
A RELIGIÃO E A MORAL 

Muita gente nos diz que sem crença em Deus o homem não poderá ser 

feliz nem virtuoso. Quanto à virtude, posso apenas falar por 

observação, e não por experiência pessoal. Quanto à felicidade, nem a 

experiência, nem a observação, me levaram a pensar que os crentes 

são mais felizes ou infelizes, em média, do que os que não crêem. 

Costuma-se encontrar “grandes” razões para a infelicidade, porque é 

mais fácil à gente sentir-se orgulhoso de poder atribuir a própria 

miséria à falta de fé do que colocar a razão disso em nosso próprio 

fígado. Quanto ao que concerne à moralidade, depende muito de como 

se compreende esse termo. De minha parte, penso que as virtudes 

importantes são a bondade e a inteligência. A inteligência encontra 

obstáculo em qualquer credo, não importa qual – e a bondade é 

inibida pela crença no pecado e castigo (crença que, diga- se de 

passagem, é a única que o governo soviético tomou do cristianismo 

ortodoxo). 

Há, na prática, vários modos pelos quais a moralidade tradicional 

interfere com o que é socialmente desejável. Um deles, é a prevenção 

das doenças venéreas. Mais importante é a limitação da população. 

Progressos verificados na medicina tomaram este assunto muito mais 

importante do que jamais o foi antes. Se as nações e as raças que 

ainda são tão prolíficas como eram os ingleses de há cem anos não 

mudarem seus hábitos a este respeito, não há esperança alguma para 

a humanidade, exceto guerra e miséria. Todo estudante inteligente 

sabe disso, mas não o reconhecem os teólogos dogmáticos. 

Não creio que uma decadência da crença dogmática possa produzir 

outra coisa senão o bem. Apresso-me a admitir que os novos sistemas 

de dogmas, tais como os dos nazistas e dos comunistas, são ainda 

piores do que os velhos sistemas, mas jamais teriam podido dominar o 

espírito dos homens, se hábitos dogmáticos ortodoxos não tivessem 

sido instilados na juventude. A linguagem de Stalin é cheia de 

reminiscências do seminário teológico em que ele foi educado. O que o 



mundo precisa não é de dogma, mas de uma atitude de investigação 

científica, aliada à crença de que a tortura de milhões de indivíduos 

não é coisa desejável, quer seja infligida por Stalin ou por uma 

Deidade imaginada à semelhança daquele que acredita. 
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