) cada uma destas concepções pode ser
aprofundada, repensada, prospectada, a partir de infinitos
pontos de vista - como ocorreu e como poderá ocorrer,
uma vez que a verdade é ri.ca d� infinitas riquezas , e nunca
adequada, na sua inexaustão, a algum particular verda
deiro, absoluto em si mesmo mas sempre parcial -, mas
não poderá ser negada na sua essencialidade ou natureza ,
sem se negar um dos elementos da civilização ocidental.
Portanto, todas as vezes que a civilização ocidental está
em crise isso significa que se verificou uma ruptura entre
os seus elementos essenciais , e que algum deles se encon
tra ameaçado ou negado. Em tal caso, deixa de existir
civilização ocidental , mesmo que a nova civilização se de
senvolva e afirme no Ocidente . Chamar civilização ociden·
tal a quanto acontece numa determinada parte da Europa
equivale a dar ao termo «Ocidente» um significado pura
mente geográfico ou empírico. Civilização ocidental é , ao
contrário, uma determinada civilização, possuidora de uma
estrutura essencial, susceptível de progresso e de desen
volvimentos, indubitàvelmente, mas que continua a ser
c<ocidenfal» ( ainda que decorra em países não europeus ) ,
na condição de , através da evolução histórica, conservar
a sua natureza, isto é , a evolução ser desenvolvimento e
não negação da sua essência ; de outro modo, não será já
ela, mas sim outra civilização.
Ora, a estrutura da civilização ocidental articulou-se
numa síntese, que realizou a sua unidade espiritual na
Idade-Média, época em que o cristianismo católico harmo
nizou, fundiu e unificou, transpondo-os e dando-lhes tam
bém um sentido novo, os elementos essenciais do mundo
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clássico greco-romano e do chamado germanismo. A nova
civilização exprimia a concepção cristã de vida (toda a
civilização, que o seja verdadeiramente, exprime sempre
uma concepção de vida) : mundo do homem e Reino de
Deus, o primeiro subordinado ao segundo, cujo encontro,
através da Igreja, depositária da revelação, é o fim supre
mo -de todo o homem, a sua beatitude eterna e, assim, a
sua realização absoluta . Tal concepção de vida, pela qual
todo o regnum hominis está condicionado desde a origem
(livre criação de Deus) até ao fim ( sal•vação e beatitude
em Deus, através do Criador Redentor e da Igreja) pelo
Regnum Dei, de ordem sobrenatural , funda-se, então,
sobre uma metafísica que distingue ( sem os separar ) entre
o humano e o divino, e faz deste mundo o banco de prova
da vida de todo o ser humano. O cristianismo aprofun
dou e elevou as verdades racionais do mundo pagão, pelo
que os conceitos de pessoa humana , liberdade , amor,
Deus , etc. , resultam novos e ·pejados de riquezas infinitas .
Nasce assim, na base da filosofia greco-romana , a nova
filosofia cristã, e forma-se a teologia católica , isto é,
a a ciência d a fé» , de harmonia com a verdade filosófica,
perfeita simbiose entre a luz da razão natural e a luz so
brenatural . Assim teve origem, desenvolvimento e flores
cimento a civilização ocidental, que na sua essência é har
monia entre a razão e a fé : o homem - e a verdade humana
- é chamado a realizar tudo o que lhe pertence , e a reali
zar-se, com a fé, no seu destino sobrenatural. Concepção
de vida, de todo o indivíduo e da história de toda a huma
nidade, em função da transcendência divina, da qual pro
vém, para onde vai , e em quem se realiza. Negar esta
estrutura ou os seus elementos fundamentais é negar a
Civilização Ocidental.
O pensamento ocidental, do Renascimento em diante,
assumiu em face do pensamento medieval cristão-católico
uma atitude particular que o caracteriza como pensamento
amoderno» num sentido muito mais profundo do que o
puramente cronológico. Não é verdad� que ele, como se
diz, se tenha tornado pagão, pois que é filho do cristia
nismo e seria inexplicável se do cristianismo se prescin
disse : as suas origens, · como também os seus desenvolvi
mentos, estão no pensamento patrístico-escolástico, na
filosofia cristã. Devemos antes dizer que o pensamento
moderno elaborou conceitos e doutrinas essenciais ao cris
tianismo, d e maneira a dar-lhes um significado que já
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não é cristão, e, por consequência, a provocar, com a
ruptura das relações entre o humano e o terrestre, de um
lado, e o divino e o transcendente, de outro, a crise do
Ocidente. Indubitàvelmente que os conceitos de Deus-Pes
soa , do valor primacial da pessoa humana, d a dignitas
hominis1 do espírito, do amor, da interioridade da verdade,
do dever não em sentido fí.sico mas no de desenvolvi
mento e de crescimento espiritual , etc . , todos peculiares
ao pensamento màderno, são conceitos cristãos q�e Agos
tinho ou Tomás, na base da Revelação e mercê do arse
nal intelectual do pensamento grego, elaboraram na
quele imponente complexo doutrinário que é a filosofia
cristã patrístico-escolástica. Não foi sem razão que os filó
sofos italianos do Renascimento, como os próprios Descar
tes, Leibnitz e Kant, se consideraram perfeitamente cris
tãos, e ·que, em nossos dias , Hegel e os ueo-hegelianos se
proclamaram os verdadeiros cristãos e os autênticos intér
pretes do ·C ristianismo. Mas é evidente que, sobre este
ponto, existe uma ·confusão de ideias. que importa escla
recer imediatamente : é verdade que os conceitos acima
referidos, e outros ainda, que o pensamento moderno fez
seus , foram por ele herdados do cristianismo, mas é tam
bém um facto que o pensamento moderno elaborou, na
base que eles ofereciam, toda uma concepção de vida que
não podemos ·considerar cristã. Efectivamente , deslocou o
centro da vida do céu para a terra, de Deus para o mundo ;
substituiu ao princípio metafísico da transcendência teísta
o princí.pio da imanência ateia.
Na base deste princípio foram reelaborados todos
os conceitos do cristianismo. Por consequência : a) o con
ceito de que não existe verdade se não é pensada por um
pensamento transpõe-se nesse outro de que o pensamento
cria ele mesmo a verdade; b ) o conceito de liber
dade transformou-se no da autonomia da vontade que
<<põe» , cria a lei , e que, portanto, não tem um legislador
que esteja acima e fora dela, sendo lei por si mesma ; c) o
conceito de que o homem é desejo de absoluto foi contradi
toriamente identificado com essoutro de que o homem ,
�Como aspiração de absoluto, «põe» o mesmo absoluto, que
lhe é imanente, - pelo que, ele, é o absoluto ; d) o prin
cípio da interiori·dade ou da presença objectiva da verdade
no espírito foi , por sua vez, reduzido à identificação da
verdade com a actividade mesma do sujeito pensante, e
assim entendido no sentido da imanência da verdade ao
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pensamento que a cria; e) Deus foi resolvido no próprio
processo do devir, e a religião entendida como momento
dialéctico da actividade do espírito que o próprio espírito
ultrapassa, naquele superior da filosofia ou num grau ulte
r ior de evolução social . E poderíamos continuar. ·
It evidente que quanto do cristianismo absorveu o
pensamento moderno ficou desteologizado, mundanizado e
também desnaturado e corrompido. Negados a transcen
dência de Deus e o sobrenatural no sentido cristão, identi
ficado todo o real com «este» mundo e a verdade com o
sujeito humano pensante, negada a autonomia da religião
e reduzida esta a pura experiência psicológica ou a um
grau dialéctico do processo do espírito, não só se nega o
cristianismo na sua essência, mas também a transcendên
cia em sede filosófica, isto é, chega-se ao humanismo abso
luto ou ateu, àcerca do qual discorremos já, que, julgando
fundar os valores humanos sem Deus , provocou primeiro
a crise e depois a perda de todos os valores . Tal como na
filosofia cristã tudo depende de Deus e a Deus se dirige,
assim na filosofia moderna, abolido Deus , tudo é do, no
e para o mundo : a vida deixa de ser uma prova, para pas
sar a ser um fim .em si mesma : cumpre-se neste mundo o
destino de todo o homem. Não se trata de uma concepção
religiosa da vida, mas de uma outra, terrestre, laicaJ
vivida como se Deus não existisse . Por consequência , as
bases metafísicas , na concepção de vida do pensamento
moderno, são antitéticas, deste ponto de vista, às da con
cepção de vida própria do pensamento greco-romano-cris
tão ; e assim, destrutivas da estrutura da civilização ociden
tal . A crise do Ocidente não é, portanto, de hoje, tendo
tido início no Renascimento e sobretudo na Reforma pro
testante, desde Descartes a Bacon ; e tendo atingido um
primeiro acmé c om Hegel.
Depois de Hegel começa a decadência do pensamento
moderno, promotor da crise do pensamento ocidental : a de
hoje, em certo sentido, não é crise da civilização «europeia» ,
mas a da fonte da crise da mesma civilização, (poder-se-ia
dizer que é uma crise da crise ou na crise) , isto é, a crise
do imanentismo, do humanismo ateu, do laicismo integral .
E crise integral. Não já crise deste ou daquele mito laico,
mas de qualquer mito laico, ou do mesmo laicismo . O mitv
da autonomia do pensamento e da vontade, da razão cria
dora da verdade e do homem construtor do seu mundo,
considerado até não há muito tempo como a maior con-
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quista do pensamento moderno, ruiu ele também . O pen
samento laicista e imanentista, negada a existência de
Deus e a possibilidade de uma teologia natural, e perdida ,
do mesmo passo, a confiança na capacidade do homem para
construir sem Deus um mundo de verdade e de bem, en
contra-se no nada da verdade, e, por }sso mesmo, no
desânimo e na. desorientação. O laicismo auto-destruiu-se;
não lhe resta senão ser materialista e céptico, acrítico e
vão. Foi-lhe fatal o ter tentado a demolição completa da
estrutura do Ocidente : as negações vieram em série : abso
lutização da razão criadora da verdade, que deixa assim
de construir o seu objecto ; perda de confiança na razão e
negação de toda a verdade e de todo o valor ; perda do con
ceito romano do direito (negação do direito natural ; sub
jectividade da lei : a autoridade como arbítrio , e portanto
como tirania; a autoridade subordinada ao individuo , ( e
portanto anarquia) : negação do conceito cristão de reli
gião ( a Revelação e os dogmas são mitos ; mitos o Deus
transcendente e a imortalidade·· pessoal da alma, «invetera
dos » nos conceitos do «Deus que se faz» e da imortalidade
do único Espírito transcendental ) . E depois de ter rene
gado o espírito do Ocidente , ou os valores universais
por ele expressos , é peculiar aos seus mais acreditados
negadores o discreteamento sobre a «defesa» ou salvação
dele, enquanto se continua, do mesma passo, a demolir a
metafísica , a verdade, o direito, a religião cristã ! Quan
tos homens, desde Lutero a Marx, ditos «ocidentais» e
«europeus » , se mantiveram, como os seus epígones de
hoje, desapiedadamente anti-ocidentais e anti-europeus ?
Neste ponto, o problema torna-se instante e possuidor
de uma clareza peremptória : deseja-se sah"'ar a civilização
ocidental, uma vez que se convém em que ela é expres
são de um património de verdades universalmente válidas ?
Bem , sendo assim, não há mais do que reintegrar , em toda
a sua força normal , de modo a que sejam eficazmente ope
rantes, os elementos essenciais que a constituem . Não se
acredita em que ela contenha um património de verdades e
de valores universalmente válidos ? Então , se se é histori
cista, subjectivista, céptico, irracionalista, anarquista ,
materialista e ateu, que não se fale mais de defesa, que
não se chore ridiculamente sobre as ruínas, e que n ão se
indiquem remédios e soluções tão inúteis uns quanto hipó�
critas as outras . Em tal caso, não obstante, o marxismo
perfilha , sobre esta decadente mediocridade, uma superiori10
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dade que lhe vem de ter uma fé, de possuir um «mito))
vital, cingido com verdades dogmáticas , e de impor a solu
ção de um problema verdadeiramente real e urgrnte, qual
é o social . À Europa demissionária apenas lhe resta
render-se.
Certamente que o marxismo é ele também um mito
laico, o do homem social, de que a Rússia Soviética cons
.
titui até hoj e a mais consistente incarnação; e é também
um mito (pr6prio do novo humanismo ateu e materialista )
o ideal do partido do povo como o «absoluto» , em que o
homem realiza o seu acabamento e o seu destino; é certo,
por outro lado, que o mito do homem social está compreen
dido na decadência do laicismo. N.este sentido, o marxismo
não é, como forma de humanismo ateu e de racionalismo
materialista, uma filosofia do porvir, mas uma filosofia
do passado. Filho do laicismo dos séculos XVIII e XIX1
mostra-se como que uma sobrevivência, uma herança em
:atraso ; mas se lhe falta solidez teorética tem, no entanto
um grande mordente sobre o terreno da prática político
-social, ao passo que o laicismo, que se lhe opõe, desencan
tado como se encontra , nem sequer isso possui . De facto , a
Europa ocidental - como os Estados Unidos da Améri,ca
- não sabe opor-se-lhe senão mercê de concessões tão
graves (democracia à parte) que nos fazem temer seria
mente que, para combater o marxismo, lhe aceite a con
cepção de vida (sobrevalorização do econ6mico; desvalori
zação dos valores humanísticos ; exaltação da ciência e da
técnica ; naturalismo e materialismo, etc. ) . E isto é con
firmação, e não defesa, da perda da civilização ocidental , e
da renúncia a restaurar-lhe· a estrutura essencial.
Daqui a conclusão inopugnável : s6 um humanismo
cristão (valores humanos e "\--erdades divinas ) pode rein
carnar o espírito da Europa. Isto explica porque é que
hoje, mau grado tantas negações e a descristianização pro
gressiva do mundo cristão, boa parte da humanidade con
fia no cristianismo e tem os olhos postos na Igreja de
Roma, que é depositária da Palavra ; ·as ruínas parecem
reanimar-se para serem reedificadas no Deus de Cristo .
E agora ? Agora é «voltar à razão razoável» , repropor
criticamente os princípios da metafísica greco-cristã , que
não são hip6teses quaisquer, mas verdades objectivas e por
isso sempre verdadeiras , convenientes à ordem da razão.
A verdade é inexaurível e propordona, a quem a sonda ,
uma insuspeitada fecundidad e de pontos de vista, e outros
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aspectos , harmonicamente ·convergentes , na unidade total.
Assim, de facto, é também extenso o curso do pensamento
moderno para quantos continuaram a pensar no sulco da tra
dição, desde Ficino, Campanella, Pascal a Vi:c o, Rosmini ,
Blondel, etc . Recuperada a estrutura essencial do Ocidente,
é possível , sobre a base que oferece, recuperar a tradição
crítico-científica que o pensamento moderno fez avançar,
mas que depois, por haver consumado a ruptura . com a
tradição religiosa, não conseguiu garantir. A ele se deve,
de facto, a descoberta de quase todos os valores terrestres ;
assim como os conceitos de filosofia, direito e re1igião são,
respectivamente, gregos , romanos e cristãos, assim os con
ceitos de ciência , política, estética, economia, história, tais
como hoje os entendemos, são modernos . Uma contribui
ção tão rica será aceitada e recuperada sem mais, numa
reconstituída unidade espiritual , contra o humanismo laico
que absorveu, absorvendo as suas mesmas conquistas : de
facto, a ciência fez-se cientismo, a política , politicismo, a
estética, a economia e a história, esteticismo, economismo
e historicismo : cada um destes «ismos » erróneos é a extra
polação de uma verdade : é verdade, por exemplo, que o
económico é um valor, mas é errado que seja ele o único
ou absoluto valor, a que todos os outros estejam referidos
e subordinados ; é verdade que as leis e os métodos cientí
ficos têm uma validade, mas é errada a sua aplicação a toda
a realidade, ·compreendida a espiritual , com a consequente
redução da filosofia à ciência, etc . A reinserção, portanto,
dos valores descobertos pelo pensamento moderno, na me
tafísica tradicional, não só é possível , como é a única
maneira de eles se não perderem e poderem readquirir toda
a sua eficácia e fecundidade. Por outro lado, o contacto
com o mundo hodierno induz a repensar aquele complexo
metafí.s i�C·o à luz das novas verdades, de modo que a síntese
não pode deixar de ser nova e · mais compreensiva .
Somente quando o Ocidente se tiver reconquistado a si
mesmo, isto é, à sua estrutura autêntica , que é a ordem da
razão natural concordante com a ordem sobrenatural da
Revelação, será possível resolver a crise aberta pelo huma
nismo laico e salvar também os seus valores . Só quem com
bate por Atenas , Roma e Jerusalém, as quais se exprimem
na síntese eterna da Roma católica, combate deveras por
muito mais que uma civilização.
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A IMPOTltNCIA DO LAICISMO
E A MISSÃO DA EUROPA

O humanismo laico de tradição europeia deixou de crer
nos valores humanos ( humanismo da cultura ) que durante
séculos colocou em primeiro lugar. Não crê em nada, nem
sequer no seu cepticismo : é céptico com muito cepticismo.
É como que um saco roto, ao qual é indiferente ser «las
trado» de espírito ou de matéria, de Deus ou do diabo,
porque em seu entender tanto vale um como outro, e ambos
em conjunto são um nada de valor. Ele , portanto, não crê
no «mito» social, no chamado «humanismo do trabalho» ,
mesmo quando declara «empenhar-se» em espevitá-lo :
estes e outros engagements são retóricos , verbais, obe
dientes a isto de se fazer qualquer coisa e de se dar um
a incómodo» qualquer. Bastante se entende que, quando a
própria força diminui , se procure recuperá-la por uma via
distinta daquela que consiste na atitude de impotente su
perioridade para com o adv-entício, dentro da ilusória
convicção de que, sendo-se mais destro do que ele , basta
ceder-lhe um pouco para se conseguir debilitá-lo. l\1as
a aastúcia>> é um bom aliado quando se tem fé, ideias
bem fundadas e confiança nas forças da inteligência
humana; sem estes elementos positivos, a astúcia cons
titui uma prova de que se é muito ingénuo e muito néscio,
e se está condenado ao fracasso e às vaias como Calan
<lrino.
Com o já declarámos , não nos alegramos com esta situa
ção, que põe em cheque os valores humanos e, com eles, a
grande tradição cultural europeia, que é um valor univer
sal. Esta última, de facto, recebe hoje o assalto de d ois
lados , - está sujeita a duas invasões bárbaras : a marxista
e a anglo-norte-americana, duas civilizações técnicas , prati
dstas , para as quais os valores teóricos não têm nenhuma
validez em si mesmos, são simples instrumentos , transfor
máveis ·e adaptáveis às diversas situações históricas e
sociais, válidos tão-só como meios técnicos de organização ,
e verdadeiros enquanto sirvam a esta finalidade; também
a cultura é uma técnica, um instrumento útil, um valor
económico, que vale apenas na medida em que serve ao
melhoramento social e lhe promove o sucesso. Duas «civi-
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lizações» , portanto, sem cultura, «incultas» no sentido euro
peu da cultura ; duas formas de humanismo da técnica e da
ciência para fins industriais-produtivistas ; duas atitudes,
diversas no método político, de humanismo da -matéria
que, com0 tal, é anti-humanismo, uma vez que o homem é
espírito num corpo, e não «corpo consciente» , como o
define Feuerbach. É de acrescentar que, tanto o «materia
lismo» norte-americano 'conio o marxista , sente,m plena
confiança na sua ideologia e nos seus respectivos . «mitos» ,
a u:democracia» e a «sociedade comunista» , que propagan
deiam com fé messiânica : dois mitos laicos, opostos no
método, mas idênticos como concepções materialistas da
vida, aceitos como verdades dogmáticas, como soluções
infalíveis e como destino seguro da humanidade futura, a.
mais feliz que se possa imaginar.
Que coisa opõe a esta negação do humanismo da cul
tura o humanismo laico europeu, que se considera o úni,co
depositário e o herdeiro universal da tradição crítico-cien
tl.fica , que julgou defender contrapondo-a rabiosamente
à religiosa, dogmática e «clerical» ? Não opõe nada, não
pode e não sabe opor nada . E então ataranta-se em com
promissos que não mais têm feito do que comprometer a.
·cultura no sentido europeu. Esboça um sorriso para o mar
xismo e outro para o americanismo , mas está pronto a fazer
voz grossa e ressentida quando lhes fala; pretende mos-
trar-se «progressivo» , e, como os velhos que não descuram
a moda, não conformados com a decadência ( e que por
isso nem sequer sabem ser -dignamente velhos ) ora põe
uma gravata florida, ora sai em mangas de camisa ; produz
discursos «cultos» para demonstrar que a -cultura huma
nista constitui , ·enfim, um «luxo burguês» , um «momento
histórico» superado pelo «progresso» , que está posta ao ser-
"\"Íço das novas «instâncias sociais» , sendo por isso neces-
sário que se escreva àcerca da «filosofia das indústrias» e
da o:técnica» , que se poete sobre a dasse obreira e os arma
zéns, que se pintem fábricas e moles de cimento; que se
ponha de parte a «metafísica» , ciência «arqueológica» ;·
Deus , um mito decadente e morto ; a religião, uma supers
tição prejudicial ao progresso, e que a «evolução» se·
encarregou de dissolver; o espírito, um fenómeno da maté
ria, sem dúvida de formação natural , espécie daquilo que
depois pensaram Marx, Freud, o behaviourismo, Russell e·
Sartre (que grandes metafísicas ! ) . Todavia, muito com-
penetrado da sua superioridade, acrescentou não aceitar o.
r
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marx1smo, nem o americanismo, dos quais, ao contrário,
crclarifica» os problemas, pondo-os sobre um crplano crí
tico» , para concluir que não têm eles . . . solução «critica
mente» aceitável, porque toda a solução é mítka e o homem
um nada de valor, como qualquer outro ser. Mas . . . alguma
coisa lhe é imperativo, não obstante, fazer; e então
começam os discursos «cultos)) sobre a cultura burguesa,
as instâncias sociais e a supremacia do económico, sem
que nada lhe importem estas questões , sobretudo a social,
que o laicismo intelectual finge ter tomado a peito. E estes
diletantes e decadentes ·retóricos, somados aos clérigos
traidores, não só pensam que a sorte da cultura europeia
depende exclusivamente deles, mas consideram-se tam
bém (e ai de quem desafia não o seu cérebro mas a sua
bílis ) os únicos proprietários da tradição crítico-científica,
a ponto de, quando pensadores ou escritores católicos
possuem uma estatura que os esmaga, se atarefarem em
demonstrar que o seu pensamento ou a sua arte não o são
de facto, como ocorre com Campanella e Vico, Rosmini e
Manzoni.
Estando assim as coisas , qual a posição clara ( contra
todos os compromissos equívocos dos politiqueiros, argen
tários e clérigos traidores) que os sobreviventes europeus,
crentes ainda nos ,�alores perenes ( que são os mais altos
valores humanos ) da cultura humanística, d evem hoje
assumir ? Certamente uma, difícil e complexa, mas perem
ptória e inequívoca, sob pena de uma nova época de bar�
bárie «civilizadissima» , de «materialismo» refinado por
um racionalismo puramente «técnico» e «funcional» : inte
grar-se na situação actual , nesta humanidade de hoje, com
os problemas que lhe são próprios, com as exigências urgen
tes que formula (o a social» possui um conteúdo que trans
cende o aspecto puramente económico e que investe ·com o
problema da <<dignidade» do homem) , nesta época de técnica
e de mecanização, sem condenar esterilmente ou aceitar pas
sivamente ( sem revolta, nem abdicação) ; integrar-se nela,
ficando à altura do espírito, ao nível dos valores humanos,
de modo a dar uma alma humana e um sentido espiritual
aos problemas que ela põe, e fazer que técnica e ciência,
privadas como tais do valor moral e religioso, adquiram
aquilo que só uma cultura humaní.stica lhes pode dar ; e de
modo que o problema social encontre uma solução na qual
a produção e a distribuição dos bens económicos sejam
meio, enquanto é fim a elevação do espírito, a afirmação
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da dignidade do homem, de que aquele meio é tão-só uma
condição . Caso contrário, a -técnica, a ciência, o bem
-estar social ( como fim e como determinante de todos os
fins do homem) não resolvem o problema do mesmo ho
mem, mas negam o homem como homem, a pessoa, o espí
rito. Não se trata, assim, nem de repelir técnica e ciência,
americanismo e marxismo, e viver na redoma de vidro de
um humanismo alheio ao nosso tempo, nem de pôr a um
canto a tradição crítico-científica, entre os objectos. jnúteis,
e a�ceitar uma concepção da cultura muito inferior à euro
peia ; trata-se ao invés , de «humanizar» a civilização me
cânica sem mecanizar o homem, de formular o problema
social-económico como problema espiritual ( e é tal ) na
medida em que é um problema humano, de fazer valer a
superioridade dos valores humaní.sticos sobre os técnico
-cientí.ficos , de modo que estes se mostrem <<humaniza
dos » ; e não de negar os primeiros , ou de se demitir da
condição humana, para se degradar num nível inferior.
Neste caso, não se resolvem os problemas do homem ; ne
ga-se o homem, e resolvem-se depois os problemas de um
tipo de animal dito «homem» , que nada possui, como
essência, que o distinga dos outros bípedes ou quadrú
pedes : a palavra homem torna-se estritamente um flatus
VOC'tS .

Noutros termos : a autêntica grandeza da Europa oci
dental consiste desde há milénios , na sua tradição crítico
-científica ; o humanismo que lhe é inerente, não redutível
a este ou àquele momento histórico, é um complexo de
verdades perenes , descobertas e sistematizadas pela cultura
europeia e universalmente válidas , ontem , hoje e sempre ;
no nosso tempo, essa tradição. defronta novas formas de
<( civilização» e de �concepção de vida e de cultura que lhe
sao inferiores e contrárias, mas que, não obstante, incluem
exigências válidas e trazem contributos também apreciá
veis ; aquela tradição, neste caso, é chamada a reconfor
mar-se criticamente, a demonstrar como são sempre váli
das as suas verdades, dado que exprimem a essência do
homem, o espírito e os valores ; sobre este fundamento é
ainda chamada a pôr-se os novos problemas e a dar-lhes
uma solução adequada ao momento histórico actual e sem
pre conforme ao seu humanismo do espírito. Se se lançar a
tal �cometimento, a força da sua tradição conseguirá assi
milar e transfor.mar formas inferiores de civilização, pro
duzir novas sínteses ou formas de cultura , nas quais as
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verdades humanas sempre serão a alma, o fermento, a
semente fecunda de novas obras . Essa função, na linha do
direito, concede à Europa um posto de primeiro plano, pois
que ela é chamada a dar uma «alma humanística)) ( o seu
espírito ) à ch-ilização da técnica e da mecânica, a tornar
«cultas)) as sociedades ameri>c ana e eslava, a resolver
sobre o plano do «espírito» os problemas «materiais» ;
enfim, a salvar-se a si própria das novas invasões bár
baras, e a salvar os bárbaros civilizados da sua .mesma
barbárie ( ou incultura ) que, se assimilada no que tem
de «Verdadeiro» e de «novoD , ajudará a revigorar e a dar
sangue novo á Europa.

O CATOLICISMO E A NOVA MISSÃO DA EUROPA :
«A HORA DE CRISTo,,

Mas para levar a cabo esse empreendimento são
necessárias duas coisas :
I ) Os «europeus» ; e hoje, os europeus, na Europa,
s ão muito poucos e, no sentido forte que damos a esta
palavra, não se encontra nenhum entre os politiqueiros que
a governam, insensíveis à cultura, preocupados estrita
mente com os Partidos e com a �carreira, com a América
e a Rússia, com os problemas práticos , ·e com os compro
missos para os iludir . E não seria este o pior dos males
(a incompatibilidade entre os politiqueiros de profissão
e a �cultura é antiquf.ssima) , ·se ao menos os chamados
homens de cultura fossem ainda «europeus » . Mas , como já
salientei, a tradição crítico-científica , no momento em que
se tornou autónoma daquela outra religiosa hebraica
-cristã, marcou a ruptura da unidade das duas tradições
e abriu a estrada à subsequente decadência dos valores
humanos, até ao abandono deles n a actual conclusão
céptica e destruidora de todos os valores . E agora a
segunda necessidade .
2 ) É necessária a reconstituição da unidade das duas
tradições, a simbiose entre cultura (verdade humana) e
religião cristã ( verdade divina) . Daqui a grande missão
neste momento, dos cat6licos de todo o mundo, digo de
todos os católicos , mesmo daqueles que não são homens
de cultura, porque esta, no sentido autêntico da palavra ,
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não é património reservado aos «intelectuais" , mas elabo
rado por estes , a fim de que, por isso as suas verdades que
são verdades humanas, se tornem em «vida» de todos os
homens, ou seja património que, quem o elabora, deixa
em herança à humanidade inteira. E digo dos católicos
porque só o Catolicismo é universal, e só ele é Cristianismo
verdadeiro : as igrejas dos irmãos separados (postas de
parte as diferenças de natureza dogmática) são �staduais
e, por isso, corrupções políticas do Cristianismo (o Cristia
nismo como instrumento de Estado , religião unaci onab , e
por isso não universal) ; e a política , que de tudo quer fazer
seu instrumento , tudo corrompe sem nada respeitar, nem
sequer o sangue de Cristo, o qual , de resto ( seria bom não
o esquecer ) , diz a todos , mesmo às prostitutas arrepen
didas , ((0 que é a verdade» ; só o não diz a Pilatos e a
Herodes , os politiqueiros dos Evangelhos , alcoviteiros
irredimíveis . Nesta missão não são os católicos chamados
apenas a ·conservar, defender e difundir a sua fé, mas,
dado o desabamento do humanismo laico, que conclui
negando os valores humanos , e o acossamento das concep
ções anti-humaní.sticas da cultura e da vida, são os cató
licos chamados a ·conservar, defender e fazer progredir a
tradição cultural crítico-científica. É esta a primeira vez ,
após a queda do Império Romano e as invasões bárbaras
daquele tempo, que a Igreja católica e a catolicidade se
encontram, de uma parte, ameaçadas e assaltadas por todos
os 1ados , e de outra, na condição, dadas estas circunstâncias,
de serem as únicas chamadas peremptoriamente a incarnar
as verdades humanas e as verdades divinas, a protegê-las ,
a afirmá-las, até frente ao insulto, à irrisão e ao martírio.
Incarnando umas e outras , <ccultura» e <c religião» , o homem
e Deus , é possí.vel uma nova síntese, isto -é, a realização
daquela unidade espiritual que a Europa perdeu, tal como
foi realizada na Idade Média, de harmonia com aquele
momento histórico. A nova síntese - acima de equívocos
compromissos políticos, dos super-humanismos ateus,
iluministas , liberais e marxistas, e dos super-teologismos
anti-humaní.sticos e pseudo-cristãos -, herdeira da tradi
ção crítico-científica do pensamento moderno e dos novos
problemas do <ctrabalho» , tudo sobre a base da vali dez dos
valores humanos e na luz da Palavra divina, seria a face
espiritual da nova humanidade.
Esta é deveras a hora d.e Cristo. Deixá-la-ão passar
os Católicos , assumindo a responsabilidade do advento da
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hora das trevas ? Em verdade, será sua a responsabilidade,
dado que somente eles têm hoje a possibilidade de realizar
esta unidade espiritual , porque somente o Catolicismo,
como tal , reivindica a validez dos valores humanos (racio
nais ) , aquela outra das verdades religiosas (revel adas) , e
a sua harmonia e intrínseca conveniência recíproca. Estão
os católicos preparados para este imenso cometimento ?
Tenho as minhas dúvidas, não sobre o Catolicismo, claro,
mas sobre a catolicidade, sobre a qual pesa hoje uma
parte da responsabilidade da decadência da tradição huma
ní.stica e também da religiosa. Disse que «europeus» verda
deiros existem poucos ; o mesmo devo dizer dos «católicos»
integrais , de mente e coração, de pensamento e fé : existem
poucos . Por isso, não se pode excluir a hipótese de uma
nova pré-Idade Média, a submersão dos valores «euro
peus» como prova a que a justiça e a misericórdia divinas
submeteriam a humanidade, a fim de que dessa catástrofe
· pudesse renascer uma 1nova síntese de civilização . Os
poucos europeus sobreviventes, diversamente de todos os
clérigos traidores e tal como os «clérigos» antigos, custo
diariam nesse triste período eventual a luz da razão na
luz da fé.

A UNIDADE ESPIRITUAL DA EUROPA
COMO A úNICA AUTSNTICA
UNIFICAÇÃO EUROPEIA

Não é a nossa uma preocupação exagerada; basta ter
em conta neste momento quanto historicismo , cepticismo,
praticismo, tecnicismo, instrumentalismo, convencionalis
mo lógico e materialismo, de origem europeia, de� importa
ção anglo-ameri,c ana e de proveniência marxista corroem
o coração da nossa cultura. Se formos optimistas, temos
de dizer que não existem hoje cem cérebros não medíocres
que mantenham racionalmente a fé nos valores espirituais.
O historicismo e o relativismo investiram e renegaram
os conceitos de ser, substância, Deus , verdade , beleza ,
virtude, os valores lógicos e morais , estéticos e religiosos :
a medida de todo o valor é definida pelo seu resultado
prático; a sua verdade, pelo sucesso mundano. A teorici79
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dade ? Um não-valor, em última análise . A lógi,c a ? Forma
lismo técnico (sem verdade) , variável segundo as situa
ções históricas ou práticas e , seja como for, adaptável à
sua contingência. A moral ? Um conjunto de regras válidas
apenas socialmente e enquanto «servem» uma determi
nada situação social : instrumentos de bem-estar e de feli
cidade terrena . Deus e a sua Igreja ? · Superstições que
sobreviveram, inúteis ou úteis consoante as con�ideramos
formas ( <<mitos» ) eficazes, ou não, social e politicamente ;
ou antes objectos de fé puramente subjectiva, sem· qualquer
fundamento ra,cional (e sem um conteúdo dogmático ,
coisa enfim dispidentissima ) . E assim pensam não só
os <<laicistas» , mas também não poucos «católicos» , talvez
sem o ad·vertir, dado um culpável e imperdoável desinte·
resse pelas verdades ·cristãs ou a falta de verdadeira fé
religiosa . Tanto assim que aquilo que conta também para
muitos católicos, é o sucesso mp.ndano, o fazer prosé
litos mostrando os ubenefícios práticos» que se podem
ainda auferir do Cristianismo� propagando a palavra de
Cristo com o mesmo método com que se organiza o lança
mento de um dentífrico ou de uma cançoneta .
Só algum sobrevivente «europeu» tem ainda plena
consciência de que, se as coisas assim estão, nada pode
defender ou salvar a Europa, a não ser que a Europa se
negue a identifi,car-se, na sua essência, com a demo
cracia política e social; a não ser que deixe de pensar na
defesa do «passado» como apreciá'\-oel material de museu ,
para sempre inoperante e ineficaz, morto e por isso não
já «antigo» mas simplesmente avelho» , olvidado por nós
que corremos atrás do «progresso» .
Se, ao contrário, as coisas não se encontram assim e
existe a possibilidade de salvar os valores da civilização
ocidental ( «civilização no sentido de Kult·ur) não se
esqueça que ela não é mais do que a resultante unitária das
duas grandes tradições crítico-científica ( cultural no
sentido mais amplo e vigoroso) e religiosa. A civilização
europeia saiu da colaboração destas duas grandes tradi
ções : a Idade Média (no seu apogeu) realizou, com a
i'nserção do e�emento germânico, a sua unidade : uma
cultura, a um tempo, <<humanística)) e <<religiosa» , sem
que a livre indagação crítica fosse inimiga da religião, e
sem que esta última ( à parte conflitos contingentes )
constituíss e um obstáculo para aquela e lhe negasse a
autonomia . A Europa ou é a unidade espiritual d estas duas
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tradições ou não é ( 1 ) . :1! unilateral, portanto, a tese racio
nalista-histo6cista segundo a qual a verdadeira tradição
europeia é apenas a crítico-cientifica, como unilateral é a
tese oposta que só dá foro de cidade à tradição religiosa.
Dizer cult·ura europeia � dizer <ándagação crítica» , validez
da razão, primado do espírito e por isso do honiem, do
humano, dos valores humanos ou espirituais ; portanto
humanismo da oultura, entendida neste sentido e não envi
lecida até chegar à condição de técnica pelo exercído profis
sional ; humanismo da cultura que é lib erdade no e do espí
rito (e não somente liberdade de dar o voto a este ou àquele
partido, o que é uso prático ou exercício da liberdade, a qual
existe se existe a liberdade do espírito; ou que é , exclusiva
mente, a mesquinha liberdade de fazer um sinal num
pedaço de papel e de pôr também uma «cruz» no lugar da
assinatura ) . Mas inão �chegaria a existir este humanismo
da cultura, no sentido integral que só a Europa ocidental
( <<mediterrânica» , ainda que nela incluamos também a
Germânia) realizou, sem o imenso contributo da Revela
ção cristã, isto é , da tradição religiosa, que deu ao homem,
por dom de Deus, a dimensão da sobrenatureza, elevando-o
a uma dignidade incomparável . A autêntica civilização
europeia é, portanto, apenas , o humanismo cristão ( não
me refiro ao renascentista ) , de quem o homem e o Deus
de Cristo são os dois protagonistas ; é este e só este o reino
das duas liberdades : natural e sobrenatural, uma autó
noma relativamente à outra, mas sem oposição ou separa
ção abstracta .
A quem objectasse que existe um c<novo» humanismo,
o do trabalho, responderia imediatamente que , se o do
trabalho é humanismo, também 'ele se insere na concepção
humanística , isto é, só pode ser um humanismo enquanto
se salva o Humanismo. O <<sujeito» do trabalho não é
acaso o homem, a pessoa, isto é, o mesmo sujeito da cul
tura , que é ela , também trabalho ? Não exis.te oposição
entre as duas formas de humanismo, que assim se com
pletam ; nem existe conflito entre o progresso técnico e o

( I ) Uma tese semelhante à nossa é a sustentada pelo inglês
C. Dawson, no volume Progresso e religião ( 1929 ; trad . italiana,

Milão, 1948) , o qual situa a grande esperança da civilização
ocidental na possibilidade de realização de uma nova sintese
entre tradição clássica e religião cristã.
·
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tdlesenvolvimento moral do homem,. na condição de Ob
princípios propulsores e animadores do .primeiro serem
o espírito e a religião, o que a ciência e a técnica por si sós
não podem dar. E, ao invés, hoje substituiu-se (ou vai-se
substituindo) o trabalho , envilecido até chegar a puro valor
económico , à cultura, desvalorizada ou degradada em
i nstru mento técnico de produção, em valor prático e não
já teorético-crítico. Enorme, bestial desacerto ! Deste
modo, perdido o humanismo da cultura ( tradição critica )
e o teísmo cristão que o animava ( tradiç ão religiosa) ,
re sulta o trabalh o, não j á valor humano (espiritual ) mas
puramente <(económico» . E, sendo assim, pode existir o
humanismo do trabalho ? De facto, não existe hoje um
((humanismo do trabalho» ( que só existe se está aí o
homem, e só está aí o homem se exi stem valores esp iri
tuais ) , mas sim esclavagismo do trabalho} que � comum
ao homem e aos animais, esclavagismo que não dá nenhuma
liberdade, nem sequer económica, porquanto, onde não
existe espíTito, não existe liberdade de nenhuma espécie :
apenas o estar m aterialmente bem, men os bem ou menos
mal ( 1 ) . Hoje, está a Europa ocidental empenhada num


( I ) Para confirmação disto, tenha-se presente que o pro
blema do trabalho é hoje posto como um problema de organi
zação racional ou técnica na qual o homem não é o «sujeito» mas
o «objecto» do mesmo trabalho, isto é, instrumento de produção.
«No socialismo», escreve o economista russo Jaroscenko, « a luta
para edificar a sociedade comunista reduz-se à batalha para bem
organizar as forças produtivas e as utilizar racionalmente na
produção social» . O comunismo, precisamente, «representa a
mais alta organização científica das forças produtivas, a fim de
se poder passar da «Sociedade socialista» (a cada um segundo o
seu trabalho) à ccsociedade comunista» (a cada um segundo as
suas necessidades) » . Esta passagem será possível mercê da
reeducação « económica» e «cultural» da sociedade, consistente,
entre outras coisas, numa total e perfeita transformação da pro
priedade na propriedade do Estado, e no ministrar aos traba�
lhadores uma tal instrução que possam escolher o mister ou a
profissão para que estejam vocacionados, de modo que o seu
trabalho seja mais produtivo. E'ste discurso de que a Europa dita
não comunista j á assimilou bastante, ainda que menos que a
América do Norte, significa simplesmente que o homem é ( como
essência) o seu trabalho, o qual possui o valor tão-só económico
de instrumento útil para a produção dos bens económicos . Con
sequência : se o trabalho vale apenas enquanto tecnicamente
utilizável na produção social, e se o homem é este trabalho, o
homem é tão-só instr.umento tecnicamente utilizável na produção
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trágico e bem ridí.culo jogo : apostou-se totalmente contra o
sovietismo, sem advertir que joga com cartas que lhe não
pertencem, que são precisamente as do adversário, o qual
se · ri e espera pacificamente que o Ocidente, por suas
próprias mãos, se faça a cova . O perigo mais grave, hoje,
não reside no comunismo russo mas na posição da
Europa que, renegando a tradição crítico-humanista e a
religiosa, isto é, renegando-se a si mesma, aceita democrà
ticamente uma concepção anti-europeia de vida, que é a
do sovietismo ou a do pragmatismo norte-americano. Para
que servem as diferenças de regime político-social, quando
se mata o <(espírito» europeu ? Que grande consolação é
ser-se «materialista>> , «céptico» , «pragmatista» (privado
do ·v>erdadeiro sentido da cultura e da religião, aliviado do
espírito e onerado de um corpo bem nutrido porque bem
«criado» para as diversões dominicais e os lazeres de
ontem e de hoje) em regime de «'democra•eia política» ,
tanto como em regime de «democracia popular» ! A invasão
em acto, contra o espírito, dos Godos do Leste e dos Godos
do Oeste mantém-se um dado real .
Quer-se um verdadeiro humanismo, e também do tra
balho, no sentido «europeu» ? Bem, não nos resta senão
impedir a perda total da tradição europeia ·e recompor a
unidade espiritual da sua cultura e da sua religião. Ruma-

social. E a pessoa ? Nada, instrumento tecnicamente utilizado na
produção. Pode objectar-se que todo o homem trabalha também
para corresponder às suas necessidades ; sim, mas não para
corresponder às da sua pessoa·, antes para corresponder às que
sente e tem como instrumento. Nesta concepção do trabalho (e
do homem) , a) todos são instrumentos da única «máquina»
impessoal, que é a organização das forças produtivas bem utili
zadas tecnicamente para a produção soctal ; b) a educação
cultural é puramente «prática» ou «técnica» , dado que a sua
finalidade é estritamente «profissional» ou utilitária ; c ) a distri
buição segundo as necessidades de cada uma significa que é feita
de modo que cada elemento produtor tenha todos os comjorts
materiais (é aquilo a que os americanos chamam «alto nivel de vi
da» ) . Nada de mau (com as devidas reservas ) haveria nestes, se
fossem usados como condições ou instrumentos de elevação espiri
tual, mas nesta concepção do trabalho (e do homem) o espfrito, j á
parcialmente negado, não tem foro de cidade: deve contentar-se
com os ccdivertimentos» que o <<progresso» e a «técnica» põem à
sua disposição. E é este um humanismo do trabalho ? A per
gunta é dirigida não só aos teóricos russos do marxismo, mas
aos do trabalhismo, do socialismo, etc.
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ni:sm'O do trabalho significa elevação deste à condição de
valor espiritual (humano e cristão ) , e não degradação de
todo o valor <<humanístico» ao nível do trabalho, entendido
estritamente no sentido económico e anti-humano. A
Europa, hoje, não incrementa o humanismo do trabalho,
mas, ao contrário, liquida o humanismo da cultura, para
descer ao ní.vel do esclavagismo do trabalho. Em vez
de se darem conta de tantas ruínas e de correrem a
repará-las , os «europeus» de hoj e, atarefados em . «Unifi
car» o vazio, o corpo da Europa já exangue - d e espírito ( I ) ,
dizem que a .cultura humanística não serve para nada e
que é «luxo» ·de burgueses egoístas ( assim dizem, na
Itália e noutras partes , inclusive alguns pedagogos �cató
licos, mestres elementares , envernizados de pseudocultura
pelos Magistérios , e feitos politiqueiros ou quase ) e que
a religião cristã que nela estej a lhe seja retirada, e
que sobretudo se ,constitua instrumento da prática : os
dogmas ou servem para fabri,car casas, ou não são a
verdade.
Realmente, deu Deus ao homem, primeiro, o intelecto,
e depois a Graça, para outros usos menos políticos mas

( I ) Aludo aos vários «movimentos» de unificação europeia,
que oferecem certamente aspectos positivos, além do mérito de
terem posto o problema, cuja solução é muito urgente. Mas,
como de costume, as chaves estão nas mãos dos politiqueiros, dos
argentários e dos clérigos traidores, os quais, como sempre,
se aprov eitam das boas intenções de quantos aderem e colaboram
com fé sincera e em nome de um ideal. E assim acontece que
se ponham em primeiro plano a unificação económica, a militar
e a politica, sem que se cure de reconstituir a unidade espiri
tual da Europa, na ausência da qual as outras são puramente
o: exteriores» e «materiais)) . E não só, porquanto se faz tudo para
pôr obstáculos a esta unidade espiritual ; os vários socialismos
ditos democráticos (trabalhistas à cabeça) , os vários laicismos
liberais e maçónicos não toleram que se componha sequer o
o: corpo» da Europa (aquele pouco que resta) , se os artifices forem
chefes politicas católicos, de modo que da tradição católica não
fique qualquer vestígio, nem sequer no corpo. E assim, se este
corpo fosse reconstituido , seria pej ado do o:espirito)) do materia
lismo e do das lojas dos vários «rltos )) , Isto é, uma tal unidade
europeia viria a ratificar o fim da unidade espiritual da Europa,
da sua tradição humanistica e religiosa. Tal Europa não serviria,
de -facto, os .fins da salvação do «espirita)) europeu ; serviria,
antes, os da sua potência o:materiáh , através da sua unidade
económica, militar e politica. Bem: isto é ·pensar «marxista84
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mais nobres ; e até- par: a nenhum uso.: a verdade está bem
em si mesma, e a Graçq.. tem como objecto o amor de Deus
que a dá. Pois sim ! Quem é que ainda entende esta estra
nha lingu�gem ? Não mais de cem sobre·viventes ; aquilo que
resta. dos Europeus . Entre eles os leaders da política bri
lham (brilham sempre, mas como as «estrelas» de
Hollywood ) pela ausência.
A ) AP�ND I CE . - Além da referida obra de Spengler,
A decadência do Ocidente, identificado este com a ci vili 
zação <<fáustica» ( al emã ) , é de considerar, entre tantos
outros , o modo como o escritor alemão W . Schub art
julga que se resolverá o dissí,dio entre Ocidente e Oriente
no volume A Europa e a alm.a do Oriente ( 1 938 ) . Se
gundo Sc hubart, do Oriente virá a redenção, isto é, a
constituição da «era messiânica)) , resultante de uma
espécie de simbiose entre as duas civilizações . O livro,
como diz o próprio autor, «está escrito não com a visão da
agonia, mas ·com a da renovação da vida. Está concebido
não com . o ânimo perturbado pelo perigo que ameaça o
Ocidente, mas com a profunda sensação do despertar do
Oriente . . . O meu desejo principal não é escrever sobre
a Rússia, mas sobre a Europa -, uma Europa, no en-

mente» , mesmo fora da ditadura comunista. Evidentemente,
dados estes humores, no momento presente cada nação busca
tão-só fazer prevalecer os seus egoísmos : a I nglaterra os seus
(ficando de fora) , a França também (entrando na questão) , etc . ;
e assim o ((europeísmo» , na mão dos politiqueiros, argentários e
clérigos traidores, é uma nova incarnação de acesos nacionalis
mos imperialistas . E como poderia ser de outro modo, quando
faltam o espírito, a cultura e a religião ? Só realizando a unidade
espiritual da Europa (recuperação dos valores culturais e reli
giosos ) seria possível vencer (e não apenas equilibrar) estes
egoísmos, e dar um sentido espiritual (europeu) também à unifi
cação económica, politica, militar, isto é, ao «corpo)) , que seria
« <nstrumento» económico e de defesa do «espírito» . Como contra
prova do que dizemos , considere-se por um momento o que seria
dessa unidade, ainda que só material, se por um acontecimento
qualquer o perigo comun�sta desaparecesse. Ninguém mais pen
saria nela, os egoísmos nacionalistas tornar-se-iam ainda mais
cegos, o imperialismo inglês pensaria em disfrutar e em escra
vizar oJttros: �ovos, e todos se ameaçariam bestialmente. A
l<nec�ssida.d e» d� unificação europeia está tão privada de e�pí
rito que é ditada estritamente pelo «medo» , e não por amor e.
ideais. B que Europa se poderá fazer, se estão assim as coisas ?
Uma E'ul"o.p.a sem Europa e sem europeus.
·
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tanto, vinda do Oriente ; e isto me proponho, não tanto
para determinar o que foi, quanto para exprimir aquilo
que será . . . O que por isso se aproxima é a luta entre dois
mundos , seguida da final composição entre o Ocidente e o
Oriente e do nascimento de uma cultura ocidental-orien
tal através do homem novo, como representante de uma
nova idade» (pág. 5 da tradução italiana, Milão , 1947) .
Quem conhece um pouco a literatura eslava (Soloviev ,
Dostoiewski , etc . ) não encontra nenhuma originalidade
na tese central : c< o grande acontecimento que se está pre
parando é a subida do eslavismo à condição de potência
determinante da cultura . Poderá isto soar pouco grata
mente a mais de um ouvido, mas trata-se de um destino
histórico que ninguém pode deter : os próximos séculos
serão apanágio dos eslavos . A cultura setentrional decai ;
em seu lugar entrará a !Civilização oriental . A idade nova
será o momento dos eslavos» (pág. 27) . E na «idade nova» ,
contraposta à «prometaÍtca» , o .centro de gravidade da
cultura deslocar-se-á . «Porque o génio do homem messiâ
nico, com sua alma religiosa, não pode tolerar a condução
espiritual exercida por povos que, como os nórdicos, se
encontram ligados à terra. Ele a confiará àqueles que
sentem a inclinação para o outro mundo como uma caracte
rística nacional constante, os quais são os eslavos , em
especial os russos» ( ibid. ) E quase ao final : aNão o
europeu mas o russo possui a posição fundamental pela
qual pode o homem satisfazer a sua missão eterna . É ele
quem possui a tendência para o absoluto, 9 sentimento
universalizante, a alma messiânica» (pág. 306) . Visão,
assim , profética, apocalípüca , da história. Parece-nos ler
páginas ( o conceito é o mesmo) de Dostoiewski (por exem
pfo, as da grande confiança que nos Karamazov o escritor
mostra ter no povo russo e na sua renovadora alma cristã )
ou de Soloviev, ou dos seguidores de ambos .
Schubart descreve quatro eras da humanidade (homem
harmónico, homem heróico, homem ascético, homem mes
siânico, este último próprio dos primeiros cristãos e dos
eslavos ) e as antíteses do homem prometaico e do homem
messiânico, do egoísmo e da fraternidade, etc. Há ai muito
de sugestivo , mas também muito de artificioso. Há aí
verdadeiramente a condenação, de um lado, do humanismo
1·acionalista, que fazendo-se laico e prometaico perdeu o
sentido do ultramundano e por isso do destino do homem ;
e, de outro, a condenação da cristandade do norte, que
.
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negou Cristo e todos os valores espirituais pelo seu apego
à terra, quer na fase «capitalista» da sua história, quer na
recente, mais ou menos «socialista» : num e noutro caso é
o primeiro lugar ocupado pelos valores económicos , tendo
o naturalismo, o materialismo pseudofilosófico, substi"
tuído a matéria ao espírito, e tendo o egoí.smo, ainda que
<<socializado» , sido elevado, nisso é mestra a Inglaterra , a
norma «moral» de conduta. Mas Schubart erra quando,
de modo unilateral ( e por isso abstracto) identifica a
civilização ocidental e europeia com a civilização raciona"
lista e prometaica , isto é, no fim de 1contas , com a anglo
-nórdica-alemã, difundida também nos outros países euro
peus e extra"europeus . Ora, como demonstrámos , esta
civilização, que é a do humanismo laico e mundano, é a
crise (ruptura) da civilização ocidental e não a sua verda
deira estrutura , que consiste na unidade das duas tradi
ções, a humanístico-racionalista e a religiosa , isto é, na
unidade do elemento mundano-histórico-racionalista (o
homem lançado à conquista do mundo e , com ela , à
plena conquista e realização de si mes mo) e do elemento
ultramundano-super-histórice-religioso, que Schubart vai
procurar no mundo eslavo, onde já se encontra submerso
pelo comunismo ( a mais desapiedada e coerente forma da
civilização mundana e racionalista, no sentido de Sc}lu
bart ) ; e submerso exactamente porque, como o adverti
noutro lugar ( 1 ) , o ultramundano e o super-histórico da
civilização eslava são a negação do mundano e do histórico,
isto é, dos valores humanos , que são essenciais para a
salvação do mesmo elemento religioso : o comunismo, neste
sentido, confirmou, do ponto · de vista do materialismo de
Marx, a negação do homem e do humano, que pertence
ao eslavismo messiânico-ortodoxo . Noutros termos , a
religiosidade e o messianismo eslav'O, exactamente porque
estritamente ultramundanos , são a «incultura» ( no sen
tido de desvalorização total dos valores mundanos e
racionais) , e são por isto incapazes de resolver a crise
da civilização ocidental ; oscilam pavorosamente entre um
niilismo mí.stico de origem e espírito religiosos e um
niilismo fanático de espírito anti"religioso ou ateu como o

(l)

M . F . Sciacca, A filosofia, hoje, Milão, Bocca, 1953,
e V.

2.a. ed., cc. I
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soviético. Ora a resolução da crise reside na s uperação
da antítese, isto é, no desgaste ( fecundo ele também, sem
mais) dos dois opostos
o prometeísmo germânico e o
messianismo eslavo, para usar as expressões de Schubart
- ambos mortalmente perigosos para o verdadeiro Ocidente
europeu, a fim de que seja reconstituída, renasça para nova
vida, a unidade espiritual · do Ocidente, que tanto tem
sofrido desde Lutero . Assim, de facto, só o rem-esso a
Cristo pode salvar o mundo (e não só a Europa ) , mas o
regresso ao Cristo que está presente n a Igrej a de ·Roma,
que representa de modo preciso o equilíbrio perfeito entre
o humano e o divino, entre o mundo e Deus , entre a razão
e a fé. Qualquer solução que negue o homem pelo divino
exclusivo, ou o divino pelo humano exclusivo, não só não
constitui solução, como 'confirma a ruptura do equilíbrio
e é, assim, ainda, um fenómeno da crise.
Pelos . mesmos mdtivos não podemos aceitar muitas
das teses de De Corte, influenciado por Gabriel Mar·cel
e pelo «tradicionalismo» francês da primeira metade de
8oo . De Corte, escritor e pensador católico, atento ao
problema da crise da civilização e aos seus desenvolvi
mentos, julga identificar-lhe a causa na udesincarnação»
do homem relativamente ao 'l'eal .concreto (Incarnation de
l'homme, 1947) . Num livro mais recente (Essai sur la fin
d'une ci·vilisation, 1947) continua a sua diagnose psico
lógica e moral do que chama o homo racionalis, produto
da civilização moderna, cuja afirmação constitui precisa
mente a enfermidade mortal que mata a civilização pre
sente, votada a desaparecer, ·como tantas outras . De Corte
analisa a forma por que o homem aceita ou recusa subme
ter-se à ordem do ser, isto é, do real ou do universo. A
civilização moderna operou precisamente a «desincarna
ção» do homem ( relativamente ao real) destruiu o equilí
brio entre o homem e o mundo : fruto deste «racionalismo»
é o homo rationalis . De facto, a civilização moderna tem
um gosto marcado pelo abstracto, a teoria, a concatenação
dos ·Conc-eitos, ao mesmo tempo que vive entregue aos
instintos materiais . Existe, então, um conflito, e é ele
que a ameaça . Resolvê-lo significa fazer encontrar ao
homem a sua unidade, isto é , fazer que o seu espírito se
«incarne» no seu corpo, e que o seu corpo se espiritualize.
Noutros termos : recompor a unidade do ((espírito» e da
«vida» . Se isto não acontecer (e parece que De Corte não
alimenta esperança de que ocorra ) , a sorte da nossa . civi.
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lização está ditada : não da civilização, mas desta civiliza
ção «racionalista» e abstracta, e, com ela., dQ «homo
ra.cionalis» .
O conflito espírito-vid.a representa-se sob outro aspecto,
como ·conflito uentre o polí.tico e o social». : o colectivo des
tronou o usocial» ; a politica deixou de constituir uma mis
são ( e quando é que o foi: ? ) , para passar a ser uma «car
reira» que nada tem com a sociedade viva, e que é um
plano que sufoca a vida social . Deste modo, os homens
já não se sentem unidos por uma alma comum, e a relação
do homem com o seu semelhante recebeu um entorse pro
fundo. Daí o predomínio da técnica, e o do colectivismo
que lhe é consequente. Por último, existe o conflito entre
ua civilização actual e a religião)> . O autor condena a pro
miscuidade entre o sagrado e o profano, e um certo enfeu
damento do Evangelho a uma civilização em dissolução.
Naturalmente que o Cristianismo, ainda que sofra com
ele, não serii arrastado no desabamento do mundo
moderno, mas, eterno, sobreviverá para fecundar a civili
zação de amanhã.
uLe cyde d'une civilisation s'acheve et déjà autre
recommence que rien ne laisse discerner . . . » ( pág. 2 1 5 ) .
Esta a conclusão das investigações de De Corte-, que nos
tem de acordo em relação a algumas das suas teses, mas
não a todas. Teríamos , por exemplo, desejado uma dis
tinção mais clara entre o (lradonab , no s-entido de coisa
defectiva em que ele o entende, e o racional no sentido
eminente, que é a dignidade do homem, pois de outro
modo uma condenação da razão nos deixa muito perple
xos e nos põe de novo no terreno do imediato e do vivido
(e, em religião, do fideí.smo) que é ainda a confirmação
da crise dos valores racionais . Se há um valor a restaurar
na civilização actual é exadamente o da validez da :razão,
ou melhor do pensamento, e, sobre ela, a da fé religiosa .
Por isto não devemos estabelecer oposição entre «espírito»
e «vidal> , nem aJcentuar a positividade da vida relativa
mente ao espírito, pelo motivo de que também ( sobre
tudo) o pensamento é vida, a forma mais alta e mais
«humana» de vida. Não subscrevo, então, senão com
muitas reservas e precisões , a afirmação de que a «sal
vação» do homem e da filosofia esteja «dans la sou
mission de l'esprit aux exigeuces de la condition hu
maine incarnée et aux lois profondes de l'univers»

(pág. ro) .

A

Hora de

Cristo

De Corte escreve exactamente : «la crise actuelle de la
civilisation est en effet une crise métaphysique» . De acordo ,
e então impõe-se defrontar o problema «metaflsicamente»
e não apenas dum modo descritivo e psicol6gico ; e, por
outro lado, fundar a metafísica. Sim ; mas a metafísica é
experiência ra.cional , e são racionais os seus fundamentos ,.
os seus problemas e as suas soluções .
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DIFERENÇA E CONEXÃO
ENTRE OS CONCEITOS

O conceito de cultura é complexo : não implica apenas
a ideia de a'Prender, mas também a da aquisição pessoal
daquilo que se aprende ; não apenas a de erudição, mas
também a de consciência critica ; não apenas a de frag
mentariedade das noções , mas também a da organicidade
dos conhecimentos, que formam assim um auniverso» , um
«cosmos» intelectual, um todo orgânico e «ordenado» . Por
isto é muito difícil possuir uma cultura : as pessoas cul
tas constituem uma elite. Do ponto de vista objectivo,
«cultura» é o !Conjunto orgânico dos valores expressos pela
actividade intelectual do homem . Neste sentido, fala-se de
«cultura» de uma época, de um povo, de um continente e
também da humanidade . O conceito de cultura é então dis
tinto do de civilização.
Este último é um termo ambiguo; de facto, indica ,
hoje sobretudo, progresso, avanço, etc . , mais no sentido
das conquistas exteriores (progresso cientifico, técnico,
social, etc . ) , que no de conquistas interiores (e a cultura
é conquista interior) . A invenção de uma máquina qual
quer (por exemplo, tipográfica) ou o aperfeiçoamento
técnico de uma já inventada constituem progressos civis ,
mas é evidente que não promovem nenhum progresso espi
ritual, de t:al modo é verdade que a cultura não é intrin
secamente promovida pelas máquinas tipográficas mas
pelos bons livros que com elas se compõem e se estampam .
Neste e em todos os outros casos, o progresso civil é
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somente um meio a:exterion do espiritual (elevação moral
de todo o homem individual ) e cultural , que fica sempre
um acto interior, obra do espírito. Noutros termos, civi
lização é o avanço do homem no mundo; cultura é o desen
volvimento do homem no espírito , elevação intelectual ; e,
num sentido integral e ·compreensivo dos valores humanos ,
também aperfeiçoamento moral e sentido religioso, ainda
que seja não obstante verdadeiro que toda a cultura não
pode por si só melhorar moralmente um único hpmem e
fazê-lo pio : não basta conhecer para querer: e agir como
se conhece. Num sentido restrito ( que predomina no uso
comum) , a civilização, no fundo, não se distingue da
técnica, aqui entendida não como o ·conjunto de regras de
uma determinada «arte» (por exemplo, a «técnica» da
pintura, etc. ) , mas como o modo mais eficaz, racional e
«científico» de <<organizar» para melhor avançar ou pro
gredir no mundo, isto é, como aJcção produtiva ou utiliza
ção prática das ciências. Assim, dizemos que um povo está
mais «civilizado» que um outro, consoante o seu grau de
organização ou de potência técnica, isto é, o grau de «capa
cidade» de dominar o ambiente externo pelas necessidades
do homem. A ciência, ainda que não sej a redutível à téc
nica , sobretudo a partir do Renasoeimento, (! entendida
como potência ( «saber é poden ) , domínio do homem sobre
a natureza, e por isso progressivo melhoramento das suas
condições ambientais . A cultura, ao invés, não é potência
neste sentido : a sua eficácia é tão-só interior, intelectual
e espiritual ; não é domí.nio sobre as coisas, mas simpatia
para com elas ; não quer •conhecer para submeter, .mas sim
para elevar as coisas à «verdade» (verdade poética, filo
sófica, moral, religiosa, etc . ) . SOmente quando a ciência
e a técnica (a «civilização» ) se inserem nesta «humani
dade» da cultura, adquirem, elas também, aquela signi
ficação e aquele valor espiritual ( humano) que de si
mesmas não têm ( 1 ) . Isto explica porque é que se encontra
a política mais estreitamente unida e aliada com a ciência
e com a técnica do que com a cultura verdadeira : as pri-

( t ) Não che�a que a ciência seja «Separação» ou, « desinte
teresse» e a técmca «finalidade» , pata que lhes atribuamos um
significado espiritual que pertence às «ciências humanísticas»
ou «morais» ; e a vida do espirito é, no fundo, essencialmente
moral.
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meiras são . <<potências» , acrescem a força e a eficácia da
acção política, que � potência ela também . Indubitàvel
mente que para a política tem muito mais interesse e
importância uma descoberta que consinta a construção
de um novo mortífero engenho de guerra, ou de uma,. nova
máquina capaz de revolucionar, por exemplo, a agricul
tura, do que a Divina Comédia} a Suma Teológica} a
Capela Sixtina ; estas , no entanto, interessam à humani
dade inteira e indicam-lhe o caminho espiritual . A cultura
é a «grandeza» do homem, a civilização a sua «potência» :
pode ser-se «grande>) no espírito sem se ser «potente>> no
mundo e vice-versa, sem que / tal exclua que se possa ser
em conjunto uma e outra coisa. Constitui por isso afirma
ção irrefragável que uma civilização �orno pura potência
técnico-científica ( 1 ) sem grandeza de cultura, está «desu
manizada» , «inculta» ; e por isso sem .esph·ito : é um puro
dominar» , «organizarn , «Íuncionalizar» de tudo, tecnica
mente, sem nada se «amar» , nem Deus , nem as coisas ,
nem os homens . Este rebaixamento do <<humano>) , até ao
seu desaparecimento no técnico está já em curso, não
somente nos povos submetidos ao regime comunista, como
se diz , mas em todos os povos ( aqui menos , ali mais ) ,
incluídos aqueles ( a Itália e a França, por exemplo) que
por tal deveriam sentir maior repugnância, dada a sua
tradição cultural humanística .
· A «cultura» , naturalmente, não é inimiga da <<civili
zação» , isto é, do progresso técnico-científico ; tão-só quer
conservar a supremacia que lhe pertence, se é verdade que
o homem vale mais do que as coisas, ou que os valores
estético-moral-religiosos valem ·pelo espírito muito mais do
que aqueles que produzem progressos externos . Não
excluímos a colaboração entre civilização e cultura, nem
negamos os contributos da primeira para o progresso da
segunda; assim , admitimos , sem mais, uma vez que o
homem vive e pensa no mundo, ·que todo o progresso
civil, criando uma mais .favorável condição ao homem ,
pode constituir boa ocasião de desenvolvimento cultural e
espiritual . O que combatemos e consideramos uma cala
midade é o predomínio ou a supremacia da civilização
técnico-científica, com o consequente embotamento dos

(1)

O termo é aqui usado no sentido amplo .
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valores humanos e do uhumano» de valor; não combate
mos a dênda mas o «cientismo» , não a técnica mas o
«tecnicismo» e a sua exaltação e ) ' não a civilização mas
o «civilismo» , que é «incivilidade» exterior e a: barbárie»
interior.
«<NCULTURA» D A CIVILIZAÇÃO
E «<NCIVILIDADE» DA C_DLTURA

Posto isto, resulta como consequência que se pode
ser dvilizad1.ssimo (um homem ou um povo) e ao mesmo
tempo «inculto» ( no sentido que demos aos dois termos
«civilização» e «cultura» ) ; como se pode ser culto e, ao
mesmo tempo, pouco ou nada civilizado : a Rússia é um
país tecnicamente adiantado e capaz de um alto nível de
produção industrial, e todavia falta-lhe uma «cultura» ; a
Espanha é um país tecnicamente pouco desenvolvido (o
menos «motorizado» entre os da Europa ocidental ) e é,
ao contrário , entre todos , hoje, o mais «culto» , no sentido
de que os valores culturais , e sobretudo os religiosos , na
sua :concepção de vida, ocupam o primeiro posto . No pri
meiro caso temos uma civilização sem espí.rito (dos ho
mens, mas n ão «humana» ) , no segundo uma civilização
do espírito num ambiente tecnicamente não desenvolvido.
Não nego, de facto, que neste segundo ·caso o espírito possa
também sofrer e encontrar obstáculos nas necessidades ou
dificuldades do ambiente e que, em melhores condições ,
sempre que alcance dominar o progresso da civilização,
possa dar mais rigorosa prova da sua capacidade, mas
acres·cento que s e neste caso encontra obstáculos , no pri
meiro é como que morto, e que é por isso preferível care
cer d e progresso civil a tornar por ele inoperante o espí.rito
e matar a cultura ; melhor é que existam «grandes» e «po
bres» no espírito, do que «poderosos» , «ricos » e «CÓmodos»

( 1 ) «A técnica é a que é. Não deveríamos chamar orgulho 
samente progresso técnico ao d o nosso tempo : porque as como
didades que a técnica nos oferece servem para corresponder às
necessidades por ela mesma criadas, e deveras nada imprescin
díveis ou cc-naturais ao homem» . ( B . Nuvoli, Re lações entre as
CUncias e a Técnica, no vol. Ensaios de Crítica das CUncias,
Torino, de Silva, 1950, pág. 147) .
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no mundo. E [! esta a concepção «europeia» da cultura e da
civilização. A Espanha � talvez hoje a Nação, mau grado
as condições materiais do seu povo, que, ainda mais do que
a Itália, a França e a Germânia , guarda e conserva o sen
tido disso.
Similarmente : podem existir homens que vivam , deli
beradamente, em condições de vida em absoluto «incivis»
( na renúncia a toda a contribuição da civilização) , e que
todavia se elevem ao mais alto grau d a vida espiritual
(o solitário, o asceta , etc . ) ; como podem existir outros ,
civilizadíssimos, em condições de alto teor de vida, que
sejam, ao mesmo tempo, espiritualmente obtusos ou abo
mináveis. Em suma, ainda que se não oponham e ainda
que sejam chamados à ·colaboração e não à exclusão ou
à violência recíproca, civilização e cultura são distintas :
civilização é progresso no mundo, cultura é progresso no
espírito; a civilização no sentido de progresso «técnico
-material>> é «científi·ca» e não «humaní.stica» , a cultura,
como expressão dos valores espirituais ou humanos, é hu
manística e não .científica.
Ainda uma consideração : a civilização é mais fàcil
mente assimilável do que a cultura. Para que um povo
inculto se encontre em situação de exprimir valores cultu
rais imperecedoiros e universalmente válidos, são neces
sários séculos e até milénios de preparação e eduçação ;
mas , para que um povo, mesmo primitivo, assimile uma
civilização nos seus aspectos técnicos são suficientes poucos
decénios. E isto porque a técnica é um <<mecanismo» , e
a cultura liberdade e iniciativa ; a técnica é psiquismo e a
cultura espírito; a técnica é impessoal e a cultura expres
são de personalidade ; a técnica é instrução e mudança exte
rior, a cultura educação e germinação interior. etc . Assim
como para enriquecer um homem ou uma família chega
um golpe de fortuna ( o a·caso) , mas para formar a com
pleição moral de um homem não chega toda a vida e é
necessário o esforço de uma família ao longo de mais de
quatro ou cinco gerações , do mesmo modo, para fazer
((civil» um povo ( rico no mundo e exteriormente dotado)
basta até um decénio ( depende do poder dos meios
empregados ) , mas para o tornar «cultO>> e capaz de expri
mir uma cccultura» elevada e original , um «espírito>> , são
necessários séculos . Hoje, na época dos enriquecimentos
repentinos e dos parvenus, está ocorrendo que o desenvol
vimento cultural dos povos (e o avanço espiritual de todo
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homem, isto é, a sensibilidade para os valores da cul
tura, que, conquanto no estado imediato e espontâneo,
nas nações cultas se encontra também nos analfabetos )
não segue o mesmo ritmo acelerado d o progresso civil e do
melhoramento das condições materiais de vida. Esta des
,compensação e ·este desequilíbrio constituem urn dano e
um perigo de consequências por ora incalculáveis : por
este andar, com uma decadência da cultura proporcional
ao progresso civil, quando cada vez mais este último
avança e mais aquela se estagna e se eclipsa, propendemos
para uma humanidade toda corpo e nada (<espírito» , para
uma civilização sem cultura : sem arte, poesia, moral , reli
gião, etc . ; uma ·civilização privada de esprit de finesse1
e toda monstruosamente cheia de esprit de géométrie . Não
se pode apreender suficientemente o que significa uma
civilização deste tipo, de homens mas não (<humana» , pro
jectada para um ní.vel material de vida cujos limites são
indefiníveis , dado o progresso dos inventos técnic'Os (pelo
que é também indefinível o conceito das (cnecessidades do
homem» ) , privada de uma educação moral e pavorosa
mente situada abaixo do espírito, do humano , no inf'ra
e no su b-hum.ano . Uma humanidade apenas composta de
(<técnicos» e do ((funcional » , na qual tudo se encontra perfeitamente (<organizado» , inclusive o pensar e o querer, e
não segundo a (<ordem» da verdade espiritual, mas segundo
a da ((funcionalidade» técnica, deixa de ser uma humani
dade, para ser uma (<máquina» como a ((matéria» de que
fala J)escartes ( 1 ) .
o

( 1 ) Considere-se o que está acontecendo na Africa e na Asia,
onde vivem povos ou ele civilizações antiquíssimas (como a 1nclia
e a China, o Egipto e a Pérsia) , ou quase no estado primitivo.
Os europeus (sobretudo os ingleses ) , preocupados em utilizá-los
ou escravizá-los , não têm curado ele lhes dar uma educação �<cul
tural» ( nem àqueles carentes de toda a tradição, nem aos outros,
que não obstante possuem uma - o mundo árabe, por exemplo
- estagnada e estéril ) , mas têm pensado tão-só (exceptuando o
pouco que têm feito as missões católicas) em promover aquele
quanto de progresso técnico suficiente para uma exploração mais
cc racional » . Assim, hoje, alguns destes povos, encontram-se na
posse ela civilização técnica (fàcilmente assimilável, como dis
semos, pela sua mecaniciclade e extrinseciclacle) e, ao mesmo
tempo, privados de um nível, mesmo mínimo, de cultura. A téc
nica é potência e aqueles povos sublevam-se (e têm razão em não
se deixar explorar) , 'não contra a o:civilização» assimilada, mas
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CULTURA, E CULTURALISMO i
O PROBLEMA DA «COMPREENSÃO))
DAS VARIAS FORMAS DE CULTURA

A cultu1'a é o fruto da liberdade espiritual : onde falta
a liberdade do espírito ( que é muitó ' mais que liberdade
política e social , e coisa bem diversa e mais profunda que
o conceito laico da liberdade de pensamento) não existe
cultura, ou existe uma cultura de decadência, maneirista,
estéril, académica, ocasional , isto é, «não-;cultura>> . Por
outro lado, a liberdade espiritual é uma conquista ; e ,
assim, conquista é também a cultura : o esforço de a con
quistar ou de a possuir dá testemunho da capacidade do
homem (de todo o homem considerado isoladamente) para
a livre actividade. A conquista da cultura e o seu pro
gresso são também, portanto, conquista e progresso
morais ; direi , então, que é processo de afinamento e ele
vação do espí.rito do homem integral , que é sensibilidade

contra uma «cultura» , que não conhecem, isto é, servem-se da
técnica contra a «grandeza» da Europa, que ignoram e confundem
com a sua «potência» , que odeiam. Os Estados Unidos da Amé
rica e a Rússia tendem a substituir-se aos Estados europeus, quer
em Africa, quer na Asia, favorecidos pelo facto de os euro
peus, ainda que beneméritos no âmbito dos melhoramentos
materiais , não terem sabido impl.antar uma fraternidade humana e
vínculos espirituais . Que levam eles consigo, que deixam eles
ai ? Aquilo que têm, isto é, uma civilização técnica, instrumento
de potência poHtica. E assim, também as grandes revoluções
mundiais, que teriam podido assinalar o fim . da vergonha da
exploração colonial e o reconhecimento da dignidade humana em
todos os povos e em cada homem como tal, assinalam somente
o fim de uma possível influência do espírito europeu (e não só
da potência politica da Europa) , e o triunfo mundial da civili
zação técnica, que asiáticos e africanos continuarão a assimilar
de maneira sempre mais forte através da América e da Rússia,
as quais, privadas de uma «cultura» e de uma concepção «huma
nística» do homem, não têm outra coisa que exportar, além das
suas duas formas opostas de democracia, expressivas, não obs
tante, de uma idêntica concepção de vida, e utilizadas como ins
trumentos de poder politico. Desta vez, não ocorrerá o que acon
teceu nos tempos em que Roma invadiu e ocupou a Grécia e os
Germanos o Império: hoje, existe apenas o «ferro» que conta

e

con quista.
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(o belo ) , intelecto (o verdadeiro)

e

vontade (o bem ) .

Conquista.r a cul tura é conquistar o sentido dos ·valores,
ser livre para os valores. A crise da cultura é sempre

crise dos valores espirituais , no sentido de uma «ruptura » :
o espírito deixa de ser liberdade no valor e expressão do
valor.
O conceito de «Cultura» , no sentido autêntic"o , é afir
mação da positividade dos valores humanos e · das suas
expressões •concretas (arte, filosofia, ciência, etc.. ) . Deste
ponto de vista, possuiu o pensamento moderno um sentido
vivíssimo da cultura . Podemos dizer que a característica
da civilização a partir do Renascimento é a revalorização
do nosso mundo humano e natural , e dos seus valores ;
sobretudo, do seu "\-alor intrínseco e humano (desdobrar
o o:nosso» mundo iuxta propria principia) . Mas este con
ceito, ern si verdadeiro, foi extrapolado, posto fora da sua
«ordem » : a autonomia foi «amplificada» na auto-suficiên
cia do homem no mundo; daqui a ruptura com a tradição,
e a abolição de Deus . It o princípio do imanentismo,
peculiar ao pensamento moderno : o mundo humano e na
tural considerado em si mesmo, prescindindo-se da trans:
cendência, do Deus da tradição filosófica e teológica
greco-cristã .
Daí uma consequência inevitável : a absolutização
dos valores humanos e naturais que, •conquanto positivos,
não são auto-suficientes : o seu fundamento é o valor abso
luto que os transcende . Absolutizar os valores humanos
e naturais, constituí-los fim supremo do homem, equi
vale a desnaturá-los , perdê-los, e com eles perder o homem .
Absolutizar a cultura é perdê-la pelo «culturalismo» ,
que é adoração e supervalorização dela, e portanto feiti
cismo : é a cultura-ídolo, 1como tal ( pode parecer um para
doxo, dado que o culturalismo não exclui um refinamento
decadente) , da mentalidade primitiva (refinada e cor
rupta) , incapaz de se libertar da adoração de um feitiço.
A cultura vale em si mesma; mas uma coisa � a «sufi
ci�ncia» da cultura, outra a sua «aUto-suficiência» . Aquilo
graças ao que é (os valores que exprime) , não é por si :
remete para o fundamento de todos os valores, Deus . Este
fundamento (transcendente ) dos valores expressos pela
cultura foi negado pelo humanismo laico; com isto se pôs
em crise o mesmo ser da cultura. O problema da «crise da
cultura» , é hoje, o problema da «crise do seu fundamento
teológico» . Ou a verdade é divina (humana é s6 a sua des98
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coberta ) ou a verdade o deixa de ser. O humanismo laico
carece de verdade pelo facto de negar a verdade dos
valores humanos , no preciso momento em que os identifica
com o seu desenvolvimento histórico.
Consequência preocupante de uma tal concepção da
cultura é a incompreensão entre as várias formas de cul
tura, e por isso a falta de respeito recíproco. Negado que
o mundo humano e os valores que exprime possuam um
fundamento super-histórico ( e afirmado que o homem é
a «medida» de todo o valor ) , resulta : a) um subjectivismo
extremo; b ) a assumpção de um ponto de vista parcial
como verdade absoluta. Por isso , toda a ·cultura se trans
forma num «bloco» : deixa de ser um valor a respeitar para
se volver num ídolo a adorar. O respeito degenera no fana
tismo; daqui a intolerância recíproca. Impossí;vel , então,
como es·crevemos outra vez, uma «cooperação das culturas
e o seu respeito recíproco ; impossível uma aproximação ,
porque falta o fundamento comum de uma verdade real ,
objectiva , a única que pod·e tornar possl.vel , ainda que no
respeito da sua diversidade, o encontro dos vários pontos
de vista , o seu entendimento recíproco, o cooperar frutuo
samente em vista da única verdade» ( 1 ) . Hoje, a 1crise
da ·CUltura, provocada pelo imanentismo ateu de todas as
tendências, gerou a <dmpenetrabilidade» dos diversos
pontos de vista; o problema a resolv-er é , portanto, o da
«'comunicação» dos espíritos. Ou os homens comunicam
e se encontram na verdade, ou os homens , no isolamento
impenetrável , s'e desencontrarão sempre. Similarmente,
hoje, o problema da conquista da cultura é o da con
quista do fundamento transéendente de todos os valores
que o homem exprime e que constituem a sua riqueza
espiritual , isto é, a conquista daquele sentido religioso da
vida (e não uma religiosidade genérica e laicista , qual
a «religião da liberdade» ou a «religião do trabalho>> , e
semelhantes impiedades que misturam o sacro e o pro
fano) , que nos leva a oferecer humildemente a Deus toda
a nossa •conquista e todo o nosso adiantamento, porque de
tudo Ele é o princípio e o fim . Só então os homens vol
tarão a comunicar . Não culturalismo, mas cultura autên
tica ; toda a ·Conquista tornará a ser conhecimento de
( l ) M. F. Sciacca, Filosofia e metafísica, Brescia, Morcel
liana, 1950, pág. 243.
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quanto no homem existe de perenemente válido. Trata-se
de moralizar» , de «normalizar» , a cultura, e tal não {! pos
sível senão mercê da colocação da actividade espiritual
no primeiro lugar, e do reconhecimento da sua natural e
intrí.n seca vocação religiosa. Sõmen'te quando os homens
deixarem de se proclamar soberbos criadores da verdade, e
recomeçarem a sentir-se humildes servidores dela, recon
quistarão, nessa humildade, o sublime da vida, e· se enten
derão e amarão. SOmente no amor da Verdade, que é fim
supremo, poderão as culturas reencontrar o seu ponto de
encontro , harmonizar-se; compenetrar-se . A compreensão
espiritual fará cessar a desarmonia de uma sociedade
humana que se fez «matéria» .
Cada um de nós , como puder, que inicie este cuidado
integral de «moralidade radical» , que é cuidado de hones
tidade e de clareza; e na consciência pura não deixará de
luzir a imagem de Deus . E isto a fim de que cada um: seja
« culto» . Só assim poderá a 'conquista da cultura ser
conquista, na profundidade de nós próprios, d e aquilo que,
sendo o mais profundo da cultura, a funda e autentica.

ESPlRITO DE CIVILIZAÇÃO
E CIVILIZAÇÃO DO E'SPlRITO

Creio que fica suficientemente esclarecido, depois das
precisões antecedentes , porque é que a cultura se não pode
reduzir ( identificar) à ·civilização e à técnica, e porque é
que, não obstante, não se contrapõe a elas, que compõem
o corpo de que a cultura é o espírito. Assim, consideramos
civilização e técnica condições da cultura, instrumentos ou
meios subordinados a um fim superior.
Deste ponto de vista, nem o Cristianismo é uma civili
zação, nem se esgota numa forma particular de civilização
cristã (o Cristianismo é uno e idêntico , as civilizações
cristãs podem ser várias ; podem passar e continuar-se,
através de quanto de verdadeiro exprimiram , noutras civi
lizações } , nem pressupõe esta ou aquela técnica e, de
qualquer modo, um progresso técnico ; a ssim , ao Cristia
nismo como tal não é essencial nem uma civilização nem
uma · . técnica nem sequer uma determinada cultura :
sõmente lhe são essenciais o homem e a sua orde:m natu100
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ral . Por isso o Cristianismo não se levanta çontra a ClVl
lização e a técnica ( progresso exterior no mund<>) e menos
ainda contra a cultura (desenvolvimento interior no espí
rito ) ; mas, precisamente porque dá o primeiro lugar ao
espírito (a Deus, que � Espírito criador, e aos espíritos
criados, entre os quais se contam os homens ) , distingue
nitidamente entre progresso .civil e elevação espiritual, e
estabelece uma ordem hierárquica . Não se levanta con
tra a civilização e a técnica · porque não é indiferente ao
progresso, não condena o corpo e não foge do mundo :
nenhuma religião atribui tanto valor positivo ao corpo
( a ponto de Deus nele se ter incarnado, e que o de todos
os homens ressurgirá ) , à «matéria» ( a ponto de ter sido
a consagrada» ) , ao mundo todo, enquanto criatura de Deus ;
não se levanta contra o progresso, porque não traz consigo
a maldição mas sim a bênção ( e a santificação) para o
trClJbalho do homem, pelo ,que considera o mesmo progresso
um dever do .cristão, quando idóneo para o melhoramento
do espírito e para um melhor serviço de Deus . O trabalho
é a acção m odificadora do h o mem sobre o mundo, morada
dos homens, adaptação dela, cumprida com humildade e
com a de"\"'OÇão de uma prece; é a marca do espírito criador
do homem para que o mundo se torne condição sempre mais
adequada ao seu aperfeiçoamento espiritual . Evidentemente
que o progresso civil, que é meio, é contingente, e, por isso,
n ão necessário. Enquanto progresso civil o europeu equi
vale ao russo, ao americano, ao j aponês (os nossos telefones ,
se utilizáveis, equivalem aos de .África ) ; sendo assim, não
temos de defender a «civilização» ou a «técni·ca» , mas sim a
cultura ocidental, que é tradição humanista e religiosa .
São estes o s valores que o Cristianismo deseja ver protegi 
dos e sempre propostos n a actualidade da vida; e, depois,
que progridam também os meios da civilização, se favorece
rem a criação de condições mais favoráveis . Tudo aquilo
que pode tornar mais eficaz e produtivo o trabalho do
homem é civiliza ção e cria novas civilizações ou novas
condições de vida, mas, a fim de que esta civilização sej a
também humana e 'cristã, deve a vida servir-se de tais
condições civis para os fins do espírito, ou seja para os
fins dos valores humanos e religiosos . Se o fim último do
progresso civil é, ao contrário, o domínio e a conquista
do mundo como fim último do homem, então a civilização
torna-se fim em si mesma, de contingente assume a quali
dade de necessária, e por isso deixa de ser humana ( cqndi101
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ção do espírito) e cristã, pois que em lugar dos valores

humanos e religiosos ( os únicos necessários ) se colocaram,
como necessários e finais, os que apenas são meios con
tingentes .
Neste caso, o espírito de civilização estorva e oprime
a civilização do espírito; é ·como dizer que a «matéria» sub
mete o espírito e o comanda . Nisso consiste o perigo que
hoje impeude sobre toda a humanidade, cristã e nãQ cristã.
« Espírito d e civilização» significa progresso no mundo como
fim 1e não meio , assumidos como «espírito» ( ou ocupando
o .seu lugar ) não os valores espirituais , mas a mesma
civilização; é afirmar que o espírito do homem ê o mesmo
progresso técnico-material , e que então tudo é valorizad o
do ponto de vista <!.este, segundo o espírito de civilização,
pelo que é este que mede e subordina a si todos os valores
humanos ( estéticos , morais , religiosos ) . <<Espírito de civi
lização» é precisamente a concepção marxista e também
americana da vida individual e social ( anti-humanista e
anti-religiosa) , que a Europa, inclusive a latino-mediter
rânica, está assimilaondo, em ,-ez de a assimilar à sua tradi
ção humanista e religiosa . Ao contrário, «civilização do
espírito» significa entender a civilização 1como a condição
que o espírito se �cria (modificando o mundo) para melhor
exercer o seu primado sobre todas as condições exteriores ,
para quem o progresso é sempre meio e nunt'a fim ; é assumir
este como instrumento dos fins interiores e superiores do
espírito, para os quais não é a civilização que mede e subor
dina o espírito, reduzindo todos os outros valores· ao «espí
rito de civilização» mas é o e·s pírito que mede e subordina
qualquer meio de civilização e o avalia , com respeito aos
seus fins , como id6neo ou não para a realização destes . No
espírito de civilização tudo é posto e valorado em função
do progresso civil {até os valol."'ês humanos e religiosos.) ;
na civilização do espírito tudo existe em função do mesmo
espírito, que fica sempre o que é necessário, e relativamente
ao qual todo o avanço civil é contingência e meio.
A civilização do espírito é o «espí.rito» da civilização
europeia, aquele que hoje os europeus demissionários estão
envilecendo sem reflectirem o bastante em que, renunciando
a ele, não tem a Europa mais ·nenhum valor autêntico
pelo qual mereça ser mestra sequer da mais primitiva
tribo africana e asiática ; que não há mais nada por que
valha a pena lutar. E assim os europeus , inferiores aos
extra-europeus no poder econ6mico, militar e político, e
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na absoluta impos sibilidade (dado o termo do colonia..
Iismo) de os poder igualar, em vez de assumir a função
nobilíssima de depositários e artífices de uma cultura uni
versal, renunciando a ela ( america.nizando-se ou russifi
cando-se) , envilecem a civilização do espírito no espírito
da civilização, e não acodem à nova missão que os espera :
imprimir, por. si e pelos outros, o « espírito » da tradição
europeia no espírito de civilização, de modo que, sobre
a base do progresso civil, se afirme a civilização do espí
ri t o . Só assim , o europeu, perdido o papel de domi
nador de todos os continentes , poderia assumir a função
de sapiens, o: culto>> do homem e do humano, de Deus e do
divino, e ser o elemento primário de uma nova síntese
humana, de um momento ulterior e verdadeiramente pro
gressivo da história da humanidade; só assim, ainda
uma vez, Graecia oapta ferro, poderia conquistar o vence
dor. De outro modo, o «ferro» , senhor absoluto, conquis
tará tudo e todos , o espí.rito de civilização fará do homem
um escravo de todas as raças e climas , encerrando-o num
monstruoso arsenal de técnica, aprisionando-o na imensa
rede do progresso.
O espírito de civilização é posição abstracta porque
unilateral : ganha a ·civilização e perde o espírito; perde por
isso a mesma civilização, que deixa de possuir sentido
o:humano» , uma vez que ela se constitui fim único e abso
luto do homem , a civilização do espírito é posição con cre t a,
porque compreensiva do espírito e da civilização: da civi
zação (progresso té.c nico) como instrumento ou corpo do
espírito , que é o fim que se serve daquele meio para a rea
lização dos seus fins não civis mas espirituais . � evidente
ainda .que o espírito .de d vilização não é uma solução,
enquanto não conservar os termos do problema ( a civiliza
ção e o espírito, o progresso material e a elevação espi
ritual ) ' mas suprimindo-lhe um, o espírito , que é absor
vido na civilização, pela qual ele deixa de existir, pas
sando a ser tão-só o espírito desta última , que é a ne
gação do mesmo espírito; a civilizaç ão do espírito é
uma solução, digamos a solução , porquanto, conservando
os termos . do problema, estabelece entre eles uma rela
ção conveniente sobre a base da hierarquia dos valores .
'Não condena nem enjeita o progresso civil , mas não nega
com ele as exigências e os valores do espírito ; faz do pri
meiro a condição do outro, de modo que, cessando o espí
rito de civilização, sem cessar a mesma civilização, possa
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esta última ser o instru.niento do espírito e realizar assim
a síntese expressa pela fórmula <<civilização do espírito» .
Portanto, do ponto de vista humano e cristão, n ão se trata
de condenar o progresso civil e de o fazer carregar com a
cruz, enchendo-o de estéreis recriminações, mas de o favo
recer e de, ao mesmo tempo, o sujeitar ao espírito, qual
meio a um fim. S a solução do problema que o actual
momento histórico impõe a todos os homens : progresso no
mundo a fim de que todos atinjam uma melhor condição
de vida material , sem por isso se pagar tal melhoramento
com o caríssimo preço da renúncia à vida espiritual, isto
é, à liberdade� e, por conseguinte, com a escravidão total .
O problema , n o fundo , é aquele que constitui todo o
homem para si mesmo, enquanto homem : o problema de
como realizar o equilíbrio entre o corpo e o espírito à
altura do mesmo espírito, de modo que ele sej a integral
mente homem , isto é, aquela unidade substancial de corpo
e de espírito que realmente é. A norma realizadora de tal
equilíbrio no seu nível normal e assim integral , não é o
corpo e as suas necessidades, mas o espírito e as suas exi
gências, que seriam ineHcazes ( e assim não existiriam de
facto) se o espírito não estivesse pleno da presença objec
tiva dos valores , pelos quais é valor. A realização · desta
norma é a própria realização do homem na integridade da
sua natureza corpórea e espiritual, já que o l:lomem é
unidade de corpo e de espírito, ambos indispensáveis à sua
vida no ·mundo. Logo, se é verdade que a norma reali
zadora do homem não é o corpo e as suas necessidades ,
mas o espírito, é também verdadeiro que, dada a unidade
de espírito e corpo , o espírito não pode ignorar o corpo e
as suas necessidades, pelas quais (! condicionado. Daí. o impe
rativo de prover às necessidades do corpo e, portanto, de
melhorar para todos os homens as condições materiais de
'\"'Ída . Portanto, já que o corpo é necessário ao homem para
viver na terra (ele é corpo e espírito) , é indispensável
também todo o progresso civil possível ; mas, dado que a
norma do equilíbrio corpo-espírito está ao ní.vel deste
ú1timo, é também necessário que o corpo (e com ele o
progresso material ) seja sempre subordinado ao espírito,
consoante a ordem da mesma natureza humana, para a
qual o corpo . é meio e o espírito fim .
Por outros termos , aquilo que se apresenta como pro
blema da sociedade (equilíbrio entre o progresso civil e
o progresso espiritual ) é, antes de tudo, próprio de todo o
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homem nos termos do problema da relação espírito
-corpo . Ora, tal como o corpo é instrumento de espí
rito (e deve..:se mantê-lo são e tê-lo em conta, a fim de
que seja bom instrumento) , assim o progresso civil ( corpo
da s ociedade ) deve ser instrumento da «cultura» , que é
espírito. Não erra Platão n a República, quando diz que
dis�correr sobre o Estado ou sobre a sociedade mais não é
que discorrer sobre o homem, n a medida em que o Estado ,
não é senão um o: homem em grande » ; e não existe Estado ,
de facto, nem sociedade, sem homens. O problema que nos
ocupa, como qualquer outro, refere-se então ao homem,
ao in diví duo, à pessoa ; e põe-se sempre como problema do
homem e daquilo que o homem é. Trata- se assim de um
pro blema metafísico ·- o da natureza do homem - de cuj a
solução depende a de qualquer problema social ou político.
Sem a solução do problema primeiro, não existe para os
outros soluç ão que não sej a extrín seca e fi�ctícia. Não existe
o problema da «colectividade» humana para resolver ( colec
tiv!sücamente» , mas sim o do homem como pessoa, resol
vido o qual se resolvem os da «comunidade» .
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"SUBVERSISM O" ANTI
- HUMANÍSTICO - ATEU

Temos enfim todos os elementos necessários e suficien
tes para um confronto crítico entre o anti-humanismo do
humanismo a.teu, negador dos valores humanos e divinos
(da tradição europeia, na unidade dos seus elementos
essenciais) , e o humanismo cristão, que na sua forma cató
lica, a única verdadeira e autêntica , é afirmação e garan 
tia de uns e de outros , e da sua autonomia . Este confronto
consentir-nos-á, por um lado, reforçar ou tornar ainda
mais clara, a nossa tese de que o humanismo ateu assinala
a «crise)> dos valores humanos, por isso que é a «ruptura»
entre o humano e o divino; e , por outro, demonstrar que
ele , na forma marxista, n ão resolve nem sequer o cha
mado problema social, que é ingénuo e simplista limitar
à questão do «bem-estan , isoladamente considerada . Este
último tema permitir-nos-á experimentar a eficácia tem
poral do Cristianismo, o poder transformador que lhe é
próprio em todos os tempos e lugares , e demonstrar
que só o Cristianismo é a «revolução)) que, preservando a
integridade do homem , pode triunfar sobre todo o «subver
sismo» , do qual é sempre capaz, conquanto rechaçando-o
como tal , quer sobre o terreno teorético quer sobre o ter
reno prático, de assimilar e de satisfazer as exigências que
historicamente lhe expli·cam a presença e a acção.

A «TRANSFORMAÇÃO» MARXISTA

Será conveniente ter antes de tudo presente o que·
quer dizer o marxismo (que, hoje, forçoso é considerar na
forma leninista-estaliniana do comunismo russo, da qual
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dependem todos os partidos �comunistas do mundo) quando
fala de «transformação» do homem e do «advento» da
«sociedade nova» . Trata-se, sim, de modificar a estrutura
económico-social da sociedade, mas , dado que para o mar
xismo é a económica a única autêntica estrutura, trata-se
de uma transformação radical do homem : não só no sen
tido de p1elhoramento das condições das classes não privile
giadas ou oprimidas (e assim realização de justiça social ) ,
ou do fim do capitalismo e do proletariado pelo advento de
uma sociedade do trabalho, mas também de uma trans
formação possuidora de um alcance que afecta radical
mente toda a concepção da vida ( as instituições sociais e
jurídicas , a moral , a religião, etc. ) . Marx deriva de Hegel
do qual aceita a concepção dialéctica do pensar e do real,
que comporta a negação do ser, da ·substância , da essência ,
etc. Para o marxismo (e não só para ele, mas para qualquer
forma de historicismo-evoludonismo, e portanto também
para o existencialismo dito ateu, para o ueo-realismo , o
naturalismo e o positivismo lógico anglo-norte-americano,
que no entanto crêem opor-se àquele) , não existe o ser ou
a substância ou a essência do homem ( ou de outro ente ) ,
que, através do devir ou da evolução, permaneça sempre
idêntico, mas o ser e a ess�ncia são formações históricas
e não entidades ontológicas. Por consequência, o «homem
novm> e a «sociedade nova» , de que fala o marxismo, não
são os equivalentes de um tipo de homem que não explora
o trabalho do homem , ou de uma sociedade na qual se
tenha realizado a melhor justiça social possível , mas
significam o advento de um homem metafisicamente
diverso, «transformado» no sentido mais forte da palavra ,
isto é , outro no seu «Ser» e na sua «essência» , ou melhor ,
transformado pelo seu ser ou essência naquilo que lhe vem
do novo grau de evolução ou da nova situação histórica .
A <csociedade nova» comunista ou «sociedade homogénea»
( sem classes sociais) comporta a morte do homem tal como
é e, com ele, o fim das 1chamadas «Super-estruturas» da
sociedade dassista.
Marx, além de alemão e hegeliano, era também hebreu
de raça ; e todo o hebreu, mais ou menos , se crê dotado de
espírito profético. O profetismo de Marx é niilista : ne-ga
ção do ser como tal, e também da história , no duplo sentido
de que é ela negada na ruptura com a tradição ( a socie
dade homogénea será radicalmente nova como os homens
que a componham) e no de que ela ·� fixada no ponto �m
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que s� tenha realizado tal . sociedade. Isto dá ao marxismo
um certo carácter «teologab ( o pensamento hegeliano é
.uma teologia secularizada) e mesmo escatológico . Não se
pode falar contudo de uma «mística» do marxismo: não
mística, mas «fanatismo» , que é a absolutização do infi.
nito, d ivinização do terreno e do temporal. Marx, de facto,
seculariza o paraíso, ilusão ou super-estrutura (comp a
ideia de Deus) , nasdda de uma determinada e_strutura
social e económica, e fixa-lhe a realização num momento
da evolução humana, que é também o fim do dever histó
rico. O marxismo encontrou na Rússia o seu terreno apro
priado, não digo pelas 'condições sociais do pais, mas pela
sua concepção de vida : a ortodoxia russa é escatológica e
niilista ( semimaniqueia) , negadora do positivismo da his
tória, que é nada relativamente ao advento do Reino. O esca
tologismo niilista da Igreja ortodoxa encontrou-se com o
marxista : o reino de Deus deslocou-se do céu para a terra,
e o comunismo vestiu-se com o seu fanatismo, negador da
mística verdadeira e adequada, e também de todos os valores
humanos , no momento em que, segundo o magistério de
Marx, fez do «homem a adoração do homem» , isto é, ídolo
monstruoso de si .mesmo. Como se vê, o problema das me
lhores ·condições da vida, ou da justiça social, é secundário
no marxismo; ou, pelo .menos , enquadra-se numa concepção
de vida, onde a palavra «transformação» tem o alcance
que, resumidamente, dilucidamos acima e que resultará
mais claro nas páginas que seguem .

O ANTI.HUMANISMO DO HUMANISMO ATEU
E AS SUAS CONTRADIÇõES

Este humanismo diz-se ateu precisamente porque
humanismo ( 1 ) . Noutros termos : admitir um Deus trans
cendente, a quem adorar e a quem se submeter como ao
( 1 ) Repito: este o: humanismo» não é s6 característico do
marxismo ; nasceu da ruptura ou da separação da tradição critico
-cientifica da religiosa. Desta ruptura é a ideologia marxista
tão-só um episódio e um aspecto, cuja responsabilidade é euro
peia. Sob outras formas e com outra problemática, a afirmação
de que «o humanismo verdadeiro ou é ateu e arreligioso, on não
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Absoluto (o Deus da religião) � negar o homem. O teísmo
é a antítese do humanismo : no mqmento religioso, o homem
renuncia a si m.esmo, aliena-se, dá tudo a Deus (teocen
trismo) ; ao contrário, na plena consciência do momento
humanístico, abandona a alienação e reconhece-se a si
mesmo e aos seus poderes autónomos. Esta a tese geral do
chamado humanismo ateu, marxista e não marxista.
São diversas as suas formas, mas todas têm em comum
alguns pressupostos : a) a religião constitui um grau infe
?'ior da ·evolução e do progresso d9 homem (e da sociedade) ,
correspondente àquelas «situações · históricas» nas quais
o homem não tem ainda plena consciência de si mesmo e
dos seus poderes, atribuindo por isso a Deus quanto, ao
invés, lhe pertence, o que reconhece numa fase ulterior e
mais desenvolvida da sua ev"''lução; b ) por conseguinte, o
momento religioso constitui um grau transitório do pro
gresso humano; quando um homem ( uma sociedade, toda
a humanidade) , adquire, no apogeu da evolução, plena
cons-ciência de si, a religião desaparece e por fim a ideia
de Deus ( ex.c.epto, talvez, como velho mito sem qualquer
atractivo) apagar-se-á na mente; c) portanto, durante todo o
tempo em que o homem se aliena em Deus, pode-se estar
certo de que não atingiu a plena maturidade, e de que
ainda nele permanecem resí.duos de infantilismo.
De todas as formas do humanismo ateu ( «religião cien
tífica» de Comte, a moral individualista de Nietzsche, a
idealístico-historicista3 etc. ) a qne hoje se encontra mais
elaborada e difundida é a «social-económica» de FeuerbaJéh
e de Marx.
Para Feuerbach o homem é corpo consciente; como
corpo, é um conjunto de necessidades que deseja satisfazer.
Repare-se : Feuerbach não diz que o homem é corpo e cons
ciência, isto é, corpo e alma ou espírito, mas faz da «cons
ciência» uma manifestaçãó do corpo, uma actividád e tam
bém .corpórea, peculiar àquele corpo vivente que é o hoé humanismo» é própria de todo o imanentismo moderno e con
temporâneo, e é subscrita por Hegel e por Marx, por Comte e por
Croce, por Brunschvig e por Russel, por Nietzsche e por Sartre,
etc . , convencidos de que se existe Deus não existe o homem, e de
que, portanto, para afirmar o homem, forçoso é negar a Deus .
B, assim, estes ccgrandes europeus» liquidaram Deus, o homem
(é a conclusão céptica e niilista do humanismo ocidental) e · a
Europa.
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mem ; trata"se, então, de monismo materialista. Entre as
várias necessidades humanas, e:xiste também a religiosa;
que é produto puramente humano; e., dado que o homem é
corpo consciente, ela nasce das necessidades corpóreas,
vitais . Precisamente pelo facto de o homem não poder
satisfazer todas as suas necessidades, isto é, por não poder
libertar"se da necessidade do necessário. Então ele imagina
um Ser sem necessidades, plenitude absoluta, ao qual nada
falta . Este .Ser, a que ·chama Deus, outra coisa. não· é que a
proj ecção daquilo ·que o homem quereria ser . A teologia é
uma parte da antropologia : o homem atribui a um Ser ( seu
produto) aqueles valores ·que ele desejaria realizar, consi
dera-o existente e adora-o como Deus . Assim nasce a

alienação religiosa.

Disto se conclui : a) o momento religioso está condi
cionado pela situação histórica transitória do homem ou
de uma sociedade, e dura todo o tempo que, atrav-és da
evolução social , o homem e a sociedade não alcancem rea"
lizar aquele grau de perfeição que por ora hipostatizam
e identificam com_ a imaginação de um Deus ; b ) no mo
mento em que o ideal se torna real , isto é, em que o homem
ou a sociedade realizam a sua plenitude, cessa a alienação, e
com ela a religião, dado que o homem realizou o ideal de
perfeição que, faltando, o fazia pensar e m um Deus ; c)
a s s im, ao amor de Deus substitui-se o da humanidade ; a
religião de Deus transcendente, usurpadora do que per
tence ao homem, deixa o lugar à religião da fraternidade
humana.
Marx situa-se na linha de Feuerbach : a única estrutura
do processo dialéctico da história é a do «económico» ou
(( material» , de que a moral , a religião, etc. , são super
estruturas, 'correspondentes a uma situação social, fruto
de uma particular estrutura económica. Na sociedade capi
talista, a moral e a religião são superestruturas corres
pondentes a este tipo de estrutura ( são, portanto, <<bur
guesas» ) , e as necessárias para garantir os privilégios do
capital ·Contra o trabalho; na «sociedade homogénea,, ,
desaparecem as classes sociais e, com elas , os privi
légios , as superestruturas : atrav-és da evolução histórica ,
no momento em que cessar a ali�nação económica (a alie
nação de uma parte do trabalho de um homem para
outro homem, que é o fruidor) , cessará também a reli"
giosa. Assim , uma vez realizado na sociedade comunista
( não somente «Socialista» 1 isto é , quando cada homem
·
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tiver s egundo as suas necessidades, e não segundo o se·u
trabalho) aquele ideal de perfeita sociedade, primeiro
hipostatizado fora da história e chamado Deus, consti
tuir-se-á uma humanidade, na qual todos os homens estarão
irmanados no trabalho, sem exploração nem alienação de
classes , e sem. mais ter em mente aquele tirânico e fantás
tico ser que a sociedade, ainda não evoluída, chama Deus ,
e em quem o homem aliena o seu poder e quanto lhe
respeita ( 1 )
Esta a tese do humanismo ateu de tipo marxista, que
passamos a avali ar sucinta e criticamente por dentro, como
tese filosófica, sem que nos preocupe por agora o problema
prático da questão social .
Como já dissemos, é o marxismo uma forma de histo
ricismo absoluto e todo o historicismo deste tipo, evolu
cionismo radical : a su bstância não � uma entidade onto 
lógica mas um produto histórico . No caso do marxismo,
o homem é um produto da evolução histórica, que é
governada pela dialéctica do económico ( materialismo dia
léctico) ; por conseguinte, a toda a situação ou a toda a estru
tura económico-social corresponde um tipo de homem .
Por outro lado, Marx acrescenta que o processo his
tórico se detém com o advento da sociedade homogénea,
por isso que neste ponto a evolução atinge a sua perfeição
máxima. Se é assim, i.mpõe-se dizer que, neste ponto, o
homem não se torna mais em qualquer outra coisa, não
devém, não evolve, não se faz, é, permanece idêntico a si
próprio. Mas então : a) o devir ( ou a evolução ) é temporal
e histórico, enquanto o ser é eterno e definitivo ; b ) entra
pela janela o .conceito de substância, expulso inconsiderada
e violentamente pela porta ; c) como pode existir essência
imutável ( o ser ) no fim da evolução, se não está também
no prind.pio? d) se a evolução pára num certo ponto , e ,
com ela, o devir histórico; resulta que a sociedade homo
génea está fora da história, isto é , que o marxismo, que
é materialismo histórico ou dialéctico, admite um momento
não-histórico na história , uma eternidade ( atemporal ) no
tempo . E tudo isto carece de sentido lógi·co e também de
sentido comum , qUe é , depois de tudo, bom _senso .
•

( 1 ) Para um tratamento menos rápido do assunto, cf. M . F .
Sciacca, O ateísmo, no vol. Deus na procura humana, Roma,
Coletti, 1950, II ed. , pág. 600-6 10.
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Marx deriva de Hegel e de Hegel aceita o dialectismo,
ainda que o reduza só à dialéctica das classes sociais e das
estruturas económicas . Assim, também para Marx toda a
tese gera no seu seio a sua antítese (por exemplo, o capita
lismo gera in:evitàvelmente o proletariado) , e uma e outra se
encontram concretamente na síntese. Ora, se a sociedade
homogénea representa o último momento da dialéctica,
ela aparece como uma tese definitiva, sem antítese , isto
é, fora e para além da dialéctica mesma. E então : ou se
renuncia ao princípio de que toda a tese é concreta e real
na sua relação dialéctica com a antítese, e com isto se
renuncia ao dialectismo e ao próprio marxismo; ou se
aceita o prind.pio, e, sendo assim, a sociedade homogénea�
de um lado, nega o dialectismo e dele faz qualquer coisa
de temporal, e, do outro, redunda em que é uma tese
sem antítese ( fora da relação dialéctica ) e, como tal, em
termos de correcto hegelianismo, abstracta e irreal .
Estas objecções fundamentais não são apenas válidas
contra o marxismo, são-no idênücamente contra toda e
qualquer forma de humanismo ateu, que, como tal , é
negação do homem e de todos os valores humanos .
A fim de que seja concebível que na sociedade homo :
génea o homem não pense mais em Deus e não sofra a
alienação religiosa, forçoso é admitir a sua suficiência
absoluta, não só no sentido de libertação das necessidades
económicas ou materiais, mas também no de libertação
de toda a necessidade. Forçoso é, noutros termos, chegar
à conclusão de que o homem, no máximo da sua evolução,
não mais padecerá dores físicas e morais , não sentirá o
tédio, a fadiga espiritual, não terá dúvidas e tormentos
interiores, não morrerá . Durante todo o tempo em que
o homem sinta uma destas faltas ou insuficiências , terá
consciência de não haver realizado aquele ideal de per
feição a que chama Deus, e a alienação religiosa mostrar
-se-á presente também na sociedade homogénea, sem que
con tinue a ser explicável como superestruturaJ à maneira
marxista. Por amor de uma tese absurda , ao marxismo
não resta senão lançar-se na conclusão extrema : o homem
novo da sociedade homogénea será liberto da necessidade,
e portanto também de toda a dor e da própria morte . Por
isso, um tal homem não é um homem, mas um ser des
conhecido ; de facto, isto significa simplesmente que o
homem vivente, a que hoje chamamos homem, evolverá ao
ponto de se tornar naquele ser a que hoje chamamos
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Deus. Mas se se tornar Deus, deixará de set: homem ;
o advento, então, do humanismo ateu resolve-se na nega
ção do homem e do humano. Nietzsche entende-o muito
bem ; e, de facto, concebe o seu o:super-homem» (expressão
da forma moral do humanismo ateu) como negação do
humano no homem, como o que está para além do homem
e do humano.
O teoreta do marxismo sabe advertir o absurdo e intenta
corrigi-lo. Vede-o : o homem novo pu marxista será suscep
tível de dores morais e morrerá, mas, dadas as novas con
dições em que se há-de encontrar - a sociedade homogénea
-, nas quais todas as necessidades materiais lhe serão
satisfeitas, perderá a �consciência das insuficiências pró
prias, deixará de ser homem, porque, exactamente segundo
a definição de Feuerbach, o corpo vivente, que é o homem,
é corpo de um homem enquanto é também consciente. E
então de duas uma : ou na sociedade homogénea o homem
evolverá ao ponto de se tornar um felicíssimo mortal e será
um deus ; ou e volverá (sic) ao ponto de perder a consciência
das suas inelimináveis insuficiências, e perdida a 1consciência
da sua miséria (diria Pascal ) , ficará sem consciência , como
os outros animais, isto é, perderá a sua grandeza ou huma
nidade ; num e noutro caso - Deus ou bicho - deixará de
ser homem. Com isto fica demonstrado que o humanismo
ateu é anti-humanismo, isto é, a negação do homem
como tal .
CRISTIANISMO E CRISTANDADE
EM FACE DA LIÇAO DO MARXISMO

Neste ponto, salientaremos outros dois erros que per
tencem ao humanismo ateu como tal (marxista e não mar
xista) : a ) fazer da religião uma superestrutura da econo
mia ou um complemento da filosofia ou da moral , etc. ;
quando ela, pertencendo ao homem como homem, é autó
noma ; b ) �confundir completamente (por malícia ou por
ignorância) o sentido da religião cristã : o Deus revelado
por Cristo é amor e não tirania, Pai e não usurpador : ele
não nega o homem, mas eleva-o a um destino sobrenatural ;
e, por consequência, adorando-o, o homem não aliena nele
a sua humanidade mas sim o seu poder . �' então, exacta
mente ao contrário : o homem é tanto mais homem quanto
mais é de Deus ; ou, como diz Santo Agostinho, o homem
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que odeia Deus odeia-se a si me:;mo, o homem que ama. Deus
ama-se a si mesmo. Precisamente : quem diviniza o homem
nega o homem, na medida em que aliena o homem do
homem e dele faz um monstro, um ser inumano : na medida
em que o faz suicidar-se e o anula. E todos os va�ores
humanos e divinos se perdem.
Naturalmente que o Cristianismo não tem nada em
comum ( antes é o oposto) com um «humanismo» .assim con
cebido, com um conceito de «revolução» assim .entendida,
com a c<transformação» do homem e da sociedade no sentido
marxista, nem ( claro) com o seu teologismo e escatolo
gismo secularizados, e portanto, ateus. Digamos por agora
(deixamos para depois o esclarecimento do conceito cristão
de «revolução» ) que para o Cristianis-mo a condição eco
nómica,: ainda que reconhecidamente necessária (mas de
modo nenhum absoluta) , é só o: condição» (e não uma ·cau
sa ) , isto é, instrumento, meio, para que o homem melhor
se possa elevar espiritualmente (conservação de todos os
valores humanos ) e conseguir, com a graça de Deus , a sal
vação da alma, fim supremo para que de.,.�em tender todo o
cristão e a Igreja como comunidade de todos os fiéis. O me
lhoramento das condições matetl"iais de vida, por si só e
como fim de si mesmo, nunca melhorou espiritualmente
ninguém (é egof.smo e animalidade) ; antes, quando não
seja considera·do como meio e não lhe corresponda uma
igual elevação espiritual , se torna prejudicial e espesso,
acendendo egoísmos e ·concupiscências, e fazendo retroceder
o homem a um grau inferior de espiritualidade.
Mas , precisamente porque o Cristianismo reconhece
necessária a ·condição material e a jusrtiça social (no sentido
marxista ) , e delas faz um dos objectivos da fraternidade
cristã ( amor d9 próximo) , na comum paternidade de Deus
e na solidariedade ·com a Cruz e a Ressurreição ; pre
cisamente porque o Cristianismo é carida de no sentido
mais forte e autêntico do termo, o marxismo foi e é ainda
uma lição, não para o Cristianismo em si (que não tem
nada que aprender) , mas para os cristãos (católicos· e re
formados ) que, ·cristãos tão-só de nome e de palavra, de..;
•caíram na correspondência aos seus deveres cristãos e ao
mandamento evangélico; é uma lição (e não uma fraqueza,
como alguém disse, do Cristianismo) contra a que foi justa
mente chamada a «mentira das ideias elevadas» ( não que
sejam mentira as ideias , mas sim a atitude do cristão que
delas se serve como alibi para o seu egoísmo) , tão fáceis
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de «predican> e de recomendar aos outros , quão difíceis de
«praticar» e de impor a si mesmo como norma de pensa
mento e de acção. Dostoiewski, ainda que crítico severo
do marxismo, escreve com razão : «antes de exigir a um ho
mem que seja virtuoso, devemos alimentá-lo» ; e certamente
é empresa difícil ser-se virtuoso quando a fome corrói e
aperta o estômago ( nem todos podem ser santos , e sê-lo
não depende apenas de nós ) . Não basta , é certo, ter o ali
mento necessário para se ser virtuoso, mas. á satisfação das
nec.essidades vitais constitui condição para o ser, e é, no
fundo, também, direito à vida e a uma j ustiça elementar ,
dever para o cristão que se sente irmão do seu próximo,
quem quer que ele seja. Esta a lição qne dá o marxismo
aos cristãos egoístas·, argentários e fariseus, mais amigos
do «tesoureiro» Judas que do Mestre que multiplica, por
caridade, por ca·rência, o p ão e os peixes .
Lição merecida , e cujas consequências uma parté não
pequena de responsabilidade pesa sobre a consciência de
toda a cristandade. O marxismo é aquilo que é, mas , ter
imposto, brutalmente, à burguesia capitalista cristã ( refor
mada ou católica) o problema da miséria material de t an 
tos desventurados é uma sua yerdade, de que é necessário
tomar nota «sem a deixar morrer em acta)> . Pode-se acaso
negar que o capitalismo é de origem protestante e que o
anglicanismo, o puritanismo e o calvinismo alimentaram
o espírito de ·conquista e de domí.n io, de poder económico
( que é também poder polí.tico) através da exploração do
trabalho dos «brancos)> , dos «negros» e dos «amarelos» , ou
que alimentaram a mais luciferina soberba qual é aquela
·de quem se crê eleito por Deus e assistido 'pela graça só
porque sabe acumular dinheiro ? E tudo isto fizeram tendo
sempre ao alcance da mão { na algibeira ou na mesa de cabe
·ceira) o Evangelho, pregando sempre as «ideias elevadas)> .
Que maravilha que a Marx, que beni conhecia a sociedade
inglesa capitalista, fácil de escandalizar puritanamente,
tenha parecido que o Cristiansmo não possui nenhuma
eficácia temporal , constitui alibi dos égoísmos , que o ho
mem seja .feito só para satisfazer a estes , e que, no fundo,
a religião seja ópio dos povos , o veneno que o 6co propina
a.o pobre, a fim de que n ão «desperte» e continui a dei
xar-se explorar e envilecer até à negação da mais elementar
dignidade humana ? Tàlvez· que n ão seja uma boutade di
zei que Marx se tornou marxista em Londres ; e que isso
poderia ter acontecido em Amsterdão ou iwutras capitais.
·
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erro colossal confundir o Cristianismo com alguns
fariseus que trazem o Evangelho no bolso, mas o protesto
é válido; e a lição sacrossanta contra quem aprendia o
Evangelho de memória, o predicava, e depois , na sua ofi
cina, fazia trabalhar as mulheres mais de doze horas todos
os dias até ao nono mês da maternidade, e as crianças até
as tornar raquíticas e corcundas sob o peso de u:i:n esforço
superior ao seu estado e com um salário que as abatia pela
fome ainda mais do que a·s abatia a fadiga. E poder-se-á
·negar a coligação entr.e catolicidade e interesses econó
micos ( capitalistas e sobretudo agrários ) nos países católi
cos, desde o início de 18oo ? A lição marxista todos a mere;.
cemos.
Mas a lição acaba aqui, no ponto em que nos reclama
o nosso dev.er de reconhecer o direito que todos têm à vida.
O Cristianismo em si é uma lição vibrante contra quem
permite que a miséria envileça o homem e a sua dignidade,
mas também contra a ânsia de enriquecimento que de facto
não falta nos indigentes. A categoria, do cristão é a
p o breza� pobreza no espírito, a santa pobreza, que é não
rica mas «senhoril» ; e pode ser-se pobre no espírito ainda
que muito se possua. Não se trata s6 de reforma exterior ,
que pode ser útil mas que não pode transformar interior
mente um só homem, mas sobretudo de reforma interior,
dada a qual, todas as situações externas se modificam,
porque é o espírito que tudo muda, dando a tudo um novo
sentido . Quando a palavra de Cristo penetra numa alma
e a permeia, e nela se torna vida, é todo o viver que se mo
difica : poder-se-á ficar rico como antes ( se é que já se
era ) , mas a riqueza será administrada diversamente e so
bretudo diversamente valorada (como instrumento e não
como fim, como bem comum e não como propriedade
egoísta) ; poder-se-á exercer o mester que já se exercia,
mas com espirito cristão, que é .fraternidade e hones
tidade ; e o mester infame é abandonado. São M�
teus, após a 'conversão, deixou de ser publicano; muitos
cristãos, ao contrário, dizendo que se converteram, · con
tinuam a sê-lo e a exercer muitas outras ocupações equiva
lentes . De resto, se o Cristanismo foi e é uma lição para
os cristãos da detra» e não do «espírito» (portanto fari
seus) , a lição melhor, digamos antes única, para todo o
cristão, é sempre a Palavra de Cristo e o Magistério da
Igreja, qu:e, em todos os tempos, foram escola de caridade,
uma escola inimiga do egoismo, da exploração, como tamum

116"

��.Subversismo» anti-humanístico - ateu.

bém do viver cómodo e argentário. Certamente que o cris
tão de·ve também contribuir para que se promova 9 pro
gresso material , mas com uma finalidade precisa: criar
condições de vida favoráveis para os seus irmãos em Cristo
(e para si, na medida em que é membro desta irmandade) ,
tais que lhes permitam ser sempre melhor e mais cris
tãos. A posição do Cristianismo, então, no que se refere ao
problema da sua eficácia temporal, é dara , nítida, inequí.
voca : favorecer, com a acção efi,caz e desinteressada dos
cristãos, a formação de uma sociedade, na qual cada um
tenha o justo e todas aquelas' condições materiais indispen
sáveis (mas não no sentido mais absoluto, porque a graça
de Deus pode tornar-nos vitoriosos no espírito, mesmo em
condições extremamente desfavoráveis ) para poder cada um
elevar-se espiritualmente, isto é, viver sempre mais cristã
mente. E a virtude que se encontra na base desta concep
ção é sempre a po breza_, pregada por Cristo e pelos Após
tolos, todos humildes trabalhadores , ricos e poderosos ape
nas no espírito. O haver escolhido Cristo os seus discípulos
( primeiro núdeo da sua Igreja) entre os pobres e os sim
ples, indica quão sublime dignidade Ele atribui à pobreza
e simplicidade no espírito, dignidade que aqueles trabalha
dores reconheceram sem necessidade de sindicatos ; nem ,
que se saiba, pensou Cristo, alguma vez, em organizar a
estes : a sua «revolução» dos «escravos» , é coisa bem diversa
de todas as «revoltas» de Espártaco. Parafraseando um
célebre passo pauliniano, a propósito de quem se considera
sapiente, podemos dizer que se algum entre os cristãos
se mantém rico segundo o sé�ulo, que se faça pobre, a fim
de que seja rico deveras ( 1 ) . Pobreza .não é miséria : na pri
meira , que é o verdadeiro perfil do cristão, pode o cristão
viver; na segunda, sofre no corpo e no espírito, degrada-se.
Neste ponto é ainda necessário salientar que o marxismo
recordou a todos uma outra ·verdade : que o homem não é s6
espírito, mas também •corpo e instâncias materiais . Certa
mente que a quem n ão falta o necessário e pode satisfazer
tais instâncias e também outras que não são essas ou tão

( 1 ) É evidente que aqui «pobreza» e a:riqueza» são conside
radas como dimensões esJ?irituais. Por conseguinte, tem pouca
importância o facto « quanbtativo" da pobreza e riqueza materiais,
tendo muiHssima o acto «qualitativo» de se ser pobre ou rico
no espirita. A pobreza e o pobre não são sagrados enquanto tais
(quantitativamente) , mas são-no porque Cristo os escolheu e
elevou à dignidade espiritual.
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urgentes , é fácil distender o espírito e nem sequer se lem
brar durante muitas horas do dia de que possui um corpo:
Esta condição favorável permite-lhe ser virtuoso com me
nor esforço, cultivar o seu espírito e elevá-lo ( naturalmente
que não basta essa ·condição, como a experiência de todos os
dias o demonstra à saciedade) , mas assaz lhe faz o: esquecer»
que, não obstante, possuem um corpo os outros homens ,
que para mais não dispõem das suas condições de vida, e
que, ao contrário, não têm nenhuma , exceptuada: a da mi
séria permanente. Esquecimento culpável , sem desculpa e
sem «razões» que o justifiquem ; mais culpável ainda para
o cristão, que, nesse esquecimento, esquece e ofende Cristo.
O marxismo, d izíamos , recordou a todos que o homem tem
um corpo, que é um conjunto de necessidades , algumas ur
gentíssimas , improrrogáveis , sem tempo para discussões ;
que, sem o corpo, não vive n a terra; e que não pensa, não
quer, mas disparata, delira e comete despropósitos , se não
souber como alimentar este e defendê-lo contra o frio. A mi
s-éria é capaz de tudo porque e.ntenebrece a razão, priva-a
de condições para raciocinar, isto é, priva o homem da pos
sibilidade de querer e entender conforme a razão ou huma
namente . Esta verdade elementar recordou-a o marxismo
também a nós cristãos, que não deveríamos ter esquecido
que é ela a verdade fundamental do cristianismo, que é dou
trina da c<incarnação» : do homem que é espírito «incarna
do» num corpo, e que depois , no fim dos tempos, será
ainda reincarnado no seu corpo com a ressurreição da
carne. Não existe homem sem 1corpo, e, assim, não ajudar o
próximo a satisfazer as necessidades materiais é não o aju
dar a viver, é deixá-lo morrer , é matá-lo. E é o modo
mais cómodo de matar , dado que não é susceptí.vel de sanção
penal . De facto, deixar morrer um homem de fome e de
frio num ângulo da estrada, e isto passando-lhe ao pé quando
se vai à o:abertura» da época teatral o:não constitui crime» .
Sim , mas é na mesma um assassínio: o cristão deixa morr.er
o seu Cristo, sobre a ·calçad a . Cristo, evidentemente , está ·
já morto na sua consciência . Existem muitos modos de
matar o próximo, e aqueles que cmão ·constituem crime»
semeiam multidões de cadáveres : as guerras 'Civis, as guer
ras de domínio, as revoluções , etc. E existe um ainda
pior : o ódio ( «quem odeia é um assassino» , diz Dostoiews
ki) , que é assassínio mantido, tenaz, premeditado.
Também desta vez a lição do marxismo acaba aqui, no
haver i mposto a recordação de que todos os . homens. (e não
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·só eu, ou o meu amigo, ou o meu parente) têm um corpo,
que em todos os homens possui as mesmas necessidades.
elementares . Mas o marxismo comete o erro de se recordar
demasiado do corpo, ao ponto de esquecer que o homem
é tamb�m espírito, o qual não é um epifenómeno da ma
téria ou sua propridade emersa pela evolução natural. it ver
dade que sem o corpo eu não vivo na terra, como é verdade
também que se não tivesse comido durante alguns dias
não estaria aqui a pensar e a escrever estas páginas, mas
metido num canto como um felino esfaimado; porém, não
serei homem nem pensarei sem o espírito, ne.m penso aquilo
que estou pensando só porque comi . Uma coisa é a <(con
dição» e outra a «Causa» ; e o corpo é condição da vida
do espírito e não causa ; e o homem não é homem sem o
espírito. O marxismo que faz do homem um «corpo cons
ciente» , mata o espírito; e isto é homicídio mais grave do
que aquele que consiste em matar o corpo. Também, desta
vez, tem o marxismo o mérito de haver estimulado a dis
cussão de um problema, mas o erro de o não resolver, e so
bretudo de propor uma solução que nega o homem, isto é,
o sujeito mesmo a que respeita e pelo qual tem sentido e
valor a solução do problema .

crESPlRITO DA REVOLUÇÃO»
E «REVOLUÇÃO DO ESPlRITO"

Também no o:como realizar a transformação da socie
dade» ou a «revolução» são antitéticos Cristianismo e mar
xismo ( 1 ) .
O marxismo é espírito da revolução: uma lei dialéctica
i n flexível e necessàriamente determinante governa o de
senvolvimento da história , entendido como processo de es
truturas económico-sociais , nascidas dialecticamente ( no
sentido de Hegel ) umas das outras , e umas como ((nega
ção» das outras . Este processo fat a1 , de um lado, pode ser
( I ) Insisto nesta antinomia porque não poucos cató
licos, preocupados mais pelo próprio «particular» que pela sua
fé, crêem numa conciliação entre o marxismo e Cristiamsmo. De
todas as formas de cdrenismo» é esta a mais perigosa e também
a menos nobre, precisamente porque a mais «interessada» .
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acelerado pela luta de dasses, pela agitação �Constante, pelo
movimento revolucionário, e, do outro, desenvolve-se em
linha horizontal, isto é , sempre ao nível do económico
ou do «material» , até ao ponto de eliminar as · superes
truturas morais e religiosas (enfim, a própria ideia de
Deus ) , dado que a moral, com a consumação da socie
dade homogénea, se encontrará resolvida na fraternidade
do trabalho, e a religião dissolvida graças ao fim da
exploração do homem e à realização na terra . de todas
as aspirações da humanidade. Ideologia negativa do
homem e de Deus (segundo Marx «O homem é a ado
ração do outro homem» ; portanto, «endeusamento» do
homem ) , do natural e do sobrenatural ; espírito de revolu
ção, em termos marxistas, significa revolução da matéria .
O endeusamento marxista do homem fica ao nível do «ma
terial » , sobre o qual , de fado, está fundada a dignidade
do homem . Para o marxismo é suficiente que o homem
possua uma determinada condição económi·ca, para que ele
tenha, como da causa para o efeito, a sua dignidade e ex, prima certos valores . Em tal sentido, Marx adverte a cate
goria <cfí.sica» da ((quantidade» e ignora a «espiritual» da
«qualidade» ; assim, a «qualificação» humana situa-se em
extensão e não em profundidade, na «horizontal» das coisas
<Cproduzidas e consumadas» e não na «vertical» do espírito e
dos valores que ele é capaz de exprimir. Deste ponto de
vista, o homem «marxista» , como tal e por definição, é o
homem «desqualificado)) , na medida em que a qualificação
dada pela quantidade é a negação da própria qualificação.
Evidentemente que não basta que um homem eleve a sua
condição económica para que se torne qualitativo, · tanto
é verdade que se pode enriquecer permanecendo espiritual
mente obtuso _(e assim desqualificado) e se pode empo
brecer e �continuar a elevar-se qualitativamente - o que não
invalida que a condição material tenha a sua importância
como «condição» . O marxismo, como o carcereiro e o
agiota, só tem olhos para as coisas e não sabe ver um milí
metro mais acima aqueles valores , quantitativamente inco
mensuráveis, os quais, intrinsecamente e como pessoa, qua
lificam o homem e dele fazem um «homem de valor» . Ne
nhuma doutrina, portanto, é mais «inumana» e mais
deseducativa dele, se educar significa «fazer sair» da inte
rioridade do homem os valores que o constituem ontologi
camente um valor e, na medida em que são expressos , um
homem de valor, esta personalidade qualificada, ainda que
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depois seja , pela quantidade dos meios , pobre ou rico, cam.
"
pones ou re1 .
O Cristianismo , ao contrário, é revolução do espírito,
que é a negação do espírito de revolução. Neste sentido,
como negativo do espírito de revolução !Com a revolução do
espírito, é conservadorismo revolucionário e revolução con
servadora : conserva renovando, vivificando todas as situa
-ções com o espírito cristão que tudo inova e renova : revo
luciona conservando, porque não nega, mas eleva, revela o
verdadeiro ser de todas as coisas na sua verdade e na luz
da verdade. No «espírito de revolução» , o espírito aparece
reduzido à revolução e com ela identificado (no caso do
marxismo, com a revolução económico-social , e então com
a «matéria» ) ; na revolução do espírito é o próprio espírito
que revoluciona e transforma : existe a revolução enquanto
existe o espírito; no primeiro caso, negado o espírito no
espírito da revolução, é esta também negada como revolução
«humana» ; no segundo, afirmados o espírito e o seu poder
transformador, é mantida a revolução como a única forma
digna do homem e adequada ao cristão (1 ) . Revolução é,
no sentido autêntico, reconstituição da condição originária ,
e assim perene conquista das o:raízes» ou do sentido uinicial»
da verdade. Daqui a dialéctica de conservação perene e de
contínua mudança das situações históricas, a fim de se
rem o:trans;formadas» pela nossa conquista, verdadeira
mente transformadora de cada um de nós , do cání.cio» ines
gotável , do «original» eterno e sempre presente. :e revolu
cionário o o:refazer» da o:raiz» , trazendo consigo todas a s
situações históricas e não a mera o:ruína» delas . Na me
dida em que nos preocupamos em o:arruinan as situações ,
descuramos isto de nos «transformarmos» e de nos «revolu
cionarmos» à altura do espírito : se sentimos tanta necessi
dade de .modificar o ambiente exterior é porque somos in
capazes de nos modificarmos interiormente a nós mesmos .
Eis aqui a verdadeiramente poderosa eficáda do Cristia
nismo, o Cristianismo essencial : basta ser-se cristão (no
alcance integral do termo) para transformar todas as
situações , no sentido de lhes infundir um espírito novo, de
as recriar conservando-as e de as conservar recriando-as,
( 1 ) Ter presente, para apreende;r mais cabalmente o sentido
-da antítese o:espirito de revolução» e «revolução do espirito>> , a
outra, já por nós aclarada, de o: espirito de civilização» e de « civi
lização do espírito• .
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ainda que a sua estrutura externa se mantenha . Quanto
desta não se adeqúe (sej a contrário) ao espírito cristão, cai
por si ou transforma-se pelo e no processo da renovação in
terior do homem . Assim a revolução do espírito anula,
torna «supérfluo» , o espírito da revolução.
Permita-se-me uma exemplificação quase banal , mas ,
creio, muito significativa. Uma família senta-se · em roda
da mesa para comer ; é indubitàvelmente um acto vital e , po
demos dizer, económico e material . Suponhamos .que nin
guém se tenha lembrado, �como algumas vezes ocorre, de
comprar o pão , e que, pelo tardio da hora, as padarias este
jam fechadas. No cesto, como resto do dia , há algum, que
não ·chega para todos . Nesta altura, a mãe diz que tem pouca
fome e que não quer comer pão, de modo que fique mais
para o marido e para os filhos , os quais , por sua vez , cada
um para deixar mais pão aos outros , encontram uma des
culpa qualquer para comer o menos possível de pão. Eis
que um acto vital e material , ainda que sem deixar de o
ser, se transformou num acto espiritual, numa emulação
de dádiva e de amor. O pouco pão, insuficiente, quase mira
culosamente, multiplica-se, torna-se muito, aumenta , e to
dos, não sruciados de pão, são-no da dádiva que fizeram das
suas porções . � a revolução do espírito que negou o espí
rito da revolução, o qual, se houvesse prevalecido, te·ria ati
rado os membros da família uns contra os outros a pro
testar pelo esquecimento, a recriminar, a gritar, a enunciar
dir-eitos para obter mais . E, ·como se sabe, a pretensão de
«obter mais» e «sempre mais» não tem limites , como a n ão
tem a dos direitos, se não intervém o espírito a elevar O•
homem e as situações a um nível superior, no qual tudo
se resolve ( mesmo o económico) segundo o próprio espírito
e não segundo a matéria .
Como justamente se disse , o mundo, a fim d e que exista
também justiça social e cada homem seja ajudado pelos:
outros de irmão para irmão, tem necessidade de uma mís
tica autêntica, isto é, de um Cristianismo integrai ;
mística, auspiciada também por Bergson como solução.
para a grave situação do mundo contemporâneo, en9rme-
mente ·crescido no corpo e conservado pequeno no espírito,
e por isso carecido, como de ar o asfixiado, de «Um suple
mento de alma» . � de implorar com Peguy : «Se não são
suficientes as santas e santos que nos enviaste, manda-nos
outros, manda-nos todos aqueles de que tenios necessidade ,
manda-nos quantos sejam precisos , manda-os até que o.
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inimigo se canse» . Sim, mas depois impor-se-á segui-los e
fazer aquilo que Deus e os santos desej am .
Só o Cristianismo, precisamente porque revolução do
espí,rito, é a revolução : transforma sem destruir, uma vez
que a · transformação que opera é elevação, renovação do
espírito e sua vitória ; e assim elevação, ao nível do espí
rito, do corpo e do corpóreo, do «económico» indispensá
vel à própria vida do espírito no corpo. Por isso é revolu
ção e conservação em conjunto ; e é revolução poderosa ;
todo o homem que se eleva à altura do espí,rito e ele"\"'3.
este na verdade de Cristo eleva o mundo : um santo traz
a humanidade sobre os omhros . E é revolução autêntica
precisamente porque é também conservação, estabelece e
garante a hierarquia dos valores, a supremacia do espiri
tual sobre o material, do Reino de Deus sobre o mundo dos
homens, ainda que respeitando a autonomia de todos os
valores e a sua positividade, os quais , na relação hierár
quica, se elevam sem se consumar, o inferior na 1uz do
superior . lt uma revolução que é ordem, mas, precisa
mente porque conservadora da ordem, poderosamente revo
lucionária ; e nada existe de mais revolucionário que a
consumação da ordem em toda a sua força normal , do
pensar e do querer segundo a verdade, que é a ordem
objectiva. A revolução do espírito ordena; o espírito da
revolução subve1'te ; a primeira é revolução da o rdem, a
outra é ordem da revo.lução, isto é a subversão de toda a
ordem objectiva dos valores . Por isso o Cristianismo é re 

volucionário e não subversivo; o marxismo é subversivo e
não revolucionário (1 ) , negação da ordem do espírito e

rebaixamento do homem e do humano ao ní.vel da matéria ,
de tal modo é verdade que subverte sem melhorar espiri
tualmente um só homem ; antes, mata o homem e o espí
rito, Deus . Isto explica porque é que o marxismo (como,
de resto, todo o historicismo dialéctico e negativo do ser)
constitui ruptura com a tradição, enquanto o Cristianismo
é um contínuo alimentar-se da e pela tradição que, inces-

( I ) Certamente que o marxismo não é só negativamente
subversivo» , no senbdo por nós dado a esta palavra, enquanto
. se opõe à ordem aburguesa» e «capitalista» ; neste sentido e uma
doutrina politico-económica, capaz de se inserir historicamente
no movimento dialéctico da evolução social. O seu subversismo
resulta da extrapolação da sua ideologia politico-económica.
o.
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santemente renovada, também continuamente se nutre e
aumenta pelo fermento poderoso e vital da verdade huma
na e revelada. E apresentou-se o Cristianismo como revo
lução, no sentido que esclarecemos, desde o seu nasci
mento : revolucionou o mundo pagão sem o subverter, reno
vando-o; deu-lhe uma nova força de verdade e, ao mesmo
tempo, conservou (revolucionando-as) as verdades pré
-cristãs, como verdades humanas (racionais ) perenes .

CONSERVADORISMO E CONSERVAÇÃO ;
DIGNIDADE DO HOMEM E CARIDADE CRISTÃ.

Posto isto, temos de dizer que se iludem aqueles con
servadores ( que se dizem católicos ou só cristãos ; ou nem
cristãos nem ·católitcos , e mesmo hostis ) que acreditam
salvar o salvá-yel das suas posições económicas ( que são
também posições de poder político) , aferrando-se, por
egoísmo e por medo, ao barco da Igreja e à sólida torre
do Evangelho. Para os desiludir, bom é que os católicos e
também quantos têm responsabilidades , sem compromis
sos mais ou menos convenientes do ponto de vista político �
lhes façam entender que é necessário para «conservan> o
«antigo» ( só o que tenha preço e que é por isso antigo sem
ser velho e sem nunca envelhecer) deixar cair o «velho» ,
que, se pôde envelhecer, não mereceu tornar-Se antigo .
A poda do que está murcho evita à árvore o raquitismo
e renova-lhe a vitalidade. O Cristianismo, pela sua essên
cia (e é bem que os cristãos nunca o esqueçam, e que tam
bém o não olvidem os não católicos que, hoje, ,com medo de
que o com unis mo arruíne os seus interesses , se fazem
substitutos da Igreja, que no seu coração realmente
odeiam ) , não é uma instituição protectora de velhas estrll;
turas sociais exactamente porque é revolução do espírito,
que, com tal , é dissolvente dos egoí.smos e do conserva
dorismo, entendido este no sentido negativo de manter
e defender, mesmo quando resultam socialmente injustos
e prejudiciais, os privilégios de uma classe social, qual
quer que seja. Pelo mesmo motivo, nem sequer pode o
Cristianismo estar ao serviço dos interesses do proleta
riado, se este significa ditadura do povo ou simplesmente
luta dos egoísmos entre classes diversas , e ainda conse1 24
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cução de uma melhor condição de vida como fim do homem,
independente de fins superiores, como os sobrenaturais ,
que Cristo indicou a toda a humanidade. A revolução
cristã não tem nada que ver com a subversão da luta de
classes (que o Cristianismo não pode deixar de condenar ) ,
precisamente porque ela é a autêntica força revolucionária :
é ela a revolução interior do homem , filho de Deus e resga
tado por Cristo e não pelo homem enquanto pertence a
esta ou àquela classe social, a estes ou àqueles interesses
mundanos . O Cristianismo, mais do qUe acção revolucionária
contra esta ou aquela situação, é revolução interior de todo
o homem existente nesta ou naquela situação, que, pela
metanóia do seu espírito, é profundamente modificada.
Aqui reside a questão: quem se transforma interiormente ,
quem <<se converte» de verdade, transforma-se a si e ao am
biente : tudo é modificado pela eficá·cia activa e renovadora
da sua acção. De outro modo, quando alguém se aplica a
mudar as condições exteriores e a subverter, não se sai do
ponto de partida : tudo fica como dantes . E isto confirma
e reforça o princípio de que a verdadeira revolução é a
fidelidade à ordem interior da verdade e da justiça, isto é ,
à supremacia dos valores . humanos n o sentido mais forte
e compreensivo do termo, que se mantêm , eles também ,
subordinados, como um meio relativamente a um fim , à
finalidade transcendente, supersocial e super-histórica, de
todo o indivíduo.
Por outro lado, nesta mesma reforma interior reside
e se afirma a verdadeira dignidade do homem, que é reco
nhecida, a sua a cada homem , quem quer que seja, pelo
facto de ·que é homem, criatura espiritual , feita à imagem
e semelhança de Deus. Nenhuma outra doutrina no mundo
afirmou alguma vez neste sentido a dignidade humana de
modo tão explícito, forte e peremptório como o Cristia
nismo. A este propósito é neste momento necessário obser
var que ao trabalhador, envilecido e oprimido pelo privilé
gio do censo e do ·capital e pelo egoísmo mais sórdido,
deu o marxismo um sentido da sua dignidade (ainda que
depois, como ideologia , negue ao homem toda a dignidade
humana ) , a consciência de dasse e da importância social
do trabalho. Não é pou•co para quem , desde há séculos , de
geração em geração, era considerado uma «coisa» e não
um homem, ouvir dizer que precisamente ele, o escravo filho
de escravos, constitui o futuro da humanidade, o herdeiro
de todos os direitos . Daqui o mordente do marxismo, o
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atractivo que exerce sobre as classes operárias , que não
vêem nele apenas a força que constrange as classes capita
listas a refrear os seus egoísmos, a adoptar um tratamento
humano, mas também a ideologia que delas faz o nervo da
história e que , como quer que seja, lhes dá a esperança de
uma transformação .
E· necessário e urgente que também os cristãos reco
nheçam , não só por palavras, a dignidade do homem no
sentido cristão; que dêem ao pobre , ao abandonado, ao tra
balhador, a consciência da sua dignidade e Cristo . Revolu
ção imensa e integral esta, conservadora do homem inte
gral e dos seus valores , ao mesmo tempo que cristãmente
revolucionária, na medida em que sabe dizer , sem hipocri
sias, que uma esmola sem espírito cristão é a negação da
caridade cristã, e que o (<paternalismo» é máscara do católico
( ou do cristão somente) egoísta e soberbo, que, dado o seu
«poder» , se pode permitir o «luxo» de proteger com bonomia
os ditos «humildes» , e pagar-se desse modo, com comodida
de, uma apólice de seguro, a descontar depois da morte no
banco de Deus , para uma estadia, também «privilegiada» ,
n o Paraíso. Aquela que se chama classe <<humilde» não é de
facto tal . Deus quereria que o fossem ela e as outras clas
se sociais ; ela é a classe, não dos humildes , mas dos «humi
lhados» . O trabalhador . foi durante séculos humilhado, e
é por isso, hoje, um rebelde e um subversivo ; fazer dele
cristãmente uma «humilde» criatura de Deus é fazer dele
um verdadeiro revolucionário de Cristo, inimigo de todo o
subversismo, jubiloso da dignidade humana, reconheCÍ"\"'el
no nome de Cristo, que lhe entrou no ·coração. E s tamos na

hora do despertar dos ahumilhados» : ou deles fazemos
«humildes» no sentido cristão, ou tod.os se tornarão re�
beldes e so berbos . E então será a revolução mundial , que

nenhum compromisso poderá sequer entorpecer ; de resto,
é de justiça que os humilhados não continuem a sofrer a
ofensa suprema de não serem reconhecidos como homens , �
respeitados como tais . Por isso, também sob esse aspecto,
é hoje a hora de Cristo. Tenhamos presentes estas auda
res palavras ( a verdade é sempre audaz) de .São João Crisós
tomo : «Está atento enquanto adornas a casa de Deus a isto
de não desprezares o teu irmão, porque este é um templo
mais augusto do que aquele)) ( 1 ) . Dirigem-se estas palavras
(1 )
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quantos envilecem os irmãos pobres e julgam reparar tal
ofensa a Cristo oferecendo um ornamento à igreja matriz
da sua cidade, desejosos, naturalmente com muita humil
dade, de que se torne de todos conhecido o nome do gene
rosíssimo doador.
Também a generosidade desinteressada não é ainda
caridade 1cristã : a generosidade consiste em dar} a caridade
em dar-se,· uma coisa é dar dinheiro, outra é dar-se a si
mesmo no impulso caritativo. A caridade exer·ce-se com
humildade e amor, o que é fazer própria a causa de outrem ,
sofrer os seus sofrimentos ; a generosidade não exige nem
amor nem humildade, nem o generoso desposa a causa
doutrem : ajuda-o, dá, não se dá,· o generoso não é «hu
mano» , «é humanitário» , não é humilde, antes , amiúde,
francamente soberbo. A caridade dá-se a todos , vai em
busca da miséria , recolhe-a onde a encontra ; a generosi
d ade dá segundo o impulso, a simpatia, e também segundo
o capricho. A caridade é prova ·constante e renovada de
amor, a generosidade, prova de grandeza : não se debruça ,
pobre entre os pobres, sobre o pobre, como a primeira . Só
a caridade, no sentido cristão (o único integralmente hu
mano) , é inexorável com o egoísmo próprio e alheio, doce
com a dor. A sua espada é a Cruz : é a única das virtudes
morais que exige a fé ; e por isso é mais do que uma vir
tude : é a moral à altura da mística, onde o «próximo» , já
não próximo, é a nossa própria vida interior. � nesta
interior. presença de outrem em mim e de mim em outrem, na
interior presença de Deus na nossa interioridade profunda,
que consiste a fraternidade crist.ã . Precisamente por isto a
caridade não só vence o egoísmo 1como extrai a piedade do
coração dos homens : é a grande obstetriz , que ajuda ao
nascimento da misericórdia no coração mais duro. A cari
dade é, de facto, violenta e éombativa : «O costume da misé
ria» , como foi es.crito, «·é a mais bela escola de força» .
Quanto mais a cristandade frequente esta escola tanto
mais ganhará força para vencer o subversismo, que hoje a:
ameaça . Os outros remédios não são por si sós mais do que
compromissos , ·expedientes medíocres , conquanto úteis, que
podem talvez defender o bem-estar material , mas que não
resolvem inteiramente (antes o comprometem màis) o pro
bl'ema verdadeiro da recuperação do homem, da sua liber
dade espiritual e de todos os valores pelos quais é homem
e não um bípede para nutrir ou para educar «raCional
mente» . Em vez de nos empenharmos tão-só em leis e refor-

a
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mas ( que reformam as coisas humanas, Dias não os ho
mens) supliquemos , segundo os versetos de São Gregório,
que a:Cristo, Deus nosso» dê «aos ricos a bon4ade, aos indi
gentes o socorro, aos pobres o amparo» .
A caridade verdadeira ( ainda que sem a ver na forma
da santidade, que é o grau máximo de perfeição , e que
por isso tãQ-sÓ pode ser modelo e aspiração de todos os
cristãos ) é, a um tempo, misericórdia material e miseri
córdia espiritual , reconhecimento das necessidades do
corpo e das do espírito; numa palavra, tem ao hómem total
como sujeito de amor. Por isso, n ão humilha como a
esmola, socorre. Ela, que é dar-se, faz-se igual a quem
recebe, estabelece não uma re lação mas um vínculo de fra
ternidade divina . Enquanto Cristo fala à multidão que há
muitas horas o segue e escuta , diz-lhe São Pedro: <<Mestre,
é muito tarde e esta gente ainda não comeU» ; Cristo reco
nhece que também o corpo tem as suas necessidades e , como
falta o modo de as satisfazer, multipHca os pães e os peixes ,
que se tornam tantos que sobejam. Este episódio deve ser
meditado a fundo, a fim de que se não perca a complexidade
do seu conteúdo e a maravilhosa harmonia dos seus ele
mentos . Ele nos ensina : I ) a palavra ( a verdade , o pão do
espirito) tinha suspendido as necessidades de quem ouvia
( a hora era tardia e a multidão não pedia o alimento, ainda
que certamente advertisse a necessidade dele) ; 2) mas esta
necessidade é , mercê da intervenção de Pedro, reconhecida
também, frente à mesma palavra de Cristo ( de Deus) ; 3 )
dai o imperativo de que o pão do espírito, dado ao homem
por Deus , seja acompanhado pela dádiva do pão do corpo,
porque o homem é também corpo , que n ão é um apêndice
extrínseco mas que forma unidade com o próprio espírito ;
4) o reconhecimento das necessidades materiais não é
pedido pela turba mas por Pedro (e Cristo permite e quer
que provenha dele) fundador da Igrej a de Cristo: a mul
tidão não roga, não protesta , espera que a caridade se
lembre das suas necessidades ; e Pedro, o primeiro Vigário ,
lembra-se disso, para desde então, do alto da sua Cátedra,
sempre o recordar, em nome de Cristo, a quantos o esque
cem, advertindo que a hora é tardia e que muitas 'Cria
turas de Deus ainda não comeram ; 5) o primeiro lugar,
no episódio, é sempre dado ao espírito : a Palavra «sus
pende» as necessidades do corpo; o seu reconhecimento não
é exigido pela multidão, mas sim sugerido por Pedro, que,
depois de Cristo, é o primeiro dos presentes , o herdeiro da
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Verdade; 6) existe, então, o respeito e o reconhecimento
da ordem intrínseca à natureza humana em si mesma ( dos
seus válores) , e em face de Deus ; 7 ) por último, a cari
dade opera o milagre da multiplicação dos pães e dos pei
xes . Note-se : Cristo não dá esmola , mas dá igualmente
a quantos o seguem, sem distinção de categorias sociais :
reconhece todo o homem como homem e a dignidade de todo
o indivíduo. Evidentemente que Cristo não é uma «dama
de caridade» , nem o chefe de uma associação humanitária
de tipo burguês ; para ele a caridade não· é um aconteci
mento para registar na cccrónica mundana» .
Não se objecte que Cristo é Deus, e que nós, ho
mens, o não somos . Basta que sejamos simplesmente cris
tãos-católicos para que todo o ensinamento do episódio se
possa tornar norma de vida : supremacia do espírito sobre
o corpo, mas necessidade de atender a voz do corpo, que no
homem sempre está unida à do espírito ; assim , não se trata
de fugir do corpo e nem sequer de o sujeitar como se fora
o «escravo» de que o espírito é senhor (platonismo defec
tivo) , mas sim da libertação do corpo relativamente às suas
necessidades, a fim de que o espírito não seja afectado no
exerdcio da sua liberdade, que é a verdadeira liberdade do
homem, mas que carece da liberdade instrumental das
necessidades materiais ; o Vigário de Cristo, sucessor de
Pedro, dá-nos este ensinamento, continua a ser ele a
iniciativa, com o é Pedro no episódio : fazer como Cristo :
dar sem humilhar, amando. E , quanto à multiplicação ,
também o cristão pode de um pão fazer mais de mil se a
caridade o elevar . A quem não ocorre São João Bosco ( e
quantos outros como ele ! ) , o ·grande santo social, que mul
tiplicou um velho tijolo de Valdocco em mil edifkios- de
fraternidade humana, onde todos , no nome de Cristo, se
sentem homens, criaturas de Deus e não «asilados» pela
boa esmola da abenificência pública» , que é ajuda material
e não ainda reconhedmento da dignidade do homem, é
ainda «humilhação» , e não elevação à cchumildade» , que
é afirmação altíssima de liberdade do espírito ?
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«DATE PAUPERIBUS
QUOD SUPEREST» E A VERDADEIRA
EFICACIA TEMPORAL

DO

CRISTIANISMO

Alguém poderia ainda perguntar, dada a mentalidade
empírico-pragmatista que domina demasiado as mentes
de não poucos católicos, o que é que a sociedade dos cris
tãos deveria fazer «na prática>> para realizar o fermento
revolucionário da doutrina, que é a sua verdade e a sua
fé . A resposta ·é daquelas que são terrivelmente simples,
e que são, por isso, de difícil realização : sermos cristãos,
operarmos em �cada um de nós a revolução do espírito, isto
é a verdadeira «conversãO>> a Cristo . As chamadas refor
mas valem dentrv de certos limites : corrigem em parte os
desequilíbrios de facto, mas nenhuma lei externa melhorou
alguma vez um só homem no espírito. Reformas e leis são
condições contingentes , que podem disciplinar ou cons
tranger os egoísmos individuais, mas nunca operar a ele
vação espiritual de um homem, que é acto de interior con
quista e não de exterior observância. Não basta preocupar
mo-nos em fabricar casas para quem não tem um tecto
( preocupação sacrossanta que reconhece todo o seu peso
às condições materiais ) ; é necessário que o futuro inquilino
saiba usar estas condições para o seu melhoramento espi
ritual, pois de outro modo, resguardado o corpo �contra a
intempérie, deixará ao frio e ao pecado a sua alma. Em tal
caso o Cristianismo, que é dura experiência de formas dolo
rosas e doutrina de alegre aceitação dos sofrimentos positi
vamente redentores, não saberá que fazer desses melhora
mentos . O problema não ·consiste só em viver, mas em
viver como homem, humana e cristãmente.
Mas o viver cristãmente implica uma consciência
social (dire-i melhor «humana» ) , altamente revolucioná
ria e severa . Date paup eribus quod superes t . Seria . muito
cómodo interpretar estas palavras (como fazem o como
dismo, o egoí.smo e a mesquinhez espiritual da mediocri
dade de não poucos cristãos «bem pensantes » ) no sentido
de dar aos pobres os restos do luxo e da dissipação; cómodo
mas anticristão. Quod superest é tudo menos o necessário.
Aquelas duas palavras ( «duras» para o egoísmo do homem
descendente de Adão pecador) signiHcam : excepto o neces1 30
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sário, condição indispensável da nossa vida, dai tudo aos
pobres; isto é : faz por ser pobre entre os pobres . Aquilo

que sobeja ao que me é necessário, é-me supérfluo ; mas
exactamente, o supérfluo para mim, como escreve Santo
Agostinho, é o necessário para outrem, a quem mingua o ne
cessário ( 1 ) . Não se trata então ( como e ntendem anticristã
mente e materialisticamente a democracia social russa e a
democracia política norte-americana) de dar a todos o
maior bem-estar, a comodidade, os confortos, etc . ( isto é
ainda espí.rito da revolução) , mas de dar a todos o neces
sário e fazer que .cada um se -contente com ele, se sinta rico
e feliz pela sua santa pobreza, livre de egoísmo e senhor
de si mesmo {e esta é revolução do espírito) . «Por pobre
que se morra, sempre se deixa alguma coisa» , dizia o «mís
tico» Pascal à «bem pensante» irmã Gilberta . O espírito
da revoluçãô é ter neste mundo (po ssuí-lo e explorá-lo:
Marx é também o liberalismo ) ; a rev'Olução do espírito é
dar tudo ( quod su.p erest) o que é deste mundo , excepto o
necessário, por amor de Deus e somente por amor de Deus ,
amado através do amor do próximo. Precisamos que «dar»
não significa «alienar» ( abolição da propriedade in
dividual e instauração da propriedade do Estado, que é
ainda egoísmo e espírito de revolução) , mas «conservar» a
propriedade tão-só pelo dever de a fazer servir o bem de
todos e, no que a si se refere, tão-só para o necessário e
com o mesmo título dos outros ; e cumprir este serviço com
amor. Esta forma de «conservação» da propriedade é a
única «revolucionária» , porque a única autênticamente
cristã, aquela que se instaura sobre o ·date paup eribus quod
superest. A propriedade impõe o dever de a fazer produzir
para os outros ; e o prod·u.zir, assim entendido, é uma forma
do dar. Ao cristão é essencial o produzir ( entra no con
ceito de eficácia temporal do Cristanismo) apenas porque
lhe é essencial o dar para o «bem» ( e não para o «bem
-estar» material ) de todos . Só assim é o cristão um livre
proprietári o: é ele que possui a propriedade sem ser por
ela possuído, ao contrário do avarento, que não é livre
diante do seu dinheiro, mas sim escravo dele ; e o dinheiro
(isto é Mamon e não Cristo) é o seu senhor. Esta concep
ção da propriedade e da actividade produtiva está implícita

( 1 ) Este ponto será amplamente desenvolvido no capitulo
seguinte.
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no verseto evangélico supracitado e no conceito de «bem
comum» ( que implica aquele do «bom uso» ou melhor do
o: uso bom» da propriedade) ; é expressa por Berdiaeff,
quando este escreve que «O pão para si é um dever mate
rial ; o pão para os outros é um dever espiritual» .
Depois disto, para aqueles cristãos que perguntam de
que ·modo é possível «Da práhca» realizar a revolução
cristã também como eficácia social ( que significa «hu
mana» no sentido integral do termo) , existe uma única
resposta : sen.tir o dever de se ser cristão; e não basta : ama1·
sê-lo; e a quantos perguntam qual a verdadeira revolu
ção social a operar neste mundo, respondemos : faze r sentir
a todos os homens o dever de serem cristãos, isto é, criar
em todos os homens a conscié'ncia do cristão: criar, em
quem tem, a consciência de dar ( que é ser cristão) , e em
quem não tem, não a consciência do direito de ter por ter,
mas a do direito à sua dignidade de homem, a qual exige
que este possua aquelas condições materiais indispensáveis
· para que ela não seja ofendida e humilhada , e a fim de que
ele seja sempre mais cristão e , por sua vez, possa dar a
quem tem menos do que ele . O problema da justiça social
não é somente questão de «organização sindical» (que não
ultrapassa o puro plano económico, e que desemboca quase
sempre na luta de classes e no ódio entre os homens per
tencentes a classes sociais diferentes ) , mas é antes de tudo
questão de consciência do próprio dever de homens e de
cristãos . Infelizmente, também n ão poucos cristãos, no pas
sado e no presente, não possuíram e não possuem esta
consciência, e por isso o marxismo nasceu e ainda hoj e
se avigora, invencível para os expedientes demagógicos
dos politiqueiros ; por isso se sente a necessidade dos sin
dicatos ·cristãos . Sociedade cristã é aquela em que cada
membro vive do que lhe dá a pobreza de outrem, e todos da
pobreza comum, na comum fadiga do trabalho, aceito
como valor humano, como elevação espiritual e, direi ,
como oferta e oração a Deus .
·Nessa revolução consen�adora (que, se consumada,
como poderoso explosivo, faria ir pelos ares muitos egoís
mos mascarados de virtude e coonestados pela hipocrisia
da lei , a dos cristãos hipócritas e a dos hipócritas não
cristãos ) , toda interior mas eficacíssima na acção exterior,
reside a verdadeira eficácia social, essencial ao Cristianismo
e indeclinável para o cristão que vive do e no espf.rito de
Cristo.
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ESCRAVIDÃO DO TRABALHO
E LIBERTAÇÃO CRISTÃ

E

costume dizer que a escravidão pertence ao mundo
pagão e à antiguidade ; e considera-se um mérito do mundo
moderno o tê-la abolido nos Países de raça branca e hoje
também nos povos de cor, ao menos onde e nos limites em
que os brancos foram ou são constrangidos a fazê-lo. Mas
hoj.e toda a humanidade está ameaçada de uma outra tre
menda e universal escravidão, aquela que deriva in
vencivelmente de se identificar o problema social com o do
bem-estar material bem distribuí.do . Esta solução é ditada
por uma «filosofia» integralmente materialista, negadora
dos valores humanos e divinos . Contra tal ameaça só
existe um remédio : pôr o problema social como problema
((humano)> , não do bem-estar material mas do bem espi
ritual do homem , como problema do espírito, a que é neces
sária uma condição material humana , e não como proble
ma do corpo ; enfim, como problema de dignidade e assim
de liberdade . Digo neste sentido : ao espírito , para quem é
essencial a liberdade, é essencial também aquele mínimo
de liberdade das necessidades do corpo, e de modo que o
corpo mesmo sej a condição ( e não impedimento) do exer
cí.cio da liberdade do espírito . Por isso, repito, enquanto
problema de liberdade, o social é o problema da dignidade
humana : satisfazer as necessidades do corpo, a fim de que
a miséria, que o envilece nas privações e no sofrimento,
não envileça também o espírito e o não torne oprimido e
escravo. Ao contrário, pôr o problema social tão-só em
termos de bem-estar material, é colocar-se no ponto de
vista do corpo e, por isso mesmo, desinteressar-se da
liberdade do humano ( que é , primeiro, do espí.rito, e que
não é somente económica ) , negar a sua dignidade . Este é
o esclavagismo à letra, negação da personalidade ; é fazer
do homem um puro instrumento de produção, regulado
nos seus movimentos como uma máquina, uma vítima a
sacrificar ao Deus-Trabalho. Ao homem livre substitui-se
o autómato : o trabalho torna-se uma abstracção económica,
um ídolo, e espírito e liberdade duas superstições <<impro
dutivas» .
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deste esclavagismo triste e lúgubre : somente uma cris
tandade eficaz pode hoje impedir que a humanidade inteira
sej a reduzida à servidão da matéria . Se tanta esperança
se confirmasse, o Cristianismo, com a sua «revolução» ,
teria, pela segunda vez, libertado as cadeias a Espár
taco . e isto contra as subversões que mais não fazem
do que consolidá-las .
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PAZ TEMPORAL E EQUILlBRIO INTERIOR

«A paz do corpo é a ordenada união das partes . A paz
da alma não racional é o repouso ordenado dos apetites .
A paz da alma racional é a ordenada concórdia do pensa
mento e da acção. A paz do corpo e da alma é a vida e a
saúde ordenada do animal. A paz do homem mortal e de
Deus é a ordenada obediência, na fé, à lei eterna . A paz
da casa é a ordenada concórdia de mandar e de obedecer
entr.e aqueles que a habitam . A paz da cidade é a ordenada
concórdia de comandar e de obedecer entre os cidadãos .
A paz da cidade celeste é a mais ordenada e mais concorde
sociedade no gozo de Deus e no gozo em Deus alterna
damente. . . Deus, então, sapientíssimo Criador e jus
tíssimo ordenador de todas as naturezas , que pôs o
género humano sobre a terra como o mais belo ornamento
do criador, deu aos homens alguns bens convenientes para
esta vida, isto é , a paz temporal , segundo a capacidade .
da vida presente para isto que se refere à salvação, a
incolumidade e a vida social e todas aquelas coisas que
são necessárias para defender e recuperar esta paz, como,
por exemplo, os elementos que, por comodidade ou conve
niência , são mais vizinhos aos sentidos , a luz visível , o ar
respirável , a água potável, e tudo quanto serve para nutrir
e tapar o corpo, para o curar e para o ornar . Tudo isto,
porém, Deus o deu com a justa condição de que todo o
homem que tiver feito bom uso destes bens adequadf.ssimos
à paz dos mortais , por eles obtenha outros maiores ou me
lhores, ou sej a a própria paz da imortalidade , a glória e a
honra que lhe corresponde na vida eterna , onde se goza
·

1 35

A Hora de Cristo

a Deus e ao próximo em Deus : quem, ao contrário, deles:
fizer um - mau uso, não receberá aqueles bens e perderá
também a estes» . ( 1 )
Quanto dissemos no capítulo precedente e também em
muitas páginas dos anteriores se pode considerar um am
plo comento, extensivo a outros problemas, destes céle
bres passos agostínicos, dos quais resulta como é a paz
do homem realização da ordem natural e da ord�m sobre
natural, que governam o corpo e o espírito, ou o homem
·
como unidade substancial de um e de �>Utro, as relações
entre os homens (vida civil e social ) e as de todos os ho
mens com Deus, nesta e na outra vida . As páginas que
seguem, os seus c onceitos de propriedade e de trabalho,
propõem-se esclarecr ainda o sentido profundo da «revo
lução» cristã também em relação aos conceitos de liberdade,
amor, caridade, misericórdia, que hoje, além daquela
quotidiana do esquecimento, recebem a ofensa de mal-en
tendidos quase inverosímeis, tanta é a ignorância, a con
fusão e a barbárie mental .
Do passo acima citado, podemos extrair três pontos
firmes : a ) todos os bens materiai�, convenientes à vida ter
rena, são dom feito por, Deus aos homens, para a sua paz
temporal, à qual são adequadíssimos ; se são, portanto, con
venientes a esta vida e adequados à paz temporal, todos os
bomens que ficarem privados deles pelo egoísmo alheio
são defraudados de um dom da Deus e colocados n a condi
-ção de não atingir a dita paz ; por consequência, aqueles
bens tornam-se, por causa do egoísmo, motivo de discórdia
e de luta ; b ) por isso, Deus os deu com a condição de que
o homem faça bom uso deles ; o bom uso, de facto, permite

( I ) «Deus ergo naturarum omnium sapientissimus conditor
et iustissimus ordinator, qui terrenorum ornamentorum maxi
mum instituit mortale genus humanum, dedit hominibus quae
dam bona huic vitae congrua, id est, pacem temporalem pro
modul o mortalis vitae ipsa salute et iticolumitate ac societate
sui generis, et quaeque huic paci vel tuendae vel recuperandae
necessaria sunt, sicut ea quae aptae ac convenienter adiacent
sensibus , lux, nox, aurae spirabiles, aquae potabi1es et quidquid
ad alendum, tegendum, curandum ornandumque cortalium acco
modatis recte usus fuerit, accipiat ampliara atque meliora, ipsam
scilicet immortalitatis pacem, ei que convenientem gloriam et
honorem in vita aeterna ad fruendum Deo, et proximo in Deo :
qui autem perperam, nec illa accipiat, et haec amittab . (De ci'v .
Dei, XIX, 13) .
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que todos usem deles de modo que a paz temporal reine
entre os homens ; c) se a paz temporal exige como sua
condição a disponibilidade e o bom uso dos bens -conve
nientes à vida terrena, isso implica o reconhecimento do
direito natural à propriedade por parte de Deus , dador da
queles bens : de um direito, por isso, que, de um lado,
enquanto própria e plenamente tal, fica condicionado pelo
bom uso, e , de outro, pois que tem como objecto um dom
de Deus, é e se mantém sempre um empréstimo : usar bem
dele é demonstrar ter merecido a confiança e é -como que
pagar os juros a quem nos fez o empréstimo, o qual é
assim paradoxal proprietário que exige o pagamento dos
juros (o bom uso) , mas em forma indirecta, isto é, obri
gando a fazer servir a propriedade doada ao bem alheio,
ou seja o do nosso próximo : Deus cobra os iuros que o
rico lhe deve na b anca do pobre, onde o rico, que não se
inferioriza pela condição vinculativa do empréstimo que
funda a sua propriedade, tem de ter sempre uma conta
aberta ; d) precisamente porque os bens adequados à paz
temporal são bens de uso e não de fruição, não constituem
eles fins em si mesmos : o bom uso é condição do dom
para os fins da paz temporal , a qual , por seu turno, verda
deiramente ela, n ão se põe como fim último do homem ,
mas como condição e meio de bens maiores , supersociais
e super-históricos , quais a paz do espírito e a glória na vida
eterna, onde de nada se ·usa, mas se frui de Deus e do pró�
ximo em Deus ; e) tudo, portanto, se encontra ordenado
como meio a fim, e tudo constitui meio, condição e prepa
ração, se Deus faz o dom da sua graça , ad fruendum Deo
et proximo in Deo; f) mas ; insistindo, a paz temporal ,
precisamente porque condição da outra , não deve ser nega
da a nenhum homem pelo egoísmo d·e outrem : para fruir
eternamente do próximo em Deus , cada cristão, na vida
terrena , tem o dever de ver no outro o próximo, o irmão.
No entanto, o homem não é como Deus o criou ; Cristo
resgatou-o do pecado original , mas as consequências da
queda permaneceram, e entre elas o mau uso dos bens da
terra, a injustiça humana . O equilíbrio do homem é sem
pre instável ; a herança de Adão fá-lo caminhar sem mu
dança à beira de precipícios , apesar de a mão ·de Deus,
in interiore, estar sempre pronta a socorrê-lo. A hora de
Cristo soa todas as vezes que o �homem perde o seu e qui�
Ubrio interior: soa tantas vezes na vida do indivíduo, como
nos momentos graves da história da humanidade, quando
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se �ompeu (está em crise ) _ o interior equilíbrio entre o
homem e Deus, a razão e a fé, a !Criatura e o Criador.
Quando 9 homem repete o pecado de Adão, sai de si por
que sai da ordem} quer saber para ser ele mesmo Deus .
Reata-se na consciência de todo o homem o conflito entre
uma proibição, que � garantia de liberdade, e um sedutor
convite, que é liberdade aparente e escravidão real : «se
comerdes desta árvore morrereis» ; «se 1comer desta árvore
serei Deus » . Se o homem aceita o convite, como 9 primeiro
Adão, separa-se de Deus, de si mesmo, dos seus semelhan
tes ; de novo Caim mata Abel . «Eis o homem tornado um
de nós , conhecendo o bem e o mal » , diz Deus a Adão ; eis
as consequências da ruptura do equilíbrio interior, do que
rer tornar-se um Deus ( «Um de nós» ) . Pela queda começou
o homem a provar a sua auto-sufi·ciência , ou que coisa
signifique o ser-se abandonado por Deus às suas próprias
forças. A incarnação do Verbo e a sua crucifixão volta
ram a dar ao homem «O caminho, a verdade e a vida» ;.
Cristo reabre o canal da Graça, morre na cruz, a fim de que
o homem pecador reencontre no Verbo o seu equilíbrio
interior perdido pelo pecado. Todas as vezes que este equi
líbrio se rompe e que o homem n ão reconhece Deus, rea
bre-se no mundo a luta do homem •Consigo mesmo e com os
seus semelhantes, como escreve São Paulo (Rom . , I, 3 1 )
«sem lei , sem amor, sem misericórdia» , no qual pelo con
trário, reinam o arbítrio, o ódio e a dureza despiedada do.
egoísmo : o homem experimenta que coisa comporta a auto
-suficiência, isto é, o ateísmo, e como é impossível, ainda
que acto mascarado com os mais especiosos pretextos, que ,
nessas condições , a única lei não sej a aquela do «amor de
si» , do eu invasor e tirânico, de que alguns escritores não
deixaram de fazer a condição do c<progresso» , o próprio
princípio da vida social, indicando no «egoísmo inteligente»
o princípio do equilíbrio do _individuo e da sociedade : equi
líbrio exterior que se atinge ao ní-vel da animalidade (de
cuj as satisfações é a razão precioso instrumento ) , e não
equiH.brio interior para realizar ao nível do espírito (da.
lei , do amor, da misericórdia ) .
Ora , quem não tem em conta o pecado original ( e o
refuta como um «mito» e um «absurdo» ) , a Redenção·
(nega que Cristo seja Deus) , e as «consequências» do pe
cado, antes e depois da mesma Redenção, não pode enten
der, no seu sentido cristão, lei , amor, misericórdia , pro
priedade, pobreza , trabalho, sofrimento , morte , etc . ; e quan1 38
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do os entenda, ao ocupar-se deles altera-lhes ou despotencia
-lhes o significado até uma total má interpretação. Neste
ponto deixa de ter importância que se siga o rechaçamento
ou a aceitação.

PROPRIEDADE DO SER E PROPRIEDADE
DO HAVER ; INTANGIBILIDADE DA PESSOA

Estamos habituados a considerar nossa propriedade as
coisas externas : uma casa, uma terra, uma fábrica, o di
nheiro, etc. Propriedade, ao contrário, é tudo ; e , antes de
tudo, os bens que não se acres•centam à pessoa, mas que a
constituem como tal : o nosso corpo, que é nosso, os nossos
sentimentos, o nosso espírito, a nossa capacidade. Estes
bens não os tenho eu, dado que não tenho o meu corpo ou
o meu espírito (·como tenho uma casa ou uma cadeira ) ; eu
s ou o meu corpo e o meu espírito. A propriedade de mim
mesmo (da minha pessoa ou daquilo que a constitui é
segundo o s er e não segundo o have r . A propriedade do
meu ser, na ordem natural, é absoluta, neste sentido :
a ) que ninguém, em nenhum caso, tem o direito de ma
tirar, e ·que todos têm o dever de ma respeitar ; b ) é a «subs
tância» , da qual todas as outras propriedades são um atri
buto. De facto , não poderia ter , nem ser privado de quanto
possuo, se não existisse, portanto primeiro «SOU» (pro
priedade do ser) e depois tenho ou não tenho isto ou aquilo
(propriedade do haver) .
Deve o homem fazer bom uso de toda a propriedade,
dado que o bom uso é a condição que Deus pôs, a fim de
que seja exercido o direito de propriedade com pleno di
reito, não só no dom que lhe fez dos bens terrenos , mas
daquele mesmo da vida - a cada homem a sua . Assim,
também da propriedade que sou devo fazer bom uso como
{e mais ) o faço da proprie dade que tenho . O b om uso da
propriedade, fundamento do direito� mostra-se como um
dev er� na medida em que, após o pecado (do qual , mesmo
depois da Redenção, se mantêm as consequências ) , posso
usar bem ou mal não só aquilo que tenho, mas também
aquilo que sou. Fazer uso significa «administrar)) aquilo
que sou (e tenho) , o meu corpo e o meu espírito; e admi
nistrar é servir : administrar o ser que sou (e é todo o ho·
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roem) é «pô-lo ao serviço• . De quem? Tenho dois caminhos :
ou pôr-me ao serviço do meu egoísmo, de modo a o:existir
só para mim» e a fazer que todos os outros existam tam
bém o: só para mim » , ou pôr-me ao serviço do bem de todos (e
assim também do meu ) , e fazer que o meu corpo e o meu
espírito ( todo o meu ser e o meu haver) , a minha proprie
dade de ser e de haver, seja um bem comum, não «social»
( que é já despotenciamento e degradação) , mas cchumano» ,
meu e dos meus semelhantes : meu e sempre mais meu
na medida em que o ponho o:à disposição» de outrem . Tão-só
assim ((me amo» ..verdadeiramente : dando-me, dou a mim
mesmo o «meu ser» mais autêntico e pleno, sou deveras
plena propriedade de mim mesmo, porque correspondo à
·condição do bom uso, que funda o direito da propriedade do
ser e do haver. Isto que sou é sempre mais meu ser na
medida em que o faço servir ao bem de outrem, que signi
fica «produzir» na ordem objectiva do ser, e não na subjec
tiva do meu interesse individual ou prazer. Quem, por
exemplo, está dotado de altas capacidades intelectuais e
as põe ao serviço do seu egoísmo, das suas ambições, dos
seus caprichos , do mal , etc . , dele dizemos que faz negativo
uso delas, e que é mais reprovável que quem é menos dota
do, dado que quem mais o é e mais tem mais deve dar.
Dizemos também que ccnão merecia» tais dotes e quase lhe
negamos o direito de os ter, porque e na medida em que faz
mau uso deles . Com isto queremos signiHcar que também o
direito de p ropriedade de ser está condicionado pelo dever de
administrar bem aquilo que se é, pelo dever de se dar; a
pessoa, dando-se, enriquece-se ( no corpo e no espírito) , rea
liza-se com promover outros a ser pessoa : ser para se dar,
que é ser pessoa no acto de se dar, isto é, na o: caridade » ,
no amor .
Medir a riqueza ou a pobreza de um homem por aquilo
que possui é .critério externo e empírico : pode ser-se ri1co de
excelentes dotes intelectuais, e ser -se igualmente pobrí.s
simo, miserável , de dotes materiais ; e pode ser-se modesto
de mente e inábil e pobre, e possuir-se a um tempo grandes
tesouros morais . Não se é rico ou pobre segundo o critério
exterior daquilo que se tem , mas é-se , sim, rico ou pobre
no espírito : a riqueza, ou a pobreza, não é um facto empí.
rico, mas uma dimensão interior . Tem a alma rica de misé
rias o homem muito pobre se deseja ter, tão-só para enri
quecer e por cobiça de ter ; e tem o coração pobre de coisas
quem riquíssimo materialmente, possui para dar, dando-se e
1 40

Conceito de propriedade

sabe administrar exactamente tendo em vista o bem comum.
:e toda a integralidade de si mesmo que, ainda que se pos
suam pequenos dons, se deve saber dar inteiramente e pôr
a render em benefício dos outros (cada um dá aquilo que é
e aquilo que tem ) , sendo inferior ao ní.vel humano quem
recebeu altas capacidades e delas se serve para fins pura
mente egoístas ou para maquinações infernais .
Tínhamos dito que a quem não faz bom uso das suas
capacidades quase negamos o direito de as ter. Não se con
funda o que dissemos . Precisaremos em seguida o que
comporta o mau uso a respeito da propriedade do h aver ;
mas dizemos desde j á que o abuso ou o mau uso da proprie
dade não tira em nenhum caso o direito dela, dado que a
proprieda·de do meu ser não pode ser-me tirada por ninguém .
A pessoa é sagrada e tem de ser respeitada e amada em
qualquer caso. Ninguém pode privar-me da inteligência mes
mo quando eu dela fizer mau uso, nem privar-me da vida,
nem punir-me com penas que ofendam a integridade ou a
dignidade da minha pessoa . A pena de morte, portanto, a
mutilação, a tortura, etc . , n ão correspondem ao princípio
da inviolabilidade do ser ( isto que eu sou como homem ) e
são por consequência um abuso : não se reconstitui o direito
ofendido pelas minhas acções ( delituosa s) , qualquer que
seja a sua gravidade, ofendendo o direito, como ocorre no
momento exacto em que se viola o direito fundamental que
é a propriedade de mim próprio, o ser da pessoa, que é fonte
do direito. A minha pessoa pode ser responsável pelo mal
cometido e chamada a repará-lo, mas , a fim de que tal re
paração absolva o dever de defesa da sociedade e de recons
tituição do direito violado, deve satisfazer a duas finali
dades : que a reparação seja co rrectiva e não punitiva e,
pior ainda , ditada por vingança ; sej a tal que, através da
expiação, na integridade da minha pessoa, possa eu reedu
car-me e levar-me a fazer bom uso d a propriedade que sou,
isto é , da minha própria pessoa. SOmente neste caso cons
titui a reparação verdadeiramente bom uso do direito em
defesa do mesmo direito e da sociedade : o direito de pena
é bem usado e a sociedade p ositivamente defendida, apenas
quando o membro que abusou da propriedade do ser ( das
suas capacidades ) é posto em condição (e aqui a condi
ção é a pena reparadora e correctiva ) de poder usar bem
dela, isto é, para o bem dos outros . Ora , a fim de que isto
seja possível , é necessário antes de tudo reconhecer que o
abuso da propriedade do ser não tira nem diminui em caso
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algum o direito fundamental e originário que todo o ho
mem tem a ela, na medida em que o seu ser .não lhe foi
dado pelos progenitores (os engendradores no corpo, não
no espírito) , nem pela sociedade, nem pela lei, nem pelo
Estado, nem por nada no mundo. E é precisamente por
isto que todo o homem tem o direito de propriedade do ser,
da pessoa, que é a fonte do direito.

DIREITO NATURAl�
DE PROPRIEDADE E BEM COMUM

Esclarecido este ponto e passando agora a precisar o
conceito de propriedade do haver, temos de dizer que ela
não é ·nem «furto>> nem «privilégio» , nem «exploração»
anti-social ou anti-humana. A propriedade é um bem na
medida em que convém à nossa vida no mundo, isto é ,
à paz temporal ; o mal não consiste n a propriedade como
tal, mas sim no uso que dela se pode fazer.
A propriedade pode ser a:privada» e, não obstante , ser
«sociab , como pode estar «socializada» sem ser social , e
antes socialmente perniciosa. Identificar a «Junção social»
da propriedade com a sua «Socialização» é uma afirmação
errada e arbitrária do socialismo moderno ou de algumas
correntes predominantes ·dele . Socializar a propriedade não
serve para nada e nada resolve. Como sempre , o problema
é mais complexo e profundo e n ão somente de natureza
económ�ca (erro fundamental do socialismo) e política
(doença letal do mundo contemporâneo) , mas , antes de
tudo, moral e, como sempre, metafísica.
Do ponto de vista moral , propriedade significa usar
bem dos bens que se possuem , isto é , administrar os pró
prios bens para o bem de todos ; portanto, fazer da «proprie
dade)) um «bem comum>> . Ora, o bem torna-se comum não
quando se divide entre uns tantos ou se socializa ou se
nacionaliza ( pode dividir-se , socializar-se e nacionalizar-se
e não se tornar um bem ·comum e social) , mas quando,
ainda que se mantenha propriedade privada , é adminis
trado para o bem de todos . «Administrar» , como dissemos ,
implica «ser-se ministro» ; e «ministro» significa «servo» :
administrar é servir} fazer o bem de todos . A propriedade
não é uma função social ( isso importaria a negação do direito
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natural de propriedade e a atribuição dele, como direito
positivo, ao Estado, que em tal caso se torna o nosso dono
absolulto, dependendo exclusivamente dele a nossa paz
temporal ) , mas tem} deve ter uma função social, isto é,
deve ser usada como bem comum. Desse modo, a proprie
dade, confirmada •como direito natural da pessoa , que fica
garantida nas suas necessidades materiais independente
mente do Estado, satisfaz a condição do bom uso, indis
pensável para que aquele direito se mantenha na sua ple
nitude.
O proprietário afirma e confirma o próprio direito à
propriedade quando a administra para o bem comum e não
para o seu exclusivo interesse individual : este último não
dá nem convalida nenhum direito de propriedade, é antes
somente a pretensão de que haja o direito de se ser egoísta .
Ser-se proprietário tem um sentido moral e jurídico ( e não
sõment.e legal e económico) , quando significa ser-se servo
não da propriedade, mas do bom uso .dela, que é o único
modo de se ser «livre » , e não escravo daquilo que se possui
ou do egoísmo próprio. Administrar a propriedade para o
bem comum é doá-la: tê-la para a doar é estatuir o direito a
ela ; só doando-a se é verdadeiramente «proprietário» ,
«dono» da propriedade, precisamente porque se não é
escravo dela ; de outro modo, é a propriedade que é nossa
dona e não é «coisa» do homem, da pessoa : conservar a
propriedade, é doar continuamente, isto é, administrar para
o bem comum
. Alien.á -la, é uma forma diversa de egoís.
mo; ao mves,
,
, devemos possUI.' 1 a para a d oar : e, menos comodo , mas é uma vitória sobre o egoísmo, na medida em
que é exerdcio concreto de liberdade, é afirmação da su
premacia do homem sobre todas as coi s as e sobre a sua
própria instrumentalidade. Em resumo : o dire ito de p ro

priedade implica intmnsecamente o dever imprescindível de
de a fazer servir socialmente} porque s6 sobre o fundamento
deste dever existe a propriedade de direito e de direito de
propriedade.

Precisemos melhor : todo o homem, enquanto tal, tem
direito à propriedade, independentemente do facto de fazer
dela bom ou mau uso; a propriedade , então, é de di
reito natural . Não obstante, ela, que de direito pê'rtence
ao homem , só é possuída de direito quando é bem usada ,
isto é, quando o direito ·é exercitado segundo a justa ordem ,
intrí.nseca ao dir.eito de propriedade •como tal . Por conse
quência, quem ofende esta ordem, ofende o direito de pro1 43
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priedade e, ainda que o conserve como homem, desde que
lhe não respeita a condição sob a qual a recebeu, não p o s
sui já com pleno direito, mas contra o próprio direito de
possuir. Neste caso, por sua culpa , usurpa ou possui de
mero facto e não legitimamente ; por isso, pode a proprie
dade ser-lhe retirada : e isso n ão wcontecerá contra ou vio
lando o seu direito de propriedade (como homem conser
va-o igualmente) !) mas precisamente sobre a base do mesmo
direito de propriedade . Desse modo, de um lad0 , o direito
natural d e propriedade é reconhecido como inalienável ( o
homem não pode ser privado dele, precisamente porque
ele pertence à justiça natural ) e , do outro, o seu carácter
jurídico ( que dá sentido ao legalístico-polí.t ico) é substan
ciado pelo moral-teológico de maneira que ele se afirme
em toda a plenitu.Ue de significado. Além disso, esta con
cepção impede que tal direito, degradado à condição de
instrumento de egoísmo e de cupidez ( com gravíssimas
consequências individuais - degradação do homem que se
torna es•cravo da sua propriedade - e sociais - cúmulo
de riqueza e de miséria ) , induza a uma supervalorização
dos bens materiais , pelo que fatalmente se faz da riqueza
o escopo supremo da vida, e dos comforts a nossa mais alta
aspiração. Ninguém poderá impedir, neste caso, que o
censo se torne o critério avaliador dos homens : «valem por
aquilo que possuem» . Neste ponto , o direito natural de
propriedade ( 1 ) levanta-se contra a natureza do homem
e torna-se, não princí.pio de direito segundo a ordem , mas
força cega de subversão. De facto, a «natureza» verdadeira
e humana do homem é espiritual e não física ; assim , o
direito natural de propriedade, conquanto se refira aos
bens necessários à vida física, por isso que esta é função
daquela espiritual e dos seus fins superiores , só se exercita
segundo a verdadeira natureza do homem se quem possui
satisfaz a condição de não possuir para fins egoístas , nem
de valorizar o possuído como fim supremo da vida. De outra
forma , o homem ofende e viola o direito natural d e ·pro
priedade, precisamente porq.te o levanta contra a sua natu
reza ; e se legalmente conserva a propriedade, tal ocorre
contra a natureza, contra a própria natureza da propriedade
e do direito a ela . Aqui não se desconhece ou ignora algum

( 1 ) O que o autor quererá dizer é
natural de propriedade» (N. T . ) .
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direito, uma vez quem o não usa bem se coloca, por isso
mesmo, na condição de haver renunciado ao seu direito. Em
tal caso, priva� quem quer que sej a da propriedade não é
violar o direito natural , mas reconstituí-lo contra quem,
usando dele egoisticamente, o ofende. Considerar a .proprie
dade privada como um direito em abstracto, como qualquer
coisa que é p arte intrí.nseca do indivíduo e de que ele pode
dispor <<como quem ou «como lhe apraz» , é reconhecer um
direito que está contra a natureza espiritual do homem e
que responde somente à natureza egoísta . Aqui não se
afirma o direito natural de propriedade, legitima-se o
egoísmo. Direito de propriedade não significa dispor dela
«como se quer» mas «como se deve» , isto é, dispor dela no
verdadeiro sentido do termo, usá-la de modo a torná-la adis
ponível» , fazer dela bem comum.
Se um riquí.ssimo proprietário administra quanto pos
sui para o bem de todos, isto é, despende energia, trabalho ,
capacidade técnica, inteligência, etc . , afim de que aquilo
que possui produza p ara o bem dos outros e para o seu 
; se se considera o irmão
dele, como um entre os demais
de trabalho e trabalhador no mesmo pé de todos , ao serviço
dos outros, reconhecidos iguais a ele como homens possui
dores de uma dignidade humana a respeitar, humilde entre
os humildes , de modo a criar uma «·comunidade» de espí
ritos ( na paz temporal do <<necessário a cada um» ) 1 de que
é chefe pelas capacidades superiores que os outros lhe
reconhecem e que ele torna eficazes e apreciáveis na medida
em que as põe ao serviço da comunidade e faz que sejam ,
também elas , bens •comuns, satisfaz ele a condição sobre
cuja base lhe é reconhecido o direito à propriedade, con
firma-se no dever de a fazer servir, servindo-se a ele mes
mo, para o bem de todos . Se esta propriedade se dividisse
entre uns tantos , ou fosse administrada , em nome do povo,
pelo Estado, além de que poderia produzir menos ( e ser
por isso menos social do que quando era privada) , poderia
receber também novos proprietários que dela usassem tão
-só para os seus interesses pessoais . Em tal caso, negar-se-ia ao primeiro proprietário o direito legítimo de propriedade, confirmado pelo dever cumprido de administrar
para os outros , e reconhecer-se-ia o direito dos novos, os
quais , usando-o mal , não corresponderiam ao dever que
o confirma.
Não se trata então de abolir a propriedade, a grande
ou a pequena propriedade, mas o conceito jurídico-moral
-
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em que deve assentar o juridico-econ6mico da própria pro
priedade. Onde falta o �Conceito de administrar como servir,
do direito de propriedade condicionada pelo seu bom uso,
não está a solução adequada do problema da propriedade,
da justiça social, etc . , na medida em que liberalismo, socia
lismo, comunismo, ou o que quer que seja, não são mais
do que sistemas diversos de administrar e proteger os egoís
mos individuais ou de classe ou da sociedade homogénea,
isto é de esvaziar o conceito jurídico de propriedade de
todo o conteúdo moral e espiritual, e por isso também social
no sentido melhor e mais forte. Não são remédios eficazes ,
e deixamos o problema no ponto de partida, a propriedade
egoisticamente entendida e os bens materiais como o consti
tutivo da suprema felicidade dos homens.

FUNDAMENTO METAFtSICO
-TEOLOGICO DA PROPRIEDADE

Estas nossas afirmações recebem a mais clara luz, e
válida confirmação, do conceito, a um tempo metafísico e
teológico, de criação : todo o homem ( e toda a coisa) é
<<propriedade de Deus» , porque Deus lhe de-u o ser, que
continuamente sustenta. No fundamento da propriedade
divina existe o acto de amor de Deus mesmo : Deus possui}
amando a criatura p o ssui no e com o acto de dar. O acto
divino de amor ignora a riqueza de acumulação e conhece
semente a de doação : não procura possuir seja o que for,
mas tudo possuir dando. O Filho, que é Deus. mesmo
incarnado, continua a obra do Pai até ao sacrifício de si,
dando-se; Cristo, de facto, é a caridade : a Redenção é acto
supremo de amor. E Deus, fazendo-se homem, quer nas
cer pobre de pobres entre os pobres : es,colheu a pobreza,
esposou-a, e sublimou-a, sobre a Cruz. Fundou a sua
Igreja em Pedro, um pescador ; elegeu os discípulos entre
os pobres . O De-us cristão é o proprietário model o : funda o
seu direito de propriedade, dando o ser à criatura e dando-se
para a sua salvação.
Analogicamente, o fundamento da propriedade não é o
ter enquanto tal, mas a disponibilidade ou possibilidade
de dar ; de facto, o acto de dar por parte do proprietário
J
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convalida o direito de propriedade, e é acto que confirma
esse direito como natural num dúpli,ce sentido : como neces
sário à sua paz temporal na honesta satisfação das neces
sidades da vida neste mundo, e como, usando-o bem , con
forme à sua natureza espiritual, aos seus fins sociais ou
de solidariedade humana, e meio para o alcance de bens
superiores. Possuir não é conservar o havido no facto de
haver, mas repropor e apostar de novo o possuí.do, a fim de
que seja verdadeiramente tal, no acto do ser. Não é um
processo de enriquecimento, mas de espoliação ; e só então
o ciclo produtivo económico se eleva ( e ganha verdade)
a ciclo produtivo espiritual, e o ser criado, destacando-se
das coisa economicamente entendida s para as reconquistar
no acto do dom, participa do acto criador de Deus , vive
à imitação do Criador. A propriedade constitui assim pe
rene exercí.cio de liberdade, é realização da vontade livre
na liberdade do dom . O ente criado é um empréstimo, na
medida em que Deus lhe empresta a vida ; este empréstimo
original implica que tudo quanto pertence a um ente, o
possui este de empréstimo, não para dele gozar ávida
e avaramente, mas para fazê-lo frutificar para os outros ,
em nome do Doador supremo. E só quando o faz frutificar
de tal maneira, o põe a frutificar também para si e se
enriquece. Somente então é «proprietário» e senhor, à
semelhança de Deus, porque, como Deus, é rico da riqueza
doada ; à semelhança de Deus , porque, como Criador, é
livre pela liberdade conquistada no acto de doar, que é acto
de amor : a ·caridade e pobreza cristãs são a única riqueza
a que o cristão deve aspirar. .
O nosso ser e o durar nele é perene e repetido acto de
fé, de doação e de amor gratuito. Cada homem, portanto, é
o ser que é, não no haver, mas no dom contínuo de si mes
mo ( que é acto contínuo de liberdade) , no transformar,
segundo a química não empírica do espírito, o haver em
dar, que é ser. Sendo pelo amor, só amando duramos no
nosso ser. Quando se está convencido disto, isto é, quando
se pensa e se quer conforme à nossa natureza profunda,
que está fundada e se conquista na ordem objectiva do ser,
como pensa Rosmini , exercita-se o direito natural de pro
priedade ficando-se igualmente pobre , isto é, despojado de
todas as coisas, porque tudo está ao serviço do ser, ·Com
preendido o mesmo haver; tudo serve a todos , realizan
do-se no dom a liberdade de cada um, a qual, promovendo
a dos outros , promove a própria.
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«CARIDADE» CRISTA
E «<GUALITARISMO» MARXISTA

Numa humanidade onde �Cada um tivesse o necessário
ou o suficiente, tudo o que sobrasse seria supérfluo, mas
quem o possuísse (desde que fruto de trabalho honesto, de
faculdades pessoais e de meios moral e juridicamente lí
citos ) poderia tê-lo como sua propriedade de direito sem
faltar ao dever natural da justiça . Quem julga realizável ,
através de fases ev'Olutivas , reformas e transformações so
cias , não só uma humanidade assim constituí.d a, mas tam
bém evoluída .ao ponto de ser imune a egoísmos e a todas
as insufidências (a dor física e moral , o sofrimento, etc . ) ,
evidentemente que pensa que o homem pode realizar a sua
perfeição máxima, fazer que o dever ser seja ser, e que a
justiça perfeita , que é o Reino de Deus , seja realizáv�l
neste mundo. Noutros termos , quem assim pensa, julga
que o mal pode desaparecer da terra , que não é a consequên 
cia do pecado de Adão, que portanto não houve nenhum
pecado original , pelo que a negatividade do mal é provi
sória , sendo definitiva e triunfante a positividade do bem
absoluto. Isto é pelasgianismo levado ao máximo, desteo
logizado, secularizado, ateízado. Conserva, no entanto,
uma poderosa carga religiosa, .ainda que desviada : a aspi
ração ao reino de Deus e a uma justiça superior e perfeita,
que julga todos igualmente sem olhar a distinções de censo
ou de raça ou de poder, degradada, reduz-se ao facto da
transformação da estrutura social como realizadora daquela
j ustiça elementar do direito de todos ao trabalho para o
necessário e da igualdade de todos no trabalho comum .
Advertindo isto, explica-se o modo marxista de entender,
que é desentendimento total, o amor cristão como «superes
trutura» , a <<caridade» com reconhecimento da supremaêia
do senhor sobre o servo, e a confusão grosseira dela com a
esmola burguesa e filisteia, que é negação da caridade
cristã. Daí a conclusão : na medida exacta em que o
cristanismo é ·caridade, a predica e a pratica, decreta ele as
desigualdades sociais, .a servidão do servo relativamente ao
domínio do senhor; longe, enfim, de transformar a situa
ção de facto, decreta a injustiça e a disparidade social . O
Cristanismo, numa palavra, consagra o senhor . Ao con1 48
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trário, transformando-se a sociedade, eliminando-se as
duas abstracções do capitalista e do proletário, instau
ra-n do-se a categoria suprema do trabalho ·comum , a cari
dade deixa de existir. Deixam de existir também as
leis e o Estado, a própria história e o super-histórico,
porque cessa qualquer aspiração ' ultraterrena , dado que o
paraíso se realizou na terra e os homens são irmãos
e iguais no trabalho comum. Mas, a fim de que a can
dade em sentido cristão possa acabar, não só se deve
tornar supérflua a caridade material (que o marxista, sem
entender nada acerca dela, identifica ·com o «óbulo» do
senhor ao deserdado) , mas também a espiritual, também a
assistência de Deus, de que o homem tem necessidade, tam
bém a caridade no sentido sobrenatural de Graça. Por
outras palavras, para que cesse a charitas cristã, impõe-se
que cesse não só a estrutura social, ·concentrada sobre as
duas abstracções de capitalista e proletário, mas que os
homens se tornem materialistas e ateus, neguem a imor
talidade da alma, o pecado, Deus, Cristo , o inferno, o
paraí.so, tudo} excepto o trabalho.
Nesta altura, creio evidente o modo de proceder do
marxismo na sua «•crítica» do amor e da caridade cristã :
a ) redu-la à assistência material , identificada com a esmola
filisteia ou com o óbulo do ri•co ou do senhor ao pobre
ou ao servo; b ) feita esta redução, entendida ainda por
cima como aquela que decreta o senhorio do senhor sobre
a escravidão do servo (e, portanto, como aquela que é conser
vadora da injustiça social e negadora da dignidade do
homem) , torna-se fácil para o marxista ( demasiado fácil ! )
condená-la e decretar-lhe o fim no momento em que a so
ciedade se tenha transformado numa humanidade de iguais
e de irmãos no trabalho comum. Nenhuma doutrina é , mais
do que o marxismo, desintegrativa e negativa da caridade
e de toda a caridade : o marxista vê nela uma inimiga a
eliminar, e por isso não pode ter caridade para com alguém
nem para consigo mesmo. Isto expHta a desumanidade do
sistema até raiar o monstruoso.
lt claro que o marxismo empobrece , sobre a base do
seu pressuposto economicismo, o conceito de caridade
cristã, reduzindo-a ao de caridade material (entendida
ainda por cima do avesso, e no sentido mais egoí.sta e
grosseiro) , sem ter em conta o sentido moral , espiritual e
teológico que ela possui e que não cessaria nem mesmo
quando cessasse o primeiro. Tudo isto é coerente do ponto
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de vista marxista, que só considera o material ou o econó
mico (a . só estrutura) e nega o resto (e o resto é tudo )
Sim, mas este é um pressuposto para demonstrar e não só
para afirmar dogmàticamente . Noutros termos, o marxista
move-se por uma elementar e acrítica metafísica mate
rialista, em ordem à qual resolve, degradando-o no mo
mento históri.co, quanto nele é resolúvel (no nosso caso a
caridade material) e declara decadentes ou ultr.apassados
pela transformação social todos os outros valores . A sua
crí.tica, portanto, aos conceitos cristãos de caridade, de
amor, etc. , funda-se sobre um pré-juízo, imposto pelo
sistema ; por consequência, a sua validez é nenhuma, zero .
Assim como o homem não é Deus nem aspira a sê-lo
( crêem-no aqueles que fazem violência à sua natureza) , o
pecado entrou no mundo pela sua vontade e, dele, mesmo
após a Redenção, permanecem as consequências e também
o mal ; tal como o homem aspira a uma plenitude e a um
destino não realizáveis historicamente e com meios somente
humanos ; e todo o homem, como espírito, é criado por Deus
e é por isso indivíduo ou pessoa, e como tal diverso do outro
na medida em que é ele mesmo, de um l·ado, permanece
sempre aberto, enquanto existir um homem sobre a terra,
o problema da sua perfectibilidade e de um dever ser, e
portanto a luta entre o bem e o mal imanente a toda a von
tade individual ; e, do outro, é ineliminável a singularidade
da pessoa, que é promovida e ajudada no sentido de ser
sempre mais ela própria na ordem dos valores pelos quais
é pessoa . A igualdade, portanto, é possível entre os indi
víduos irredutí.veis uns aos outros e entende-se como igual
dade de ser e não de haver) , isto é , que somos todos
homens, criaturas do mesmo Pai , viventes, pensantes e
valentes numa ordem de verdade de que todos participa
mos, constitutiva do homem como tal . Ora a singularidade
da pessoa, a possibilidade do mal , a diversidade de atitudes
e de capacidades, todas as misérias a que o homem está
sujeito, a sua insuficiência de ente finito ( que como eJ?.te
é por isso positividade suficiente nos limites da sua natu
reza ) fazem com que as desigualdades não possam ser
anuladas e que, de outra parte, seja negar o homem e a
sua dignidade de ente espiritual livre o anular-lhas todas
na igualdade dos bens económicos . Se o fim do homem e
a sua felicidade consistissem na obtenção desta igualdade,
o homem não teria direito a algum respeito particular ,
nada que o distinguisse qualitativamente n a hierarquia do
.
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cri,ado; no momento preciso em que a realizasse e a satis
fizesse, fazendo emudecer todas as outras aspirações,
abdLcaria da sua dignidade e ratificaria a sua miséria. A
igua�dade entende-se num sentido espiritual ; e é por res
pei t · e conservação dela ( e só com este fim) que se põe o
prob ema da condição material como justiça social, e com
ele do d ireito natural de propriedade não separado des
sout o do dever natural de justiça, problema que nos refor
mularemos, depois deste parêntese clarificador, através
do aprofundamento dos ·conceitos de quod suficit e quod
superest .

�

DIREITO NATURAL D E PROPRIEDADE
E DEVER NATURAL DE JUSTIÇA.
«PARTICIPAÇÃO» E «USURPAÇÃO»

O direito natural de propriedade implica o dever natu
ral de justiça do qual não pode ser separado : os dois termos
direito-dever situam-se numa relação dialéctica não de
oposição ( no sentido hegeliano) , mas de implicação, que
não significa resolução dialéctica de um no outro. Quando
o direito de propriedade não corresponde ao dever da
justiça, deixa de ser direito para se tornar usurpação. Para
aclarar este ponto, necessário se torna retomar os dois
concdtos de ((necessário» ( quod sufficit) e de «supérfluo» ,
que já agitámos a propósito do versí.culo evangélico da te
pauperibus quod superest. ((Quod superesb , dissemo-lo, é
«O que sobeja» , que é tudo excepto o necessário ou quanto
basta; esclarecemos também que o «dan> não significa alie
nação ou renúncia do que se possui . Implica o conceito de
participação : possuir de modo que da minha propriedade
( de ser e de haver) participem támbém os outros, de ma
neira que, através de tais participações, tenhamos o neces
sário para eles . Em tal caso, o direito natural de proprie
dade cumpre o dever natural de justiça, a não correspon
dência ao qual faz que o direito de propriedade se torne
usurpação.
O ·conceito de participação, há pouco introduzido expli
citamente no nosso discurso, deve estar presente em todo o
seu ·complexo alcance, metafísico e teológico. Deus criou
o mundo para o homem, e o homem para Deus mesmo : a
criação, que é acto de amor, dom, tem então uma ordem,
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como todo o ado de amor que não seja cego impuls,.b e
passionalidade. Deus, criando, deu o ser a toda a cri
ra,
um seu ser ( ordem e verdade) que a torna participa e do
ser ; deu o ser a todo o homem, um seu ser que
faz
«>criado à sua imagem e semelhança» , porque lhe eu o
espírito e o lume da verdade ; a participação ( analógida) do
homem no ser é então mais 'completa e qualitati-vaifl,ente
superior à das outras criaturas terrenas . A infinit::;t rijlueza
de Deus quis tornar participantes de si, por um_ afto de
liberto Amor, as criaturas , e deu-lhes quod sufficit patta cada
uma ser todo o ser que lhe compete como esta determinada
criatura nes tas determinadas circunstancias: nada lhe falta
na ordem; e por isso Deus cri3!dor é justíssimo, tal como é
amor perfeitíssimo. Deus, então, criador de todas as coisas ,
é «proprietário>> de tudo; a sua propriedade funda-se sobre
o dom do ser, feito a toda a criatura ; mas , tendo dado a toda
a criatura todo o ser que lhe compete, <<bastante» ou «sufi
ciente» para ser a criatura que é, isto é, havendo-lhe dado
todo o «necessário para ser aquilo que é, o seu direito de
propriedade, como criador (e por isso fundado sobre o dar) ,
é ao mesmo tempo justiça . Havendo-nos dado ou criado de
tal modo, Ele, digamos assim , já não tem a-dívidas» para
connosco, uma vez que deu o «devido» ( ou o requerido)
a toda a criatura para que fosse o seu ser, e nada de neces
:sário faltasse à sua natureza ; portanto, qualquer criatura
.é toda ela uma <<dívida» para com Ele.
Numa dívida dupla está o homem : pelo ser que recebe
·e que deve administrar segundo a ordem que lhe pertence
( propriedade do ser ou de si mesmo, recebida ·como um dom
de Deus que é) e pelo ha·v-er que também recebeu de
Deus, uma vez que o mundo foi criado para o homem
(propriedade d o haver ) . O homem , por ·conseguinte, sej a
como propriedade do ser, sej a como propriedade do haver,
é todo um dom de Deus, obra do amor divino. Evidente
mente que isto significa que o homem é dado por Deus a
si mesmo, que lhe deu também as -coisas necessárias à sua
vida ; mas o ser dado por Deus e que as coisas lhe tenham
sido dadas não signifi;cam que ele seja um dado; é dado no
seu ser para quem sej a ele mesmo, isto é, para se fazer
e jaze1· que as coisas dadas, sem subverter a ordem da
natureza, sejam feitas por ele de modo que satisfaçam os fins
para que foram dadas, isto é, às necessidades da sua vida .
Todo o homem, então, não foi dado para ser um dado, mas
que se faça ele mesmo todo o seu ser ; não deve «entesourar»

t
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seu ser e as capacidades e atitudes que lhe são próprias
(esterilizaria o dom e frustraria os fins da criação) , mas
deve utilizar, fazer frutificar todo o seu ser, fazer-se pes
soa : Deus «cria,> este espírito , a fim de que ele «se pro
duza,> e se faça este homem, não falte à fé que Deus
nele põe, criando-o ou dando-lhe o ser; niio entesourareis
o

o próprio ser, mas empregá-lo-eis todo no ciclo produtivo
do vosso ser, segundo a ordem do ser. Só assim a proprie

dade {inviolável ) do s.er ou de mim mesmo se torna posse
verdadeira, porque correspondi ao dever natural de justiça ;
e torna-se posse verdadeira se a ofereço a Deus .
Similarmente, assim como o homem é devedor para com
Deus também da propriedade do haver, deve ele pô-la a
dar fruto e só assim paga a sua dívida ao Doador. Pô-la
a frutificar, quer dizer, usar dela para as suas necessidades,
fazer que seja seu haver sempre segundo a ordem do ser.
Mas, a fim de que o haver seja possuído segundo esta or
dem, é necessário que ele : a) seja usado como meio da sua
paz temporal, e, em vista de fins superiores, sej a nele
mesmo ordem natural (os valores espirituais ) , a um tempo
que transcendente a esta ordem (o destino sobrenatural do
homem ) ; b) seja usado de modo que o nosso semelhante,
possuidor das nossas mesmas necessidade e dos nossos fins
( e assim da nossa dignidade) , participe dele, de maneira
que tenha o necessário ( quo d sufficit) , com respeito ao
qual o nosso haver que excede (todo o excedente) o nosso
nec-essário , é supérfluo ( quod superest) . Em tal caso, e
só em tal caso, a propriedade do haver torna-se propric:
dade de direito, porque quem a possui pagou a sua dívida
para ·com o próximo (e, no próximo, a Deus) , isto é , porque
satisfez o dever natural da justiça ; e, propriedade de direito
pleno, oferece-se humildemente a Deus esta satisfação.
Caso contrário, possuo, exercito o direito de propriedade,
de modo a tirar ao meu semelhante, homem como eu, a
sua paz temporal , de o fazer escravo das suas necessidades
por causa da minha riqueza supérflua, de o privar das
suas condições de vida. O possuir é, neste •caso, rebelião,
subversão ; ofende o mesmo direito natural de propriedade ;
semeia a indigência material e espiritual ; é uma usurpa
ção, um assassínio premeditado e continuado. Deixo de
ser possuidor de direito, porque nada se possui de direito
contra o dever natural de justiça : toda a ordem fica per
turbada pelo egof.smo, rompe-se a participação em Deus ,
o homem é inimigo do homem.
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Posto isto, direito natural de propriedade significa di-.
reito inalienável de possuir quod sufficit ou seja quanto é
necessário às nossas necessidades ou à nossa paz temporal,
condição necessária (mas não suficiente) da espiritual ; as.
outras coisas são supérfluas, no sentido de que excedem
quanto basta para a nossa paz temporal ; mas se são tais
para nós, alio rum sunt ne cessária ( 1 ) , e são-no para a sua.
paz temporal, isto é , para realizar aquela condição necessá
ria à sua paz espiritual . Negá-la aos outros, em �al caso, é·
não reconhecer o outro como próximo e irmão em Deus,
não reconhecer o seu direito à vida a sua dignidade de
homem, e levantar-lhe obstáculos à consecução da paz
espiritual . Com isto, tornamo-nos de liberadamente culpa
dos não só da sua miséria en vilecedora, mas do não poder
ele como quereria , dispor da sua propriedade do ser, isto é,
de não poder realizar aquele fim (a sua personalidade) , a
que Deus o chamou : pomo-nos contra os fins de Deus , so
mos seus inimigos, no momento mesmo e m que o não·
amamos no nosso próximo, e assim no próximo abando
nado o crucificamos pela segunda vez e ainda por trinta
dinheiros , que apenas nos servirão para que nos enforque
mos num ramo seco de figueira.
Se o «supérfluo» , então, é para mim o «necessário» dos
outros, a fim de que o dever natural de justiça, implicado·
no direito natural de propriedade, seja satisfeito, devo.
torná-lo c<disponíveln . Existem duas formas de disponi
bilidade de propriedade : dar o supérfluo no sentido próprio
do termo ; dá-lo no sentido por nós acima aclarado de o fa
zer servir aos outros ou de os tornar participes dele, de
modo que se torne bem •Comum e que quem o não tem
obtenha o necessário através do bom uso que o outro faz
primeiro da sua propriedade . Neste último caso, ninguém
pode ser privado do direito de propriedade, e nem sequer·
do supérfluo, porque quem o possui o faz satisfazer ao seu
fim e o !Convalida, cumprindo o dever n atural de jus
tiça ; no caso de, ao invés , retermos o supérfluo sem O ·
usar para as necessidades do outro, perdemos o direito à
sua propriedade. Exercitamo-lo sem corresponder ao dever
natural de justiça, do ,cumprimento do qual arranca o re
conhecimento do direito de posse. «Quando se po ss ui o'

(1)
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supérfluo, possui-se fazenda alheia ( 1 ) , ainda que fruto
de trabalho honesto, na medida em que se deve trabalhar
não só para nós, como também para os outros .
Poderá objectar-se : se o supérfluo, ainda que fruto
de trabalho honesto, não pertencesse a quem o produz, nin
guém trabalharia mais do que o necessário para prover
estritamente às suas necessidades. Respondemos que esta
objecção é a defesa do egoísmo sob especiosos pretextos :
quem a faz não possui a menor consciência do valor
social, humano, do trabalho, não adverte, por obtusa insen
sibilidade, o sentido da serena alegria de trabalhar para as
necessidades de outrem, que é coisa bem diversa da «assis
tência» patronal . O dever natural de justiça comanda im
perativamente : c<trabalha, não para ti, que já tens quod
sufficit , mas para produzir quod superest a ti, de modo
que ele seja o quod sufficit, de que outrem tem extrema
necessidade. Assim, deves fazer, não para ti mas para
outrem : <<sic v o s , non vobis» . E não nos sej a objectado ainda
que isto é não ter em conta a c<realidade de facto» e ser-se
utopista; que o que move a a·ctividade humana é o egoí.smo
e que sem esta poderosa mola os homens nada fariam ou
muito pouco. Respondemos que o homem não é só egoísmo
ou herança do antigo Adão, mas que é ainda positividade
de bem, capaddade de amor, e que, se fosse só egoísmo, e
altruísta tão-só para melhor ser egoísta, deixaria de ter
sentido o dever-ser e os próprios conceitos de propriedade
e de justiça, de sociedade humana e de progresso . O ho
mem vive apertado na dialéctica do bem e do mal, da posi
tividade ·e da negatividade, que se não situam em dois cam
pos di versos e separados (aqui os bons e além os maus) ,
mas que têm como campo de batalha comum todos os indi
víduos, que em todos os instantes da vida estão empenha
dos neste duelo, de cujo êxito depende a sua verdadeira
morte ou a sua verdadeira vida .
Deve-se então dar quanto sobra e dá-lo com amor, pelo
simples motivo de que manter para si e não usar (ou dar)
aos outros o supérfluo, é possuir res alienae, fazenda
alheia, isto é, daqueles para os quais o nosso supérfluo é
o seu necessário. Veja-se : não se trata de uma imposição

( 1 ) Res alienae possidentur, cum superflua possidentur.
(Santo Agostinho, ob. cit. , ivi) .
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que venha de fora e que seja por isso estranha ao direito
natural de propridade e negativa ou lesiva da sua integri�
dade, mas de um ditame que ressoa dentro de nós, intrín�
seco ao mesmo direito de propriedade, que é plenamente
ele mesmo ou propriedade de direito quando obedece ao
dever natural de justiça ; e é dever natural de justiça dar
o supérfluo, ainda que nosso ( sob a forma do dom, do bom
uso, do bem comum, do trabalho ( 1 ) , a quem �ão tem o
necessário : a paz temporal do doador potencia�se em altí.s�
sima paz espiritual (que só pelo dar e pelo dar�se se pode
originar) no momento mesmo em que ele se dá a outrem,
para quem o seu supérfluo é o necessário, a sua paz tem�
peral , a fim de que, liberto da indigência e do envileci�
mente, se sinta homem e busque a consecução da sua paz
espiritual . Se isto não é elementar e indeclinável dever
natural de · justiça, ínsito no conceito mesmo de direito
natural de propriedade, de modo qu:e este tenha em tal
implicação todo o seu valor humano, jurídico, moral e
religioso, pois bem , neste caso, não vejo em que sentido
nos possa servir uma doutrina social cristã, digo .cristã
segundo Cristo e a sua Igreja e não segundo os cristãos do
domingo, da esmola ou da benefi.cência, ou segundo as
possibilidades e os compromissos equí.vocos de um partido
político.
Sim, mas como se mostra o limite entre o supérfluo e o
necessário ? Também aqui , se se assumir uma medida in
trínseca, puramente económica e materialista , não se che
gará a qualquer solução e perder-nos..:emos num círculo onde
o homem e o humano são negados, dado que , do ponto de
vista material , nada é supérfluo a um homem e tudo lhe é
necessário : o necessário, as comodidades, os comforts, os
prazeres , os vícios, até ao embrutecimento na matéria e na
R\"idez mais degradante de o:coisas» e de outras «coisas»
ainda, até ao infinito. Sobre esta via a satisfação de uma
necessidade cria cem novas, e a satisfação destas ainda ou
tras mil, e assim por diante ; o progresso técnico satisfaz

( l ) Sobre este plano podemos também aceitar o princípiv
de promover a pequena propriedade, sem com isto excluir a
grande propriedade, se esta corresponder ( como também a pri�
meira , pois de outro modo é ainda egoísmo, isto é, pura reforma
social ou exterior, e não moral ou interior) ao dever da justiça
e for possuída como bem comum.
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necessidades e cria outras em proporção geométrica : o re
sultado é o caos, o embotamento e a bestialidade. Deste
ponto de vista é ao morfinómano necessária a morfina, ao
jogador a mesa verde, à prostituta a sua desventura : são
a sua ruína, mas também as suas necessidades, os seus pra
zeres, o seu modo de conceber o necessário.
A medida não pode ser senão interior e de ordem espi
ritual ; é, de facto, a mesma ordem do homem, que, re conhe
cida pela vontade, é a ·ordem moral intrínseca à natureza
humana enquanto tal. <<Ama o teu próximo como a ti
mesmo» ; e amo-me a mim mesmo quando me amo segundo
a ordem do ser ou da verdade e nela me penso , me quero e
me exprimo. Amar, então, o próximo como a mim mesmo
significa antes de tudo que devo reconhecer que também
ele é homem, pessoa, participante da ordem de que par
ticipo, igual a mim1 quem quer que ele seja, rico ou pobre,
poderoso ou débil , inteligente ou idiota, sábio ou louco, vir
tuoso ou o último dos pecadores . Significa ainda que,
reconhecendo-o como tal, não lhe devo negar nada de quanto
não negarei e não nego a mim e não quero que outrem me
negue, isto é, nada d e quanto me privaria da minha paz tem
poral necessária para que a minha dignidade huma:na e o
meu direito à vida não resultem ofendidos ou negados.
Reconhecido o meu direito natural de me não ser negado
o necessário
ou o bastante, entendido neste sentido,
assim como reconheço noutrem outro homem e não
um ser inferior a mim na essência, amo-o quando lhe
reconheço o direito natural de possuir aquilo que n ão
negarei, não nego e não ·quero que me seja negado. Não
basta : amo-o, quando lhe dou o meu supérfluo a fim de
que tenha o seu necessário, e o torne participante da minha
riqueza; quando me dou, a fim de que ele tenha segundo
o direito natural, de modo que este não fique tão-só uma
possibilidade sem exercício efectivo; quando trabalho para
ele, me faço seu irmão no trabalho comum, a fim de que
também ele tenha aquela paz temporal , que é também a
minha e que, enquanto ele a não tiver, me morde como um
remorso, me ofende como um privilégio, se me apresenta
como uma usurpação. Poderei continuar a tê-la, mesmo
quando dela faça uso contrário ao dever de justiça, mas
sem a minha paz espiritual . Assim, aquela que para o
próximo é a sua paz temporal, é para mim a minha paz espi
ritual , porque é a minha paz com Deus , que, Pai comum,
está em guerra •Comigo enquanto o irmão, em quem Ele
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sofri!, não tiver recebido o seu necessário. Enquanto existir
na terra um só homem, de qualquer raça ou religião ou
partido, brutalmente escravizado pela necessidade material,
a humanidade inteira será responsável por esta ofensa à
dignidade humana , estará em guerra com Deus e, solidári�
nesta responsabilidade, deveria sentir-se privada de paz
espiritual . Ou o sinal discriminativo entre necessário e
supérfluo se encontra neste nível ou não é ainda· uma medida integralmente cristã.
A humanidade acha-se hoje terrivelmente ameaçada de
sucumbir sob o peso da medida económica e material, que
não é adoptada apenas no Oriente mas também no Oci
dente, e encontra-se distanciadíssima (e, ao que parece, se
afasta sempre mais, porque se afasta da mesma cristan
dade) de adoptar, nos limites do possível ao homem , que
é também pecado, aquela outra espiritual e cristã ; mas,
precisamente porque as trevas nos rodeiam e a luz recua
até latejar em nós um desânimo profundo, precisamente
por isto, a ho1'a presente é a hora de Cris to; renovam-se
Getsemani e a Cruz em todo o .cristão sobrevivente, que só
daquela Noite e daquela Cruz pode ressurgir para a sua
salvação e a dos outros, todos pecadores·, ele e os outros, e
todos solidários na culpa e na expiação resgatadora .
·

DIREITO DE PROPRIEDADE E DEVER
DE JUSTIÇA AO NíVEL DO AMOR CRISTÃO

Se eu não posso pretender que seja reconhecido como
minha propriedade aquilo que me é supérfluo, o outro , para
quem é necessário ( e neste sentido o supérfluo que possuo
é fazenda sua ) não pode pretender tê-lo de direito, e muito
menos exercitar, como indivíduo, o poder de mo tirar.
Isto não significaria restabelecer a justiça, mas provocar
a anarquia, a espoliação red.proca, o desencadeamento dos
egoísmos e das ganâncias. A sociedade está aí para alguma
coisa e significa ordem ; o Estado serve também para
alguma coisa e significa autoridade. Formulamos o pro
blema sobre a implicação do direito natural de propriedade
e do dever natural de justiça; é forçoso manter íntegra tal
implicação; assim como o direito natural de propriedade
1 58

Conceito de propriedade

não se destaca abstractamente do dever natural de justiça ,
assim também este último se não separa do primeiro e se
mantém por aquilo que é : dever e não direitb do indivíduo
como tal , isoladamente tomado. Por outro lado, é necessá
rio não esquecer as implicações metafísicas e religiosas
que o problema da propriedade comporta e que nós jul
gamos ter posto em evidência.
A justiça a fazer a quem não tem o necessário afirmámo
-la um dever natural de quem possui o supérfluo. Esta
fórmula, cheia de todo o seu conteúdo cristão e aceita
.como tal por quem possui o supérfluo e por quem não tem
o necessário, n ão funda neste último o direito de ter, como
indivíduo e por um poder que lhe é inerente como indiví
duo, o supérfluo do outro, ainda que este seja sua fazenda,
ou, melhor, ainda que o outro o possua como fazenda alheia.
A justiça para com o outro, implícita n o direito de proprie
dade, não comporta um direito, mas um dever peremptório,
cujo incumprimento faz que o direito de propriedade, nos
limites do supérfluo, se torne usurpação, n ão em relação
ao individuo como tal , mas em relação à sociedade; trata
-se, de facto, de um problema social, e não do que se pode
pôr entre dois indiví.duos <(privadamente» considerados .
Sendo a posse por si do supérfluo um possuir fazenda de
outrém relativamente à sociedade, de que o possuidor é
um membro, é a sociedade ( isto é , os individuas enquanto
sociedade constituída) que tem o direito de chamar aquele
proprietário à satisfação do dever natural da justiça, impli
cado no direito de propriedade. Todo o indivíduo, por sua
conta, enquanto cristão, deve aceitar também a condição
mais desv-enturada como aquela em que Deus depositou o
seu bem : em qualquer condição em que o cristão se en
contre deve agradecer a Deus que o tenha posto nela, ale-
grias ou tormentos que passe, seguro de que Ele, o seu
Criador e a sua Graça, não pode querer nunca o seu mal ,
mas sempre o seu bem ; e rogar que lhe dê a força para a
suportar se se tratar de sofrimento, de não abusar e tornar
-se indigno dela, se se tratar de uma situação de alegria ou
de felicidade. A misericórdia de Deus é grande, mas, pre
cisamente porque grande, é justamente exigente.
O Cristianismo, dissemo-lo, é revolução interior, e é
por isso ordem, instauração e conservação de ordem , não
subversão e rebelião, nem luta de dasses ou de sindicatos .
Portanto, que todo o cristão aceite a sua condição; não é
passividade, mas livre e activa obediência a uma lei justa ;
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e a lei de Deus é sempre justa, ainda quando parece injusta
à nossa mesquinhês e à nossa soberba. Mas o cristão rico,

ou que tem mais do que o necessário, que aceite também
ele a sua condição de cristão. Comprenderá que a sua ri
queza é uma responsabilidade s o cial; de outro modo, é um
peso tremendo que o arrasta para o fundo, faz que ele seja
aquele rico para o qual entrar no reino dos céus é coisa
muito mais difícil que passar um camelo pela fenda de
um agulha . O direito natural de propriedade, separado do
dev--er natural de justiça, levanta-se contra a ordem natural
e portanto contra si mesmo: o proprietário opera uma subver
são para se recusar a operar dentro de si a revolução de
Cristo, que se fez «pobreza» e <<escândalo» ; mas exactamen
te a «desonra» da pobreza, e não a riqueza, é que constitui
a <<honra» de Cristo; a partir disto a «pobreza» é a honra do
cristão, a sua liberdade. De facto, só considera um mal a
pobreza quem ama as riquezas em si mesmas, quem delas
é escravo e não senhor : quem «Se «honra» de possuir sempre
mais , desonra a sua humanidade espiritual. O público do
Evangelho, como diz Bossuet ( 1 ) , compõe-se de pobres
ilustres , Cristo Senhor, e de ricos ignorados e miseráveis.
Não cumprir portanto, o dever natural de justiça,
guardar para si o supérfluo, é prh."'ar o próximo, para
quem é o necessário, de um seu bem, do que deveria ser a
sua propriedade, exactamente na base do direito natural de
propriedade, que é nosso e é seu. Em tal caso, recusamo-nos
a administrar os bens que Deus nos deu, para o bem co
mum, para o bem de quem não tem e a quem se deve aquilo
que é seu . Aceitamos muitas recomendações e sempre aque
las que nos vêm da parte dos miseráveis poderosos da terra ;
rechaçamos a que nos apresenta o pobre relXJmendado por
Deus . Não é certamente o ser «recomendado pelo ferro»
porque a caridade está desarmada, mas esta desnudês, que
é inocência, que constitui a sua poderosa força ; e não existe
força espiritualmente mais poderosa do que aquela que �r
tence a quem, aceitando tudo e tudo sofr�ndo como dom
de Deus , se nos apresenta para nos recordar que cumpra
mos 'com o nosso dever, para que demos aquilo que possuí
mos e que é seu, aquele nosso supérfluo que é o seu neces..

( l ) Oraisons funebres, Paris, Garnier, pág. 623 (Panegírico
de São Francisco) .
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sário. Quando os alimentos de um homem , são sofrimento e
privação, aceitados como vontade de Deus ; quando este
homem está pronto a morrer de .fome, porque morrendo
assim se alimenta ainda da vontade de Deus, � pois bem,
neste ponto eu digo que tanta resignação e tanto heroísmo
fundam o direito a não morrer de fome e a não permitir
que um só homem morra vítima dela ( 1 ) Por isto são os
grandes santos sociais terrivelmente exigentes em pedir, a
quem esque·ce o dev-er da justiça, o seu supérfluo, a fazenda
de outrem, a propriedade daqueles a quem falta o necessá
rio . Não são malditos os bens e as riquezas da terra, que são
dom de Deus e da sua Providência para a paz temporal
de todas as suas criaturas, mas são malditos de Deus os
homens que desejam enriquecer-se com prejuízo dos outros
causando mil males e mil delitos, porque a fome, ofendida
pelo privilégio de poucos, se torna ladra, assassina, louca.
As riquezas são verdadeiramente possuídas quando se dis
tribuem e se acrescem com o dom , o bom uso, .com o trans
formá-las em bens sociais, com o trabalhar ca·da um em
benefício de todos sem se vangloriar disso, porque o amor
verdadeiro é sempre humilde, ao contrário da esmola e da
beneficência que são sempre soberbas. O amor jamais se
satisfaz : é a norma impossh-el de realizar no seu nível
normal ; é, por isso, inexaurível, força interior cujo dina
mismo é infinito. Pô-la em acção, praticá-la, realizá-la ,
é fazer que a nossa finidade possa ser elevada pela graça de
•

( I ) Não basta ser-se pobre para ser bom. Hoje, difunde-se
uma insulsa retórica (que é demagogia de politiqueiros) sobre
o sofrimento e a bondade dos deserdados, como se todo o mal
residisse nos ricos e todo o bem nos pobres . O mal e o bem estão
em todo o individuo, repetimos, e todos somos pecadores, bons
e maus. Pode haver um desiderato moralmente pior do que o de
ser rico, que consiste em nutrir uma desmesurada avidês de enri
quecimento, ao ponto de odiar de morte quem o é e desejar mais
a riqueza do que o reconhecimento do seu direito à vida e da
sua dignidade humana. Enriquecendo, o seu egoísmo · brutal e
malvado desencadeia-se ao ponto de se sentir plenamente «feliz»
tão-s6 por poder gozar da miséria dos seus companheiros de
desventura. Impõe-se certamente ter em conta as condições des
graçadas em que vive, as privações que lhe são impostas e os
ressentimentos consequentes . Isto, no entanto, demonstra ainda
que não basta melhorar as condições materiais, mas que é neces
sário educar ; as reformas exteriores , assim, são sempre acom
panhadas ou precedidas de uma reforma interior .

lJ
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Deus ao infinito; é responder à obra da criação do Pai e da
Incarnação do Filho, os dois acontecimentos sobrenaturais
que misteriosamente, mas com tanta evidência, juntam o
finito da criatura ao infinito do Criador e do Redentor . Só o
amor, assim entendido, é a salvaguarda da liberdade e da
dignidade da pessoa, nossa e alheia ; só dentro da norma
do amor o direito de propriedade, e o dever da justiça, o tra
balho, a sociedade, o Estado, aquirem um sentido e uma
profundidade que lhes revela o conteúdo jurídico-moral e
metafí.sico-religioso, dado o estreito vínculo entre paz tem
poral e paz espiritual, onde assoma o sentido global da
criação, da queda, da Incarnação e da Redenção, isto é de
todo o Cristianismo ( 1)
Mas a justiça perfeita não é deste mundo, onde, por
vontade do homem, entrou o pecado, e, se o fosse, seria
supérfluo o Reino de Deus ; nem a sociedade se pode go
vernar ao ní.vel da santidade (condição que não depende
apenas de nós) , na medida em que os homens ( todos can
didatos à santidade) não são todos santos . A sublimidade
do ponto de vista ,cristão pode ser uma aspiração ( por si
só ineficaz) , um modelo de perfeição de que cada um se
há-de aproximar como pode e como deve , segundo as suas
escassas forças . O tê-la presente ajudou-nos, no entanto, nos
problemas essenciais do homem postos ao justo ní.vel da
profundidade da sua natureza em toda a plenitude. Certa
mente que ainda e sempre _e xistirão injustiças no mundo ;
elas são aceitas e vistas na economia da Providência .
A nós , aqui , não nos resta mais do que precisar um outro
ponto do problema do supérfluo , qual seja o de aquilo que
se deve, por justiça, ao próximo, para quem é o necessário.
•

( I ) aQuando eu falasse todas as línguas dos homens e dos
Anjos, se não tivesse caridade seria como um bronze vazio, ou
como um adufe retumbante. E quando tivesse o dom da profecia
e entendesse todos os mistérios e todà a ciência, e sentisse toda
a fé que permite remover montanhas, se não tivesse caridade não
seria nada. E quando distribuísse como alimento dos pobres todos
os meus bens, e quando sacrificasse o meu corpo para ser quei
mado, se não tivesse caridade nada me ajudaria .
A caridade é paciente, é benéfica ; a caridade não é invejosa,
não é insolente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca
o próprio interesse, não se move à ira, não pensa mal, não goza
com a injustiça, mas alegra-se com o gozo da verdade ; a tudo se
acomoda, tudo crê, tudo espera, tudo suporta» . (São Paulo, I Cor.,
XIII, 1-7) .
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ACÇÃO DO ESTADO E DA IGREJA FACE
AO DIREITO DE PROPRIEDADE

Tínhamos posto de parte que o indivf.duo enquanto tal
tenha o poder de tirar ao outro a propriedade, ainda
que esta sej a para quem a possui o supérfluo, que é
fazenda daquele para o qual é o necessário. É p proprie
tário que, precisamente em virtude do direito natural de
· propriedade, sobre cuja base detém legitimamente o que
é seu como fruto de trabalho honesto, deveria sentir o dever
natural de justiça, i mplicado no seu direito de possuir.
É evidente que o egoísmo é o inimigo do dever, especial
mente quando se exige que este sej a cumprido não por im
·
posição externa, mas por força de um ditame interior, e
assim não como um sa,crifício suportado de má vontade, mas
como um alegre ado de liberdade e de amor, pelo qual o
dar, que o é verdadeiramente-; é ao mesmo tempo dar-se,
isto é, ·caridade. O conflito entre o egoísmo ou amor de si
- que é não amar mas sim odiar-se a si mesmo, porque
se odeia a si mesmo quem ama o seu eu inferior e não o eu
que vale - e o verdadeiro amor de si, que é amar-se a si
mesmo no acto de se dar aos outros e de amar Deus neles
e em si, mais de setenta e sete vezes ao dia se resolve na
derrota do amor, que é nossa derrota e a da ordem. pela
qual somos homens, criaturas espirituais . Por consequência,
ainda que mantendo-se válida a afirmação de que, do ponto
de vista teorético (que não significa abstracto, mas o único
plenamente �concreto e actuante da e na ordem da verdade) ,
há-de o de·ver natural da justiça ser satisfeito por todo o
homem enquanto socius, é lícito que uma autoridade, dado
que se trata de um problema social , o faça cumprir por
quantos soei resistem ao ditame interior da justiça. Esta
autoridade na ordem temporal é o Esta·d o, na ordem espi
ritual a Igreja : é necessária a acção de um e de outra.
Ponto que se impõe precisar e esclarecer.
Para nós , dissemo-lo, como para Rosmini, a pessoa é
fonte do direito, na medida em que é ela o valor primordial
na ordem ·natural , e tem fins próprios que todos �convergem
num fim super-histórico e supersocial . O direito de pro
priedade, necessário ( nos limites em que o é) à paz tem1 63
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poral de todo o indivíduo, e condição da sua paz espiritual ,
é direito da pessoa, e mana dela só enquanto é pessoa .
Assim como, porém, a pessoa não vive isoladamente mas é
socius (além de que é já, por si mesma, s o ci etas, · como de
monstrámos noutro lugar) ( 1 ) e deve muito à sociedade
de que é membro ( cada membro dá e recebe) , o direito de
propriedade é seu «pessoal» , mas é ainda <<social » , isto é
inclui o dever natural de justiça. Quando um · sócio não
cumpre este dever, ofende a societas, afirma o seu direito
de propriedade em prejuízo dela. Esse direito torna-se «in
dividual» e deixa de ser «pessoal» (do eu inferior, que se
impõe ao eu de valor ) , está fora da ordem em que a pessoa
se constitui verdadeiramente humana; torna-se a-social e
anti-social . Neste ponto, o Estado não se faz, enquanto auto
ridade constituída, fonte de um direito que possa privar (ou
somente ofender) do direito natural de propriedade ( ou de
qualquer outro) os sócios, digamos assim, incumpridores
do dever de justiça implícito naquele direito. Se isto ocorre ,
no momento em que priva o soci-us daquele direito t exime-o
também do dever que nele está implícito ; não só deixa de
ter qualquer dever de o fazer respeitar, mas nega-o como
pessoa, e seca a mesma fonte do direito . Em tal caso é o
Estado a negar o direito como tal e a substituir-lhe o arbí
trio e a imposição da autoridade constituída . Se admitimos
que o Estado seja a única fonte do direito e possa violar até
um qualquer dos direitos da pessoa, devemos admitir que
ele pode também decretar que toda a violação do direito ou
injustiça seja direito e lei justa . O Estado, então, se res
peitador dos limites que lhe impõe a pessoa como tal , os
quais deve sentir como os elementos que lhe conferem legí.
tima autoridade , não evocará certamente um direito que
pertence própria e essencialmente ao socius, mas antes
assumirá a missão de fazer cumprir ao sócio o dever natu
ral de justiça , de modo que este exercite o seu pleno direito
de propriedade, que é apleno» se exercitado na satisfação da
qude dever, isto é, se a propriedade corresponde aos seus
fins sociais e deixa de ser anti-social . Fazendo isto, o Es
tado cumpre a vontade da societas� que lhe conferiu a auto
ridade, e reconhece-a e confirma-a enquanto ela é exerci-

(1)

cap . IV
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tada em defesa dos direitos naturais de todo o s6cio (não
separados dos deveres que tais direitos implicam) , dos fins
da pessoa, isto é, enquanto ela é garantia da paz temporal
de cada sooius, a fim de que seja livre, como é direito de todo
o homem, de perseguir a sua paz espiritual e os seus fins
super-hist6ricos e supersociais . Dizendo-o rigorosamente,
a tarefa do Estado não diz respeito aos direitos dos s6cios ,
mas à organização dos modos de os exercitar, a fim de que o
exercício dos direitos não seja separado do cumprimento dos
deveres sociais a eles correspondentes e neles implicados .
Noutros termos , nas leis estaduais , o socius não respeita
presumíveis direitos originários do Estado, mas discerne
as condições essenciais à garantia do exercício dos direitos ,
e por is·so ao cumprimento dos deveres , que lhe são inerentes
como pessoa . E este o conceito do direito positivo como
transcrição do natural, e só assim recebe realização con
creta a profunda fórmula de São Tomás : jus quia non
iussum est sed quia iustum est . No caso do direito de pro
priedade que não corresponde ao dever de justiça , o Estado
não faz mais do que assumir como tarefa sua a de fazer cum
prir aquele dever ; e põe ao serviço disso a sua estrutura
jurídica .
Não tem interesse para n6s ( nem é da nossa competência )
des·cer às particularidades de como pode o Estado fazer
desempenhar directa ou indirectamente ao proprietário que
o ·não cumpre o dever da justiça ( o fisco, a:s taxas regula
doras do direito de sucessão, a divisão das terras ou dos
outros bens, etc . ) . Aquilo que nos interessa ainda precisar
é o essencial carácter moral (além de metafísico e religioso)
do dever da justiça e do direito de propriedade .
Cumprir ou fazer cumprir o dever natural de justiça é
fazer que o direito de propriedade não seja desconhecido
na sua essencial natureza pessoal e, enquanto tal, social
( coisa bem diversa da propriedade «socializada» ) . A fim de
que isto ocorra na linha de direito-dever, sem que o direito
deixe de ser tal e sem que o cumprimento do dever seja im
posição exterior e violência, é necessário que, quando o Es 
tado constrange ao dever quem a ele se recusa, isso acon
teça no respeito da pessoa e no reconhecimento do seu di
reito de propriedade ou da sua paz temporal . De fa.cto, não
é restauração dos direitos e dos deveres, de justiça social , a
acção que, para dar a paz temporal a quem dela se encontra
privado, a tira a quem tem . Isto é ainda subversão, que não
resolve o problema; é ainda injustiça social . Apenas se tro1 65
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cam as vítimas : os oprimidos de ontem oprimem hoje <>s
seus opressores . Isto não é justiça, é vingança, é confundir
as cartas e deixar para sempre de jogar segundo as regras .
Portanto, também neste caso, a acção d o Estado, que assu
me a tarefa de fazer cumprir com a sua autoridade os seus
deveres de justiça a quantos o repilam , deve ser de justiça
e não de vingança; de instauração da ordem e não de sub
versão, de afirmação de um equilíbrio ao nível em. que todos
possam ter a sua paz temporal , e não de privação da paz
de uns em fa-vDr da dos outros ; deve ser correct�va e não
punitiva , isto é, pôr o não cumpridor sobre quem se exerce
em condições de se reformar interiormente , através da acção
exterior da reforma jurídico-social , de modo que ele, sob
o império de tal acção, adquira a sensibilidade do dever,
vença o seu egoísmo; e vence-se o egoísmo não quando se
reprime com a força {explode mais violento na primeira
ocasião) , mas quando a vontade aceita livremente o dever
e se faz livre nesta aceitação. Portanto, a nossa posição ex
clui em absoluto a acção de força , a violência , a subversão, a
luta de classes , a lei da rua, que, precisamente porque da
«rua» , não é lei , mas sim desafogo passional, vingança, im·
pério dos instintos, fanatismos e massacre.
Por isso, junta à acção temporal do Estado, conside
ramos indispensável a espiritual da Igreja Católica , depo
sitária da Palavra de Cristo, ·cuja acção, precisamente por
que espiritual e sobrenatural , é toda interior e, como tal ,
reformadora e transformadora . As reformas e acções do
Estado são sempre exteriores , modificam situações de
facto, não as do espírito; e, ao contrário, não as coisas, mas
o espírito é o que importa converter: é no espírito que deve
nas,cer Cristo e a sua Igrej a , é ao espírito que Eles falam ,
suscitando em nós aquela verítas que está no mais profundo
de nós . Uma sociedade que pense ser justa , no âmbito
da justiça social , sem Cristo e a sua Igreja , é uma sociedade
que reduz a justiça a uma questão de ventre e de baixo veJ?,
tre. Não reforma nada : subverte tudo ; não instaura o ho
mem e a sua dignidade , mas mata-os . Uma sociedade laica ,
somente laica, deixa de ser uma sociedade humana , dado
que não possui qualquer possibilidade de redenção, de ver
dadeira reforma, pelo facto de que fica externa à humani
dade profunda do homem ; e nada é mais interior ao homem
do que Deus ; nada pode operar a sua verdadeira metanoia
a não ser a graça de Cristo, de quem a: Igreja é o �canal pe
rene. Rejeitar as autênticas doutrinas sociais cristãs, para
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ass"Q.mir ideologias diversas e delas negadoras, é permutar a
verdade, humana e divina , por mesquinhezes e compromis
sos ruinosos (que são sempre egoísmos falazes ) de politi
queiros, argentários , clérigos traidores .
Pelo mesmo motivo porque excluimos a . subversão e a
vingança, consideramos impróprio e perigoso falar de «ex
propriação por parte do Estado ou de outra autoridade.
O dever do Estado de fazer cumprir ao socius o seu dever
de justiça, não é e não deve ser, em caso nenhum, acção de
expropriação. Quem isto disse, move-se por um conceito
egoísta e materialista do direito de propriedade e , pràtica
mente, nega-o. Não se trata de expropriar, isto é de tirar
a propriedade ou de negar o direito dela ( isso é socializa
ção e não socialidade da propriedade) mas de fazer, como
dissemos , que quem possui aquilo que lhe é supérfluo, o
ponha ao serviço daquele para o qual é necessário, isto é
de converter ( e a constrição deve ser, se tanto se torna
necessário, sempre correctiva e de cumprimento de dever )
que quem tem mais do que aquilo que lhe é preciso tem
fazenda de outrem . Então, também no caso da chamada ex
propriação não se tira ao proprietário a sua propriedade ,
mas cumpre-se o dever que ele se recusou a cumprir ; n ão se
lhe tira a sua propriedade (expropriação) , mas faz-se cessar
uma usurpação, isto é, um verdadeiro e ·exacto abuso de di
reito.
Ainda uma última precisão. Mesmo quando o proprie
tário cumpre inteiramente o dever natural de justiça (da
propriedade do ser como d a do haver) e torna dispo
nível a sua propriedade pondo-a ao serviço dos outros e de
si próprio como um entre os outros , de modo que se possa
dizer que ela serve para dar a paz temporal a quantos têm
a capacidade de a dar como fruto do seu trabalho ; mesmo
nesfe caso, a fim de que a propriedade desempenhe até ao
fundo a sua função social e seja bem «pessoah , é necessário
que satisfaça um outro dever : assegurado o indispensável
às pessoas para com as quais temos uma responsabilidade
directa (a famíla) , de modo que estejam na condição de não
perder a sua paz temporal , de se poderem educar e prepa
rar para serem membros sãos da sociedade , isto é , para tra
balharem um dia honestamente, é um dever que o proprie
tário disponha dela (e se o não fizer o Estado, nas condi
ções referidas, pode assumir ele o cumprimento deste dever)
d e modo que pela sua morte se torne bem comum ou social ,
isto é, seja ainda aquele <<supérfluo» disposto a favor daque1 67
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les para os quais é o necessário ( 1 ) lt isto ainda um dom
do homem a outro homem, que se deve efectuar com hu
mildade e em silêncio, com amor, sem pensa.r sequer em
fazer dele um mérito diante de Deus ; podemos esperar só
mente que o pouquí.ssim o que fizemos ( a caridade ê ine
xaurível ) nos possa fazer perdoar pela misericórdia divina
o muitíssmo que não fizemos e que certamente, querendo-o,
teríamos podido fazer. E também nos não vamos 9rgulhar
desta humildade e disponibilidade, mas só agradecer a Deus
que nos tenha dado a graça de ser humildes e di sponíveis
na nossa pessoa e nas nossas coisas, arrependendo-nos de
que, apesar de tanta graça, a nossa debilidade não tenha
respondido como devia, sej a o que for que tenha feito que
esta reconhecida e sofrida surdez nos humilhe ainda ao
ponto de humilhar a nossa mesma humildade.
Isto, tudo isto, é (e implica ) o conceito cristão de pro
priedad-e, que é moral , metafí.sico e teológico, além de ju
rídico e social , e que , quando é considerado como mera
mente legal ou social no sentido empírico e material ,
será conceito liberal ou marxista, romano ou grego, chinês
ou turco, mas não cristão. Esta, somente esta, é justiça
social, humana, porque é antes de tudo justiça moral , isto é
ordinat·a charitas, a charitas que, como diz São Paulo no
passo citado, ccse . logra no gozo da verdade» ; o resto, quem
quer que o diga ou o faça, em traje burguês , em vestes
castrenses ou talares, é só politica e vale a po'l ítica, quando
é sõmente política ( 2 ) .
•

( I ) Não se pode admitir, p orque contrário ao dever natural
de j ustiça, que um homem v1va da propriedade herdada, sem
trabalhar. Não negamos o direito de dispor em favor dos outros
el a nossa propriedade, mas afirmamos que um tal direito só
obedece ao dever de justiça se não exceder os limites da trans
missão do necessário à paz temporal do herdeiro, de modo a que
este não tenha de se subtrair ao dever social do trabalho, vivendo·
dos rendimentos, mas tenha, ao invés, no necessário, somente a
condição que o ponha em estado de trazer à sociedade o seu
contributo de trabalho.
( 2) Altamente significativas e iluminantes as palavras de
S. S. Pio XII, que levam à conclusão de quanto argumentamos :
((O medo, envergonhado de si mesmo, pnma em saber masca
rar-se. Assim, dissimula-se em alguns com a veste falaz de um
afirmado amor dos oprimidos ; como se os povos que sofrem
pudessem tirar algum benefício da falsidade e das injustiças, da
táctica demagógica e de promessas que j amais poderão manter-se !
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Outras vezes, ao contrário, cobre-se com as aparências da
prudência cristã, e com este pretexto fica mudo, quando o
dever exigiria dizer aos ricos e . aos poderosos um intrépido
Non licet, e admoestá-los abertamente. Não é lícito, para obedecer
à ânsia de lucro ou de dominio, o afastamento da linha inflexivel
dos principias cristãos, alicerce da vida social e política, que a
Igreja repetidamente e com toda a clareza recordou aos homens
do nosso tempo. A vós sobretudo é dirigido o convite de cola
borar sem reservas no advento de uma pública ordenação , gue
realize, no grau mais elevado, uma sã economia e a justiça soctal,
de maneira que aos aproveitadores das lutas de classe seja tirada
a possibilidade de atrair os desiludidos e deserdados deste mundo,
pintando-lhes a Igreja católica sob o aspecto não de uma aliada,
mas de uma inimiga.
Por disposição da Providência divina, a Igreja católica ela
borou e promulgou a sua doutrina social. Ela indica o caminho
a seguir, e nenhum temor de perder bens ou vantagens tempo
rais, de aparecer como menos amantes da civilização moderna,
ou menos nacionalistas, ou menos sociais, poderia autorizar os
verdadeiros cristãos a desviar-se, ainda que seja de um s6 passo,
deste caminho.
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VALOR ESPIRITUAL
DO TRABALHO HUMANO

O trabalho é tradução em acto das energias do homem,
do poder do eu, e, como acto humano, seja qual for,
é ado espiritual . Todos os homens sentem, pensam e
querem, mas cada um manifesta as potências do sentir, do
pensar e do querer de modo particular: cada um destes mo
dos é trabalho, é o bra humana . Não importa aquilo que
se faz ( o tipo de trabalho) , mas aquilo que se é, como
homem, seja qual for o tipo de trabalho. Nós não somos
o nosso trabalho ou as nossas acções, segundo um pseudo
-ideali smo negativo do espírito, mas o nosso trabalho é que
é como nós somos , nobre se somos nobres de espírito, igno
minioso se ignominiosa é a nossa pessoa. Não é o trabalho
que nobilita o homem, mas sim o homem o trabalho. Não
pensa só o filósofo, sõmente porque se ocupa de filosofia
(pode ocupar-se dela como mester e assim não pensar) , nem
é poeta porque se ocupa de poesia (e pode julgar fazê-la só
porque escreve versos ) , mas pensa e faz poesia o camponês
quando cava a terra, ou o operário quando governa a má
quina ; como não trabalham apenas estes, mas trabalha o
filósofo e também ele cava a terra quando lhe indaga a sua
verdade não material, tal como o poeta a rompe quando lhe
revela a beleza na forma estética. Trabalha quem quer que
viva consciente do valor da vida e transparente a todo o
facto na luz do acto espiritual .
Assim entendido, o trabalho não tem só 'carácter econó
mico, uma vez que é obra moral de um sujeito moral ; de
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outro modo, � tão-só o:fadiga-física» e não o:trabalho hu
mano» . O homem é feito para viver e trabalha para viver
no sentido mais pleno do termo (cumpre a sua prova) , e não
vive só para trabalhar, como se a medida do valor humano,
da personalidade, fosse a «quantidade» de produção num
número determina-do de horas produtivas . Conceber assim o
trabalho é sacrificar o homem, fazer dele uma vítima para
oferecer ao Deus-Trabalho, insaciável do sangue dos seus
escravos . Trabalhar é tornar-se de qualquer modo útil (e
isto, como disse São Tomás , é satisfazer a obrigação univer
s al do trabalho, a que todo o indivíduo está pessoalmente
adstrito) , mas é um ((útil » isto que não é apenas económico
e material , uma vez que é endereçado à produção dos bens
económicos. Trabalhar é obrar, e quem obra é o homem que
é espírito e corpo. Não direi sequer que obre o espírito por
meio do corpo, como se este último fosse um acidente do
sujeito humano ; direi que obram em conjunto espírito e
corpo, presentes no acto de trabalho, que traduz as suas.
energias solidárias .
Trabalho é obra criadora, e nisso reside a alta dignidade
deste. Só o homem trabalha, s6 para o homem é o tra
balho c<impr.es:cindível necesslidade natural» (Leão XIII ) ,
ou porque só o homem é semelhante ao Criador, imagem
da potência criadora e do amor divino, ou porque, como
melhor veremos , o homem deve pagar as dívidas que Adão,
pecando, contraíu com Deus por toda a humanidade. E é
imagem d 'Ele porque é espí.r ito, porque transforma e eleva
à sua humanidade espiritual toda a terra através do tra
balho, que é c<actividade do eu espiritual» (São Tomás ) . Ex 
plorar o trabalho por ávida especulação e ganho imoderado
é ofender o divino no homem ; é ofender a Deus mesmo,
ofendendo a sua criatura; é fazer mercadoria do homem
como coisa e coisa desprezível . A ofensa à dignidade do
trabalho é blasfémia contra o espí.rito, cegueira de razão ;
mais que desumanidade é anti-humanidade.
O trabalho não se paga, nunca ; não tem um preço econó
mico em caso nenhum : uma pulsação de espiritualidade é
economicamente incomensurável e vale muito mais do que
todas as coisas no seu peso empírico e material. Paga-se
a fadiga fí.sica e cerebral, a fim de que se recuperem as for
ças despendidas e se dure na vida ; paga-se segundo as neces
sidades de família, ou aquelas correspondentes à condição
social de cada um e a outras exigências de vida . Paga-se
tudo isto ao campesino porque todas as alvoradas recomeça ,
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lavrando a terra, a sua prece ( 1 ) ; ao artista , a fim de que,
quando o estro aperta , possa esmagar cores e argila e reci
tar a sua oração; e paga-se ao professor a fim de que possa
todos os dias renovar o acto criador de educar.
Mas mais do que isto não se paga e não se deve pagar
nem pretender pagar : o trabalho é imensurável com o salá
rio, que é o correspectivo do <<sab que se consome suando
na fadiga da vida material , mas não o correspectivo da
aalma» que todo o homem emprega no seu trabalho e trans
mite a máquinas e utensílios, a fim de que exprimam toda
a humanidade e a potência ·criadora do acto produtivo.
E por isto é o traballio exercício e afirmação de liber
dade : não é escravo de um salário, qualquer que seja a sua
entidade, mas é livre frente a todo 01 preço económico, por
que nada do que é humano tem um preço económico. Não é
o trabalho como tal que se r;emunera, .mas dá-se a todo o
trabalhador o correspectivo bastante para a sua paz tempo
ral . Nenhum homem deve presumir que paga o trabalho
de um outro homem , mas todo o homem deve reconhecer ao
outro o direito a uma compensação adequada, ·no momento
mesmo em que reconhece a sacralidade do seu trabalho, que
tem o dever de não profanar com uma «paga» diária ou men
sal , como medida valorativa do mesmo trabalho. Desde que
as sombras da ·matéria e as trevas da avidez desceram a
oprimir a mente e o coraç·ão dos homens , e os moveram a
pedir uma paga ou um salário pelo seu trabalho , como se
este fosse .sOmente um valor .material ; desde que toda a
obra humana se avalia na base de um 1correspectivo econó
mico, pelo que um «bom» trabalho significa um «trabalho
bem remunerado» ou economicamente rendoso, e um «ho
mem superior» um homem mais rico do que outro ou que
produz muito mais do que outro à custa de se fazer escravo
do trabalho, o homem renunciou à sua dignidade de homem,
baralhou o espírito com a matéria , a Ideia .com a Coisa, a
cabeça com o ventre, Deus com o Mundo. Envileceu e humi
lhou a sua obra, uma mercadoria como qualquer outrà,
fez-se orgulhoso na a;videz e assassino no ódio.
Não é verdade que a escravidão seja coisa peculiar à
antiguidade ou ao feudalismo, ou própria dos povos colo
niais, e que , hoje, no chamado mundo civilizado, j á não
( I ) cc Cultivar a terra significa transfig-urá-la, imprimir-lhe o
cunho da personalidade humana» (Leão XIII ) .
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existam escravos : ao contrário, o mundo civilizado de hoje,
oriental e ocidental, europeu e americano, é precisamente
um mundo de escravos, porque quem governa tem como
finalidade principal (ou diz ter ) isto de que corresponda um
salário sempre mais adequado ao trabalho, e quem é gover
nado não vocifera, não entra em greve, não protesta, não
ameaça, senão para ser mais bem pago. Mundo de escravos
que grita apenas ((mercadorias» , que somente sabe vender o
seu trabalho, mortificar a pbra do braço e do pensamento.
Enquanto existir um homem que vende o seu trabalho a
um outro, o qual, pagando-lhe a fadiga física, crê comprar
toda a humanidade do trabalho de outrem ; enquanto se
medir a estatura espiritual de um homem e o seu peso
humano pelo tipo ou pela quantidade de trabalho, sem que
haj a a preocupação de saber se ele nobilitou o seu trabalho
fazendo deste um acto espiritual e deste se ajudando como
. meio de expressão de valores humanos , os escravos exis
tirão sobre a terra, mais escravos que os da antiguidade.
Só o Cristianismo revelou o altíssimo conceito do tra
balho, porque re'\"'elou o espírito, homem como espí.rito, e
Deus como Espírito : o Deus criador do homem à sua ima
gem e semelhança porque, em todo o acto consciente que
cumpre, também cria , faz obra de espírito.
Não há solução ·p ara a questão social , de luta de classes
ou do que for, se primeiro o homem se não restituir a si
mesmo a sua dignidade, não libertar o trabalho, rec.upe�
rando-o como acto livre e obra de liberdade, não lhe reivin
dicar a radical não-economiddade ; depois , que peça quanto
basta para a sua paz temporal, condição necessária da sua
obra espiritual, moral e religiosa de construtor da sociedade
humana como sociedade de pessoas .
Tem o trabalho um significado moral , quer imediato,
quer último. Imediatamente, significa conservação da vida
e, portanto, satisfação das necessidades , mas significa tam
bém, por obra da vontade, elevação do homem acima dos
seus desejos corpóreos . Incluído no seu fim imediato é mora
lizador, disciplina dos sentidos . E é-o, ainda, porque nego 
tium, isto é libertador do otium, do «dolce far niente» , que
é amargura de pe.cado e que quase sempre significa nada
fazer de bem e muito de mal . Como ,conteúdo último, o tra
balho significa reconhecimento do valor da existência como
conquista diuturna, elevação e superação : é um dos sinais
indicativos da imortalidade do espírito humano (de todo
o homem) , e um dos momentos por que se exprime e se
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manifesta a sua vocação de eternidade. Todo o trabalho,
então, como tal, humilde ou não, manual e intelectual,
«tem pleno valor moral e humano:o (São Tomás) : o seu fim
último não é a satisfação da necessidade material nem o
aumento indefinido do peso das próprias riquezas, nem a
produção fanáti.ca do trabalho.!'Jdolo, mas o aperfeiçoa
mento do homem, a conquista da sua liberdade espiritual .

O TRABALHO COMO MEIO
DE ELEVAÇÃO ESPIRITUAL

Mas o conceito cristão de trabalho não será entendido
plenamente se não se advertir que, após o pecado, o traba
lho comporta a fadiga, como consequência do pecado �
«trabalharás com suor» . Antes da queda, o mundo estava
ajustado ao homem, e neste e nas coisas, como nas
relações entre o homem e o ambiente, reinava a ordem
instaurada por Deus com a criação : o mundo era a con
dição idónea, conveniente e favorável a Adão e aos seus
desce-ndentes . Com o pecado (rebelião a Deus) , o ambiente
torna-se hostil, desfavorável ; daí a necessidade do tra
balho com fadiga, que tem a finalidade de modificar o
ambiente, e de o reajustar, a fim de que volte a tornar-se
uma condição o menos desfavorável possí.vel, ainda que não
plenamente fa'\"''rável. Nenhum homem deve subtrair-se ao
trabalho, antes aceitá-lo humildemente e como penitência
do pecado : a subtracção ao trabalho é ado de orgulho e
novo pecado, além do que é repetir o primeiro pecado, que
o foi de soberba e de rebelião. O não querer trabalhar é
antes de tudo ofensa a Deus, é privação voluntária
de um dos mais eficazes meios de purificação e d a reden
ção, ao passo que, por aquela dialéctica da implicação a
que assaz nos referimos, também as consequências. do
pecado e a pena que representa possuem uma positividade
essencial : o trabalho com fadiga , como a dor, possui uma
altíssima virtude na medida em que, se aceito com humil
dade e oferecido a Deus , constitui obra reconstrutiva do
homem e tem por isso pleno valor moral . Claro que o tem
não e·m si mesmo como ado material, mas e na medida em
que o homem lhe dá um conteúdo espiritual , é considerado
instrumento de elevação, para o qual o fim é sempre o
homem, a realização da pessoa, que eleva o trabalho a acto
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de liberdade. Neste sentido, o trabalho é um bem, porque
é bem tudo o que é reparador do mal , correctivo e espiri
tualmente educativo.
Como acção eficaz { que o progresso técnico ou civil ,
também ele obra do engenho e do trabalho humano, torna
ainda mais eficaz ) , o trabalho tem, 1como fim próximo, pro
porcionar ao homem os meios materiais de vida, condição
indispensável à sua elevaÇão espiritual . A este propó
sito impõe-se distinguir duas formas principais de traba
lho : aquele que se dirige à produção dos bens materiais,
necessários à vida e à paz temporal, e aquele que, na
base destas condições, torna possível o trabalho intelec
tual, dirigido à produção dos bens da mente ou do espírito
( que têm influência também sobre o primeiro tipo de tra
balho, como este sobre o outro) , sem que tal distinção
signifique que o trabalho manual seja material, na medida
em que também ele tem valor espiritual a par do intelec
tual, e implica, como trabalho humano, a actividade do
espírito, estando para ele voltado, como para o seu fim
ulterior, para a perfeição moral do homem : minha, de
de mim que trabalho, e dos outros , cujo trabalho contribui
para a minha perfeição, 'como o meu para a sua . Ninguém,
no fundo, quando o trabalho é assumido e efectuado em toda
a sua positividade e riqueza humana, trabalha só para si :
cada um trabalha para si e para os outros .
Fala-se de solidariedade no trabalho; acrescentamos que
o trabalho tem uma sua fundamental solidariedade ; é acção,
que, como toda a acção eficaz e produtiva de bem, se reper
cute em mim e em todo o ambiente humano e natural .
Esta solidariedade faz ·-com que o trabalho seja, como tal,
acção social , porque antes de tudo humana ; e plenamente
humana , se ele é aceito e cumprido como satisfação de um
ditame de Deus, que o deu ao homem , a fim de que, com o
seu suor, possa reconstituir quanto deliberadamente pertur
bou ( e frequentemente continua a perturbar) , e criar-se uma
condição favorável . Deste modo, dá o homem provas da
sua dignidade e grandeza {de «grande senhor» decaído) ,
busca para si e para os outros os meios necessários, de
maneira que aquele bem moral, que é o trabalho em si
mesmo, produza outros ainda e eleve o homem a uma
dignidade mais alta . Tal como a humanidade é solidária
em Adão, no mal que dele derivou e nessoutro que, no
mundo, todo o homem cumpre, assim é também solidária
no bem e nos meios de redenção, de elevação e de aper1 75
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feiçoamento espiritual : recusar-se ao trabalho é dizer
«não» a esta solidariedade redentora , é defraudar o pró
ximo ( e, no próximo, Deus ) do contributo que lhe per
tence, é corresponder a um dever fundamental . Por
último, cada um deve cumprir o seu próprio · trabalho,
segundo as suas capacidades, com honestidade e humil
dade, com escrúpulo e alegria, direi .com «letícia» , como
um dom que se faz a si mesm� e aos seus semelhantes,
uma prece que diàriamente se oferece a Deus, .sem mal
dições e protestos, mas , ao mesmo tempo, sem fazer do
trabalho uma maldição, uma condenação, uma escravidão,
porque o homem está no mundo para trabalhar em liber
dade (e o trabalho é exercício de liberdade) e não em
escravidão; e não somente para trabalhar, mas também
para se alegrar humildemente de haver trabalhado, para
gozar do repouso necessário à recuperação das forças e
ao uso honesto e espiritual daqueles bens que do tra
balho são o fruto. Seja qual for o nosso trabalho, humilde
ou nobilíssimo, sejam quais forem os resultados que ele
dá, mesmo os mais grandiosos, não deve o homem esque
cer a sua miséria ( que, se consciencilizada, é ainda a
sua grandeza) ; se quer ser deveras grande, que se faça
pequeno com o seu próximo, que é também este um modo
de o amar e respeitar ; 11em alimente sonhos prometeicos
ou fáusticos ( <(ao princípio era a acção» ) , ou utopias de
perfeição absoluta em paraísos terrestres por ele construí
dos . Estas tentativas de substituição a Deus, e com
isso de transformar a sua natureza de .criatura ( matar a
sua humanidade) , tão-só lhe farão construir babéis , que lhe
•cairão sobre a ·cabeça, ou prisões, cujas cadeias conseguirá
despedaçar à custa de lágrimas e sangue.
Na base destes conceitos retomamos o problema do «hu
manismo da cultura» e do «humanismo do trabalho» , a que
j á nos referimos .
HUMANISMO DA CULTURA
E HUMANISMO DO TRABALHO

Há cerca de um século , o trabalhador fez a sua entrada
na cena da história : Espártaco, os Ciompi , os Sans, Culot
tes , o «povo» , organizados e unidos , não representam já
uma rebelião esporádica, mas uma das dimensões activas
da história . A dignidade que só o homem sabe imprimir
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ao tra:balho, impôs o problema do seu reconhecimento.
O conceito de humanismo resultou, por isso, profundamente
modificado. Uma antiga tradição, que é a grandeza do
Ocidente, identificou durante séculos o humanismo com
aquele da cultura ou da inteligência artí.stica , literária ,
filosófica, etc . Indubitàvelmente que quem foi educado
segundo esta tradição (qualquer que seja a classe social
de que provenha) e lhe assimilou o esp1rito, deve fazer
um esforço não indiferente ( e quem escreve o está fazendo)
para se :dar conta de que o humanismo da cultura é uni
lateral e que está integrado com o humanismo do trabalho
( de quem trabalha a t.erra, a madeira, o ferro, o aço, etc. ) ,
-descurado e bastante desprezado pela inteligên�ia . Neste
sentido, o humanismo da cultura pecou por abstracção, não
teve em conta a humanidade do trabalho manual , mos
trou menos «caridade» , pensou apenas em si , esquecendo
que precisamente o trabalho manual, desprezado e ofen. di do, lhe proporcionava aquelas condições materiais que
o tornaram possível . Poder-se-ia dizer que o humanismo
da .cultura foi , sob este aspecto, pouco cristão , não no
sentido genérico do termo, mas naquel e exacto e preciso
de não corresponder (por influência do classicismo greco
-romano) ao espírito do Cristianismo que, doutrina inte
gra1, tem sempre presente todo o homem e todos os valo
res na concretização do homem ; e assim também aquele
valor que é o trabalho manual, que Cristo elegeu nos seus
humildes discípulos , que o monaquismo fez seu na
fórmula célebre ora et labora, e que a Igreja santificou,
ao lado do da inteligência.
Como ocorre amiúde, as reacções são polémicas e pas
sionais, não se limitam a fazer reconhecer as próprias
razões, mas negam também as do adversário : a um ponto
de vista opõem outro. O problema das suas implicações
na concretização de um conceito inclusivo fica compro
metido, com grave dano, pelas duas teses em conflito.
De facto, o humanismo do trabalho está já sobre o mau
caminho, cometendo o erro contrário ·de desprezar o huma
nismo da cultura e de lhe decretar a inutilidade social.
Com isto deixa ele de ser humanismo, porque a cha
mada «Utilidade social» recebe o seu baptismo espiritual
tão-só naquele conceito da «pessoa» , como o formulou o
humanismo clássico-cristão desde a Grécia antiga até aos
nossos dias ; sem ·ele é o trabalho degradado à condição de
fadiga material, a mero valor económico, a escravidão do
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homem � O problema não consiste em contrapô-los 'um ao
outro (isto é, numa exclusão recíproca) , mas em recupe
rá-los a ambos 'no conceito humano de trabalho ou no
trabalho entendido, qualquer que seja ( físico ou intelec
tual ) , como valor espiritual . Errou certamente o huma
nismo da· cultura ao desprezar, humilhar, esfomear e
explorar o trabalho, mas a melhor reparação que este
último pode exigir não é a de espalhar o erro . por seu
turno, ( que é preciso inclusive para si próprio) , mas a
de afirmar vàlidamente as suas razões , reconhecendo, ao
mesmo tempo, os direitos do outro; isto é, que a inteli
gência ou a «contemplação» intelectiva desinteressada é
trabalho nobilíssimo de altíssima humanidade. Pensamos
que o que urge hoje não é escrever uma nova página sobre
a secular antinomia entre actividade teorética (cultura)
e actividade prática (trabalho) que durante milénios cor
roeu a humanidade ( 1 ) , mas resolver a mesma antinomia
num conceito integral (cristão) de trabalho. Além disso
é necessário que a cultura (aquilo que chamamos
a tradição crítico-cientí.fica) não se faça niilista dos seus
próprios valores
como hoje está sucedendo -. nem se
ponha em mangas de ·c amisa, rebaixando o seu nível até
à banalidade : tornar «manual» o trabalho intelectual não
é respeitar o trabalho manual, mas sim degradar o pri
meiro sem elevar o último, isto é, sem poder resgatá-lo no
conceito humanísticó do trabalho. Não se trata de liberta
ção .do trabalho, que é pretensão de sair da condição
humana , mas de libertar o trabalho, isto é, o fazer dele
um acto de liberdade e de liberdade criadora.
Trabalhar, certamente, mas como homem, .com a cons
ciência de si e dos outros , que são, também eles, homens e
consciência de si; trabalhar é portanto pensar, que é expri
mir valores humanos e o homem ·que vale. O trabalho é
um direito porque todos os homens têm direito à activi
dade da sua mente, a construir e a formar a sua própria
pessoa a fim de não serem somente , como os animais, os seus
instintos ; e é dever que todo o indivíduo deve cumprir :
assim como é injusto não poder trabalhar ( negação de
um direito) , é igualmente injusto não querer trabalhar ,
-·

( I ) A compreensão desta antinomia, sobretudo no pensa
mento moderno e contemporâneo, deu recentemente um notável
contributo histórico-crítico F. Bataglia, na sua Filosofia do tra
ba�ho, Bologna, Zuffi, 1951.
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que é recusar-se a uma obrigação e a reàlizar a própria
personalidade. O trabalho, intelectual ou manual , � pes
soal e construtivo da personalidade; portanto, sagrado,
como direito e como dever, porque sagrado é o valor da
pessoa.
Daqui derivam duas consequências que reputamos de
grande actualidade :
a) O direito ao trabalho, além de direito de todo o
homem a desenrolar a sua actividade, � direito à vida
física; à obtenção honesta dos meios de subsistência, á paz
temporal que, quando cada sócio tem a sua, é tam
bém paz temporal da sociedade humana. Portanto, uma
organização social é sempre deficiente e globalmente res ..
ponsável pela sua deficiência, se o .indivíduo, enquanto
indivíduo e enquanto sócio, não puder exercitar nela livre
mente ( segundo as suas atitudes ) o seu direito ao tra
balho. A sociedade tem o dever de o garantir, de lhe
criar as condições de exercício, tal como ele tem o dever de
trabalhar para o seu bem e o da sociedade. Não é em abso
luto verdadeiro que as privações materiais , impostas pela
injustiça social e pelo egoísmo dos indivíduos, sejam ins
trumento ou bom exercício de elevação espiritual . A po.:.
breza honesta, sim, a miséria, não. Nada é mais aviltànte
do que a udesocupação» . Nada poder fazer, sentir-se alguém
a todo o momento um ser inútil , um ser desamparado,
posto à .margem da sociedade pelos egoísmos que sopram
indiferentes em todas as direcções : esta situação não é
humana. Aos sofrimentos provocados pelas necessidades
materiais junta-se a degradação de se sentir um .n ada, um
fora de lugar, um homem que não pode ser homem ; e
isto fere e mata. Na miséria e na fome, que não tem escrú
pu1os, na impossibilidade de se ser uma pessoa e na con
dição de receber a mortificação dos próprios instintos
enfurecidos pelas privações, torna-se impossível falar de
acção redentora e purificadora da dor e do sofrimento. Só
quem todos os dias come bem e digere melhor, todas as
manhãs se levanta para o seu trabalho, com um programa
de actividades, e que pensa exclusivamente na sua •Con
dição (não deixando, talvez, para ter a consciência tran
quila de «pregar» os deveres sociais, ou de recomendar
os esfomeados à boa graça de Deus , porque Ele a quem
Cristo recomendou, ao in"ir-és, os seus deserdados , nada se
propõe ex-ecutar ) só esse poderá dizer que a miséria ( salvo
casos excepcionais) seja resgatadora, e' que o ofendido da
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fome e do paralisado pela ina,etividade se resgate e se eleve
através dos sofrimentos que a sua condição lhe impõe . Não :
a miséria e a degradação levados a um certo ponto tiram ao
sofrimento qualquer ·capacidade resgatadora e transformam
-no em enviledmento, ódio, vingança, assassínio, blasfémia.
b) Com o trabalho, o indivíduo realiza a sua perso
nalidade. Uma organização social , então, que conseguisse
«empregar)) todos os seus componentes , isto é, assegurar
a cada um o trabalho, mas que o fizesse de tal maneira
que reduzisse o trabalho a um ·constrangimento, a tolher
a iniciativa individual, a fazer de todo o homem um ins
trumento de produção, um «material a empregar» num
negócio, teria resolvido o problema da chamada «deso
cupação» , e com ele o de proporcionar a cada um o indis
pensável ( ou também as comodidades ) para as suas
necessidades materiais, mas teria negado tanto o direito
do trabalho, que é direito ao exercício da própria liber
dade, quanto o dever do trabalho, uma v-ez que havia
tornado este uma imposição. De resto, deixam de exis
tir direitos e deveres onde falta a responsabilidade ; só
esta faz com que o homem exercite a sua «profissão» de
homem, seja qual for o seu mester, sem que corra o
perigo de identificar a sua personalidade com a do mester
exercitado . O homem não é uma função social ou um
meio de produção, enquanto fim de toda a organização
social e da mesma produção, meios do seu ser pessoa,
cujos fins ultrapassam a sociedade temporal , porque
ultrapassam o tempo e a história. Hoje, ao con
trário, a organização social, o progresso técnico, a meca
nização do trabalho, a produção em série, a materiali
zação da vida, são fa>t�tores que concorrem desapiedada
mente para despersonalizar o trabalho e embotar a ini
ciativa, para fazer dele um mecanismo aborrecido e insu
portável , uma .condenação, um obstáculo para a liber
dade, em vez de o exercício desta , uma pura «fadiga» ,
porque é tremenda fadiga o trabalho puramente meca-·
nizado, como é fadiga o aborrecimento. A produção atec
ni·tamente perfeita)) não é o resultado da inteligência pes
soal do trabalhador, mas o de um conjunto anónimo de
movimentos mecânicos , cuj a perfeição resulta sim , além
do que pode dar a máquina, d a acção do trabalhador, mas
que é tanto mais perfeita quanto mais é fruto do hábito e
menos da iniciativa. Por outro lado, a produção em série,
somente «funcional» ' cómoda e económica, priva o pro1 80
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duto daquele ex cedente qualitativo que não é mensurável
economicamente. Tal excedente faz com que o produto,
além do valor económico, possua um outro que é o seu
verdadeiro, valor humano, aquele que � fruto de trabalho
desinteressado, despendido pel9 gosto de produzir qual
quer coisa de «pessoal » , de «belo» , pelo exercí-cio da in:te
ligência . E isto faz amar o trabalho como expressão da
liberdade e afirmação das capacidades criadoras do
homem ; como •construtivo da personalidade humana, e
não somente produtivo de bens materiais com um estrito
escopo material, bens impessoais na sua perfeita «fun
cionalidade» . Um trabalho despersonalizado e materiali
zado perde o seu carácter humaní.stico. Aqui, o trabalho
é apenas fadiga, mesmo que o esforço físico seja reduzido
ao mínimo; é fadiga intelectual , mortificação. Neste caso,
em vez de elevar o trabalho manual de fadiga a verdadeiro
trabalho, degrada-se todo o trabalho a fadiga mortificante
da personalidade, mesmo se o progresso técni1co reduz ao
mínimo a fadiga física.
Esta afirmação liga-se com o problema do humanismo da
cultura e do humanismo do trabalho, cuja s olução reside
na implicação de ·cultura e trabalho e na elevação deste
último a expressão de valores humanísticos, isto é, a acto
de pensamento e de liberdade . De facto, todo o trabalho
é incarnação de um valor espiritual , acção do homem
sobre a matéria, elevação dela e das coisas a verdade
humana. Um golpe de enxada faz humana a terra ; um
golpe de escopro, humano o mármore; e a humanidade
é, através do homem, dada pelo espírito, ao homem e às
coisas. O humanismo da cultura exprime precisamente os
valores espirituais ; aboli-los é perder o homem . Importa ,
antes, alargá-lo, distendê-lo, até compreender o trabalho
como valor ; e isto é confirmá-lo , recuperá-lo mais rico,
sem a abstra.cção de que enfermou no passado. O pro
blema consiste em recuperar, dentro dele, o trabalho, e
em instaurar o novo humanismo, que é pois o antigo
depurado do que é velho e assim renovado e tornado tra
dição viva, que, se mesquinha fidelidade ao passado, não
é tradição, e , se tradição operante , não é vazio, desin
carnado tecido de abstracções conceptualistas (1) .
( 1 ) Ainda uma vez se nos apresenta o problema da verda
deira missão da Europa no mundo. Face ao avanço do humanismo
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. Além disso, o novo hum31nismo do trabalho, a não

ser que ao termo humanismo se não dê um conteúdo
verbal ou limitado ao homem-corpo e às suas necessidades
(ao homem-indivíduo e não ao homem-pessoa) , forçoso é

que reconheça que também a .cultura é trabalho, superior
trabalho. Não modifica talvez o mundo externo como a
ciência, a técnica e o trabalho manual , mas modifica pro
fundamente o mundo interno ou espiritual e dá à . ciência
e à técnica aquela alma humanística que lhes falta. Tra
balho manual e intelectual integram-se : se se dá dignidade
humana só ao segundo, o humanismo da cultura desserve
a sua finalidade de elevação da sociedade sem distinção
de classes , e corre o risco de se reduzir à exaltação do
individualismo, do homem excepcional do Renasci
mento, etc. Num e noutro caso, rompe-se o equilí:brio ( e
daí a «crise» ) , altera-se a proporção; mas , como se sabe,
a primeir,a característica do humanismo é exactamente a
«proporção» , que é beleza , a própria beleza do humano, que
realizou a paz temporal e a paz espiritual , que, esta, quando
autêntica, é paz com Deus, isto é, religiosa . Uma socie
dade que recebe luz do espírito n ão pode deixar de ser ordem
e hierarquia : ordem do corpo na sua paz temporal e ordem
do espírito ria suá paz espiritual , dado que o corpo não é
um acréscimo do espírito e que o homem é espírito incar
nado. Em tal caso, trata-se do humanismo integral , do
trabalho e da cultura, porque se trata do homem inte
gral . Isto, é reconhecer dignidade humana ao trabalho
da pena ou da enxada, do pincel ou da sovela, qualitativa
mente diferenciados , mas sempre valiosos como obra do
homem, que no trabalho cumpre a sua missão humana.
E esta é a concepção que ensina a reconhecer o valor do tra
balho alheio, humilde ou grande que seja, porque é nobre

do trabalho, no sentido deficiente (económico e praticista) que
o faz anti-humanistico, a Europa deveria reencontrar a força e
a vontade, não de o rechaçar, mas de o guiar (não digo poBtica-:
mente, que pouco conta) , de o fazer entrar no seu humanismo
da cultura., que pelo novo mundo que surge seria o:acertado» , como
seria por aquele «não-verídico» , isto é recuperado no seu valor
humano. Ao contrârio, à «inteligência» europeia tão-só preocupa
liquidar todos os valores humanos e religiosos, e à Europa poli
ticante e argentária americanizar-se ou sovietizar-se, o que equi
vale a deseuropeizar-se.
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todo o trabalho, se assim o homem o souber tornar, ele�
vando-o a valor espiritual e a expressão daquilo que ele é;
através daquilo que ele faz .

O CONFLITO ENTRE CAPITAL E TRABALHO
E A SUA SOLUÇÃO ESSENCIAL

O aparecimento do capitalismo coincide com o pro
testo de Lutero; em todo o caso, o capitalismo mostrou�se
um fenómeno prevalentemente protestante (além de
hebrai.co) O marxismo é a sua punição e , ao mesmo
tempo, a antí.tese dialéctica; é o açoite da soberba calvi
nista. Calvino e o calvinismo fizeram da acção o meio para
instaurar o divino no mundo, o sinal dos eleitos de Deus,
o instrumento de multiplicação da riqueza para a glória
de Deus . O <<jurista» Calvino é o canonizador dos
grandes capitalistas ; os santos do calvinismo, os «pre
destinados» , são os capitães de indústria, os banqueiros
de Genebra, de Amsterdão, de Londres ; os «réprobos»
são os deserda-dos , aqueles que não souberam enriquecer-se,
porque o enriquecimento é indício seguro de que a graça
do deus calvinista fez a sua escolha . Tanta soberba do
capitalismo calvinista é hoje submetida a duríssima prova
pelos proletários, os eleitos do deus marxista : a luta entre
capital e trabalho tornou-se assim luta de religiões sem
religião, de fanatismos , que despedaçam a humanidade
e a cristã honestidade do trabalho . De resto , Lutero inci
tou à mais sanguinária repressão dos «Ímpios e celerados
bandos de campesinos» , os rebeldes «sediciosos» , os quais
não queriam entender que, segundo o deus luterano, não
existe misericórdia sobre a terra , mas tão-só desapiedada
justiça , que sempre se deve respeitar mesmo se é a mais
malvada (o nazismo bem pode dizer-se expressão do lute
ranismo, a par do Estado prussiano de Hegel) ; consu
mada a carnificina de Frankenhausen , Lutero exultou
com ela e os Prí.ncipes com ele : a cólera de Deus havia
ferido o profeta Münger, enquanto a sua graça havia
coroado os Príncipes . Locke , um dos teoretas do libera
li smo (cidadão de uma nação protestante, naturalmente
à inglesa) , não hesita em dizer que «O primeiro dever do
governo não consiste em defender a fé .cristã , mas em
.
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assegurar o direito à propriedade privada (entendida à
maneira do liberalismo inglês ) , por amor da qual os
homens pàssam a fazer parte da sociedade» ; Lord Acton,
com muita franqueza, define a Revolução britânica como
a que (<substitui ao direito divino do Rei o direito divino
dos «proprietários» . Porquê supreender-nos no que diz res
peito à contraposição do capital e do trabalho e à resolução
dos problemas sociais e humanos inerentes a este conllito
de um ponto de vista do puro interesse económicq e do
egoísmo e sobre a base de uma relação de força , que Marx
v-enha dizer que a sua revolução substituirá ao direito
di vino dos proprietários o da propriedade socializada e do
trabalho comum ? Que à sociedade dos «'cidadãos» (Revo
lução francesa ) sucederá fatalmente a dos «trabalhado
res» ? Que a sociedade liberal ( posto de parte quanto de
verdadeiro existe no liberalismo e que o marxismo comete
o erro de negar) ,constitui uma trapaça da classe dos pos
suidor-es , que é a dirigente, não porque exprima o huma
nismo da cultura, mas porque tem poder económico, a
cujo serviço se encontra a politiqui1ce e a chamada liber
dade política ? Em vão o liberalismo objecta que qual
quer pode «·chegar» , tornar-se possuidor, e que deste modo
o mérito do liberalismo é precisamente o de tornar possí.
vel a renovação da classe dirigente através da decadên
cia ou da descida de quem está em cima e da subida de
·quem antes estava em baixo. O marxismo pode sempre
responder vitoriosamente que não se trata de encontrar
os «proletários de turno» (hoje eu, amanhã tu) , mas de
proceder de maneira que não existam oprimidos e opresso
res , num jogo que tem o seu equilí.brio na livre mecâni,ca
dos egoísmos, para quem a liberdade e o seu exercício per
manecem sempre um privilégio do senso, que o mesmo é di
zer que para os outros existem liberdades formais ou pura
mente legais e nunca reais . O c apitalismo protestante (lute
rano, anglicano, calvinista ) opõe o direito do capitalista e da
riqueza ao do trabalho; o marxismo, o direito do trabalho
à usurpação capitalista : um é a antítese dialéctica do outro,
e por isso um pode subverter o outro através de uma luta
que dilacera o mundo sem dar paz espiritual e bem-estar
temporal a um só homem ( 1 ) . Nesta luta está implicado
( 1 ) A mesma relação dialéctica existe entre o marxismo e
o hebraísmo. Tido isto em conta, explica-se a aparente antítese
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também o liberalismo ( que, quando não é protestante, é
maçónico) , cujo individualismo é o aspecto laico do livre
exame luterano, e a cuja concepção económica, confiada
ao jogo da livre concorrência e das leis económicas , falta
humanidade e moralidade e se resolve na defesa da classe
capitalista . Liberalismo laico e marxismo (ao contrário
do capitalismo protestante, e-ngelhado pelo pecado anula
dor da natureza humana, ainda que ensoberbeci-do pela
graça restauradora) têm em comum o optimismo : o pri
meiro, um de herança iluminística, o outro, um de filia
ção mais directamente hegeliana, o optimismo da dia
léctica pacificadora de todos os conflitos, e por jsso tam
bém de aqueles do trabalho, destinados a cessar na socie
dade comunista. E assim o marxismo, que pretende dar
liberdade real, acaba ·p or negar também aquela forma do
liberalismo .
Frente a estes conflitos, contra todos o s compromissos
equívocos, existe uma posição dara : saber se o direito de
todo o homem possuir na sociedade o seu lugar, para
que viva e explique a sua actividade de ente pensante, se
deve pagar com a renúncia à própria natureza de homem ,
isto é, à sua dignidade, que aí. está enquanto ele é pessoa ,
liberdade, o que não é uma condição .exterior, mas inte
rior conquista do espírito. A fonte primeira da liberdade
é a pessoa autónoma no seu trabalho (intelectual e
manual ) , que nenhum avanço técnico ou lei económica
ou progresso dentífico poderá jamais libertar s·e não fora
livTe de ser exercitado como direito e de ser cumprido
como dever. Como disse na sua mensagem natalí.cia
S.S. Pio XII, nã.o existe organização do mundo que possa
garantir a dignidade do homem e a soberania inviolável
da pessoa, se se presdndir dos valores imortais do espí
rito e da verdade de Cristo ; e não existe, por consequên
cia, nem humanismos da cultura nem do trabalho. Daí
o valor insubstituível da religião , que é indispen
sável ao homem como a sua mesma alma.
Também a vida religiosa é «trabalho» , o mais humano,
o mais universal e, por isso, «católico» : trabalhar, para
entre capitalismo hebraico, ainda hoje poderoso, e marxismo,
cujos maiores teóricos e revolucionários são quase todos judeus :
explicam-se os encontros e desencontros entre hebraísmo e comu
nismo. Desenvolver e aprofundar este interessante assunto levar
-nos-ia para longe do nosso tema.
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nós, para o próximo e para Deus, segundo ·a ordem da
verdade natural, iluminada pela fé, que é verdade e graça
sobrenatural . O apostolado do Sacerdote ou o leigo cató
lico, o culto religioso, a oração, etc . , são trabalho e altís
simo trabalho social, mais do que social na medida em que
se encontra voltado para fins supersociais , para a total
realização do homem e , por isso, da liberdade plena . Nã(}
edifica casas ou outros confortos materiais , mas edifica o·
espírito dos homens , isto é aqueles que habitam as casas
e usam dos confortos . A técnica procupa-se em construir
as estradas, mas a Igreja de Deus assume uma empresa
muito mais importante : preocupa-se com a alma dos homens
que por elas passam, reza pela sua paz material e espiritual ,
e, quando pode, prediga-se em toda a espécie de auxílio�
Mas para que serve a oração ? Para nada, se for ateu ; é
eficacíssima, se se ·crer que o homem é filho de Deus e que·
o Pai é também o Amor. A oração, que tem confiança na
misericórdia do Criador, e o temor de Deus , por amor da
sua justiça, são «trabalho» , o trabalho que ele\.�a e santi
fica todas as formas da actividade humana que, no fundo,.
com as nossas obras honestas, quaisquer que sejam, é res
posta à verdade. Resposta sempre inadequada - a do
grande poeta tanto como a do campesino que ara a terra 
que nunca poderá dar ao homem a sua plenitude, porque·
a plenitude do homem não é a sociedade ( liberal ou comu
nista, ou o que quer que seja) ou o homem mesmo. Só o
destino sobrenatural é a elevação suprema da dignidade
da pessoa ; só ela faz com que o trabalho de todo o indivíduo,
se Deus o quer, encontre a sua plenitude na glória de Deus .
Parece que hoje os homens se recusam ao sentido destas·
verdades : a hora de, Cris to está soando sobre as nossas ca
beças, as quais , uma por uma, estão na iminência de se.
curvarem à escravidão de um trabalho inumano .
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Misericórdia material, decerto, e nela jnsistimos, con
siderando-a em toda a sua amplitude, mas também miseri
córdia espiritual ; misericórdia material , sem dúvida , mas
que o fim mantenha sempre a misericórdia para com o
espírito, pelo qual o homem é homem e não um belo animal
e que há o dever de educar com todos os desvelos . A caridade
dirige-se primeiro ao espírito e depois ao corpo ; e se pri
meiro ao corpo, porque a urgência aperta e n ão espera ,
sempre em vista do bem do espírito e sempre na companhia
da miseri:córdia espiritual . Este imperativo, fundamental
no Cristianismo, que é a religião do espírito, nunca como
hoje foi tão transgredido e esquecido, tal é o dano da pre
judicial identificação da chamada «questão social» com o
«bem-estar económico» . Um cristão (leigo ou eclesiástico)
que se preocupa apenas com a misericórdia material ( huma
nitarismo e filantropia, que são laicização e aguamento do
Cristianismo) e não com a espiritual, como se o corpo fosse
mais importante do que o espírito, ou .como se aquela
unidade substancial que é o homem se pudesse cindir para
se considerar só uma parte dela, não é cristão, confunde
o problema da «caridade» cristã com o da pura assistência,
que nem sequer é obra exclusivamente humana, porque
pertence também aos animais, bastante menos ferozes do
que os homens na disputa por um osso. � este aquele gené
rico cristianismo inferior próprio do laicismo, o qual ,
infelizmente, é subscrito e praticado também por não poucos
cristãos , que não querem renunciar à comodidade de um
cristianismo cómodo e envilecido.
Evidentemente que o Cristianismo não está aqui , mas
mais acima, num plano superior : «dá a tua túnica» ,
certamente ; mas é necessário também aquecer o coração,
que a túnica, só por si, não pode pôr em movimento a fim
1 87

A

Hora

de

Cris to

de que palpite de humanidade e bata de amor. Pode existir
( e existe) misericórdia espiritual sem misericórdia mate
rial, porque nem todos os homens são afligidos pela neces
sidade e pela miséria ; mas não existe verdadeira misericór
dia material (digo a de espírito ·cristão) se n ão for acompa
nhada - e direi precedida - da misericórdia espiritual .
Desta, todos necessitamos, porque dela necessita o homem
.como tal , o rico e o pobre, o poderoso e o débil , e talvez
o rico e o poderoso ainda mais do que outrem , porquanto
riqueza é, amiúde, miséria, e poder é mesquinhez ou aridez
de coração . Sobre todos pesa um desconforto, uma culpa ,
um remorso, um pecado : todos sentimos uma falta e uma
insuficiência constitucional, humana, nossa, radical, um
inacabamento que é tensão, aspiração, vocação para um
unais» infinito e, como tal, não ((Um mais» , mas o Todo ,
o nosso Todo. Por isso todos necessitamos , em todos os
instantes , de misericórdia espiritual , de socorro eficaz : eu,
,
.
.
,
.
para com o proxnno e para com1go mesmo, o prox1mo, para
comigo e para consigo, todos os homens reciprocamente.
Mas , existe uma misericórdia mais profunda sem a qual
a humana, só por si, é ainda miséria e não autêntica
conquista e descobrimento da nossa raiz, que mergulha no
Ser ; refiro-me à misericórdia de Deus , que torna eficaz e
santa a misericórdia humana, lhe dá todo o seu «tom» vital ,
porque lhe confere uma nova dimensão, a dimensão pela
qual o espírito atinge a sua altitude, .coincidente com a
plenitude de humildade e de invocação daquela divina 1Iise
ricórdia , que o redime , o salva, o realiza, o faz , como a luz,
difusivo de misericórdia para si e para os outros , fecundo
como o amor. O leigo, se cristão, não pode deixar de sentir
a misericórdia espiritual a este nível : misericórdia espi
ritual para com o próximo e invocação da misericórdia de
Deus, a única ((incandescência» sem a qual a misericórdia ,
como carvão de péssima qualidade, desperdiça o seu calor
no humanitarismo tépido e na filantropia da esmola de
sexta-feira, um e outra, por si sós , ofensivos da dignidade
do homem . Só este conceito prenhe de conteúdo, nos
permite apreender, de um ponto de vista cristão, todo o
alcance da misericórdia espiritual .
•

«Misericórdia» n ão é apenas «compaixão» , que é des
prazer ou dor causados pela pena ou pelo sofrimento dos
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outros , sentimento que não vai além de si mesmo ( isto é
além do sentir-se tal desprazer ou dor) , e que amiúde não
se mostra separado ou daquele egoísmo subtil que se mani
festa na turbação e no desagrado que em nós produz o sofri
mento alheio, que desejaríamos não ver para nos evitarmos
precisamente o desprazer e a dor que ele nos proporciona
movendo-nos à 'compaixão ; ou daquele egoísmo malvado
que não pode estar contente consigo mesmo sem sentir
compaixão por alguém . «Misericórdia» não é <<piedade)) ,
não digo no sentido negativo do termo (dizemos amiúde ,
com ·desprezo, «faz-me piedade» ) , e tão-pouco no sentido
melhor, enquanto a piedade tão-só indica uma disposição
para a misericórdia , sem ser, como tal , misericórdia ; e ,
a fim d e que seja assumida como um dos 'Componentes dela,
necessário é entendê-la em toda a sua plenitude cristã. Isto
é : a piedade não consiste somente em estar-se disposto a
sentir ou a «dan amor e misericórdia, mas também a
«receber» um e outra . A só disposição para sentir piedade
por outrem equivale a autocolocar-se sobre um pedestal , a
afirmar a «superioridade)) própria, que nos faz tornar-nos
autónomos e , porque tais, «pi·edosos » para com os outros .
� a piedade laica, como puro sentimento ético, destacado da
religião e por isso pertença da ética auto-suficiente (de tipo
estóico, spinoziano, kantiano ) . A piedade do cristão , ao
contrário, é outra coisa : antes de tudo é disposição para
receber misericórdia para nós , reconhecimento de que
estamos necessitados de piedade, e assim humildade ; e,
enquanto tal , disposição para que sintamos misericórdia ,
para que sejamos piedosos para com outrem , n ã o porque
superiores , mas pelo comum amor que nos irmana no nome
de Deus e na imensa miseri,córdia de Deus mesmo para
com as suas criaturas , necessitadas do seu amor e da sua
misericórdia . Não existe misericórdia sem compaixão , isto
é, sem se saborear a dor de alheios sofrimentos materiais e
espirituais ; e sem piedade, isto é, sem a disposição para
receber e para dar misericórdia e amor ; mas a misericór
dia não é inteiramente a resultante mecânica da compaixão
e da piedade , quase a sua soma aritmética. Na mi
sericórdia fundem-se esses dois sentimentos, unifi
cam-se e potenciam-se , dinamizam-se , saem do âm
bito do sentir subjectivo e traduzem-se em acção
eficaz ; não se trata sômente de «sentin) e «estar disposto)) ,
mas de fazer para outrem, de vir ao seu encontro calorosa
mente, ·com todo o potencial da compaixão e da piedade
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cristã, que exuberam, transbordam e fazem. Esta é mise
ricórdia cristã, que chamamos espiritual não só porque é
obra do espírito (como o é a misericórdia espiritual ) , mas
porque o é para com o espírito, isto é, para com aquelas
necessidades espirituais ( quantas ! ) , pelas quais todo o
homem, enquanto filho de Adão e viator� sofre e se dói .
Misericórdia é ((.compaixão» e «piedade» para com a miseri
córdia espiritual alheia na <Consciência humilde . de que
grande, imensa, infinita, � também a nossa miséria espi
ritual , a do homem, e que, de todas as nossas necessidades,
aquelas que exigem misericórdia pronta e pródiga são,
certamente não como últimas , as do espírito, às quais
devemos .corresponder .com a eficácia da nossa acção, das
nossas obras e dos nossos pensamentos .
Esta misericórdia exclui a «compaixão» , que é o seu
contrário, ou antes o seu «escárneo» , como a «esmola» é o
rescárneo da «caridade» . «Compadece-se o soberbo, que crê
não ter ne.cessidade de compaixão e de piedade e assim de
misericórdia ; compadece-se o homem que n ão conhece a sua
miséria e que é por isso verdadeiramente mísero, um dile
tante da vida, um superficial que não sabe mergulhar na
profundidade de si mesmo. Misericórdia não é «compade
cer>> mas «pade:cer» a nossa miséria e rogar miseri.córdia
para ela ; padecer até ao fundo a miséria espiritual alheia,
isto é, quanto padece quem tem necessidade de nós ; como
nós dele, e ambos , e todos , de Deus , do seu Filho Crucifi
cado da Igreja que lhe guarda a Palavra que foi pronun
cida à custa de sangue e d e morte. Esta é misericórdia
espiritual para a humana miséria espiritual .
E é este o primeiro ado de misericórdia espiritual , que
conhece o amor mas também a dureza : convencermo-nos e
convencer os outros da indigência humana, a fim de que
nasçam a humildade e o amor; e assim «Convencer» significa
não nos «·considerarmos» abstractamente indigentes , mas
«vivermos» este nosso sta tus . Consciência da indigência não
é en'\"'ilecimento mas sim elevação do homem, na medidá
em que a consciência da nossa miséria nos eleva acima dela ;
além disso, a .consciência da indigência cura da negativi
dade da soberba e do .consequente desprezo pelos outros ;
constitui-nos na positividade da humildade e do amor d o
próximo e dá-nos ainda o sentido da <<dignidade» d o homem
como tal . Exigir «humildade» não signifi.ca «humilhar» : a
«humilhação» é o correspectivo da «compaixão» no sentido
defectivo; a humildade é-o da 1misericórdia e é afirmação
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autêntica de dignidade humana. Ao homem a quem se pede
humildade, pede-se, ao mesmo tempo, cristãmente, que
conheça a sua dignidade, e a ela se dá o nosso reconheci
mento. A união indissolúv�l indigência-dignidade do ho
mem, que é filho de Deus, é acto de misericórdia espiritual,
que repele aquela aparente e não cristã misericór·dia que é o
paternalismo» , cuj a verdadeira alma é laica , e , quando
cristã, é expressão mesquinha de um cristianismo ao ní.vel
da mediocridade, da beneficência, da «boa administração» ,
do «bom patrão» que, em sua bonomia, a todos assiste . Esta
forma de misericórdia não conhece a humildade e não reco
nhece a dignidade do homem para o qual crê ser miseri
cordiosa . :e verdade que também o paternalismo pode ser
benéfico, mas, nesse caso, trata-se ainda ou de comiseração
ou de filantropia . Não chegam nem a paciência, a ajuda,
a cortesia, e nem sequer a correcção e as boas maneiras .
A misericórdia, no sentido cristão, é bem outra .coisa, e a
diferença é qualitativa . Quem necessita no espírito ( e tam
bém no corpo ) não pede comiseração e boas maneiras , pro
tecção : pede participação, amor de obras , quer sentir-se con
siderado de homem a homem ; não na relação de protector
-protegido ou de socorredor-socorrido, mas nessa outra de
irmão a irmão. Tal como a Deus não suplicamos comise
ração mas sim misericórdia, amor e não protecção, dado que
Ele é o Pai e o Amigo, assim ao próximo pedimos miseri
córdia, solidariedade, conforto e luz de verdade, que é
também fogo de amor .
*

Não se trata de ter misericórdia, mas de se ser miseri
tCordioso, isto é, de sentir misericórdia ; o «ter» é ai.nda
um ado exterior, destacado, um gesto ou um puro evento;
«Sentin é acto interior, participado : sentir misericórdia es
piritual por outrem é participar na dor de expiação dos seus
erros e ·culpas , da sua ignorância e dos seus desvios , do mal
que cometeu , e participar de tudo isso tomando sobre nós a
sua miséria, que é também a nossa, porque cada um de nós
tem os seus erros , as suas culpas, o seu mal . A misericórdia
espiritual é neste caso solidariedade na culpa e no mal ,
é aceitar, como culpados , os males de outrem , e, atra
vés da dor que disso provém , fazer sentir a f0rça ope
rante desta nossa misericórdia por el.e , de modo que
ela se faça libertadora . Misericórdia espiritual � sofrer a
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miséria alheia, de modo que, na base desta solidarie·
dade cimentada pelo amor e pela comum indigência, se
possa abrir a grande porta pela qual possa passar o nosso
ensinamento ou conselho, a luz da verdade que conforta
a miséria, :resgata e eleva, conquista a dignidade do homem
na humildade. Por isso, é grande misericórdia fazer caminho
na verdade, sofrendo com o erro, tomar na mão o coração
e a mente, nossos e do próximo, e dirigi-los, sem que a
pressão afrouxe, pela senda da luz, que é veritq,s e cha
ritas . A misericórdia elevada a este poder é também liber
tadora (ainda que seja parcialmente) d as consequências d o
mal e assim ainda reparadora . E veja-se : implora-se miseri
córdia para os males graves, que pesam, oprimem e levam
a pedir auxílio; a misericórdia é implorativa. De outro modo,
para os niales lev·es , pede-se c<perdão)) . Mas também o
perdão, a fim de que seja cristão, deve ser misericordioso,
na medida em que, por si só, o pedimos ao homem forte,
que dispõe de nós . Quem pede perdão sente e teme a nossa
«força)) ; quem implora misericórdia sente o nosso «amor)) e
nele espera. Por isso, também, a quem pede perdão se impõe
res·p onder com a nossa misericórdia, isto é, ·não com a força ,
mesmo que a tenhamos, mas com a força do nosso amor,
a única armadura desarmada e desarmante de que Cristo
nos vestiu . Além do que a força, a quem se dirige quem
pede perdão, não é ainda justiça, porque a justiça é justa
quando inclui o amor, que não exclui a punição : pode absol
ver-se, e não se ser em absoluto misericordioso ; pode punir
-se, e �cumprir ao tempo um acto de justiça e de miseri
córdia .
Neste sentido, tem a misericórdia espiritual uma missão
dura mas salutar, e, do p onto de vista cristão, peremptória
e indeclinável . Esta : não se trata só de suavizar dores mo
rais (ou mesmo físicas) , de aliviar sofrimentos na desgraça
(mortes , doenças penosas) , de vir ao encontro de quem se
perdeu no erro e na ignorância, etc. Tudo isto é im
perativo fazê-lo, mas não chega , ainda que consumado com
ímpeto cristão e por amor de Deus . � necessário fazer pene
trar o sentido redentor da dor e do sofrimento, consequências
do pecado original ; que dores, sofrimentos e mortes nos
sejam dados por Deus para o nosso bem e qu.c é de justiça
sofrer, d e modo a ajudar a nascer a convicção profunda da
aceitação activa. e , direi , dinâmica , que é resignação e tam
bém alegria, segurança de que a expiação vale espiritual
mente muito mais do que o perdão oferecido ou gratuito, que
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não redime mas encoraja ao mal ; só quem expia na aceitação
constrói o homem novo dentro de si . Por·tanto, a miseri
córdia espiritual, qualquer que seja o modo por que se exer
cita e quaisquer que sejam as necessidades a que, amorosa,
se dirige (dores, sofrimentos, erros, etc . ) deve tender a dar
ao próximo toda a ajuda possível , a fim de que 'construa nele ,
com a graça de Deus, o homem ·cristão de pensamento e de
vontade. E a tal homem começamos a fabri,cá-lo, cada um
dentro de si, tão-só quando agradecemos a Deus todas as
situações, mesmo de extrema dificuldade, em que nos ve
nhamos a encontrar; quando aceitamos de Deus incluso o
látego e imploramos dele e dos outros misericórdia para que
nos sej a dado todo o auxílio espiritual e material para poder
superar a prova . Uma misericórdia que se propõe tornar a
vida ufádb a todos e, pior ainda , eliminar todos os males
e os sofrimentos dos homens , dentro destes limites , não é
cristã ; é ainda o nosso orgulho, aquele que considera o ho
mem capaz de vencer por si só e definitivamente o mal e a
sua indigência, isto é, capaz de anular por si as consequên
cias do pecado. Ao contrário, a primeira misericórdia para
connosco e para com os outros é a de ter sempre presente a
nossa indigência e a de lhe aceitar as consequências : não
a ·de desafiar com desprezo a dor e a morte, mas a de amá-Ias
o que é amar a Cruz. Correr imediatamente em auxílio
de quem tem necessidade do nosso socorro espiritual, mas
dizer-lhe também imediatamente : «aceita e faz a vontade
de Deus ; unido a ti , carrego com as tuas penas» . Esta a mi
sericórdia cristã .

193

E

SACERD Ó CIO
MUND O MODERN Om

POSIÇÃO D A QUESTÃO

O mundo moderno é complicado; complicadíssimo o con
temporâneo : a missão do sacerdote correlativamente com
plexa e difícil . Fácil e simples é claro, para um Santo, que
sabe abraçar este mundo e desatar-lhe os nós ao fogo da
caridade ; mas nem todos os cristãos são santos. Por isso
existe o problema, o grande problema da missão do Sacerdote
católico no complicadíssimo mundo de hoje . Resposta , tam
bém desta vez, fácil e, direi, imediata : estar preparado
para o entender, para o viver intensamente, ·p ara o ganhar
para Cristo. Sim, mas não é fácil estarmos preparados para
a vida, e é dificuldade de todo o homem como tal o «pre
parar-se» para uma vida cristã e oferecer a sua obra, a fim
de que outros mercê dela se preparem.
( 1 ) Digo-o imediatamente : não escrevo l?ara criticar, fácil
ocupação, como amiúde ocorre aos católicos letgos quando falam
dos Sacerdotes e como a mim também me tem ocorrido ; declaro,
antes de tudo, a minha admiração pela maravilhosa obra de
apostolado, de sacrifício, de dedicação e de assistência espiritual
e material de tantos eclesiásticos, sobretudo dos mais humildes
e menos visíveis, e também de Prelados insignes pela caridade.
É a grandeza milenária e perene da Igreja nos seus Sacerdotes,
que explicam no tempo e para as almas o espírito de Cristo.
E ainda uma recomendação aos intelectuais católicos, com
preendido eu próprio : não presumamos de mestres de teologia
e de ortodoxia . Em matéria de fé ou dogmática, submetamo-nos
à autoridade eclesiástica e deixemo-nos guiar por esta : querer
saber àcerca dela mais do que sabe a Igreja é estar já contra a
Igreja e fora dela.
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Não se trata de estarmos preparados para combater
contra os não-cristãos e os não-católicos, porque um cris
tão, sacerdote ou não, não deve combater uma criatura hu
mana, qualquer que seja, mas amá-Ia. Nem as ideias
se combatem : esclarecem-se, purificam-se do erro, se
o têm ; depois, ganha-se a sua positividade. Toda a ideia,
por errada que seja, tem sempre uma partí.cula de verdade,
pois de outro modo não teria sido pensada sequer : o puro
erro é impensável e estéril, é o não-pensado, 9 que se diz
sem ser pensado; todo o homem, por errado que esteja, é
sempre um homem , criatura de Deus , espírito capaz de
·verdade e de bem, e que como tal , sempre deve ser amado.
A posição, então, puramente polémica ou negativa deve ser
excluída : impõe-se combater no mundo e n ão contra o
mundo : direi , indo ao encontro do mundo e tanto mais ao
seu encontro quando pior e mais perdido estiver. Quanto
maior o pecado mais grandiosa e vigila-nte deve ser a obra
de redenção, que é obra de amor.
Isso, de amor ; mas também de verdade : não existe cari
dade sem v erdade, e não exis te verdade sem caridade . Assim,
é o Cristianismo : amor e saber, saber e amor, chama de von
tade e luz de intelecto. Esta unidade sublime é Cristo,
esta a sua Palavra, o seu ensinamento . Verdade e caridade,
então; isto é, valores humanos e religiosos, humanismo
integral .
E então não chegam as meras virtudes caritativas, sepa
radas das intelectuais : não puros intelectos desumanos, mas
tão-pouco caos de sentimentos imediatos . O amor que o é
verdadeiramente é sempre iluminado pela verdade : conhe
cem-se as coisas que se amam, amam-se as que se conhecem.
Se o amor torna penetrante a inteligência, esta faz luminoso
e transparente o amor. A este nív.el, equilíbrio máximo que
parecerá desequilíbrio aos medíocres de mente e coração,
«compreende-se» tudo : nós e os outros ; age-se poderosa
mente sobre nós e sobre os outros, promove-se alternada
mente a o:pessoa» própria e a alheia, e realiza-se a liberdade
de todos na de cada um, e a de cada um na de todos .
Estar preparado em tal modo e para tais realizações é,
repito, difícil . Não impossí.vel, também porque a Provi
dência não é avara, e a Graça é pródiga para a boa-vontade.
Mas a esta última a deseja toda . E é aqui que queremos in
sistir, mesmo que sej a com a nossa débil pena.
Duas questões (entre tantas a ·que é impossível alu
dir sequer) , sobretudo, nos é premente pôr e discutir : a do
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Sacerdote na sua acção caritativa , e a do Sacerdote na s ua.
obra de magistério. São os dois aspectos fundamentais do
problema do sacerdote, f3Jce ao mundo moderno em que é
chamado a viver e a actuar.

A ACÇÃO CARITATIVA

Acção caritativa sem mais e sem regateio, porque é, a
um tempo, obra de amor e de justiça , reparadora de golpes
e de egoísmos . Mas as dores e as misérias dos homens são
consequência do pecado original, não devemos esquecê-lo;
a sua raiz é teológica , mergulha no mistério. Portanto, deve
-se ir ao encontro, sim, das necessidades, mas não para as
aliviar, antes, para fazer sentir a justiça delas e toda a sua
positividade redentora através da expiação. Se a caridade
prescinde daquele fundamento teológico, que é também
verdade humana, torna-se pura assistência social , sem nada
mais de cristão e talvez nem sequer de humano, dado que
mesmo aos animais que sofrem se não nega auxílio. Na or
dem históri.ca, um cristianismo sem o sentido do pecado
deixa de ser cristianismo (como o não é sem o propósito e a
esperança do resgate) ; um homem sem dor, sobretudo mo
ral , deixa de ser homem (um homem que chora vale mais
do que um verme que ri, diz Agostinho) , como o não é sem
aquela alegria que faz também que se a·ceite a dor como meio
de redenção. Não se olvide, nunca , então, o seu fim espiri
tual . Curar um corpo, deixando-o enfermo (e talvez podre)
no espírito é antes mal do que bem , porquanto, se é verdade
qu:e a condição de saúde física pode favorecer a cura espiri
tual , também (sobretudo) porque mostra a piedade generosa
de um homem para com outro ( quem quer que seja) que
sofre, é não menos verdadeiro que pode constituir uma con
dição desfavorável , uma vez que a dor física proporciona
uma situação que dispõe, decerto, melhor que outra qualquer,
ao remorso e à purificação; s:e não outra coisa, a reflectir
sobre as misérias próprias e a tirar delas consequências
oportunas e arrependimento.
Mas porqu� este discurso, a propósito do nosso assunto?
Porque os tempos que correm nos e·xpõem a graves perigos .
� a época, parece, da chamada «questão social» ; das exorta
ções intermináveis para que todos nos formemos uma «cons1 96
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.ciência social» ; do não ver mais, de alto a baixo, que o apro�
blema social» . Qu:em ousaria negar-lhe a verdade, a ur
gência e a justiça ? Tudo está bem, então, mas até um certo
ponto, de outro modo tudo pode tornar-se mal , e mal es
pesso e grave. Se em todos os nív,eis pomos este problema
entendido no sentido corrente ( e quase universal, enfim) de
mais elevado (ou menos baixo ) teor de vida , de modo que
todos alcancemos , primeiro, um mínimo de bem-estar
(justíssima e indispensável condição) , e , depois , mais e
mais, até que nos sintamos «bem confortados)) em casa e
fora dela, tenhamos a coragem de ,confessar sinceramente
que todos pensamos como «materialistas)) e que primeiro
pomos o corpo e depois o espírito. A questão social (ou ou
tra ) cobra sentido, humano e cristão, numa maior e mais
compreensiva do que ela : a questão do homem na sua intei
reza de corpo e de espírito. Não existe um «problema so
cial» , existe um ((problema humano» , da p essoa humana,
cuja condição social é só uma condição, e nada mais do que
uma condição instrumental, para a realização de uma situa
ção humana , que ou o é espiritualmente ou deixa de ser
humana, que ou é realizadora da pessoa ( valor espiri
tual ) ou de outro modo a esmaga alimentando-a bem,
demasiado bem, como aquele que fartava a sua galinha na
esperança de que pusesse um ovo a cada cacarejo. A galinha
morre : o homem , hoje, o espírito p:elo qual � homem , arris
ca-se a morrer sufocado pela preocupação, a ansia do bem
-estar, de um sempre maior bem-estar físico . Qu e venha
também este, e o espí.rito ganhará com ele (também a misé
ria mata, pior do que a gangrena ) , mas que ganhe o espí
rito e não apenas o corpo ; e que não seja o fim, mas o meio,
sobretudo que se não torne a nossa obsessão, também para
nós católicos , que deveríamos recordar ( sempre ! ) uma
coisa. Esta : não importa, adma de tudo, por miseranda e
cruel que seja a condição em que nos possamos encontrar
em qualquer momento, antes o que importa , e ocupa um
primeiríssimo lugar, é, sej a qual for a condição em que nos
encontremos , ter a força de a aceitar, agradecendo a Deus
que nos dê ainda a graça de o amar no meio das mais duras
penas. A súplica do católico não deve ser : «Dai-me, Senhor ,
uma �condição melhor para isto ou aquilo» , mas antes : «Faz ,
Senhor, que em qualquer condição, possa eu ser sempre
menos indigno de Ti e encontrar-me menos afastado de Ti ;
dá-me outras dores e faz com que eu seja, dando-me Tu a
força de tas oferecer, sempre menos imperfeito no espírito» .
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E seja-me concedida ainda uma outra observação. A ca
ridade não está toda no socorrer a miséria. O deserdado não
tem apenas necessidade de p ão ou de v-estes, mas também
( sobretudo) de uma palavra de conforto, de um sorriso , de
uma palpitação humana, que seja de participação , jsto é ,
que seja tal que ele sinta que a sua causa, naquela circuns 
tância, é também a minha. Sempre ele encontrou pessoas ,
poucas se se quiser, que lhe mataram a fome ; não estou tão
seguro de que tenha encontrado uma que, dando-lhe a es
mola, lhe tenha sorrido, falado, de modo a estabelecer um
contacto ou um v1.nculo humano. Também aos cães vadios
deitamos pão ; aos homens não chega deitar as migalhas da
mesa . Necessitam da palavra, que é consciência, que é pen
samento e vontade; e querem uma palavra, que seja humana ,
uma gota de espírito. Esmola não é caridade : socorro espi
ritual não é ainda conforto espiritual . A questão primeira
não consiste no bem-estar material como fim de si mesmo,
mas ainda e sempre no auxílio espiritual . Quantos de nós ,
católicos , o prestamos ? Sim, palavras todos as dizemos , mas,
convencionais : ((desgosta-me» , «não sei que farei» , ((rezarei
por si» . . . , esquecendo tudo ao voltar a esquina. Todos os
sacerdotes o fazem ? Todos defrontam a pobreza com o seu in
teiro .coração cristão ? Recordam-se sempre de que a caridade
é auxílio espiritual e não somente material ? Não estou re
preendendo nem aconselhando; tão-só estou conversando
amenamente, para recordar, a eles e a mim, o que signi
fica tomar a peito cristãmente a sociedade hodierna no que
se refere a este problema de auxílio caritativo e do alívio
dos sofrimentos do próximo.
Posso dizer ainda uma outra coisa ? Di-lo-ei , mesmo que
seja um pouco forte : o Cristianismo é todavia um cuidado
radical , como diz Kierkegaard .
Aquele homem sofre, muito, muitíssimo. Ajudemo-lo : o
amor do próximo exige-o e devo amar o meu próximo como
a mim mesmo. Sim, mas que sei eu dos desígnios de Deus ?
Devo ajudá-lo, mas tendo presente que aquele sofrimento
pode se'!" uma graça, a condição que Deus quis para o seu
bem, mesmo um prémio, frutífero talvez do prémio supremo
da salvação. «Pode ser castigo e pode ser misericórdia» , diz
Fr . Cristófora aos pés do leito de D . Rodrigo, que morre
entre os espasmos de uma longa agonia. Um dos partidá
rios da hodierna eutanásia, hoje subministra a um moribun
do uma boa injecção de adrenalina para o não fazer sofrer . . .
inutilmente ; e , segundo a sua lógica , tem razão, porque ele
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não pensa nem em castigo nem em misericórdia . Mas nós
deví.amos pensar nisso, e por isso deviamos ajudar, mas sem
pôr obstá;culos à obra de Deus, sem esquecer que, inclusiva
mente não entendemos o último fim das situações mais hu
mildes e insignificantes. De outro modo, digamos, com fran
queza, não cremos mais na intervenção sobrenatural, que so
mos imanentistas, mesmo que; andemos afirmando, alguém
saberá porquê, que somos ainda católicos . São-no sempre os
sacerdotes de Cristo, e por isso recordam que a caridade, a
mais alta virtude espiritual , mesmo quando feita ao corpo,
é feita ao espírito. De outro modo, multiplicar-nos-emos
para aliviar as penas físicas deste e daquele, e distrair-nos
-emos nessa bela obra de solidariedade humana, demasiado
humana e, por si só não ainda cristã, como aquelas boas mães
( que não são mães boas) que se alarmam por um resfria
mento, são todas cuidados para que o filho durma profun
damente e lhe seja fácil e doc e o viver, e que deixam que o
espírito vá aonde e como ao instinto apraz . E o homem ,
sabe-se, não é o seu instinto.
A OBRA DE MAGISTÉRIO
O outro aspecto do apostolado e da actividade do sacer
dote é a sua obra de magistério, complexa e delicada . Pode
resumir-se numa frase : levar às consciências a Palavra de
Cristo, e fazer que as penetre e as conquiste. Difundir, então
o Evangelho, e guiar as almas segundo os seus ditames , de
modo que a eles se conforme a sua vida. Mas , a fim de que
isto ocorra, e as palavras não passem de palavras, é ne
cessário que o Evangelho adira às consciências e estas ao
Evangelho. Portanto, o magistério exercita-se sobre um ter
reno concreto e , digamos , segund o a moda , existencial .
E aqui 'começam as dificuldades , as quais , também desta
·vez, se superam com a ajuda de Deus , a força viva da fé
e a boa-vontade.
O terreno concreto ou existencial são os indivíduos, os
de hoje, o mundo moderno e contemporâneo, a vida em
acto. «A toda a alma a sua palavra)> . Subjectivismo? Não, ao
contrário : a verdade é uma , mas o modo de lhe fazer aderir
uma alma é singular, é «,criação)> pessoal para uma parti
cular, singular pessoa; e isto comporta finura psicológica e,
sobretudo, fervor e partidpação . Convence quem é conven1 99

A

Hora de Cristo

cido, persuade quem é persuadido. O som da retórica dificil�
mente ·p assa despercebido : pode seduzir momentâneamente,
mas não persuade duradoira , profundamente. E então : quem
infunde a fé ? O sacerdote que tem fé, verdadeira, cálida,
singela , sincera . A palavra , que é vida interior, sus,cita
outra vida interior , cava e penetra, deita raizes e dá frutos .
O Cristianismo é verdade revelada, formulada pela Igreja
em alguns dogmas fundamentais . O dogma, cl�ro , é o
dogma : é verdade de fé, e como tal se a.ceita. Sim, mas como
dogma tem uma poderosa força que em nós se exerce, no
mais profundo de nós , sobre a nossa vida concreta, sobre o
pensamento e sobre a acção: é verdade iluminante e por isso
verdade-guia e verdade-força. O Sacerdote, portanto, não
deve falar dele em abstracto, repetir as fórmulas intan
gíveis, mas vivê-las e fazê-las viver, incarná-las , fazer delas
uma presença interior, fazer que as incarnem e fazer que
sejam presença interior na alma dos fiéis. Caso contrário,
o dogma é visto desde fora, fica uma fórmula repetida, da
qual na vida concreta o cristão jamais se lembra . O dogma ,
assumido no seu mistério impenetrável , ilumina a vida toda,
regenera-a, orienta-a, direi que, mistério , a evidencia. Só
então o dogma é verdadeiramente operante, é verdade não de
uma fé em abstracto, mas da fé vivida por todo o indivíduo
crente. De outro modo, fica escrito ·nos livros , que ninguém
lê ; argumento de prédi.cas , que pouquí.s simos ouvem ou pe
n·etram . A acção eficaz do sacerdote exerce-se sobre cons
ciências que são as dos homens de hoje ; o saoerdote, então,
-deve conhecer o mundo em que vive , ser homem do seu
tempo, ter experiência da vida presente, das suas exigên
cias , do seu modo de sentir, dos seus «tons» vitais e espiri
tuais, dos seus matizes e também das suas subtilezas, que
são numerosas e desconcertantes .
E neste ponto sou obrigado a fazer-me uma pergunta : os
eclesiásticos , tal como são ainda educados e formados nos Se
minários e nos Escolasticados, têm a preparação psicológica
( não digo, por ora, cultural ) ·para compreender e assim
defrontar com eficácia o mundo 'contemporâneo? Abstenho
-me de pronunciar um juízo; mas não posso, sobre a base
das experiências que vivi, deixar de manifestar a minha per
plexidade . Não sei até que ponto Seminários e Escolastica
dos foram postos em dia , de modo que um j ovem sacerdote,
de vinte e dois anos , saído e colocado no mundo, em con
tacto com a vida de hoje, não tenha a impressão de se en
contrar num ambiente onde se move fatigante e inàbilmente.
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O sacerdote é também homem de letras , d e filosofia, de
teologia, e vem a tomar contacto com ignorantes e doutos ,
com rústicos e intelectuais , hoje .m ais do que ontem e de ma
neira diferente. Explico-me. Ontem podia distinguir-se,
como sói dizer-se, entre «padres do campo» e «padres da ci
dade» , sem que o primeiro fosse verdadeiramente inferior ao
segundo. Na base desta distinção , destinava-se ao campo
ou ou às aldeias um tipo de sa.cerdote , e às cidades um outro,
isto é saoerdotes mais inclinados ao estudo e mais prepara
dos . Hoje, esta distinção tornou-se problemática : a instrução
estendeu-se a todas as classes , as escolas superiores e as
Universidades são frequentadas por jovens do campo e pro
venientes de todas as classes sociais ; quase não existe aldeia
que não tenha os seus estudantes universitários ( pense-se
nos Institutos de Magistério, frequentados pelos docentes do
ensino elementar ) ; não se esqueça a difusão da Imprensa pe
riódica, a acção divulgadora da rádio , do cinema, da publi
cidade, da propaganda, etc . E então também o chamado
«padre rural» se encontra diante de gente que sabe ou crê
saber ( o que é pior ) , que é exigente e se faz sabida. Deve,
portanto, encontrar-se de certo modo preparado, sem se
pret;c.nder que seja um Aristóteles . Não chega : deve possuir
também os meios ( e o gosto e a responsabilidade) para estar
em dia, ainda que seja só relativamente ao indisp;c.nsável .
Com maior razão esta necessidade se apresenta ao padre da
cidade. Resumindo : põe-se (e impõe-se) o problema da pre
paração cultural e intelectual do sacerdote, arma in dispen
sável para desenvolver o seu apostolado no mundo, hoje
como ontem e como sempre. Disse-o ao princípio : caridade e
verdade , amor e saber .
A sua cultura deve estar antes de tudo radicada na tra
dicional (pilar de todo o católico, eclesiástico ou leigo) , mas
revista e não repetida , penetrada e não aprendida como uma
liçãozinha . Mas não chega. Porque, também neste campo ,
deve o sacerdote agir n o concreto , isto é, no .mundo cultural
de hoje, com as suas exigências e os seus tons, os se us ges
tos , os seus erros e as suas verdades. Pelo que, também aqui ,
se impõe possuir sensibilidade e finura, e antes de tudo
conhecimento, pois de outro modo serão patentes o afasta
men to, a estranheza, o desfasamento por parte d o sacerdote .
E, também , desta vez, não julgo : apenas me pergunto se
a pre-paração cultural dos Seminários e dos Institutos religio
sos congéneres será id6nea para a missão dos candidatos ao
sacerdócio. Já sei : al., estuda-se letras, filosofia , teologi a,
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etc. ; resta ver como se estudam . A pouca experiência que
tenho acerca deste particular deixa-me perplexo. Dois
exemplos.
Há alguns anos fui hóspede de um grande Escolasticado
numa importante cidade de um país do Norte . A cortesia dos
anfitriões concedeu-me os aposentos do professor d:e filoso
fia, a fim de que estivessem à minha disposição alguns livros
que fui autorizado a manusear . Entre outros, tive ,entre as
mãos as lições do referido professor, litografadas e reunidas
em volume : uma história da filosofia até ao século XVI . No
todo, pouco mais de 8o pequenas páginas escritas em latim.
Toda a exposição, esquelética e incolor, dava apenas uma
ideia aproximada das coisas ; as cinco vias de São Tomás
alinhavam-se numa página seca : fórmulas . Uma espécie de
catecismo. Evidentemente que os alunos ( futuros sacerdotes)
desse professor tão-só teriam aprendido aquele catecismo filo
sófico. Ora será possível que com oitenta páginas d e propo
sições «in forma» se possa alguma vez pensar em constituir
uma cultura filosófica adequada e válida para o uso que um
sacerdote tem de fazer dela, hoje, em 1 953 ?
Ocorreu-me , há alguns anos, num pais latino, ver um
manual de história da filosofia, adoptado num seminário.
Procurei Kant : meia página com este pequeno titulo : «Con
futação de Kant» ; de Hegel, em todo o voluminho, apenas o
nome. :e um pouco difícil confutar Kant eficazmente quando
se não ensina primeiro o que pensou Kant, e mais difícil
ainda confutar Hegel , quando dele s e conhece apenas o
nome. E o mesmo digamos de Marx , que é filho de Hegel .
Ponhamos agora um caso hipotético, mas muito possível
e que talvez tenha acontecido. Um sacerdote, armado com
esta cultura, toma posse da sua paróquia num país qual
quer. Aí, encontra um estudante dos últimos anos do liceu,
estudioso e dotado que , pelo manual e pelas explicações do
professor, aprendeu o indispensável de Kant . O criticismo
fez que lhe nascessem dúvidas acerca, por exemplo, da
capa.cidade da razão para demonstrar a existência de Deus .
Fala ace·rca delas com o seu pároco. Como lhe responderá
este se não conhece o indispensável de Kant ? Que as ideias
de Kant são puros erros , e que necessita de ter fé ? Decerto
é indispensável que tenha fé, mas em filosofia di scute-se, e
o erro e a verdade são a conclusão de uma discussão , não
uma afirmação dogmática, que não só deixa dúvidas em
quem ·escuta, mas diminui ( sobretudo tium jovem) a autori
dade do sacerdote. E, se em vez de Kant, o jovem leu Marx ?
202

Sacerdócio e mundo moderno

Poderíamos multiplicar os exemplos, mas é inútil. O
problema é claro, preciso e peremptório : o sacerdote, desti
nado a lutar no mundo de hoje, deve- ter a preparação ade
quada , psicológica, teológi.ca e cultural , para o compreen
der; conhecimento da ·cultura de ontem e de hoje , viva
a primeira e viva a segunda, de modo que saiba da primeira
quanto basta para refutar, quando a necessidade disso sobre
venha, a outra , mas que desta última e steja penetrado
quanto se impõe para a compreend-er. E notemos : não se
trata de «quantidade» , como se um sacerdote ( que tem a seu
cargo a direcção das consciências, que é instrutor catequís
tico e que, sobretudo, dá assistência cristã aos seus fiéis )
devess e ser enciclopédico (Deus nos guarde dos superficiais e
diletantes que 'crêem saber tudo sem nada saberem ) , ou em
pregar o seu dia a ler isto ou aquilo ; mais do que de outra
coisa, direi que se trata de «mentalidade·» , de maneira de
sentir, isto é , de estar em correspondência com o tempo em
que se vive, em ·condições de comunicar com ele, de ter uma
cultura (o essencial ) que não seja de outras épocas, mas
que se afira pela mentalidade, tom e clima da nossa.
Isto é necessário também do ponto de vista dos fins de
uma predi.c ação eficaz, difusiva da palavra e formativa da
espiritualidade dos cristãos. Não digo que o sacerdote deva
produzir prédicas doutas, lições acad�micas de teologia. Fala
para o povo, e do povo se deve fazer compreender ; mas as
suas prédicas , para alcançar o que com elas se propõe , devem
ser penetrantes e eficazes ; e algumas vezes , infelizmente,
nem sequer são toleráveis : são apenas «prédica» , palavras .
Prédicas «simples» , d ecerto, mas exactamente porque sim
ples, profundas e penetrantes . Uma coisa é a «simplici
dade» , outra a banalidade, que é a negação da pri meira .
Que coração cristão (caridade ) e intelecto cultivado (ver
dade) sejam a divisa do sacerdote no mundo moderno. Uma
bela corte de eclesiásticos exemplares pelo sentido de aposto
lado e exemplo de vida é um forte exér.cito da Igreja ; mas
um nutrido pelotão de sacerdotes que, além de possuir estas
"\"'Írtudes , seja também capaz de produzir uma autêntica cul
tura católica (e não só livros para os Seminários ) , de harmo
nia com o nosso tempo, positiva , original, viva, actuante, e
diante da qual se deva indinar também a cultura laica , não
é uma força indiferente ; antes é uma unidade de primeira
linha , das destinadas a desempenhar um papel ofen sivo,
ainda que o arí.ete que rompe e desfaz as resistências extre
mas seja sempre a caridade.
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A simples formulação do tema suscita só por si suspeitas
e dúvidas , incluso fortes, não só ao chamado laicismo , mas
também aos próprios católicos, compreendido eu próprio. Isto
torna tanto mais oportuna a dilucidação de uma questão que ,
se foi sempre actual e viva, desde o momento em que Cristo
fundou a sua Igreja e ordenou os seus primeiros ministros ,
tem hoje uma particular actualidade, des,conhecida no pas
sado. Impõe-se recomeçar a precisar este último ponto.
A Igreja e os católicos tiveram sempre de se defender da
heresia e do abuso do poder político; muitíssimas vezes foi
a heresia causada por motivos políticos , e sempre o foi o
cisma, que no fundo significou autonomia do Estado mesmo
em matéria de religião, e absorção desta última no Estado
(protestantismo alemão, igreja anglicana, tentativa de igre
j a galicana, etc . ) , de modo a expulsar dos seus confins a
Igrej a católica.
Uma ou outra vez foi a heresia, ainda que nascida de
dissenções doutrinais, posta ao serviço dos interesses polí.
ticos do Estado, que logo (e não certamente por motivos
ideológicos ) lhe ofereceu a sua protecção, disposto a com
batê-la depois, quando outros interesses políticos assim o
aconselhavam . Basta recordar Guilherme de Ockam, o qual,
condenado, pôs a sua pena ao serviço do Imperador contra
o Papa , e, em tempos mais recentes , o jansenismo, que se
veste de jacobino e faz de voltairiano e de iluminista em
França e Itália . Sempre, depois, todas as vezes que se levan
tou um herético, o mundo laicista tomou a sua defesa, não
porque lhe importasse alguma coisa a heterodoxia ou a orto
doxia, mas porque assim se apresentava uma boa ocasião
para combater a Igreja e os católicos. Estas e outras lutas
que o Catolicismo teve de sustentar têm uma característica :
são lutas que, ainda que confundidas com motivos políticos,
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foram travadas ( à parte aquelas nas quais o Papa esteve em
penhado como soberano temporal ) em ordem à independênóa
e supremacia do mesmo Papa como chefe espiritual da igreja
de Cristo , ou para a ortodoxia do dogma católico; mas , em
todo o caso, sempre no seio, não de uma genérica concepção
cristã, mas sim do Cristianismo, aceitado como doutrina
revelada e sem que alguém pensass e em destruí-lo (se se
exceptuar o perigo árabe e depois o turco ) e em desenraizar
da mente dos homens até a própria ideia de Deus . De resto, a
heresia significou dentro da religião e não negação desta�
ainda que o herético, como tal, se coloque fora da recta

opinio .

Desde a Revolução francesa e sobretudo desde a segunda
metade de 18oo até hoje, a necessidade da a:cção política da
Igreja c dos católicos mostra-se mais urgente e com uma
actualidade sua própria. Neste lapso de tempo n asceram
doutri nas filosóficas , com evidentes e imediatos reflexos po
líticos , que negam todas as verdades do Cristianismo (e não
só do Cristianismo católico) , ou seja a existência de Deus
transc endente e criador, a divindade de Cristo (e portanto
da Revel ação ) , a divindade da Igreja de Roma e a sua infa
libili·d ade em matéria de fé . De um lado, o hegelismo, que
fez do estado prussiano a incarnação do Deus imanente que,
através do processo histórico , se realiza a si mesmo ; de ou
tro, o m arxismo ( filho de Hegel ) , que nega Deus, como
quer q ue o concebamos , e que vê na futura «sociedade homo
génea» a sociedade ateia e sem religião. Postos o historieis
mo é a imanência (aceitos também pelo positivismo e pelas
principais correntes políticas como o liberalismo, a democra
cia laica, o socialismo, o comunismo, etc . ) e a resolução
(dissolução) do momento religioso no fanatismo da nação
(nacionalismo ) , dominadora das outras ( imperialismo ) , do
Estado ( estatismo) , da raça (racismo ) , do partido político
{ comunismo ) , etc . , os perigos para a Igrej a católica (e para
o Cristianismo em geral) tornaram-se mortais : não se trata
já da questão ( ainda que grave) de supremacia do Papa ou
do Imperador, de ortodoxia ou de heterodoxia, de heresia
ou de cisma, e nem sequer de maçonaria ou de laicismo tipo
18oo , mas de existência ou de inexistência dos valores espi
rituais ou humanos como tais, da mesma Igrej a católica e
da catolicidade e cristandade. Esta a situação de facto, em
que hoje se encontram não só a Igreja católica e os católicos
de todo o mundo, mas também os cri stãos separados , isto é,
os protestantes e os cismáticos de todas as s·eitas e países .
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Com esta diferença : o protestantismo não tem qualquer
força para constituir um baluarte firme e inabalável contra
o comunismo, seja porque (teologicamente ) não é Igreja de
Cristo, isto é divina e eterna, aquela que nada e ningu�m
poderá jamais destruir, quaisquer qu� sej am as provas a que
possa ser submetida; seja porque lhe falta unidade e é infe
cundo; seja porque a crise .do capitalismo é a sua crise ; sej a
ainda porque, dada a falta de uma hierarquia eclesiástica,
de uma verdadeira disciplina aceita por livre adesão a uma
dogmática intangível , e de uma autonomia relativa aos vá
rios Estados cuja sorte acompanha, pode fàcilmente ele
mesmo fazer-se cúmplice do comunismo ( ou do trabalhismo,
que não é melhor) , .como. ocorreu na Rússia com a Igreja
ortodoxa. Os exemplos vivos de dois bem •conhecidos arce
bispos protestantes , um inglês e um alemão, são muito elo
quentes . S6 o Catolicismo e a Igreja têm hoje, a capacidade e
a força { aquela espiritual que vem da verdade) de fazer
frente não s6 à louca ameaça de descristianização radical do
mundo, mas tamb§m a essa outra de anulação d e qualquer
religião e dos mesmos valores humanos mais elementares.
Nessa situação, quem , hoje, não marxista , ainda que não ca
tólico, pretende deveras que a Igreja se alheie da política e
que os tão detestados «padres» se ocupem tão-s6 das práti
cas religiosas, ignorando o que suced� ao seu redor ? Exis
tem, é verdade, os laicistas não comunistas que n ão perdem
ocasião para reivindicar os direitos e as «conquistas » do
laicismo, para protestar contra as indevidas «ingerências»
dos padr�s na política e a «invasão» do Vaticano, mas sabem
perfeitamente que se os «padres» , num momento dado de
ausência do sentido da sua responsabilidade e de falta ao
dever da sua missão, se retirassem para a sacristia, o seu
laicismo palavroso e mexeriqueiro afogaria no sangue as suas
cabecinhas , naturalmente «iluminadas » e , como sempre,
muito «críticas » ; sabem muitíssimo bem (e isto os torna
mais petulantes é audazes ) , que a Igrej a, nesta como em
todas as circunstâncias , sal vo casos pessoais de sa•cerdotes e
de cat6licos, nunca faltou nem nunca faltará ao sentido dos
seus deveres e das suas responsabilidades - a Igreja, a
eterna .combatente generosa contra todas as trincheiras do
mal e do erro e a eterna sentinela dos verdadeiros direitos
da pessoa humana -, e por isso se fazem valentes e fortes
contra Ela . C6tnica a situação hodierna do laidsmo não
comunista : pode dizer mal da Igreja e permitir-se o luxo de
ser anticatólico, porque a Igreja , com a sua barreira anti206
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marxista , lhe garante esta liberdade ; faz de anticat6lico ,
sob a protecção do escudo diamantino do .catolicismo, pronto,
se as coisas se embrulharem uma outra vez, a bater
à porta d os conventos e dos templos, para se refugiar tre
mendo de medo sob a sotaina dos padres e dos frade-s , como
já aconteceu. Esta hoje, a velhacaria fundamental dos gran
des «her6is» do laicismo não comunista das lojas, dos comí
cios, dos jornais e das sessões parlamentares.
Nesta situação, a intervenção activa, eficaz e cheia de
diligente empenho da Igreja, dos sacerdotes e de t o dos os
cat61icos na vida política e pública do nosso e de todos os
países, onde existe também uma s6 cruz (e se pode intervir
eficazmente sem se fazer de político ) , é um direito e um
dever, ambos indeclináveis : retroceder, não corresponder ao
que se deve, estar inclusive morno e «aberto)) ( quantas «aber
turas» hoje 11 0 vazio e no abismo ! ) a todas as opiniões ( tal
vez por medo de- que amanhã, nunca se sabe, prevaleça a
contrária ao catolicismo) é a traição ou a velhacaria do
cat6lico, eclesiástico ou secular que seja, e de nenhum modo
a caridade, cccol6quim> e «diálogo» , que se formulam de outro
modo. A chamada «abertura» , acerca da qual tanto se dis
corre, não tem sentido (ou não tem somente um, quantita
tivo e político) , se não é antes de tudo «ex.cavação» em n6s
mesmos : não se trata de uma questão de «extensão» ( en
contrar aliados ou companheiros reunidos por interesses
práticos ) , mas de «profundidade» .
A contingência actual esvaziou dos seus conteúdo e signi
ficado os termos da antítese clericalismo-anticlericalismo
tais como se punham até à um trinténio, e seria bom que
clericais e anticlericais tomassem consciência de tal mu
dança. Foi um bem para todos, sobretudo para os cat6licos,
os quais deveriam guardar a lição (e esperamos que muitos
tenham aproveitado com ela) que , se se não quer um anti
clericalismo activo e duradoiro, é imperativo não fazer cle
ricalismo, que é categoria política , a qual nada tem com o
sacerd6cio e a religião, antes é nociva a ambos e é pretexto ou
um alibi . O melhor modo de tornar ineficaz , supérfluo, ridí
culo e débil o anticlericalismo consiste em não fazer clerica
lismo : eliminar este termo da antí.tese é esterilizar o outro.
Pode obj ectar-se que sem o anticleri.calismo não nasce o cle
ricalismo, e que este último constitui quase sempre uma
legítima e justificada defesa, como o foi em Itália , por exem
plo, contra o laicismo sectário da segunda metade do século
. . .
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transacto. Creio que sobre este ponto fundamental , importa
um esclarecimento.
Se clericalismo significa ingerência do clero na política
militante, isto é na política de partido e nas questões que
pertencem ao poder laico, através do que se ·visa a realizar
uma verdadeira e exacta potência política clerical , diremos
sinceramente que o sacerdote não deve fazer esta . política
e que, fazendo-a, dá lugar a um clericalismo que acaba por
provocar inevitàvelmente o anticlericalismo, que tem, den
tro destes limites, a sua justifi,cação. Também os verdadei
ros católicos e os sacerdotes autênticos se sentem, neste
caso, anticlericais , precisamente na defesa do sacerdócio, do
catolicismo e da doutrina política católica . Não lhes resta ou
tra coisa senão combater anticlericalismo e clericalismo para
instaurar uma verdadeira , legítima e devida acção política
do catolicismo. Também no .caso de um anticlericalismo não
provocado pelo seu ·COntrário, não deve ele ser combatido com
o clericalismo, porque é robustecê-lo, perpetuá-lo e legiti
má-lo, mas com aquela que, como direito e .como dever, é
a verdadeira acção política do dero, isto é, com a defesa da
ortodoxia, da autonomia da Igreja e dos princípios cristãos
(naturais e revelados ) , que têm direito a expandir-se para
realizar a sua função educativa e formativa dos indivíduos e
da sociedade.
Defender-se fazendo clericalismo é pôr-se no mes
mo plano dos adversários , é politiquismo e não política, é
diminuir a dignidade eclesiástica . A Igrej a (e qualquer sa
cerdote) é superior a todos os partidos , e não deve por isso
mostrar-se partidária no sentido em que se mostra o politi
queiro, nem aspirar a um domí.nio político directo ou indi
recto. O sacerdote que s e imiscui na políti.ca partidária, que
se serve do seu apostolado para fazer propaganda em favor
deste ou daquele partido e para exer,cer pressão a fim de que
os fiéis votem num certo sentido, faz um clericalismo que
ofende antes de tudo o clero e os católicos . Cristianismo é
afirmação da pessoa e garantia da sua liberdade - garantia
da sua iniciativa que é um direito da própria pessoa, do fiel
ou do .católico leigo. A propaganda política tende hoje a
fazer violência à liberdade de escolha : à força de «propagan
dear» uma opinião, o leitor deixa de escolher, vota num
certo sentido, não porque tenha livremente escolhido, mas
porque a propaganda , hàbilmente conduzida , lhe tirou a li
berdade de opção ; tal como, à força de repetir (com todos os
meios de que hoje dispõe a publicidade) o nome de um den208
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tí.frico, se acaba por adquiri-lo sem iniciativa ou opção, e só
pelo automatismo psíquico que a publicidade consegue criar
em nós . É a negação da liberdade, a tentativa de nos fazer
executar certas acções só porque (como na instrução dos ani
mais) acabam por ser repetidas certas palavras ou gestos.,
pelo que a quilo que fazemos não é o resultado de uma inicia
tiva, mas de um automatismo psíquico : a «socialização» do
que se propagandeia mata a escolha «pessoal» e a iniciativa
do indíviduo . É evidente que, se um sacerdote não se limita
ao seu direito, e dever, de guia e de conselho ( intervenção,
repito , obrigatória) , mas , além de pôr em guarda contra a
propaganda embotadora da liberdade e corruptora das cons
·ciências , aconselha e quase obriga a votar num determinado
partido político, ele faz política de partido, torna-se um «agi
tador» , faz propaganda no sentido defectivo, contribuindo
para a ob ra destruidora da liberdade e da iniciativa pessoal ,
que é viola)ão das consciências e ofensa da dignidade hu
man a ; situa-se no mesmo plano dos adversários (que não é o
dos cristãos ) , «socializa» a pessoa, nega-lhe a iniciativa , im
põe-lhe uma opinião que, •Como tal, não pode ser pessoal e
deliberada. Um sac-erdote que faz o «galopim» eleitoral é
que se encontra mais atraído pelo mundo que pelo Deus de
Cristo crucificado.
Existe, porém, o reverso da medalha : muito deliberada
mente, os não católicos (e nisto sempre encontram maneira
de se porem de acordo, ao menos enquanto algum deles não
constitua um perigo maior, como ocorre nos nossos dias )
chamam clericalismo inclusive à acção educativa e social da
Igreja, e à participação dos católiocos seculares na vida polí
tia, porque quereriam que a hierarquia eclesiástica a dei
xasse em mãos não católicas e que os católicos se ficassem
a olhar, quase como tolerados , réprobos ou ineptos , à mar
gem da vida política e social . Aqui , evidentemente, já não
se trata de clericalismo e anticlaricalismo, mas de laicismo
anticatólico que nega o direito à vida (civil e mais ainda)
ao catolicismo e aos •católicos , à Igreja e ao Clero. A inter
venção dos ·católicos e do Clero e , neste caso, sacrossanta,
um de·v"er elementar e impreterível : não se trata já de inge
rência nas funções do Estado ou do poder laico, mas de de
fesa contra os abusos de um ou mais partidos políticos que
det�m o poder; defesa dos princípios cristãos não em abs
tracto m a s em concreto, dentro das consciências dos cató,
licos, a fim de que continuem a dirigir a sua vida individual ,
familiar, social e políti.ca. Neste caso, a acção política do
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sacerdote é parte integrante do seu apostolado, dos seus de
veres de ministro de Cristo e de sacerdote da sua Igreja.
Sobre este ponto deve a luta ser conduzida sem hesitações e
sem compromissos , ainda que com o preço da vida. A
era dos mártires não é só um momento histórico da Igreja ,
mas uma constante espiritual , uma presença que sangra
em todos os tempos e todos os lugares . Quando o Clero e as
Jerarquias eclesiásticas se encontram, como hoje, .em face
de um materialismo elevado a norma de vida , do mesmo
passo céptico e niilista, a uma concepção qual é a comunista,
poderosamente organizada sobre o terreno político-social,
constituída num partido espalhado pelo mundo, que governa
nações imensas e poderosí.ssimas e que tem sequazes decla
rados e ocultos por toda a parte, decidida a destruir os valo
res humanos e as verdades cristãs, que se constituíram sobre
a base das verdades clássicas e da Revelação através de
quase trinta séculos de civilização , quem de boa-fé, pode
sustentar que o clero e as hierarquias eclesiásticas devem
desinteressar-se da política, quando esta se entende de
modo por nós dilucidado ; e quem de boa-fé, pode denominar
de clericalismo a sua acção política ? É que deveriam tal
v-ez os Sacerdotes pôr-se de parte, assistir indiferentes ao
estupro contínuo das consciências, renunciar ao seu apos
tolado educativo e moral , e advertir, guiar e aconselhar , a
desmascarar o demónio que inclusive se veste de anjo ? Se
se pretende isto, já não se trata de querer que o Clero se
não meta em política, mas de pretender absurdamente que
não corresponda aos seus deveres , à sua missão, ao seu apos
tolado; é impor-lhe que traia o Cristo que todos os dias entre
as suas mãos se sa,crifica na Hóstia para que desça no cora
ção dos cristãos .
Ideias claras e precisas : quer-se que o padre não faça
política de partido e de comício, e que se não entregue a
planos de estratégia eleitoral, crendo, no entanto, ao mesmo
tempo, no seu apostolado e na verdade dos seus ensina
mentos :e·vangéli.cos; ou pretende-se retirá-lo da vida activa,
negando que tenha um apostolado de verdade e uma missão
educativa ? Noutros termos : acredita-se na verdade cristã
e na missão educativa, formativa e moral da Igreja, ou não ?
Se se não crê, é hipocrisia não o declarar abertamente, e é
hipocrisia e velhacaria , a um tempo, servir-se da Igreja
para os interesses de dasse · ou de partido ; se se crê, é con
traditório sustentar que deva a Igreja alhear-se da vida da
política e desinteressar-se dos problemas morais , educativos ,.
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do costume, e assistir, inerte e culpada, à difusão de dou
trinas negativas do cristianismo, propugnadas por partidos
políücos que, uma vez no poder, fazem tábua rasa de uma
civilização vinte vezes secular.
E ainda uma ideia clara e precisa, que implicitamente
guiou o nosso di scurso e que agora explicitamente o conclui :
impõe-se disli ngnir claramente entre <<táctica» e estratégia
politica e u acç:·to» política, que signifi,ca defesa e propugna
ção, com a pal avra e com a pena, de alguns princípios e
directivas da v i d a política e social, cuja validez não depende
desta ott daq u ela contingência, e nem sequer deste ou
daqu c l l' pari i d o . O padre deve defender, difundir e conven
cer os l'i (·i s a que defendam estes princí.p ios , de modo que
el es i 1 1 fon l l l' l l l a vida dos cidadãos e a acção do governo, qual
quer q tw vil· seja; o padre deve, além disso, impedir que
certaH d o u ! ri nas invadam o campo da religião, se mostrem
sobre os a.l larcs , arredem a Cristo e transformem os tem
plos <.� I I I �;<'d<' de partido ou em salas de div-ertimentos noc
turnoH . E tudo isso se chama, não fazer política, mas impe
dir OH sarri I C·gios mais horrendos, as desvastações do sagra
do, qtw si-i o também devastações das consciências . O padre
deve n.h�; kr-se de fazer política de partido ou de comício, de
tácticn o u .d e estratégia, e sobretudo de «intriga» que , como
saccnl ot<· , o ofende : que deixe aos politiqueiros tudo isso,
no fu n cl o , coisas bem mesquinhas em comparação com as
do Srwvrd otc e de todo o homem que cumpre uma missão
verdatll' i ra mcnte educativa ; deixe-lhes o manobrar, o fazer
este 0 11 aq nele movimento estratégico, o adoptar hoje esta
táctica c· amanhã a oposta se o interesse o exige, etc. A sua
acção pol ítica é superior a estas contingências . Não cure de
ter i n fl n0nci a junto dos politiqueiros , poder de político ou
podet sohrc os poderosos, mas preocupe-se antes em dar à
política u m a alma de verdade. A sua missão consiste em

afirmar a política da verdade a fim de 'que exista uma ver
dade da f>o lítica . E , depois, que ·caia chuva e granizo como

Deus que i ra : todo o cristão, sacerdote ou leigo, n ão veio a
este m n n clo para ((dar testemunho» do mundo, mas sim para
o dar de Cristo. Por isso, têm os �compromissos um intrans
ponível l i mite moral e religioso que não é verdadeiramente
aquele ((mundano» e inferior do que é justo juridicamente ,
a qnc.' , i n fe l i zmente, não poucos católicos por comodidade
se atêm. � necessário que nos endureçamos a um nível mais
alto, agradecendo a Deus que nos tenha escolhido para dar
testemunho d'Ele, pois de outro modo, sem nenhum res211
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peito por Deus e pelo seu Sangue , traficamos com o sagrado
que trocamos pelo profano, para viver comodamente neste
mundo, ao contrário de Cristo que, pela nossa salvação, está
morrendo na Cruz. Num certo momento , não se trata j á de
salvar a todo o custo isto ou aquilo, mas, para não perder
tudo na negação de Deus , trata-se sim de morrer alegre
mente por Ele.
O Sacerdote, então, que faça a política que lhe compete
como ministro de Cristo : política s em clericalis'1110 e sem
compromissos. E a quem, mau grado isto, continue a fazer
de anticlerical, que lhe perdõe e o recomende à graça e à
bondade infinita de Deus .
Extremamente significativo é um profundo passo de
Santo Agostinho, que, amiúde, de acordo com Rosmini , nos
guiou nas páginas deste volume : «A cidade celeste, enquanto
dura a sua peregrinação terrena, chama a si os homens de
todas as nações e de todas as H.nguas, sem se preocupar ver
dadeiramente com a diversidade dos costumes, das leis e dos
institutos com que eles .conquistam e se asseguram a paz
terrena . ( . . . ) Mas a essas l eis ela pede tão-s6 que não impe

çam a religião que ensina a amar o único , verd.adeiro e
sumo Deus» . A Igreja põe ao Estado uma única condição :
salva pi e tate ac religione. (De Civ . Dei , 1 . XIX , cap. 1 7 ) .
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