
PODE A RELIGIÃO CURAR AS NOSSAS PREOCUPAÇÕES? 

As duas partes deste ensaio 
apareceram, originariamente, em forma 
de artigos, no jornal Dagens Nyheter, 
de Estocolmo, nos dias 10 e 11 de 
novembro de 1954. 

I 

A humanidade encontra-se diante de um perigo mortal, e o medo, 
tanto hoje como no passado, está inclinando os homens a procurar 
refúgio em Deus. Há, por todo o Ocidente, um renascimento bastante 
geral da religião. Os nazistas e os comunistas puseram de lado o 
Cristianismo e fizeram coisas que deploramos. É fácil de concluir-se 
que o repúdio do Cristianismo, por parte de Hitler e do governo 
soviético, constitui, pelo menos em parte, a causa de nossas 
preocupações, levando-nos a pensar que, se o mundo voltasse ao 
Cristianismo, nossos problemas internacionais seriam resolvidos. 
Penso que isso é uma ilusão completa, nascida do terror. E penso que 
é uma ilusão perigosa porque conduz a caminhos errados homens 
cujo pensamento, de outro modo, poderia ser fecundo, constituindo, 
por conseguinte, um obstáculo a uma solução válida. 

A questão em apreço não concerne apenas à situação atual do mundo. 
É uma questão muito mais geral, e que foi debatida durante muitos 
séculos. É a questão de saber-se se as sociedades podem praticar, de 
modo suficiente, um pouquinho de moralidade, se não forem ajudadas 
pela religião dogmática. Quanto a mim, não creio que a dependência 
da moral, quanto à religião, seja assim tão estreita quanto o julgam as 
pessoas religiosas. Penso, mesmo, que certas virtudes muito 
importantes podem ser mais facilmente encontradas entre pessoas 
que rejeitam dogmas religiosos do que entre aqueles que os aceitam. 
Penso que isto se aplica especialmente à virtude da veracidade ou da 
integridade intelectual. Por integridade intelectual, refiro-me ao hábito 
de decidir questões muito debatidas de acordo com a evidência, ou de 
deixá-las sem solução quando a evidência é inconcludente. Esta 
virtude, conquanto subestimada por quase todos os adeptos de 
qualquer sistema dogmático, é, a meu ver, da mais alta importância 
social e, com toda a probabilidade, beneficiará mais o mundo do que o 
Cristianismo ou qualquer outro sistema de crenças organizadas. 

Consideremos, por um momento, de que modo às normas morais 
vieram a ser aceitas. De um modo geral, as normas morais são de 
duas espécies: há as que não têm fundamento algum, salvo em algum 
credo religioso; e há as que têm fundamento óbvio na utilidade social. 
Na Igreja Ortodoxa Grega, dois padrinhos da mesma criança não 
devem casar. Para essa norma, é claro, existe apenas uma base 
teológica; e, se acharmos tal norma importante, teremos toda razão ao 
dizer que a decadência da religião deve ser evitada, pois que fará com 
que a norma seja infringida. Mas não é essa espécie de norma moral 



que está em discussão. As normas morais em questão são aquelas 
para as quais há uma justificação, independentemente de teologia. 

Tomemos o roubo, por exemplo. Uma comunidade em que todos 
roubam é inconveniente para todos, e é óbvio que a maioria das 
pessoas pode desfrutar mais da vida que deseja se viver numa 
comunidade em que o furto seja raro. Mas, na ausência de leis, moral, 
e religião, surge uma dificuldade: para cada indivíduo, a comunidade 
ideal seria uma comunidade em que todos os demais fossem honestos 
e somente ele ladrão. Segue-se daí que uma instituição social é 
necessária se o interesse do indivíduo se concilia com o da 
comunidade. Isso é realizado, de maneira mais ou menos bem 
sucedida, pelo direito penal e pela polícia. Mas os criminosos nem 
sempre são apanhados, e a polícia pode ser indevidamente indulgente 
para com os poderosos. Se as pessoas podem ser persuadidas de que 
existe um Deus que as castigará, mesmo quando a polícia falha, 
pareceria justificado supor-se que tal crença garantiria a honestidade. 
Dada uma população que já acredite em Deus, a mesma acreditará 
prontamente que Deus proibiu o roubo. A utilidade da religião, nesse 
sentido, é ilustrada pela história da vinha de Nabote, onde o ladrão é o 
rei, que se acha acima da justiça terrena. 

Não negarei que entre comunidades semicivilizadas do passado tais 
considerações possam ter contribuído para promover uma conduta 
socialmente desejável. Mas, em nossos dias, o bem que possa advir, 
por imputar-se uma origem teológica à moral, se acha 
inextricavelmente ligado a males tão grandes, que o bem se torna, 
comparativamente, insignificante. À medida que a civilização progride, 
as sanções terrenas tornaram-se mais seguras, e as sanções divinas 
menos eficazes. As pessoas vêem cada vez mais razão para pensar 
que, se roubarem, serão apanhadas, e cada vez menos razão para 
pensar que se não forem apanhadas, Deus, de qualquer modo, as 
castigará. Nem mesmo pessoas muitíssimo religiosas esperam, em 
nossos dias, ir para o inferno, por roubar. Refletem que podem 
arrepender-se a tempo, e que, de qualquer modo, o inferno já não é 
hoje tão certo nem tão quente como costumava ser. A maioria das 
pessoas, nas comunidades civilizadas, não rouba, e penso que o 
motivo usual é a grande semelhança do castigo aqui na terra. Isso é 
confirmado pelo fato de que, num acampamento de mineração, 
quando os homens se lançam à procura de ouro, ou em qualquer 
outra comunidade assim desorganizada, quase toda a gente rouba. 

Mas, diríeis, embora a proibição teológica do roubo possa já não ser 
necessária, não causa, de qualquer modo, mal algum, já que todos 
nós desejamos que as pessoas não roubem. O mal, porém, é que, logo 
que os homens se inclinam a duvidar da teologia recebida, esta passa 
a ser apoiada por meios odiosos e nocivos. Se uma teologia é 
considerada necessária à virtude, e se investigadores honestos não 
vêm razão para considerar tal teologia verdadeira, as autoridades se 
esforçarão por desencorajar a investigação honesta. Em outros 
séculos, faziam-no queimando em fogueiras os investigadores. Na 



Rússia, ainda hoje usam métodos que são pouco melhores do que 
esse; mas, nos países ocidentais, as autoridades aperfeiçoaram certas 
formas um tanto mais suaves de persuasão. Destas, as escolas talvez 
seja a mais importante: deve-se evitar que os jovens ouçam os 
argumentos a favor das opiniões que as autoridades não apreciam, e 
aqueles que, não obstante, persistem em demonstrar disposição para 
indagações, incorrerão no desagrado social, procurando-se fazer com 
que se sintam moralmente merecedores de reprovação. Desse modo, 
qualquer sistema de moral que tenha base teológica se converte num 
dos instrumentos pelos quais os detentores do poder preservam a sua 
autoridade e comprometem o vigor intelectual dos jovens. 

Encontro entre muita gente, hoje em dia, uma indiferença, quanto ao 
que concerne à verdade, que não posso deixar de considerar 
extremamente perigosa. Quando as pessoas argumentam, por 
exemplo, a favor do Cristianismo, não apresentam, como Tomás de 
Aquino, razões para que se suponha que exista um Deus e que ele 
revelou seu desejo nas Escrituras. Afirmam, ao invés disso que, se as 
pessoas acharem que assim é, procederão melhor do que se não 
acharem. Não devemos, por conseguinte – afirma tal gente – permitir-
nos qualquer especulação quanto à existência de Deus. Se, num 
momento de descuido, a dúvida erguer a cabeça, devemos eliminá-la 
vigorosamente. Se o pensamento franco é causa de dúvida, devemos 
evitar o pensamento franco. Se os exponentes oficiais da ortodoxia nos 
dizem que é pecado o casamento com a irmã de nossa falecida esposa, 
devemos acredita-lo, para que a moral não sofra um colapso. Se nos 
dizem que o controle da natalidade é pecado, devemos aceitar sua 
sentença, por mais que nos pareça que, sem o controle da natalidade, 
o desastre é certo. Logo que se afirma que qualquer crença, seja ela 
qual for, é importante por qualquer outra razão que não a sua 
veracidade, toda uma hoste de demônios está preste a surgir em cena. 
O desencorajamento da investigação, a que já me referi, é o primeiro 
desses demônios, mas outros, seguramente, se seguirão. Posições de 
autoridade estarão abertas aos ortodoxos. Os registros históricos 
devem ser falsificados, se lançarem dúvidas quanto às opiniões 
recebidas. Mais cedo ou mais tarde, a ausência de espírito ortodoxo 
será considerada um crime, a ser punido com a fogueira, o expurgo ou 
o campo de concentração. Posso respeitar os homens que afirmam 
que a religião é uma verdade e que, por conseguinte, devemos 
acreditar nela, mas não posso sentir outra coisa senão profunda 
aversão moral por aqueles que dizem que se deve acreditar na religião 
porque ela é útil, e que o indagar-se se ela é verdadeira constitui um 
desperdício de tempo. 

É habitual, entre os apologistas cristãos, encarar o comunismo como 
algo muito diferente do Cristianismo, e confrontar os seus males com 
as supostas bênçãos desfrutada pelas nações cristãs. Isso me parece 
profundo erro. Os males do comunismo são os mesmos que existiram 
no Cristianismo durante as Idades da Fé. O Ogpu só difere 
quantitativamente da Inquisição. Suas crueldades são da mesma 



espécie, e o dano moral e intelectual que causa à vida dos russos é 
idêntico ao que foi causado pelos inquisidores, onde quer que estes 
prevalecessem. Os comunistas falsificam a história, mas a Igreja, até à 
Renascença, fez o mesmo. Se a Igreja não é hoje tão má quanto o 
governo soviético, isso se deve à influência daqueles que atacaram a 
Igreja desde o Concílio de Trento até os nossos dias, todos os 
progressos efetuados foram devidos aos seus inimigos. Há muita gente 
que faz objeções ao governo soviético porque não gosta da doutrina 
econômica comunista, mas nisso o Kremlin está de acordo com os 
cristãos primitivos, com os franciscanos e com a maioria dos heréticos 
cristãos medievais. A doutrina comunista tampouco se limitava aos 
heréticos. Sir Thomas Moore, um mártir ortodoxo, fala do 
Cristianismo como comunístico e diz que esse foi o único aspecto da 
religião cristã que a recomendou aos utópicos. Não é a doutrina 
soviética, em si mesma, que pode ser encarada, justificadamente, 
como perigosa. É a maneira pela qual tal doutrina é considerada. É 
considerada como verdade sagrada e inviolável: duvidar-se da mesma 
é um pecado que merece o mais severo castigo. O comunista, como o 
cristão, acredita que sua doutrina é essencial para a salvação, e tal 
crença é que torna possível, para ele, a salvação. São as semelhanças 
existentes entre o cristianismo e o comunismo que tornam ambas as 
doutrinas incompatíveis entre si. Quando dois homens de ciência 
discordam, não invocam a arma secular; aguardam que novas provas 
decidam a questão, pois que, como homens de ciência, sabem que 
nenhum deles é infalível. Mas quando dois teólogos diferem, já que 
não há critério algum a que qualquer um deles possa apelar, nada 
mais resta senão um ódio mútuo e um apelo aberto ou oculto para a 
força. O Cristianismo, admito, faz hoje menos mal do que em outros 
tempos – mas isso porque hoje se acredita menos fervorosamente 
nele. Talvez, com o tempo, a mesma mudança se opere no comunismo 
e, se tal ocorrer, esse credo perderá muito daquilo que agora o toma 
odioso. Mas se prevalecer, no Ocidente, a opinião de que o 
Cristianismo é essencial à virtude e à estabilidade social, o 
Cristianismo de novo adquirirá os vícios que tinha na Idade Média; e, 
tornando-se cada vez mais semelhante ao comunismo, ser-lhe-á cada 
vez mais difícil reconciliar-se com ele. Não é seguindo por esse 
caminho que o mundo poderá ser salvo do desastre. 

II 

Em meu primeiro artigo, tratei dos males resultantes de quaisquer 
sistemas de dogmas apresentados para que sejam aceitos não 
baseados na verdade, mas na utilidade social. O que eu tinha a dizer 
se aplica, igualmente, ao cristianismo, ao comunismo, ao islamismo, 
ao budismo, ao hinduísmo e a todos os sistemas teológicos, exceto 
quanto à parte em que se fundamentam em razões de apelo universal 
como os que são feitos pelos homens de ciência. Há, porém, 
argumentos especiais apresentados em favor do cristianismo, devido 
aos seus supostos méritos especiais. Estes, foram expostos, 
eloqüentemente, num lance de erudição, por Herbert Butterfield, 



professor de História Moderna na Universidade de Cambridge 
(Christianity and History), e tomo-o como porta-voz da grande 
comunidade de opinião que conta com a sua adesão. 

O Prof. Butterfield procura conseguir certas vantagens controversiais 
que o fazem parecer mais liberal do que na realidade o é. Admite que a 
Igreja Cristã lançou mão da perseguição e que foi a pressão externa 
que a levou a abandonar tal prática, até o ponto em que esta foi 
abandonada. Admite que a tensão atual entre a Rússia e o Ocidente é 
resultado de uma política de força, tal como a que se poderia esperar 
mesmo que o governo russo houvesse continuado a apoiar a Igreja 
Ortodoxa Grega. Admite que algumas das virtudes por ele 
consideradas como caracteristicamente cristãs foram reveladas por 
alguns livre-pensadores, encontrando-se ausente na conduta de 
muitos cristãos. Mas, apesar de tais concessões, ainda afirma que os 
males de que sofre o mundo podem ser curados por uma adesão ao 
dogma cristão, e inclui, no mínimo necessário do dogma cristão, não 
só a crença em Deus e na imortalidade, mas, também, a crença na 
Encarnação. Ressalta a ligação existente entre o cristianismo e certos 
acontecimentos históricos, e aceita tais acontecimentos como 
históricos baseando-se em provas que certamente não o 
convenceriam, se não estivessem ligadas à sua religião. Não creio que 
a evidência a favor da doutrina da Imaculada Conceição seja tal que 
pudesse convencer qualquer investigador imparcial, se apresentada 
fora do círculo de crenças teológicas em que costuma ser apresentada. 
Há inumeráveis histórias como essa na mitologia pagã, mas ninguém 
sonha em levá-las a sério. O Prof. Butterfield, porém, apesar de ser 
um historiador, parece desinteressar-se inteiramente das questões de 
historicidade, sempre que as mesmas se referem às origens do 
cristianismo. Seus argumentos, privados de sua urbanidade e de seu 
ar enganador de tolerância, podem ser expostos cruamente, mas com 
exatidão, nos seguintes termos: “Não vale a pena indagar-se se Cristo 
nasceu realmente de uma Virgem e foi concebido pelo Espírito Santo, 
pois que, tendo sido esse ou não o caso, a crença de que assim foi 
oferece a melhor esperança de fuga das preocupações atuais do 
mundo”. Em parte alguma da obra do Prof. Butterfield existe a mais 
leve tentativa no sentido de provar a veracidade de qualquer dogma 
cristão. Há somente o argumento pragmático de que a crença no 
dogma cristão é útil. Há muitos pontos, na tese sustentada pelo Prof. 
Butterfield, que não são expostos com a clareza e a precisão que se 
poderia desejar, e receio que a razão disso seja a de que a clareza e a 
precisão os tornem pouco plausíveis. Penso que a sua asserção, 
despida de todo o supérfluo, é a seguinte: seria uma boa coisa que as 
pessoas amassem o seu próximo, mas elas não demonstram muita 
inclinação para tal; Cristo disse que deviam fazê-lo, e se elas 
acreditarem que Cristo era Deus prestarão, com toda a probabilidade, 
mais atenção aos Seus ensinamentos do que se não acreditassem; por 
conseguinte, aqueles que desejam que os homens amem os seus 
semelhantes, procurarão persuadi-los de que Cristo era Deus. 



São tantas as objeções a essa espécie de argumento, que é difícil à 
gente saber por onde começar. Em primeiro lugar, o Prof. Butterfield e 
todos aqueles que pensam como ele estão persuadidos de que é uma 
boa coisa amar o nosso próximo, mas suas razões para manter essa 
opinião não provêm do ensinamento de Cristo. Pelo contrário, é 
porque já têm essa opinião que encaram o ensinamento como prova 
de sua divindade. Têm, pode-se dizer, não uma ética baseada na 
teologia, mas uma teologia baseada na sua ética aparentemente, 
porém, afirmam que as razões não teológicas que os levam a pensar 
que é uma boa coisa amar o próximo. Talvez não exerçam grande 
sedução sobre muita gente e, assim, põem-se a inventar outros 
argumentos, na esperança de que estes talvez possam ser mais 
eficazes. É essa uma conduta muito perigosa. Muitos protestantes 
costumavam pensar que não guardar o sábado era um pecado tão 
grande como cometer um assassínio. Toda ética teológica é, em parte, 
racionalmente defensável e, em parte, um mero conjunto de tabus 
supersticiosos. A parte que pode ser defendida racionalmente deve 
ser, por conseguinte, defendida, pois que, de outro modo, aqueles que 
descobrem a irracionalidade da outra parte poderão, 
precipitadamente, rejeitar o todo. 

Mas acaso o cristianismo representa, de fato, uma moralidade mais 
alta do que a de seus rivais e oponentes? Não vejo a maneira que um 
estudioso honesto da história possa afirmar ser este o caso. O 
cristianismo distinguiu-se das outras religiões pela sua maior 
prontidão para a perseguição. O budismo jamais foi uma religião 
perseguidora. O Império dos Califas era muito mais generoso para 
com os judeus e cristãos do que as nações cristãs para com os judeus 
e os maometanos. Deixava os judeus e os cristãos em paz, contanto 
que lhe pagassem tributo. O anti- semitismo foi incentivado desde o 
momento em que o Império Romano se tornou cristão. O fervor 
religioso das Cruzadas conduziu a pogroms na Europa Ocidental. 
Foram cristãos que acusaram injustamente a Dreyfus, e livre-
pensadores os que conseguiram a sua reabilitação final. Muitas 
abominações têm sido defendidas na época moderna, por cristãos, 
não somente quando as vítimas são judeus, mas também em outros 
casos. As abominações do governo do rei Leopoldo, com respeito ao 
Congo, foram ocultadas ou encaradas como coisa sem importância 
pela Igreja, terminando somente com uma agitação dirigida 
principalmente por livres-pensadores. A afirmação de que o 
cristianismo tem exercido uma elevada influência moral é coisa que só 
pode ser dita por completa ignorância ou falsificação da evidência 
histórica. 

A resposta habitual é que os cristãos que faziam coisas que hoje 
deploramos não eram verdadeiros cristãos, pois que não seguiram os 
ensinamentos de Cristo. Poder-se-ia, por certo, argumentar, 
igualmente, que o governo soviético não consiste de verdadeiros 
marxistas, pois que Marx ensinou que os eslavos são inferiores aos 
alemães e esta doutrina não é aceita no Kremlin. Os adeptos de um 



mestre sempre se afastam, sob certos aspectos, da doutrina do 
mestre. Aqueles que têm em vista a fundação de uma Igreja devem 
lembrar-se disso. Toda Igreja desenvolve um instinto de 
autoconservação e considera como somenos aquelas partes da 
doutrina do fundador que não contribuem para tal fim. Mas, de 
qualquer modo, aquilo que os apologistas modernos chamam de 
“verdadeiro” cristianismo é algo que depende de um processo muito 
seletivo. Ignora muita coisa encontrada nos Evangelhos – como, por 
exemplo, a parábola dos carneiros e das cabras, bem como a doutrina 
de que os maus sofrerão suplício eterno no fogo do inferno. Escolhe 
certas partes do Sermão da Montanha, embora mesmo essas sejam, 
não raro, rejeitadas na prática. Deixa a doutrina da não-resistência, 
por exemplo, para ser praticada apenas por não-cristãos, como 
Gandhi. Os preceitos a que favorece particularmente encerram, 
segundo se afirma, uma moralidade tão elevada, que deve ter tido 
uma origem divina. E, no entanto, o Prof. Butterfield deve saber que 
tais preceitos foram, todos eles, enunciados pelos judeus antes da 
época de Cristo. Podem ser encontrados, por exemplo, nos 
ensinamentos de Hillel e nos “Testamentos dos Doze Patriarcas”, a 
respeito dos quais o Reverendo Dr. R.H. Charles, grande autoridade 
na matéria, diz: “O Sermão da Montanha reflete, em várias passagens, 
o espírito, reproduzindo até mesmo as próprias frases do nosso texto: 
muitos trechos dos Evangelhos revelam vestígios do mesmo, e São 
Paulo parece ter usado o livro como um vade mecum”. O Dr. Charles é 
de opinião que Cristo deve ter conhecido essa obra. Se, como às vezes 
nos dizem, a elevação dos ensinamentos éticos provam a divindade de 
seu autor, é o escritor desconhecido desses Testamentos que deve ter 
sido divino. 

Que o mundo está em mau estado, é coisa inegável, mas não há a 
mais leve razão na história para se supor que o cristianismo ofereça 
uma saída para isso. Nossas complicações nasceram, com a 
inexorabilidade de uma tragédia grega, da Primeira Guerra Mundial, 
da qual os comunistas e os nazistas foram produtos. A Primeira 
Guerra Mundial foi de origem inteiramente cristã. Os três imperadores 
eram devotos, o mesmo acontecendo com os membros mais belicosos 
do Gabinete inglês. A oposição à guerra partiu, na Alemanha e na 
Rússia, dos socialistas, que eram anticristãos; na França, de Jaures, 
cujo assassínio foi aplaudido pelos cristãos mais fervorosos; na 
Inglaterra, de John Morley, ateu notório. Os traços mais perigosos do 
comunismo lembram a Igreja medieval. Consistem na aceitação 
fanática de doutrinas contidas num Livro Sagrado, relutância em 
examinar criticamente tais doutrinas e perseguição selvagem daqueles 
que as rejeitam. Não é um renascimento do fanatismo e da 
intolerância no Ocidente o que devemos procurar, tendo em vista uma 
solução feliz. Tal renascimento, se ocorrer, significará apenas que os 
característicos odiosos do regime comunista se tomaram universais. O 
que o mundo necessita é de moderação, tolerância, e compreensão da 
interdependência das partes da família humana. Essa 
interdependência aumentou grandemente devido às invenções 



modernas – e os argumentos puramente terrenos a favor de uma 
atitude mais generosa para com o nosso próximo são muito mais 
fortes do que em qualquer época anterior. É para tais considerações 
que devemos voltar o nosso olhar, e não para um regresso a mitos 
obscurantistas. A inteligência, poder-se-ia dizer, causou as 
complicações que nos assaltam – mas não é a ausência de inteligência 
que irá curar tais males. Somente uma inteligência mais sábia poderá 
tomar o mundo melhor. 


