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Vaticano, 27 de Janeiro de 19�5 

!õEQRElERIA DI sfATb 
DI 

SUA SANTilA 

N. M4086 

Rev. mo Senhor 

Foi com o malo:r regozijo e viva complacência para o Seu c:>raçao 

paterno que o Santo Padre recebeu o livro "A Caminho da Verdade Suprema 

primeiro volume da colecçao "Slntese da Teoloqla Católica." 

Sua Santidade nao pode deixar de louvar a sua iniciativa e t:�z. voto� 

por que produza os melhores frutos espirituais. 'l'orna�se cada vez mais ur

gente a necessidade de dar ao povo crist.!lo um conhecimento ma!R profundo 

e convlcçoes mais sólidas sobre a rellgl!o católica. 

Reconhecido pela filial homenagem e como penhor de copiosas gra

ças do Céu para as suas actlvidades, o Auqusto Pontifica concede a V. Rev. la 

a Bênçao Apostólica. 

Com os melhores sentimentos, sou 

Rev. mo Senhor 
P. Pedro CerruU S. J, 
Universlda4e CatOllca de 

Rio de Janeirl) 

de v. Rev.ia 

mui to devotado em J. C. 



Roma 6 eenna1oi956 

Reverendo Padre 

Rev. Pe. 

PEDRO CERRUTI 

Prof.da Pontif1c1a 

Universidade Catollca 

do 
'RIO JANEIRO 

Mi e'siunto sraditiseimo 11 suo 

libro "A Caminho da. Verdade Suprema.". 

E'etato per me un vero piacere percorrere le 

densa pagine del volume,attravereo le qua.li 

Ella oon tanta chiarezza e abbondanza di ar�o

menti illustra 1 proambol1 della Fede. 

Io m1 congratulo con Lei di ouore caro Padre 

per l'esimio lavoro che e'venuto a portAre un 

prezioeo contributo alla sana e eicura forma.

zione della cioventu univereitaria del Braeile. 

Voglia il Sianore benedire la sua nobile fat1· 

Rinsraziandola del dono mi valgo oon piacere 

dell'inoontro pe� sottoeoriverBd con eenei di 

et1ma.1 



PREFACIO 

N4o basta conhecer o bem para praticá-lo. Conhec�-lo, 

contudo, é para isso condiç{lo indispensável. Vacila a vontade, 

quando a intelig�ncia n4o ilumina o caminho. Chegada a um 

certo grau de madureza, principalmente se enriquecida por uma 

cultura superior, sente a raz(J,o humana que se deve a si mesma 

um estudo sério dos motivos racionais e cientificos em que 

descansam as suas convicções. 

Auxtltar neste estudo, eis a finalidade a que aspira esta 

SÍNTESE DA TEOLOGIA CATÓLICA. � dirigida QOS adultos e jovens 

esclarecidos. Há tantos crentes cultos, que uma instruç4o reli

giosa deficiente deixa expostos a todas as crises. Há tantas 

almas retas, em que n{lo brilha ainda a luz da fé, mas cuja 

vontade sincera busca a verdade. 

Nunca talvez como em nossos dias sentiram os homens 

uma necessidade t4o urgente da verdade. N4o destas verdades 

que a Ciéncia nos fornece, arrancando cada dia à natureza 

novos segredos e fôrças espantosas. Nada mais perigoso do que 

a ci�ncia em m4o de uma consciéncia desorientada e a serviço 

de uma vontade esquecida do seu destino. Eis porque treme a 

humanidade e procura mais para o alto a verdade salvadora 

e a doutrina segura . 
• 

Esta verdade salvadora é a Verdade Suprema, é a Pala-

vra de Deus. Confiou Deus a sua Palavra à Igreja por �le fun

dada e acreditada entre os homens com credenciais divinas. 

Antes, portanto, de expormos o ensino autorizado da 

Igreja, o Dogma, a Moral, a Graça e os Sacramentos, devemos 

reconhecer o valor destas credenciais. Isso porém nos seria 

impossível, sem umas verdades fundamentais, a que a teologia 

dá o nome de PREÂIIIlBULOS DA FÉ, porque conduzem ao "jutzo de 

credtbil"ldade", t. é, à persuas{lo racionalmente certa do tato da 

Revelaç4o divina, que torna racional a adestlo certa e irrevo

gável do ato de fé. 



VIII 

São elas que constituem O CAMINHO PARA A VERDADE 

SUPREMA e que vamos percorrer conduzidos pela razO.o. 

Todas as ciéncias sO.o divulgadas em manuais cada vez 

mats p; afundo& e mttis Mere�ees. JleF(fU8 """'"ª o enstna reli

giosa ser o único a se apresentar sempre com uma veste ele

mentar? Por isso, visando suscitar convicções profundas acérca 

dos máximos problemas do homem, adotamos o método esco

lástico, sob a guia tlo Anjo da Escola, Sto. Tomás de Aqutno: 

método e guia repetidas v�zes louvados e recomendados pelo 

Magistério Supremo da Igreja, como ainda ultimamente por 
Sua Santidade Pto XII, na sua magistral Encíclica "Humanl 

Generls". N4o é método para leitura apressada, mas para 

estudo meditado. NO.o esmoreça porém o lettor benévolo, com 

as dificuldades iniciais. Bem cedo será premiada a sua perse
verança com as idéias claras adquiridas, com as demonstrações 

tranq1ltltzadoras, com o esclarecimento de suas dúvidas e com 

uma formaçO.o mais sólida na sua inteltg�ncta. 

Mas há também ressonâncias intimas da alma sincera 

que ec6am na consciência. Queira a Verdade Suprema jazer 

vibrar estas resson4nctas em meditações recolhidas, para que 
a ades(lo intelectual às evid�nctas seja acompanhada pelo 

assentimento prático da vontade, numa vida orientada para a 

fonte eterna de toda Verdade e de toda Felicidade. 

PEDRO CERRUTI, S. J. 
Rio, 24-X-64. 

ADVERT�NCIA PARA A SEGUNDA EDIÇÃO 

para uma obra como a presente, a necessidade de uma reim
pressão, um ano apenas depois da sua apariçilo, é prova da serieclacle 
elos nossos ambientes cultos e, como notou a resenha elo Gregorianum 
(Roma, XXXVII - 1, 1956, p. 122), manifesta que o clássico método 
escolástico conserva todo o seu valor e a sua eficácia, n6o apenas 
para a formaç6o dos eclesiásticos, como também para toda pessoa 
de cultura superior. 

A expertencta colhida com vários leitores confirmou a aclver
tencta feita. no Prefácio : as dificuldades inictais, vencfclas, deram 
lugar às íntimas satisfações dos problemas compreendidos e elas so-



IX 

tuçiJes tranqüUizadoras. Factlttaria talvez, para alguns leitores, co
meçar com a 2.4 parte, que é menos abstrata. 

Esta 2.4 ediçc'io, editada em dois tomos, é e11i tudo id�ntica à 

1.", com exceção de breves explicações, introduzidas principalmente 

nos Nos. 70, 114, 129-30, 147, 201, 205, 206, 207, 250, e pequenos acrés

Cimos nas Notas 96, ioz, 105, 106, 101, 103 a, 11tJ, 11!4 a:, 11:3, 119, 1i2, 

158, 180, 275, 282 a, 288, 341, 353, 363, 364, 475 a, 477, 493, 531, 545, 681. 
Queremos manifestar de público - o que já devera ter sido 

feito na 1." edfção - a nossa mais sincera e profunda g1·attdáo à 
liberalidade da Exma. Snra. Condessa Pereira Carneiro e à dedicada 
amizade do Dr. Ernesto Pereira Carneiro Sobrinho, Diretor das 
Oficinas Gráficas do Jornal do Brasil, que permitiram a �ste traba
lho ver a luz. Nem podemos deixar de agradecer à ettctentfsstma 
equipe das Oficinas Gráficas, que soube dar uma veste tipográfica 
sempre louvada nas resenhas feitas por várias revistas nacionais e 
estrangeiras . 

Alguns dos Problemas estudados 

I. - AciRCA DO CONHECIMENTO HUMANO 

:S: possivel duvidar de tudo? (p. 31)

O testemunho lniediato da consciência é infalivelmente certo? (p. 55) 

Que valor têm os nossos conceitos ? (p. 89) 

Que garantias de certeza podemos ter nas várias atividades das nos
sas faculdades ? (p. 130) 

Possuimos principios imediatos de valor absoluto e universal? (p. 146) 

Conhecemos a realidade como é em si mesma, ou como a construi-

mos subjetivamente ? (p. 159) 

Que devemos pensar da mentalidade antl-intelectuallsta? (p. 169) 

Que podemos esperar das várias correntes existencialistas? (p. 201) 

Como podem a vontade e os sentimentos afetivos influir em nosso 
conhecimt-nto ? (p. 218) 

II . - AciRCA DA ALMA HUMANA 

Todo ser vivo tem alma? (p. 241) 

A alma humana é realmente espiritual ? (p. 249) 

Cérebro e Inteligência . (p. 270) 

Quem nos garante que depois da morte continuamos a existir para 
sempre? (p. 275) 

:S: possivel pôr em dúvida a liberdade da nossa vontade ? (p. 297) 

Pode alguém ter inteligência sem ter liberdade? (p. 309) 
Não somos arrastados pelas leis naturais ? pelo nosso temperamen

to? pelo motivo mais forte? (p. 314) 

III . - AcbCA DA EXISTiNCIA DE DEUS 

O lneludivel problema de Deus . (p. 325) 
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Que vale o principio fundamental do Positivismo agnóstico? (p. 339) 

Kant e a existência de Deus. (p. 347) 

Deus e Religião na doutrina da imanência dos modernistas . (p. 362) 

Que valor tem o método da imanência na demonstração da existên-
cia de Deus? (p. 373) - na demonstração da origem divina 
de uma revelação ? (p. 658) 

A existência do Universo prova legitima e cientificamente a exis
tência de Deus ? (p. 395) 

Análise do Principio de Causalidade, fulcro da demonstração da 
existência de Deus . (p. 407) 

Ficou abalado o valor dêsU: principio pelas novas descobertas da 
Ciência experimental ? (p. 424) 

· 

Exposição das clássicas "cinco vias'' de Bto . Tomás para demons
trar a existência de Deus. (p. 464-536) 

Não poderia uma série infinita e eterna de seres que se movem uns 
aos outros explicar, sem Deus, as mudanças observadas no 
Universo? (p. 461) 

Ji: do Acaso que resulta a ordem e a beleza do Cosmos? (p. 522) 

A hipótese da Evoluçtlo dispensa ou prova a existência de Deus ? 
(p. 530) 

Serâ a Matéria o Ser Supremo, existente por si mesmo ? (p. 537) 

Geração espontânea ou Criação ? (p. 542) 

Sou Eu mesmo uma prova evidente da existência de Deus ? (p. 556) 

Existem Ateus sincera e plenamente convencidos da não existência 
de Deus ? (p. 565) 

IV. - AciacA DO PROBLEMA RELIGIOSO 

Pode alguém ser racional sem ser religioso? (p. 579) 

Não basta cultuar a Deus internamente ? (p. 591) 
Precisamos da religião para a vida individual e social? (p. 598) 

Pode Deus vir falar ao homem? (p. 609) 

Tem o gênero humano alguma necessidade da revelação? ( p. 631) 

Como pode o homem ter certeza da origem divina de uma revela-
ção ? (p. 647) 

É possivel o mUagre? (p. 669) 

Ignorando ainda tantas fôrças ocultas da natureza, podemos con
tudo reconhecer com certeza o carâter mllagroso de um fenô
meno ? (p. 683) 

O Indetermlnismo físico e o Mllagre . (p. 692) 

Não são todas as religiões igualmente boas e legitimas? (p. 716) 



PRIMEIRA PARTE 

O CONHECIMENTO HUMANO 



Na exp051ÇIU do pioblec:a rellli•o t dp CrisQanlsmo será evidentemente 
necessairio averiguar fatos, conceber Idéias, formular juizos e deduzir conclus&es. 
Como aceitar a solução com a firmeza de uma convicção que deve ser vhlda, 
sent a cousdfoda tranqüila acfrca da correspondência certa e objetiva do 
nosso conhecimento com a realidade? acêrca da capacidade da nossa mente 
para penetrar até realidades supra-sensivels, para conhecer lnfallvelmente os 
princfplos absolutos que regem a universalidade dos seres e que comunicam a 
luz da sua evidência às conclusões legitimamente deduzidas? 

Não é tão raro ouvir jovens e adultos, mesmo cultos, depois de terem 
reconhecido a lógica de uma ellposlção sllbre um ponto de religião, e:rclamarem 
com a an.siedade de uma dúvida: "Mas não será êste arrazoado todo uma 
simples seqüela de idéias abstratas e de construções da nossa mente? Será que 
na realidade é assim mesmo?" - Somente uma evidência conscientemente 
&entlda sôbre o valor do conhecimento humano poderá tranqüilizá-los. 

Possuem êles, como o gênero humano todo sempre possuiu e alada 
p088Dl, uma certeza espontânea dêste valor. Certeza logicamente válida em d 
mesma; m88 a evidência desta legldmldade ficou obnnbUada por uma Uteratura 
lnslnnante, que se apregoa em nome da "Critica modema" e que pretende 
apresentar os últimos resultados dB8 pesquisas mais profundas e mais "novas". 

2 o RELATIVISMO, traasbordamento no terreno histórico, filosófico e 
religioso de um sistema "que nem mesmo no campo das clênclas naturais está 
Indiscutivelmente demonstrado", o listema evolucionista universal, que "repudia 
tudo o que é absoluto, firme e Imutável". (1) - Escravizando a nossa mente 
a condições subjetlviUI de estruturas psicológicas, de utilidades vitais, de drcuns
dnclas concretas de e:dstêncla, o Relativismo nega ao homem o poder de 
colhêr a realidade como ela é em si-mesma, nega os princlpios wdversals e 
lmllfávels que a regem, nega o valor do raclocfnlo, e para reconhecer a verdade 
IDbstitnl a evidência da lnteUgêada pela livre opção da vontade conforme 11S 
exigências da vida. 

Verdade é que todos os fautores dêste Relativismo, na sua vida prática, 
vivem sujeitos à reaUdade como todos os homens, aplicando os prindpios do 
bom senso humano sem a menor sombra de dúvida; e na vida especulatlva, 
pensam, afirmam, deduzem à luz dêstes mesmos prlncfplos, e apresentam suas 
teorias como certas e como ellpressão objetiva da realidade: tudo isso não sem 
uma Intima contradição, teórica e prática. Bastaria esta simples observação para 
Julgar e afastar semelhante sistema. Que valor terá uma teoria que não pode 
ser traduzida na vida concreta e real, nem ser afirmada sem contradizer-se? 

Contudo a ellposição das questões essenciais acêrca do valor do conhe
cimento humano, além de nos fazer tomar consciência reflen e raciocinada da 
legldmldade da nossa evidência espontânea, transformando·& em clentffica, 

(1) Cfr. Pio xu, Enc. Hv.mant Generts (12 de agôsto de 1960), 
trad. portuguesa, Edlç. das "Vozes", ns. 6 e 6. Numa tal mentalidade vê 
Pio xu a fonte de todos os erros modernos no campo teológico, filosófico 
e mesmo clentfflco. 



dar-n011-ó também o ensejo de eoasfafar a falsidade absoluta d011 que querem 
ver na filosofia clúsica arlstoféUco-tomJsta, um realismo "Ingênuo e acrídco", 
e eolocaró em plena evidência a arbitrariedade e eonfradlçio de uma pO!Içio 
mental responsável por tantos desvarios modemos. 

Trataremos pois das bases do eoohedmento metaffslco e do problema 
crítico fundamental, "êtode que, par une lnconsdence à pelne eroyable, d'aucoos 
mnda1·n• púc'efmept à ........ •chfelle mpald6qr comme oJseuse et pérlmée, 
alors qu'eUe est la premlke . de toutes en lmporfance poor qnl veut donner à 
l'esprlt ses v6rltables apalsementll". (P. DESCOQS, em L'Bxistentialisme, na 
Revue de Phllosophio (1946), Téqui, Paris, 2.• ediç., 1947, p. 62.) 
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NOÇõES PRELIMINARES 

Imposslvel é discutir problemas sem possuir já algumas no
ções que todos os sistemas "devem" admitir, e que "de fato" admi
tem. A separação dos sistemas se dá sômente depois, ao se determi
nar a natureza e o valor destas noções na solução apresentada aos 
problemas que estas noções espontft.neas e comuns suscitam. Por 
isso lembramos alguns conceitos que serão ilustrados melhor no 
decurso do tratado, mas que desde já são necessários. 

ARTIGO PRIMEIRO 

DA VERDADE 

1 .  Noçã.o.- Comumente atribuímos o predicado de "verda
deiro" às coisas, aos conhecimentos e às palavras; e dizemos que 

uma cotsa é verdadeira, quando possui a sua própria 
natureza : ouro vel'dadeiro é aquêle que tem realmente a 
essência do ouro; 

um conhecimento é verdadeiro, quando representa o obje
to como realmente é, quando di? do objeto o que êle é e nA.o 
o que êle nA.o é; 

as palavras sA.o verdadeiras, quando manifestam o que 
realmente pensamos. 

2 .  A verdade das cofsas, chamada verdade o n t o  l ó g t c a, 
depende da conformidade das coisas com a Inteligência divina 
que as concebeu e criou. 

A verdade do conhectmento, chamada verdade l ó g t c a 
ou f o r m a  Z, depende da conformidade da nossa inteligência. 
com as coisas. De fato, todo o nosso esfOrço ao procurar 
conhecer uma coisa consiste em nos "adequar" à coisa, à reali
dade. Quando, por ex., olhando pela janela, nA.o distinguimos 
se chove ou nA.o, abstemo-nos de julgar. Quando porém nos 
certificamos de ter atingido a realidade, afirmamos ou nega
mos; e se vemos que está chovendo, a impossibllldade de negá.-



6 CAP. I - NOÇÕES PRELIMINARES 

lo não é uma impossibilidade puramente subjetiva de pensar 

o contrá.rio, mas uma impossibilida·de imposta pela realidade 

e independente de nós, pois não é a nossa inteligência que faz 

com cp1e as cotsas (naturais, não-artificiais) seJam e sejam 

u que são. Donde para conhecer uma coisa e falar dela com 

verdade é necessário que a nossa intellgência se conforme com 

aqullo que a coisa é. - E isso vale também para as afirmações 

de ordem universal, como: o homem é animal racional, o todo 

é maior do que uma de suas partes. 

Mesmo quando erramos, o esfôrço feito foi de nos ade
quar à realidade, e a nossa afirmaçA.o provém ainda da per
suasão (precipitada no caso, como veremos) de nos estar 
conformando com o que é. 

Reconhecer que o nosso esfôrço no conhecer é para saber 

c dizer o que é e não o que não é, é reconhecer que as nossas 
faculdades t.:ognosctttvas silo feitas para conhecer o que é, a 

realidade ; que a natureza dela s é ãe tender para a realidade: 
o. verdade ; que silo aptas para attngtr a realidade, a verdade. 
Senão, não se poderia dizer de quem afirma, por ex., 2 + 2 = 5, 
que usa mal das suas faculdades. (2) 

A verdade das palavras consiste na conformidade das 
palavras com o que a inteligência pensa e j ulga. 

3. Estas três espécies de verdades supOem sempre como 
elemento comum uma c o n 1 o r m 1. d a  d e, uma a d e q u a ç a o 
entre êstes dois têrmos : inteligência e realidade. Donde a 
DEFINIÇAO da verdade : "adae quat1.o tntellectus et ret". 

Quem se conforma dá. o nome à verdade : 

Conformidade da realldade da coisa com a Intellgêncla di
vina = verdade d a c o t s a. J!: verdade essencial (provém da sua 
essência) transcendental (compete a todas as coisas, porque to
das têm entidade e precisamente aquela que Deus pensou e quis, 
pois nunca Deus se engana no realizar suas Idéias) . - Todas as 
coisas, enquanto - pelo fato de terem alguma entidade - são aptas 
para. serem conhecidas pela lnteUgêncla humana cujo objeto é o 
ser, possúem também uma verdade transcendental acidental: é a 
1.nteltgtbtlt ãade da realidade; 

conformidade da tnteltglncta humana com a realidade, com 
as coisas = verdade d a  t n t e l t g ê n c t a, Isto é, verdade do 
c o n h e cl m e n t o, verdade l6 g f c a e 1 o r m a l; 

(:i) C. GIACON S. J., La Veritd. Caftolfca, 3.• edlç., Vol. I, p. 21-23, 
Marzoratl, Como, 1945. 



A VERDADE 'l 

conformidade das palavras com o conhecimento da Inteligên
cia= verdade d as p al av r as, chamada v e r ac t d ad e ,  que se 
opõe à mentira e de que trata a lttlca. 

e ló ca do conhecimento, que se 
DEFINE: "adae quatto tntellectus ad rem", c o n  o r m  
d a t n t e l t g � n c t a c o m a c o t s a, com o objeto, i. é, com 
a r e a l i d a  ct e. - Explicação: 

a> r e l a  ç ll o de conformidade : por Isso deve haver dois têr
mos distintos : o ato do conhecimento e o objeto conhecido . Suprimir 
um dos têrmos é suprimir a verdade . Não pode haver conhecimento 
sem objeto conhecido, nem objeto conhecido sem conhecimento . 
Isto vale mesmo quando pela reflexão tomamos por objeto de um 
conhecimento um conhecimento anterior. Sempre o objeto conhecido 
é distinto do ato com o qual é conhecido, como melhor veremos na 
refutação do Idealismo. 

b) c o n t o r m t d ad e ,  ad e qu açllo da lntellgêncla de 
ordem não flslca, mas Intencional e cognitiva: a lntellgêncla, ao 
conhecer o que é "pedra", não se torna pedra fisicamente, mas só 
representativamente <= Intencionalmente, In-tendere) . - Como se 
dá, será exposto Infra, no processo psicológico do conhecimento. 

c) c o m a c o t s a, Isto é, qualquer ser, qualquer entidade 
real ou possível, abstrata ou concreta, Interna ou externa . - Não 
é necessário que esta conformidade seja total ou perfeita e represen
te tudo o que o objeto é, pois os nossos conhecimentos de um objeto 
podem ser verdadeiros, sem serem completos, perfeitos, exaustivos 
ou compreensivos. Basta que a qualidade ou tipo de ser, que a lnte
llgêncla concebeu e atribui ao objeto, esteja de fato neste objeto . 

Logo o conhecimento é essencialmente representativo e 
intencional, isto é, essencialmente relacionado com o objeto 
conhecido. Conhecer é necessàriamente conhecer algo � e algo 
é tudo.o que na.o é o pu ro na cta, por conseguinte é tudo o que 
de qualquer modo é ente, ser. Logo conhecer é essencialmente 
conhece r o ser, a realidade: sempre e para todos afirmar uma 
verdade ê dizer o que �. 

Esta deflniçll.o da verdade eleve se r admtttda po r todo s; 
e de fato ela é pressuposta em qualquer sistema filosófico. 
Que valor pretende ter um sistema fUosófico, sena.o o de ter 
''colhido" (= apreendido) a realidade, de se ter conformado 
com ela e de apresenté.-la como ela é? NA.o fOsse assim, seria 
um sistema afirmado por vontade caprichosa, sem fundamento 
nem motivo na realidade, donde sem valor. Negar esta deflnl
çto seria, pois, o suicldlo do sistema. 

Fruto de uma simples análise dos dados da experiência comum, 
ela permite a posslb111dade de qualquer problema acêrca do objeto 
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conhecido, ou realmente existente fora do nosso espirlto (como no 
caso das percepções dos sentidos externos e da natureza que delas 
abstraimos), ou existente sõmente no nosso espirlto (como no caso 
dos "seres de razão"> . Não yntm as outras definições que não são 
postas senão em função de um preconceito de sistema e que, coloca
das no inicio da cr1teÍ1ologta, constituem uma petlçio de priD.ciplo, 
imposslbnttando toda discussão critica. Por exemplo, definir a ver
dade: "a conformidade do conhecimento consigo mesmo", .é pres
supor o preconceito subjetivista e idealista, pelo qual a natureza 
real das coisas não pode ser atingida por nós e "conhecer uma coisa 
é, não apreendê-Ia (captá-Ia> em si mesma, mas sômente perceber 
uma espécie de decalque subjetivo cuja conformidade com um pre
tenso original inaccessivel ao nosso olhar nunca poderemos verifi
car". (3) 

5. Sede da Verdade lóglea (ou forma•l). - A verdade lógica, 
sendo verdade do conhecimento, é uma perfeição recebida na 
Inteligência segundo sua natureza de faculdade cognitiva. Ora 
o que existe na inteligência enquanto faculdade cognitiva, exis
te nela como conhecido pot ela. Logo a verdade lógica é 
verdade conhecida, é um conhecimento reconhecido como ver
dadeiro: a Inteligência entâo sabe que sabe. 

Na inteltgêncla há dois atos distintos: a simples apreen
sâo e o juizo. Em qual dêles sabe a Inteligência que possui a 
verdade? 

Verdade = conformidade da inteligência com o objeto. 
Logo possuir, conhecer a verdade= conhecer esta conformidade. 

Ora: a) na stmples apreensllo, isto é, no ato da forma
çâo de um conceito, a inteligência concebe em sl mesma uma 
semelhança do objeto, mas, nâo afirmnndo nem negando nada, 
ela na.o faz ainda nenhuma comparação ou aplicaçAo dêste 
conceito a êste objeto; donde na.o pode ainda conhecer a sua 
relaçio de conformidade com êle; 

b) no ato do juizo, pelo contrário, afirmando ou negan
do, a Inteligência pretende dizer do objeto o que êle é, isto é, 
afirma que o objeto possui realmente (na sua existência real 
ou Ideal) a qualidade expressa pelo predicado do juizo. Por 
exemplo, quando digo: "esta mesa é retangular", pretendo 
afirmar que êste objeto tal como está diante de mim, na sua 
existência real, realiza slmultê.neamente o tipo "mesa" e o 
tipo "retangular" ;  mas nâo poderia a inteligência fazer esta 
afirmaçio (= julgar) , se nâo conhecesse a relação de confor-

(3) Cfr. H. COLLIN, Manuel de Phllosophte Thomfste, Vol. n, p. 11. 



A VERDADE 9 

midade existente entre o que ela dt2 do objeto (o ato do juizo) 
e o que êste objeto é em st me smo; donde, no juizo, a inteli
gência conhece a sua conformidade com o objeto. 

x.ogo, nft.o na. simples apreensa.o, mas sõmente no juizo 
a Inteligência sabe que sabe, sabe que possui a verdade e por 
conseguinte a verdade lógica só se pode achar no juizo. (4) E a 
razl.o intima é porque no ato de julgar a nossa inteligência 
faz uma retlexllo (uma volta) total sObre si mesma: da coisa 
conhecida voltando para o ato com o qual a conhece e também 
para si mesma de quem procede a aça.o de conhecer. Pode assim 
conhecer a conformidade do seu ato com o objeto, colhendo o 
Juizo no seu valor, 1. é, como afirmaça.o da verdade. (5) 

Pode esta1· legitimamente certa, se afirmar do objeto 
sOmente o que v �  nêle, o que nêle é "evidente", como melhor 
demonstraremos depois (n. 20). 

6 .  Da Falsf.dade. - Se a verdade é conformidade, a falsi
dade é na.o-conformidade, é deformidade positiva entre a 
Inteligência e o objeto. Para todos, dizer uma verdade é dizer 
do objeto o que êle é; dizer uma falsidade é dizer do objeto 
o que êle na.o ê. 

Também a falsidade só se pode encontrar formalmente 
no ato do juizo, quando a inteligência, sob o influxo da von
tade, afirma do objeto alguma coisa que êle nAo é, precipita
damente, fundando-se sOmente em aparências e sem evidência, 
como melhor veremos em seguida. 

VáTios estados da inteligência quanto ao conhecimento 
da verdade. 

7.  Na sua marcha para a verdade, a nossa inteligência, que 
no inicio é uma "tabula rasa", isto é, nAo conhece ainda nada, 
pode encontrar-se em várias situações diferentes, de: 

nescMncia : nAo possui a verdade; 

igno r4ncia : nâo possui a verdade, mas poderia c deveria 
possui-la; 

� rro : aprovaçAo do falso em lugar do verdadeiro; 

(4) Cfr. FR. MoRANDINI S, J,, Logfca Maior, 2.a edtç., Gregoriana, 
Roma, lll61, pp. 220-227. 

(6) l!: precisamente o que exprime a cópula verbal "é" ou a aftr
maçlo do juizo, como explicaremos na refutaçlio do Ceticismo (ns. 36 e 
37, 1.• e 2.0) • 
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dúvtda: suspensa.o do juizo, oscllaça.o entre duas afirma
ções contraditórias. JJ: dita postttva, quando pro
veniente de razões opostas equivalentes; é dita 

negativa, quando nio se tem motivo llgwn nem 
pró nem contra: confunde-se com a ignorância; 

opiniilo: assentimento dado a uma aflrmaça.o por moti
vos mais ou menos fortes, que porém na.o excluem 
a verdade da contraditória (6). JJ: um asse�timento 
sem firmeza a uma afirmação mais ou menos 
provável. Serê. simples suspeita, se na.o houver 
assentimento, mas sOmente inclinação por leves 
indlcios; 

certeza: determinação da tntellgência a uma aflrmaça.o, 
com assentimento firme, 1. é, sem o temor de que 
possa ser verdadeira a contraditória. 

8. O estado de nesciência, de lgnoràncla, de êrro, provém : 

a) da ltmttaç4o da nossa inteltgéncta, que no Inicio nada 
sabe e que caminha com esfôrço para a verdade; que depende ex
trlnsecamente dos materiais recebidos dos sentidos, os quais podem 
ser causa de êrro e nunca podem representar o que sejam em si
mesmos os seres espirituais; 

b) da natureza de certos objetos, que, ou têm mais com
plexidade ou, tendo menos entidade, têm menos lntellglbllldade; 
donde são mais dlficels de serem conhecidos (7); 

c) de certa incapacidade natural de alguns indivíduos para. 
estudos profundos; de preguiça, de cuidados temporais, de paixões 
e da soberba, que farão com que a vontade Incline a lntellgêncla a 
dar o seu assentimento sem ter ainda a evidência objetiva. (STO. 
ToMAs, Contra Gent., I. 1, c. 4) . 

9 . Nenhum h'ro é fis!camente necessário d tnteltghlcta, de tal 
modo que não o possa evitar, se proceder prudentemente e segundo 
sua natureza. E a razão é porque sOmente a evidência pode neces
sitar a Inteligência a dar o seu assentimento. Ora nunca o juizo 
falso pode ser evidente, pois nêle se aflnna o que nilo é e o não-ser, 
não tendo entidade, não pode ser evidente. - Donde cUz Sto. Tomãs 
que no êrro prOpriamente dlto hé. sempre alguma imprudência e 
presunção, afirmando mala do que os motivos permitem, e por con-

(6) Contrad.Uórlas s� proposições das quais uma nega. simples
mente o que a outra afirma. Ex., êste objeto é branco, êste objeto n� 

é branço. 

(7) Cfr. L. FORTUNA S. J., Logfca (em Latim), Nova Frlburgo, 11147, 
pp. 276-276; Bro. ToMAs, In 11 Metaphysicoru,m, lect. 1. 
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seguinte o êrro, p o r s t ,  é sempre algum pecado, alguma desordem 
volunté.ria. (S. ToMAs, De Malo, q. 3, a. 7). (8) 

10. O temor, o qual provém de um mal Iminente, se acha sempre 
no juizo opinativo, enquanto a posslbilldade de errar (o êrro é um 

rdade) é Implicitamente co· 
nhecida no ato mesmo do julzo opinativo, no qua a 
:11iio vê bem a sua conformidade com o objeto . -Nenhum ato opi· 
nativo é fisicamente necessirio por faltar a evidência completa. 

11. O julzo optnattvo, como também o juizo e r r a à o, não sendo 
determinados pela evidência do objeto, são sempre feitos sob o 
influxo da vontade, a qual, atrafda por vaidade, preguiça, palxões . .. 
faz aceitar certas afirmações, sem que a 1ntellgênc1a tenha delas 
evidência, ou para alcançar alguns bens ou para fugir de alguns 
males reais ou aparentes, principalmente de ordem pritica, onde 
a vida exige não raras vêzes que nos pronunciemos rà.pldamente. (9) 

12. Como uma opinião pode estar fundada em motivos mais ou 
menos fortes, a sua probabllldade pode ser maior ou menor. Mas 
como nenhum dêstes motivos dé. a plena evidência nem destrói a 
posslbllldade de ser verdadeira a opinião contré.ria, nenhuma 
probab111dade destrói a probabllldade contrária, quando cada 
uma se funda sõbre motivos de ordem diferente, Donde é posslvel 
alguém aderir a uma opinião sôlldamente provável, embora a opinião 
contré.rla aparecesse mais provável. (Falamos aqui da posslbllldade 
lógica e psicológica e não da llceldade do Probablllsmo : disso trata 
a :ttica.) -Uma simples soma de probabllldades não pode dar uma 
certeza, porque o motivo da probablUdade (verosslmllhança) e o 
da certeza (necessidade) são de ordens essencialmente diferentes. 
Poder·se·à. porém obter a certeza, se entre as várias probabllldades 
houver uma tal convergência que fica destruido. a Incerteza de cada 
uma tomada Isoladamente, como acontece nos processos judiciários . 

ARTIGO SEGUNDO 

DA CERTEZA 

13. Noçio. - A certeza é o ato perfeito da Inteligência, no 

qual ela adere f t r m e m e n t e a uma aflrmaça.o sem temer 
que a contraditória possa ser verdadeira. lf: "àetermtnatio aà 

(8) FORrvNA, �bfc!., pp. 27 9·284; MoRANDINI, Loglca. Ma.for (em latim), 
2.• edlç., Roma., 1951, pp. 344·347. - Pode porém, o êrro provir, a.lgwnas 
vezes, de um movimento indeltberado da. vontade. 

( 9) Donde o êrro é ateoréttco e as precauções contra êle consistem 
numa puri/kaç{lo moral, 1. é : libertar-se de todo tnterês&e que nAo seja 
o da. Verdade, rejeitar todo dogmatlamo Irracional e ca.prtchoso ... Cfr. VAN
Nl·Ro'YICHI, Elementt cU Filosofia., Ma.rzora.tl, Mllano, 1960, Vol. I, pp. 201-203. 
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unum", descanso da inteligência num objeto que aparece como 
necessàrlamente verda�iro. Inclui pois : 

a) a ttrmeza da adesU.o, com e:rclusllo do temor da con

tradltiérla, lete é, eem eKei:UIAe 'Ela pgllibUldade on pelo menos 
da compossibllidade da afirmaçli.o oposta; 

b) a cone:rU.o com a verdade, proveniente de um motivo 
que nos faz ver a necessidade do objeto, i. é, ver que o objeto 
ó nec�ssàriamente o que julgamos ser, e não pode ser de outro 
modo: porque enquanto tememos que o objeto possa ser de 
outro modo, sO podemos ter oplnili.o e nA.o firmeza na a.desA.o. 

Esta. é a verdadeira. certeza, genulna., legitima., objetiva. 
Se a. adesão firme fOr dada. sem motivo suficiente, será 

certeza aparente, tlegltima, meramente subjetiva, chamada às 
vêzes "opinili.o imperturbada": esta poderã ser falsa. 

Conexio da Certeza com a Verdadtt. 

Que a verdadeira e genulna certeza esteja s e m p r e  conexa 
com a verdade <= não possa ser falsa>, é evidente : 

1) O estado perfeito e a perfeita atuação e determinação 
de uma potência ou faculdade só podem ser causados pela posse 
do bem próprio desta potência ou faculdade, i. é, do seu objeto, 
pois para êle tende por sua própria natureza e dêle recebe a sua 
especificação : assim, por ex., a faculdade da visão em relação à 
super.ticie colorida. - Ora para a inteligência, faculdade cognitiva, 
vlslva e necessária, o bem próprio e o objeto ao qual tende é a ver
dade percebida com evidência; e o seu estado perfeito, a sua perfeita 
atuação e determinação, é, por deflnlção mesma, o estado de certeza, 
o conhecimento certo. - Logo, no estado de certeza, no conheci
mento certo, só pode a lntellgência ser atuada e determinada pelo 
seu objeto próprio, a verdade percebida com evidência. Donde o 
estado de certeza está sempre unido com a verdade : o ato certo 
não pode ser falso. 

2) E m  o u t r a s  p a l a  v r a s  : Como veremos (n.0 20), é a 
evidência objetiva, 1. é, a manifestação do objeto feita à lntellgêncla 
e conhecida por ela, que constitui a condição suficiente e necessária 
para determinar a inteligência a dar uma adesão firme e ter cer
teza. - Ora a evidência objetiva, por sua própria natureza estA 
indissoluvelmente unida com a verdade, pois evidência objetiva = 
manifestação do objeto feita à intellgência = percepção pela Inte
ligência da conformidade da sua afirmação com o objeto = per
cepção da verdade. Por isso é, precisamente, que a evidência é o 
critério infalivel da verdade. - Logo a certeza, proveniente sempre 
de alguma evidência, não pode estar unida com o êrro. 

3) Não pode a adesão firme à verdade ter as mesmas ca
racteristlcas e constituir o mesmo estado da mente que a adesão 
ao êrro, por firme que pareça esta adesão : se com a mesma flr-
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meza e atuação perfeita <= com o mesmo estado pslcológlco) ade
risse a intellgência tanto ao êrro como à verdade, lmpossivel seria 
distinguir com segurança a certeza genuína da certeza puramente 
aparente, a verdade do êrro; daí o Ceticismo universal, que veremos 
eer absurdo e 

De fato, com atenção e reflexãõ, pode a couscteuela peree 
ber a diferença : na certeza genuina, percebe e atesta que vê real
mente a conformidade entre o que atirma do objeto e o que êle é, 
vê estar sendo determinada pelo objeto que se manifesta a ela; na 
certeza aparente, pelo contrário, percebe e atesta que não vê esta 
conformidade, que não se dá esta determinação e manifestaÇão do 
objeto (n.0 21) . 

A C e r t e z a é pois a firmeza da adesllo da inteUg�ncia 
ao seu objeto, a verdade, sem temor de estar errando. 

14. Graus Intensivos de cel'teza. - A certeza, que é uma 
qualidade do ato da Inteligência, deve sempre excluir a dúvida, 

mas a firmeza da adesão pode admitir graus tntenstvos, :estes 
graus sâo proporcionados: ao grau de inteligência de cada um, 
às faculdades mais ou menos bem dispostas, aos há.bltos adqui
ridos, à maior ou menor evidência dos motivos; - também 
ao grau de lntellglbUidade do objeto, proveniente da sua maior 
ou menor entidade e mutab111dade. Por isso não se deve exigir 
no conhecimento dos vários objetos a mesma espécie de certeza. 

15. Várias espécies de Certeza. - Como a certeza supõe 
alguma necessidade do objeto, e a firmeza da adesão é causa
da por esta necessidade e lhe é proporcionada, além dos 
graus intensivos podemos ter certezas e s s e n c t a z m e n t e 
d tI e r e n t e s, segundo as necessidades essencialmente dife
rentes dos vários objetos. 

Com efeito, esta necessidade consiste na conex4o que, no 
juizo certo, existe entre o sujeito e o predicado que se afirma 
dêle. - Ora esta conexâo pode ter um trlplice fundamento. 

1) A e s s � n c t a mesma das coisas consideradas e m 
s i - m  e s m a s: isto acontece quando o predicado faz parte da 
essência do sujeito ou é uma propriedade necessà.rlamente 
resultante desta essência. Ex., o homem é racional, o homem 
é capaz de progresso, o todo é maior do que uma das suas 
partes, etc .... De um modo geral gozam desta certeza os pri
meiros prlncipios e todas as conclusões anallticas. Esta neces
sidade é absoluta, sem exceção posslvel. Gera pois uma certeza 
aboZuta, 1 o r m a l e m a t e r i a l m e n t e m e t a 1 i s t c a, 
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Há também a necessidade r e d u  t �v a à metafisica : 
a) quando a conexão provém da constância das leis fisicas 

ou morais, consideradas em st-mesmas e na sua generalidade. Ex. : 
geralmente falando o fogo queima, os corpos deixados a si mesmos 
Mem, as mies amam seus tDhOB . . . , potque, embora nie se tiMe 
da essência mesma dos seres e absolutamente falando estas leis 
tivessem podido ser diferentes, contudo, posta a existência cUste 
universo asstm ordenado, 6 metaflslcamente necessário que os seres 
estejam agindo, em geral, segundo suas propriedades naturais. Don
de nesta constância geral não há exceção possivel; 

b) quando a conexão, embora em s1 condicional, é conside
rada na supostçtio de ser vertjkada a condfçtio. Ex : êste fogo, se 
a lei flsica for aplicado., queimará; êste fogo, que de fato vejo quei
mar, queima; 

c) quando a conexão, embora em s1 condicional, é conside
rada em ctrcunst4ncfas nas quais se pode demonstrar que repugna 
metatisreamente a exceçllo. Ex. : quando um mUagre vie8se confir
mar um êrro : repugna metaflslcamente que Deus confirme um êrro 
com um mllagre. 

2) A const4ncfa e unflormtdade ewtente entre as 

c a u s a s n a t u r a t s e seus e 1 e 1.t o s, isto é, entre as leis 
fislcas e a sua aplicação nos casos particulares, em circuns
tâncias em que não há n e n h u m m o t! v o p o s H f v o para 
suspeitar e temer uma intervenção milagrosa de Deus. Ex.: êste 
fogo queimará, êste lápis suspenso na mão, deixado a si mesmo, 
cairã. Esta necessidade gera a certeza 1 í s t c a. 

3) A const4ncta e untlormfdade existente entre as 

z e f s m o r a f s (= modos naturais de agir do ser inteligente 
e livre, fundados na natureza e nas tendências do homem) e as 

suas a p Z t c a ç � e s aos casos particulares, em circunstAncias 
em que não há n e n hu m mo t h o p os tt t v o de temer 

uma exceção. Ex. : esta mãe ama seus filhos. - Esta necessi
dade gera certeza m o r a Z. 

(Na lf:tica, chama-se também certeza moral, a uma cer
teza "prudencial" e prAtica, obtida por meio de um principio 
1·enexo e necessâria para agir moralmente, mesmo quando não 
se pode conseguir a certeza especulativa.) 

16. Estas três certezas (metafislca, flslca e moral) são essen
cfalmente diferentes, porque a conexão existente entre o sujeito e 
o predicado, na certeza metafislca, não admite absolutamente ne
nhuma exceção; na certeza fislca, admite exceção, mas só por parte 
de Deus no mUagre; na certeza moral, admite exceção também 
por parte do homem. 

As certezas tísrea e moral são v e r d a  d e  f r a s  certezas, pois 
nelas o temor racional e prudente de l.IJnP. exceção fica sempre 
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excluido com evidência não metafisica, mas fislca ou moral, funda
da precisamente como dissemos, na constância das leis fislcas e 
morais, cuja exceção não se pode prudentemente temer quando não 
há motivo positivo para Isso. E o temor reconhecido como impru
de��te e trraclona1 não Impede a firmeza da adesão requerida no 
juizo certo. 

Só haverá realmente certeza, quando fôr certo que a exceção 
- em s1 possivel, porque não contraditória - no caso particular 
considerado não se dará. Acontece Isso, de fato, em Inúmeros casos 
da vida quotidiana, em que aderimos com firmeza e sem temor 
nenhum, porque vemos não existir motivo ou razão suficiente para 
deixar a lei de ter a sua apllcação. Quem, por ex. ,  duvida que 
pondo o dedo no fogo queimará ? que largando um objeto êle cairá ? 

Porém o grau desta firmeza é menor na certeza moral do 
que nas duas outras, e é menor na fislca do que na metafislca, 
que é a maior das certezas de ordem natural. - Além disso em cada 
uma destas três ordens de certeza pode haver graus Intensivos, como 
vimos no n.o 14. - Nenhuma das três certezas pode estar com o 
falso; mas esta exclusão do falso, fundada na firmeza da adesão 
que é proporcionada às várias necessidades <metafisica, fisica ou 
moral), será também diversa nas três certezas. (10) 

ARTIGO TERCEIRO 

DO CRIT.Ii:RIO DA CERTEZA E DA VERDADE 

1"'. Como vimos, o motivo e a causa da certeza legitima é a 

necessidade do objeto, isto é, a conexAo necessária que Itga o 
predicado ao sujeito no juizo certo. A que condição deve e 
basta satisfazer esta conexê.o para que de fato ela po1�sa deter
minar a adesA.o firme da intellgência e excluir o temor de 
errar? - Em outras palavras, qual é a CONDIÇAO (o sinal) 
últtma, untversal, objettva, n e c � 8 s á r t a e 8 u 1 t c t e n t e, 

preenchida a qual podemos estar legitimamente certos de 
termos atingido a verdade e excluido o êrro? 

Esta condlçA.o é chamada "crttérlo", porque nos permite 
distinguir a verdade do êrro, a verdadeira certeza legitima e 
objetiva da meramente subjetiva e estimada tal sem o ser de 
fato, pois a certeza nA.o é legitima senA.o quando é determi
nada, nA.o por uma impressA.o afetiva, caprichosa e individual, 
mas por um motivo proveniente do objeto e que possa servir 

(10) Ofr. MORANDINI, obra clt., p. 313-4, e a soluçAo das objeções, 
pp. 316-319. 
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para todos os que puderem alcançá-lo. Esta nondiçAo é a 
EVID:ti:NCIA. 

18 . NoçÃo DE Evm!NCIA. - lfl evidente o que aparece mani
festatnente, o que nlo pode nlo ser ·ttet;e. A e'Widêaela é eaae:D· 
cialmente "objetiva"; pois é uma propriedade dn objeto, pela 
qual êle se torna manifesto, se faz ver à intelf.stência de tal 
mod.o que esta nAo pode deixar de aprovar. 

A evidência é a tnteligtbflidade do objeto, 1. é, a necess4-
rta cone:tilo entre o sujeito e o predicado de um j u.tzo, enquanto 
manifestada 4 tnteztg�ncfa e percebtda por ela. Esta inteliglbl
lldade prov�m da entidade e da proporçlio do ol>j eto com a 
capacidade da Inteligência. ( 1 1 ) . 

19 . DIVISÃO DA EVIDiNCIA. - A evidência pode SP.r : 

i n  t r t n s e c a, quando a conexão entre o sujeito e o 
predicado é percebida em si-mesma : o u sem intermediário, 
quer pela experiência concreta, quer pela simples ané.lise com
parativa do sujeito e do predicado (Evidência imediata) -
o u por melo do racioclnlo, que torna manifesta a relaçâo de 
conseqüência necessária existente entre esta conexa.n e os pri
meiros princlpios evidentes da razâo (Evidência medtata) ;  

e x  t r i n  s e c a, quando a conexAo entre o sujeito e o 
predicado nâo é percebida em si-mesma e permanece inevi
dente, mas é tornada racionalmente crtvel pela evidência que 
temos da autoridade (ciência e veracidade) de uma testemu
nha, a qual, em dltlma análise, vê esta intrtnseca conexlio e 
nO-la afirma. 

I. A Evldênela I n  t r f n s e  e a ê critério da eerteza. 

20 . Para demonstrá-lo basta demonstrar que a evidência 
intrlnseca é a condição suficiente e necessária da adelilâo firme 
e da exclusAo do êrro e do mêdo da contraditória. 

1 )  lf: condiçAo s u f i  c t e n t e. 

I ARG. - A evidência intrlnseca necessita a inteligência a 
dar a sua adesão, pois : 

(11) Como o objeto da inteligência é o "ser", a evidência intelec
tual nada mais é do que a entidade mesma que constitui o conteúdo do 
ser, na -medida em que- esta entidade se manifesta 1\ inteligência e 6 
c:omoreendida 110r ela. 
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a) ter evidência intrínseca é, para a inteligência, ter o 

obJeto adequadamente proposto e manifestado; se neste caso 

ela nllo agisse e nllo desse a sua adesD.o, na.o seria mais potên

cia (faculdade, poder) cognitiva, mas impotência, como os olhos 

que diante do objeto eelerill9 adequadamente presente na.o 

vissem nAo seriam potência visiva; 

b) ter evidência intrínseca consiste em ver a conexA.o 
entre o sujeito e o predicado; mas ter esta visão é precisa
mente o ato de julgar, isto é, é afirmar o predicado do sujeito ; 
logo a intellgência na.o pode deixar de dar a sua adesão, quando 
tem evidência intrtnseca do objeto. 

c) lf: precisamente o que significamos quando dizemos 
" obrigado" pela evidência, " ceder" à evidência. E é por isso 

que consideramos como mentiroso alguém que surpreendemos 
falando contràrtamente a uma evidência que sabemos que 
êle possui. 

Ora a intellgência nn.o pode ser necessitada pelo falso, 
pois : só o que é e tem entidade pode tornar-se manifesto e 
evidente, pode ser percebido e assim agir numa faculdade 
cognoscitiva ; o que não é, não pode ; ora o falso na.o é, na.o tem 
entidade, não existe, é o nada; logo o falso na.o pode tornar-se 
evidente, na.o pode ser percebido nem pode agir numa faculdade 

cognoàcltiva e, por conseguinte, na.o pode necessitar a inteli
gência a dar-lhe adesA.o. 

Logo todo juizo que a intellgência faz, movida pela evi
dência lntrlnseca, é necessàriamente verdadeiro. 

II ARG. - Possuir uma verdade é saber que se afirma do 
objeto o que êle é. - Ora quando possui a evidência lntrtnseca 

- que é a manifestação do objeto em si-mesmo feita à lnte
llgência e conhecida por ela - a inteligência sabe que está 
afirmando do objeto o que êle é, pois sabe que afirma preci
samente aquilo que êste objeto lhe manifesta do que êle é em 
si-mesmo. - Logo em todo juizo intrinsecamente evidente a 
lntellgência, sabendo que afirma do objeto o que êle é, sabe 
que possui a verdade. Constatamos assim que a evidência, por 
sua natureza, está unida de um modo indissohlvel à verdade e 
se identlflca. com ela. 

Donde a evidência lntrfnseca é condição suficiente da 
adesAo firme e da exclusA.o do êrro. 
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2) lt condiçQo n e c e s s á r i a. 

ARG. - A inteligência, como qualquer faculdade cognitiva, 

na.o pode ser determinada ao seu ato e a dar uma adesa.o firme 

que exalua e temer pi"ttdefttle de errar, senlo pelo se11 ob!eto 
adequadamente proposto e presente a ela. - ora ser o objeto 

adequadamente proposto e presente a uma faculdade cognitiva 

ê ser-lhe manifesto e evidente em si-mesmo. - Logo a evidên

cia intrtnseca do objeto é condiça.o necessária para determinar 

a adesa.o firme e a exclusa.o do êrro. 

De resto, basta refletir sObre as afirmações certas que 

fazemos, para ver que na.o nos sentimos constrangidos a admi

ti-las sena.o quando vemos a conexa.o entre o sujeito e o predi

cado, Isto é, quando possuimos a evidência intrínseca. lt por 

Isso também que, quando queremos que alguém admita uma 

afirmação com adesa.o firme, procuramos tornar-lhe evidente 

esta conexa.o. 

Logo a evidência intrínseca, condiçAo suficiente e neces
sária da adesão firme e da exclusão do êrro, é critério da certeza. 

Nem se pode pretender fr!.ais do que a evtdencta para 

estarmos certos de afirmar o que realmente é. 1t necessária a 

luz para conhecer e distinguir cOres; quando porém elas apa

recem manifestamente e existem olhos aptos para ver, a visâo 

das cOres se dá de um modo infalivel. Assim é também da 

evidência intelectual. Todas as demonstrações e explicações têm 

por fim único esclarecer o que não é ainda manifesto, apelando 

para o que já é manifesto: o que não é evidente deve ser torna

do evidente por melo da luz que deriva do que é evidente, o 

na.o-evidente precisa de legltlmaça.o e de j ustificação ; o evi

dente, pelo contrário, é legitlmaçâo a si-mesmo. - O êrro e as 

llusões sâo possiveis sOmente enquanto a inteUgência julga, sem 

motivo suficiente, que o objeto lhe é manifesto e dá a sua adesâo 

sob o influxo da vontade que faz precipitar o julgamento antes 

de suficiente indagação. Mas se o êrro e as llusões entanto sa.o 

possiveis enquanto a inteligência julga como evidente o que 

nâo o é, é sinal de que a evidência, enquanto tal, é o critério 

infal1vel para termos certeza de alguma coisa. Será fácll perce
ber que temos realmente eVidência quando o objeto fOr simplt

cisslmo, será cada vez menos fácll à mecUda que aumentar a 



CRrriRIO DA VERDADE 19 

complexidade do objeto ou a intellgêncla, por preconceitos já 
admitidos, estiver menos apta para colhêr a evidência. (12) 

Todos, em qualquer sistema, devem admtttr a evidência 
CODio cilttrle Ela verdade E de tato. todos a admttem e pressu
plJem como última justificativa do valor das suas aflririaçoêS: 
do contrârio, seriam afirmações arbltrârlas. Todos os critérios 
de ordem alógica, ou de ordem prl1tica, ou recorrendo à autori
dade divina ou do gênero humano, que os vários sistemas apre
sentaram, não têm valor nenhum como critério senão pressu
pondo a evidência e nela se firmando. (13) 

"Ou se nega qualquer valor ao conhecimento reduzindo-o a 
um ato arbitrário, ou se supõe sempre poder fundamenté.-lo sôbre 
uin v e r, sõbre uma evidência . Refilta-se : quando afirmamos uma 
coisa qualquer, como é que podemos justificar o valor da nossa 
afirmação senão na base de um v e r  q u e  a c o t s a  é a s s i m ? 
Ou afirmo eu uma coisa porque vejo que ela é assim, ou senão a 
minha afirmação é um ato arbitrário sem motivo algum para se 
impor a outros . Mesmo quem afirma : c o n h e c e r é c r t a  r, en
tanto pode dar valor à sua afirmação, enquanto pretenda reduzi
la a um ver que é efetivamente assim; senão, se me dissesse : "Afir
mo que conhecer é criar, porque me agrada afirmar isso", a sua 
afirmação perderia sem mais qualquer valor. De fato, todos os 
idealistas pretenderam sempre, como allás deve pretender qualquer 
pessoa séria, que as suas teorias se pudessem justificar com a evi
dência . Ao construir a sua teoria da sintese a p r f o r t, Kant 
pretende ver e nos fazer ver que a atividade do espfrlto humano 
procede precisamente dêsse modo; o relativista, ao afirmar que não 
existe verdade absoluta, pretende ver que as coisas são precisamente 
asslm, senão a sua teoria jé. não seria uma teoria, mas um ato ar
bitré.rlo" .  

''Não pode existir outro critério primeiro e fundamental da 
verdade; e sõbre a evidência deve firmar-se quem quer que pre
tenda exprtmlr uma afirmação que tenha valor, mesmo se esta 
afirmação fõsse uma critica dos conceitos tradicionais de verdade 
e de evidência . Porque o autor desta critica não poderia pretender 
ser tomado a sério, senão dissesse v e r e não procurasse f a 2 e r 
v e r que a verdade e a evidência são outra coisa diversa da que eu 
digo, que as c o f s a s e x  f s t e m  de um modo diferente do que eu 
digo . A verdade e a evidência são pois realidades que não se podem 
negar sem com isso mesmo pressupô-las e aflrmâ-las" . VANNI-Ro

VIom, Elementt dt Ftlosotta, Vol . I, pp. 121-2 e 157 . 

(12) Cfr. OIACON B. J., Le Grandt Test del Tomfsmo, 2.• edtç. 
pp. 102-104, MarzorRtl, Mllano, 1948. 

(13) Cfr. MoRANDINI, obra clt., pp. 240-245, com a soluçlo das 
objeções. 
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Conhecer é, pois, fundamentalmente ver, descobrir que 
li coisa é assim e não de outro modo: nisso consiste a evidência 
objetiva, critério da verdade. 

O erro, pelo contráilo, é pensar ver; é aflrmaçaõ de um 

nflo-vtsto. JJ: posstvel, porque raras vêzes o conhecimento é um 

ver �mediato; quase todas as nossas afirmações sâo fruto de 
processo argumentativo, mais ou menos complexo, no qual é 
poss1vel Insinuar-se o êrro, afirmando, por inadvertência ou 
precipltaçlio, algo de "nâo-VIsto". Mas é também possivel a 
verlflcaçâo, refazendo com atençâo o caminho percorrido, até 
chegar a um conhecimento Imediato (primeiros principlos) .  

Onde eneontra a Inteligência e sabe que p09SDi reabnente 
esta, evldêneia intrinseea ? 

21 . De um modo tmplfctto e concomttante (in actu e:ter
ctto), no ato mesmo do juizo (ns. 5, 36 e 37) .  

De um modo ezpltctto (tn actu s1.gnato) ,  prestando aten
çâo ao que a consciência nos atesta, porque é à t f e r e n t e  o 
modo de ter consct�ncta de um jutzo objettvamente certo e de 
um jutzo erróneo. - No 1.o caso, a consciência percebe e atesta 
que vê realmente a conformidade entre o que afirma do objeto 
c o que êle é, porque percebe a manlfestaçâo ( a  evidência) do 
objeto, Isto é, percebe que "o objeto está em si mesmo como 
é a forma que dêle colheu". (S. Toms, I, q. 16, a. 2)  - No 2.o 

caso, pelo contrário, a consciência, contanto que lhe preste
mos a devida atenção, atesta que nA.o vê esta conformidade, 
porque percebe que nâo há evidência e manlfestaçâo do objeto, 
donde nem apreensâo nêlo da qualidade que no juizo lhe é 
atrlbulda. (14) . 

Para percebermos esta diferença basta refletir, por ex., 
sObre as seguintes afirmações: o todo é maior do que uma das 
suas partes, a multlpllcaçl.o de potências da mesma base se 
obtém somando os expoentes; e sObre estas outras: o número 
das estrêlas é par, o homem é um quadrúpede . . .  

22 . Mas na.o acontece errarmos com a plena convicçâo de 
estarmos certos'/ - Acontece sim, mas porque julgamos com 
precipitaçâo, sob o tntlu:to da vontade movida por uma das 
causas de êrro apontadas no n. 1 1 ;  ou porque afirmamos uma 

(14) Ofr. BOYER, Cursus Phflosophfae, Vol. I, pp, 200-1. 
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conclusA.o tendo evidência do nexo entre as premissas, mas nA.o 
destas premissas em si-mesmas. 

Como a nossa inteligência é limitada e muitos objetos 

ale ei:Nie�uros e complexos. não chegamos s e m  p r e à certeza 
e.cêrca de tudo e hé. multas ocasiões de cafr em erro. Pmént 
podemos sempre evitar esta queda: a) procedendo prudente

mente no controlar as várias notas de compreensA.o introdu
zidas na formação das idéias, a comparação do predicado com 
o sujeito nos juizos, o nexo entre as premissas e a conclusão 
nos raclocinlos; b) abstendo-nos de dar adescZo ttrme antes de 
tf'rmos verlflcado que possuímos a evidência objetiva e nA.o 
apenas uma simples aparência subjetiva de evidência. li: preci
samente para factutar êste trabalho de análise e de síntese que 
e lógica multiplicou suas regras sObre o juizo, o raclocinlo, os 
métodos e as operações do espfrlto. Nem é culpa da evidência, 
se nA.o ficamos sempre no caminho reto (15) . A evidência obje
tiva permanece sempre o critério 

tnjaltvel, pois onde há. evidência nâo pode haver falsidade; 
universal, pois sem ela a intellgêncla não dá adesA.o certa; 
úZttmo, pois quando a luz mesma da verdade se manifesta, 

nA.o se requer outra luz para ver e estar certo de 
possuir a verdade. 

23 . Se dermos ao critério o sentido, nli.o mais de condlçA.o 
mas de MEIO, de INSTRUMENTO INTERMEDIARIO para chegar 
â certeza e discernir o verdadeiro do falso, deve-se dizer que: 

a) nas proposições que nos scZo evtdentes por st mesmas 

(per se notae quoad nos), nâo há necessidade de melo algum, 
precisamente porque por si mesmas já. nos sâo imediatamente 
evidentes: ou pela simples anãllse comparativa do sujeito e do 
predicado, ou pelos dados da experiência; 

b) nas proposições que ncZo nos scZo tmedtatamente evi

dentes (non per se notae, saltem quoad nos), o meio instrumen
tal de tom·á-las evidentes é o Ractoctnto, que d e m o n s t r a r á 

e. necessãrla conexA.o destas proposições com princípios Jã evi
dentes, de tal modo que negá-las seria negar êstes princípios. 
Como, em boa conseqüência, do verdadeiro nli.o se tira senA.o 

(16) Cfr. FARoES, La crise ele la CerUtude, pp. 322-328. A garantia 
lnfallvel do noaso conhecimento nAo é a evidência. chamada mbfetiva, 
1. é, um eata.do psicológico de "oplnlAo fmperturbada" devido a precon
ceitos ou tgnorA.ncla.; mas é a evidência obfettva, a qual vé que a. realida
de é assim e nAo de outro modo. 
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o verdadeiro (porque o verdadeiro nA.o contém o falso) , a ver
dade destas proposiçOes é assim garantida pela verdade dos 
principios. 

�te11 pÃII.ca1pl98 81.9 98 .Pr•111s•rea Pr•.a-•911 leia do ser e 
da razA.o, e em 'llltlma ané.llse o primeiro de todos, que é o 
Principio de Contradiçflo. SA.o tA.o evidentes que nA.o podemos 
sinceramente deixar de afirmé.-los, nA.o por uma cega necessi
dade subjetiva, mas porque vemos positivamente o motivo da 
certeza da nossa afirmaçip: a natureza çlo ser que · exclui o 
nl1o-ser, como melhor veremos ap tratar ex-professo do valor 
dos primeiros principios. 

Donde em 'llltlma ané.llse, o critério da yerdade é a neces
sidade do ser, o qual - sendo o que é e nA.o juntamente outra 
coisa - se manifesta e se impõe à. nossa intellgência e a deter
mina a aflrmé.-lo como é e·  nA.o de outro modo. A evidência é 
pois a visflo do ser. E a afirmaçâo que então fazemos do que 
vemos nêle é infallvel e firme, excluindo o temor de errar, em 
fOrça do principio de contradiçA.o: êste ser na.o pode ser o que é 
e vejo que é e ao mesmo tempo ser outra coisa. - A verdade 
lógica segundo a qual julgamos acêrca das conclusões é a verda
de dos primeiros principios; a verdade segundo a qual julgamos 
acêrca de tudo é a verdade do primeiro principio (o de contra
diçA.o) ,  que implicitamente é afirmada em todo juizo. "Mas o 
mesmo é düer que julgamos tudo à luz do pnmeiro principio, 

e dizer que julgamos por causa de alguma necessidade do objeto 
manifestada à mente." (MORANDINI, obra ctt., p. 244.) 

H. A Evidência t: x t r i n  se e a é crUérlo de certeza. 

24 .  Hé. muitas verdades das quais não podemos alcançar 
evidência intrinseca, p(:)rque nl\o podemos perceber diretamente 
o conteúdo da afirbla9�. · como por ex., os fatos históricos aos 
quais nl.o assistlmos, as verdades que superam o alcance da 
nossa razio (os misténos sobrenaturais) .  Mesmo nestes casos 
podemos chegar à. certeza legitima. 

J1: necessé.rio porém que a nossa falta de evidência intrin
seca seja suprida por outra evidência, a qual, embora nA.o nos 
torne a verdade evidente em si-mesma, contudo nos dê uDi 
motivo para julgarmos racionalmente que é de tato uma ver
dade, e assiD1 podermos excluir o temor prudente de errar e dar 
a adesl.o firme. - Esta outra evidência é chamada 



�:ctrtnseca, porque nAo faz ver a verdade em si mesma; 
d.e credtbtudade, porque torna a verdade "evidentemente 

crtvel". 

Ela consiste em ver a autoridade de uma. testemunha 

que afirma aquela verdade. Esta autoildade ee&sta dt 
ct�ncta = saber, ter evidência da verdade que afirma, 

na.o se enganar; 

veracidade = na.o mentir, na.o nos enganar. 

Que esta evidência extr1nseca baste para podermos ter 
certeza legitima, consta fàcllmente pelo seguinte raclocinlo 
�vidente: 

o que uma testemunha ciente e veraz (= sabe o que 
diz e diz o que sabe; não se engana, nem me engana) afirma, 
ê verdadeiro. 

Ora, tenho evidência ele que tal testemunha na sua afir
mação é ciente e veraz : nisto precisamente consiste ter evl
aência extrinseca. 

Logo esta sua. afirmação é certamente verdadeira. 
Por conseguinte posso l e g t t i  m a m e n t e, também eu, 

apesar de na.o ber evidência da afirmação em si-mesma, aderir 

a esta afirmação sem temor de errar, Isto é, aderir com certeza. 

Como um cego que sabe ela existência de um obstá.culo e o evita 
sem vê-lo, porque avisado por um gula que o vê e é fiel. 

No ato de fé há. uma evidência Indireta: vemos com olhos 
alheios, isto é, vemos que êstes olhos (os da testemunha) vêem, 
pois quem crê "non crederet ntst v i d e  r e t esse credendum" 

(S. ToMAs, II-II, q. 1, a 4, ad 2um) . - Donde o ato de fê, para 
ser legitimo, deve ser precedido por outro ato de evidência direta 
no qual vemos a autoridade da testemunha. E nisso está a 
ractonaltdade, a legtttmtdade cr1.ttca, do ato de fé. 

Como porém o ato de evidência da autoridade da. teste
munha e o ato de adesa.o ao fato ou à verdade atestada sAo 
dois atos com dois objetos absolutamente diversos, porquanto 
seja evidente a autoridade da testemunha, contudo permanece 
sempre na.o-evidente a verdade à qual se adere : esta torna-se 
evidentemente crtvel, nunca evidente em si-mesma. 

25 . Mas neste caso, o obj,eto, na.o sendo Intrinsecamente 
evidente, na.o pode necessitar fisicamente a intellgêncla a dar 
a sua adesa.o. Para determiná.-la a Isso é preciso o t n f l  u :c o 

d.a v o n t a  ct e. - �te lnfiuxo : 



-
'
é poS&ivel, porque o objeto da vontade é o bem; ora admitir 

uma coisa que sabe ser verdade é um bem para a lntellgêncla, pois 
o bem dela é possuir verdades; logo a vontade pode mover a inteli
gência a êste bem; 

� J�fHmo, l'Orqae o l!tfla:xo da vott,ade aie wlelea�a a. aa 
tureza da lntellgêncla, pois s6 lhe faz dar uma adesão proporcionada 
ao motivo, que no caso é suflclente para o ato certo . A Intervenção 
da vontade é necessé.rla não pelo fato de faltar algo à evidência 
de credlbllldade, mas pelo fato de não ser evidente em si-mesmo o 
próprio objeto que se crê . A vontade não supre a racionalldade do 
ato de fé; pelo contrário, sômente quando admitida esta racionall
dade, é que o ato de fé pode ser um bem to bem da lntellgência, 
que é a verdade) e por conseguinte ser racionalmente querido e 
procurado pela vontade, cujo objeto é só o bem; 

- poderá até ser obrtgat6rfo <necessidade moral) , se a tes
temunha tiver autoridade para nos obrigar a admitir o que afirma, 
como é o caso na fé sobrenatural, em que Deus revela umas verda
des e nos manda aceitá-las 

J!: precisamente porque a lntellgência não está necessitada 
fisicamente, mas aceita a revelação sob o Império da vontade, 
que o ato de fé é psicolOgicamente livre e por conseguinte meri
tório. Permanece livre, mesmo no caso em que a autorlrlade 
da testemunha fOsse conhecida de um modo que não deixasse 
absolutamente dúvida alguma, porque, mesmo então, a verdade 
fica ainda em si-mesma in-evidente, e o aderir a ela é sempre 
um bem finito, que deixa llvre o ato da vontade. (16)  

Do Testemunho Divino. 

26 . O Testemunho é o ato pelo qual a testemunha atesta 
a verdade ou de um fato (test. histórico) ou de uma doutrina 
(test. dognilitico) ;  pode ser dado ou por Deus (test. divino) ou 

por um homem (test. humano) ; é oral ou escrito (em documen
tos ou monumentos) .  

A Testemunha pode ser imediata ou medlata ; coeva ou 
remota. 

A Fé é a adesA.o da Inteligência dada a um fato ou a uma 
doutrina por causa da autoridade da testemunha. Será fé 
humana, se a testemunha fOr um homem; será fé divina, se a 
testemunha fOr Deus, mesmo quando se servir de intermedlã
rios humanos. 

Antes de fazer o ato de fé, é condição necessária ter 
evidência da autoridade da testemunha; mas o motivo jormaZ 

(16) 0. 0IACON, obra C,t,, pp. 241-3. 
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sbbi'e o �.�ual está. baseada a firmeza da adesâo é a autoridade 

mesma e na.o o conhecimento que dela temos. Donde esta 

firmeza será proporcionada à autoridade mesma e nâo ao noss'l 

conhecimento dela, como a intensidade de uma explosão é 
proporcionada à qualidade e qüantlttade do exf'lesl:>:e e nllo " 
Intensidade do fósforo que a provocou. 

Por Isso, quanto à firmeza da adesão, a certeza da fé 

sobrenatural supera toda e qualquer certeza de ordem natural· 

2'7 . Com efeito : o ato de fé sobrenatural é a adesa.o que 
damos, sob a moção da graça, a verdades reveladas por Deus, 
por causa da autoridade de Deus Revelante. Isto é, na fé nos 
baseamos na ciência e veracidade de Deus : cténcta que é tntt

ntta, tem Infinita evidência da verdade que nos revela, donde 
repugna Infinitamente que se engane; veracütade que também 

� tnttntta, donde é Infinitamente impossivel que nos engane. -
Pelo contrário, na certeza de ordem natural nos baseamos na 
fOrça e luz limitada da nossa inteligência, com a qual, com 
evi-dência finita, vemos os primeiros principios ou dêles dedu
zimos conclusões. - Ora é claro que uma ciência e veracidade 
Infinitas merecem mais crédito e fundamentam maior firmeza 
de adesa.o do que uma ciência finita. - Logo, no ato de fé sobre
natural, a firmeza de adesão é, de direito, maior do que a l'lrme
za de adesão em qualquer certua de ordem natural. 

Esta superioridade da fé sobrenatural é sOmente quanto 
tL firmeza de adesão e exclusa.o do êrro, não porém quanto à 
satisfaçã.o que tem a inteligência quando descansa na evidên
cia intrinseca da vel'dade, pois na fé esta evidência intrlnseca 
nã.o se dá. - Dai a possibilidade no crente, embora estej a firme 
na sua adesã.o, de desejar maior compreensão ou mesmo de 
duvidar. Pode porém racionalmente e deve afastar estas dúvi
das, porque sabe serem elas Imprudentes, pois são contrá
rias à lnfallb111dade de Deus revelante. (Cfr. S. ToMAs, De 

Verttate, q. 14, a. 1.)  

Do Testemunho humano. 

28 . Além do testemunho divino há também o testemunho 
humano, tão necessário para o desenvolvimento f1slco, Intelec
tual e moral do Individuo, para a vida em sociedade e mesmo 
para o progresso das ciências. 
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Mas, ao passo que no caso do testemunho divino a auto
t1dade de Deus atestante é imediatamente evidente, no caso do 
testemunho humano, pelo contré.rio, é preciso demonstrar a 
aute''"""' de& eu das tede:mmaluzs Esta demnnstracA,o, con
tràriamente ao que pretende o ceticismo histórico, é posstvel em 
certas ctrcunst4ncias em que ttca sendo eUmtnada a hipótese 
do êrro e da mentira, principalmente quando se dé. uma concor
dância constante entre vé.rias testemunhas de nacionalidades, 
condições, tendências e interêsses diferentes; ou quando, no 
caso de uma só testemunha, constar que ela esteve em circuns
tâncias favoré.vels para conhecer bem o fato e que não só na.o 
tinha motivo para mentir, mas antes tinha para na.o mentir. 
Pode-se enta.o obter certeza m or a l. (17) 

ARTIGO QUARTO 

DA CERTEZA NATURAL ESPONTANEA 

29 . Além da certeza cientfflca e filosófica, também a certe
za n a t u r a l, v u l g a r, e s p o n t 4 n e a, pode ser verdadeira 

e legtttma certeza, só acidentalmente diferente da ctenttjica e 

ttlosófica. (18) 

A certeza chamada v u l g a r e n a t u r a l é fruto, nâo 
do estudo e pesquisa metódica, mas da atividade espont4nea 
da lntellgêncla que vê os primeiros principlos de ordem espe
culativa e pré.tlca e algumas conclusões deduzidas dêles por 
raclocinio facUimo. - Esté. basea�a doe fato em motivo sólido 
e verdadeiro, mas dêsbe motivo na.o tem um tal conhecimento 
que lhe permitia sempre expllcé.-lo prontamente e defendê-lo 
resolvendo diretamente as objeções que se lhe possam opor. 

A certeza c t e n t t t t c a  e f t l o s ó t t c a  é fruto do 
estudo e da pesquisa, pela qual se obtêm um tal conhecimento 
da natureza e solidez do motivo que causou a ade>sio, que se 
sabe explicé.-lo, defendê-lo e resolver diretamente as objeções 
feitas contra êle. 

(17) Cfr. FORTUNA, obra ctt., pp. 346-9, com a soluçAo das objeç6es; 
BoYER, obra ctt., I vol., p. 219 e segs. : De Methodo Crittcae 'hfstoricae: 
SINIBALDI, Elementos de Ph!losophia, 4.a ediç., Roma, 1923, vol. I, pp. 244-248: 
Regras de Crfttca histórica geral. 

(18) Otr. FORTUNA, obra ctt., pp. 328-332. 
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Nos dois casos de certeza, espontânea e cientiftca, hâ 

evidência lntrlnseca, e quando se trata dos primeiros prlnclpios 

.esta evidência é imediata. Ora vimos (n. 20) que a evidência 

tntrlnseca é condição suficiente e necessária da certeza verda
deira e legitima. Logo também a eezteza es:peatARta 6, nAo 
uma credulidade cega, mas verdadeira e legitima certeza, que 
não precisa de ulterior justlflcação. 

Acêrca dos obj etos imediatamente evidentes por si-mes

mos a certeza que temos é espont4nea e natural, pois, então, a 
evidência necessita a inteUgência a dar a adesão Imediata
mente, sem precisar de meio intermediário nem de pesquisa 
alguma. 

30 . Portanto, a certeza espontânea e a científica t�m o 

mesmo motivo: a e v t d � n c i a i n t r f n s e c a; motivo que a 
pesquisa e reflexão clentiflca Iluminam sim, mas ntlo mudam. 
Donde a certeza clentiftca poderá ser ac1.dentalmente mats per

feita, mas nem por isso deixará a espontânea de ser verdadeira 
e legitima certeza. Pois é claro que se pode ter evidência de 
uma verdade sem contudo saber defendê-la resolvendo direta
mente as obj eções, porque para isso pode ser necessária muita 
ciência e pesquisa. 

Por conseguinte, para conservar legitimamente uma cer
teza basta excluir as objeções t n d t r e t a m e n t e, isto é, pelo 
fato de ver que são contrárias à verdade de que temos evidência 
e certeza: pois uma verdade não pode contra·dlzer outra ver
dade (princ. de contradiça.o) .  Assim, por ex., ninguém deixará 
deveras de ter certeza do principio de contradição, apesar de 
llli.o saber expO-lo e m  têrmos metafisicos e resolver os sofismas 
que se lhe possam opor. Assim também, nA.o deixamos de ter 
legitima certe21a de um teorema, por na.o saber resolver todos 
os problemas relacionados com êle ; nem pomos em dtlvida duas 
vei'dades demonstradas, pelo fato de na.o saber conciliá-las 
entre si : pois esta ignorância não infirma o valor da demons
traçA.o do teorema e das duas verdades. 

De resto, a certeza cientlflca se funda em última andlise 

numa certeza espont4nea sObre a qual reflete e pesquisa ; e 
também termina esta sua pesquisa num principio imediata
mente evidente, do qual temos uma certeza espontânea antes 
de qualquer pesquisa : senli.o nunca se poderia aeabar de pes
quisar e demonstrar. Donde, se a certeza espontânea nA.o fOsse 
legitima, nem a clentlfica o seria. 
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Além disso, que seria da sociedade humans . se a massa 
dos homens, à qual é impossível fazer pesquisas cientlf1cas e 
tllosóflcas, não pudessé ter certeza das verdades necessárias 
ê. vida flsica ou moral, como sejam a realidade çtêste mundo, 
E\ eXIstência de Dêus, a vida futura, a noçlõ de bem e de mãl, 
os primeiros princtpios da lei moral natural, etc . . . ? 

Anteriormente a qualquer pesquisa clentlflca ou reflexão 
filosófica e independentemente dela, todo e qualquer homem, 
pelo simples fato de ser racional e de pensar, está de posse de 
um certo conjunto <ie verdades de ordem ideal e real, cuJa 
certeza nll.o pode ser produzida nem destruída pela reflexll.o 
filosófica. - Relativamente a estas verdades, a filosofiA. só pode 
declará-las pela anállse, formulá-las cientificamente, coordené.
las e d-eduzir os corolário� nelas contl:los: é assim que a certeza 
e�pontànea e vulgar passa a ser cient1flca ou filosóficA, como 
veremos na refutação do Ceticismo. 
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31 . Problema é uma questão, proposta sob uma forma inter
rogativa (mesmo quando a resposta é tida como certa) , na qual 
perguntamos se um determinado predicado convém ov na.o a 
um sujeito. Ex., a alma humana é Imortal? 

P r o b l e m a c r f t t c o, na sua generalidade, é o pro
blema do valor do conhecimento humano, isto é, da aptidão da 
mente humana para chegar à verdade e a certezas objetivas, 
reconhecidas lógica e clentlficamente como tais. 

ORIGEM. - Do fato dos erros freqüentes e das discussões con
tinuas, em quase todos os assuntos, nasceu a questão c é t f c a : 
talvez não sejamos aptos para ter certeza . - Do fato da atividade 
do cognoscente em todo conhecimento nasceu a questão f d·e a l t s 
t a  : talvez o que conhecemos seja tão sômente um produto da nossa 
mente, e não os objetos como são em s1 mesmos . 

O problema suscitou lnterêsse na fllosofia grega desde o tempo 
dos SonaTAS, que, para poder defender qualquer causa, negaram 
houvesse uma norma absoluta e legítima do verdadeiro, do bem e 
do justo, reduzindo tudo a optni6es subjetivas . SÓCRATES, PLATÃO, e 
principalmente ARISTÓTELES combateram os sofistas e resolveram o 
problema critico . Solução que S .  AGOSTINHO defendeu contra os AcA
DiMicos e que, depois, S.  TOMÁS assumiu e aperfeiçoou, tratando do 
problema da verdade em vários lugares de suas obras. (19) 

O problema critico adquiriu modemamente grande importân
cia sob o influxo : a) de DESCARTES, que com o seu esfôrço para 
duyidar de tudo exagerou as posslbllldades do êrro e os obstáculos 
para a verdade; 

(19) Jl: pois uma lenda forjada pela caldnia ou pela tgnorAncla, 
Bflrmar que a Gnoseologla da Filosofia clâsslca, inspirada em Bro. ToMAs, 
nl!.o pASSa de dogmatismo "Ingênuo e acrftlco". Se por lnvestlgaçl!.o "crf
t.fca" se entE"nde <e nll.o se pode entender outra coisa) uma poslçl!.o que 
nl!.o admite nenhuma aflrmaçl!.o nl!.o legitimada e justificada perante as 
exigências d11 razão, a Gnoseologla tomista clâsslca aparece logo como nll.o 
ailmente s mais conforme com os dados espontA.neos da fenomenologia da 
consciência, mas também a mais justificada e legitimada pela razlo. 
C!r. GIACON, Le Grandt Tesf deZ Tomtsmo, pp. 110-111. - Leia-se OLOIATI, 
I l'one!Gmenti delta Filosofia claslica, pp. 36-46. 
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b) de KAHT, que com sua critica das nossas faculdades, da 
sua aptidão e llmltes, chegou a negar ao homem o conhecimento das 
"coisas em sl" (noumena) • 

Posição do Pro'blema CritJço e Método para. resolvê-lo. 

O Problema critico, tomado em toda a sua generalidade, 
enquanto inclui também a quest§.o primeira e fundamental 
na Critica, a saber: tem o homem aptidão para conhec(lr a 
verdade? 

- nAo é um pseudo-problema que ao ser formulado se 
destrói a si-mesmo, caindo na contradição; mas é um pro
blema propriamente dito, que o filósofo deve propor-se no Inicio 
da Critica; 

- nto é porém um problema no sentido estrito, cuja 
solução seja de fato Ignorada; mas um problema no sentido 
largo, pois a sua soluç§.o já é lmpllcltamente conhecida com 
certeza natural, legitima antes de qualquer pesquisa. 

Segue-se que o método para resolvê-lo nto pode consistir 
numa demonstraçto direta, partindo de uma dúvida universal 
(real ou metódica) acêrca da existência da verdade, do ser real, 
ou do nosso conhecimento da realidade, porque esta dúvida 
universal : é de tato lmposstvel, pois existe a certeza natural 
legitima acêrca de algumas verdades fundamentais a cuja luz 
julgamos de todas as outras; é metódtcamente tnepta, pois 
sem alguma certeza Inicial fica logicamente lmpossivel sair 
da ddvlda. 

O dnlco método, lOgicamente apto, de uma Critica cten

ttttea só pode consistir numa análtse declarativa que nos faça 
re-conhecer explicitamente a legitimidade das verdades e dos 
processos do conhecimento, já habitual e lmpllcltamente conhe
cidos como válidos pela certeza natural imediata (= Critica 
natural) .  Donde o problema critico fica vàlldamente resol
vido: de um modo tmplictto e atnda contuso, pela critica natu
l'al, desde o primeiro juizo verdadeiro que pronunciamos; P. 
depQls, de um modo expltctto e dtsttnto, pela análise metódica 
da critica ctenttttca. A critica humana fica pois Integrada pelo 
mdtuo auxlllo da critica natural e da critica clentlflca :  rejeitar 
a primeira é contradizer-se e é tornar tmpossivel a segunda, 
como melhor aparecerá no desenvolvimento do tratado. {20) 

(20) Cfr. Moa.moiNI, obra ctt., pp. 6-60, onde o problema critico e 
o método para resolvê-lo se &chf!.m qrêglamente expostos. 
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Quest6es contidas no problema crftleo. 

32. 1) Chega de fato o homem a ter conhecimento certo? 
-;.. Nega-o o Ceticismo; afirma-o o Dogmattsmo. 

2) suoosta a verdade do Dogmatismo, chega o homem 

a conhecer objetos distintos do atõ meSmo· c:lo conheelmeat9? 
� Nega-o o Idealismo; afirma-o o ReaZtsmo. 

3) Suposta a verdade do Realismo, chega o homem a 
conhecer nas coisas algo mais do que as suas aparências sensi
veis? Chega a conhecer idéias e princfpios objetivos universais? 
...:... Nega-o· o Empirismo ; afirma-o o Intelectualismo. 

4) Qual é o processo do conhecimento humano? (aspec
to psicológico) . 

5) Quais os meios, as condições, os limites do conheci
mento humano certo? 

Responderemos brevemente a estas questões, seguindo os 
princfpios que SANTO TOMÁS recebeu de PLATÃO, ARISTÓTELES, 

S. AGOSTINHO e que êle mesmo desenvolveu e ilustrou, princi
}Jalmente nas suas "Quaestiones de Verttate". (21) 

ARTIGO PRIMEIRO 

DA EXIST:mNCIA DA CERTEZA HUMANA 

33 . Os diversos estados posslveis da mente em relaçA.o à 
v�rdade, que expusemos nas "Noções Preliminares", sA.o reais 
ou simples hipóteses? Quanto aos estados de ignorância, de 
dúvida e de êrro, é evidente que sA.o reais. Mas quanto ao estado 
dE certeza legitima, pode o homem alcançá.-lo? alcança-o de 
fato? :S:: o que o Ceticismo nega e o Dogmatismo afirma. (22) 

O CETICISMO u n 1. v e r s a l, strtcto sensu, nA.o ataca tal 
ou tal verdade determinada, mas os instrumentos mesmos do 
conhecimento, as faculdades cognoscitivas e a razA.o, pondo 

(21) crr. BoYEa, obra cit., I, pp. 170-l'll. 

(22) Por Dogmatismo (de "dóqueo", estou persuadido) entende-se 
ê.s vêzes a. afirmação de uma certeza. sem justificativa. suficiente, donde 
crltlca.mente 1legltlma : é o Dogmatismo exagerado, em oposição a.o Critl
ctsmo. - Ma.s quando a afirmação é objetiva. e criticamente justificada, é 
Dogma.tlsmo moderado, que coincide com o verdadeiro e genulno Critlclsmo 
e se opõe a.o ceticismo e ao crltlclsmo exa.gera.do. :11: elo Dogma.tlsmo mode
ra.do que fa.lamos na tese. 
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em dt\vida a sua capacidade de conhecer com certeza. Donde 
pretende que nA.o podemos estar certos de nada e que, por 

conseguinte, devemos suspender qualquer assentimento da lnte

llgência (-epoché), duvidando universalmente de tudo. 

Num sentido largo e impróprio, cbama-se às vêzes de 

Ceticismo a qualquer doutrina que restringe demais o valor da 
nossa lntellgêncla e lhe nega o conhecimento de determinado 
grupo de verdades, como o Idealismo, o positivismo, o empiris
mo, o raclonallsmo ... 

Duvidam alguns que haja havido verdadeiros céticos 
universais. Apresentam-se como tais: 

Na Antiguidade : PYRmo e seus dlsclpulos (IV séc. a. C.) : 

duvidam do que sejam as coisas em s1 mesmas. - ARCESILAS e CAR
NiADES · méc!la. e n'lva Acadexr.la, m séc. a. C'.) não negam a 

exlstên·•la (f.a verdade, mas a con.,.lderam ln<'ompreen!llvel conten

tam-lie com probabUII!ades, para na ••Ida p:-áttc a  não ter que sus

pender todo juizo. ENESmDio (I séc. a. C.) ,  AoRIPA <I séc. p. C.) , 
auras EMP:bucos • II  séc p C.) admitem as aparências das coisas, 

duvidando porém se as cr:-lsas são ou não <'orno aparecem· conten
ta.rr.-se com estas aparências, de·,ldas a uma tendência natu.ral da 
nossa estrutura psl<'.ológlca e necessárias para a vida prática . 

Modemamente, aderiram ao ceticismo : no séc. XVI, MoNTAI
ONE, CliARRON, SANCHEZ; - no séc. XVIII, LA MOTRE, HUET, PASCAL; 
no séc. XIX, Jotii'FROY, GoBLOT - Multo afins ao ceticismo e 
reduzlvels a êle são o 8ub1ettvismo, o Idealismo, o Emptrtsmo . . .  

E m r e s u m o, o Ceticismo aceita o fato de afirmarmos 

e admitirmos, de certo modo espontA.neo e necessé.rlo, multas 
verda.des como certas; mas atribui a necessidade destas aflr

maçDes a uma tendência cega, puramente subjetiva, prove

niente da nossa estrutura psicológica e a motivos de ordem 

p�é.tlca, negando que possamos ter mottvos de ordem Intelec

tual, l ó g t c a m e n t e s u f t c t e n t e s, para percebermos cla
ramente que o perigo do êrro é excluldo, 1. é, nega que possamos 

ter certezas lógtcamente legtttmas, o que equivale a considerar 

tudo como Incerto. 

34 O DOGMATISMO, pelo contrário, afirma a existência 
no homem de certezas legtttmas, na.o só pstcológtcamente, mas 
também Zógtc:amente, I. é, baseadas em motivos de ordem 
t n t e l e c t u a l; legitimidade IOglca já. conhecida lmpUclta
mente, "tn actu exercito", em qualquer jufzo direto, antes de 

qualquer crltlca ou pesquisa, e que se torna conhecida expztctta
mente, "tn actu stgnato", e ctenttttcamente do seguinte modo : 
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analisando os dados que a consciência conhece e nos 

refere direta e imediatamente acêrca dos nossos atos (pensar, 

duvidar, assentir, existir, querer . . .  ) - dados que todos admi

tem mesmo os céticos, ao menos como fenômenos e certezas 

subjetivas constata-se 

a) que possutmos certezas já conhecidas como lógica

mente legttimas antes da análise : por ex., acêrca do ser, da 

própria existência, dos primeiros princlpios, como o principio 

de contradiça.o . . .  ; 

b) que, ao conhecer estas certezas, conhecemos junta
mente de um modo impUcito, em fOrça daquela reflexão total 
da inteligência sObre si mesma que se dá em todo juizo certo 
mesmo direto, a aptidtlo da nossa inteztg�ncia em se conformar 

com o objeto, 1. é, em conhecer o que é, a verdade; 

c) que, por conseguinte, a dúvida universal só pode 

ser ilusória e que o Ceticismo é uma impossibilidade e uma 
contradiçtlo. 

Donde refuta-se o Cético fazendo-o constatar "in actu 
signato", explicitamente, as certezas lôgicamente legitimas que 
a sua posição contém e que êle de fato já  admitia sem reparar 
nisso, convencendo-o assim de que a sua dúvida só ilusoria

mente era universal. 

TESE I - Como n homem, natural e espontAneamente, 
antes de qualquer reflexão ou pesquisa filosófica, conhece 
várias verdades bnediatas com certeza logicamente legitima, 
e conhecendo-as conhece juntamente a aptidão da inteli
gência para a verdade, a dúvida universal do ceticismo: con
siderada como fato é fisicamente impossivel, oonsiderada 
como doutrina envolve uma contradição patente. 

Prenoções. 

35 . 1 )  R e / l  e :t il  o (de re-tlectere, tornar a voltar sObre) , 
em sentido geral, é uma volta do conhecedor sObre uma coisa 
conhecida. 

A reflexA.o é t o t a l  (completa) ,  quando do objeto, co
nhecido como é, a faculdade se volta para sl m-esma atingindo 
seu próprio ato e sua própria natureza de faculdade cognitiva : 
assim, a que se dá no ato do juizo e da autoconsciêncla; senão 
é p a r c i a l (incompleta) : assim, a que se dá nos sentidos. 
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A reflexA.o é n a t tt r a Z, quando provém da natureza 
mesma da faculdade cognitiva e de seus atos : assim, a que se 
c!á no ato do juizo certo, no qual, para conhecer um objeto, a 
lnteltflência deve necessãttamente conhecer também a confor
midade do seu ato com o objeto e a sua própria natureza 
cognitiva. - :S: a r t i f t c i a l, ctenttttca ou filosófica, quando 
é feita por estudos e pesquisas metódicas : assim, a que estamos 
fazendo na soluçAo do problema critico. 

2) J tt t z o é o ato no qual a Inteligência, conhecendo, 
afirma ou nega alguma forma (qualldlllde, entidade) ,  slgnlfl
cada pelo predicado, de um ser significado pelo sujeito da 
proposlçA.o. 

:S: d t r e t o o j uizo no qual simplesmente j ulgamos a 
realidade : ex. : Pedro é homem; - é  reflexo o juizo no qual tor
namos a julgar um j uizo precedente : ex. : "Pedro é homem" 
é um j ulzo certo. 

3) No Juizo (direto ou reflexo) , conhece-se : 
in actu stgnato (= expllcltamente, designadamente) , o 

que do obj eto se afirma ou nega explicitamente, como têrmo 
direto do conhecimento ; ex. : que Pedro sej a homem, no juizo 
"Pedro é homem"; 

in actu exercito (= Implicitamente, pelo fato de exercer 
o ato do j uizo) , tudo o que está lmpllclta e necessàriamente 
contido e exigido no ato para que êle se possa dar (exercer) : 
assim, o conhecimento da própria existência, do principio de 
contradlçlo, da natureza cognitiva da faculdade. 

Pode haver _ �ontrad}ção entre o que se afirma "in actu 
slgnato" e o qué está co�tldo "In actu exercito" dessa mesma 
atirmaçA.o. A nossa tese fará precisamente ver que o cético cal 
nesta contradição. 

4) O Ceticismo pode ser considerado : 

a )  como doutrina, 1 .  é ,  como teoria que afirma a dúvida 
universal; ou como tato, i. é, como estado real psicológico e 
lógico de alguém que duvidasse de tudo; 

b) na ordem especulattva : estado de suspensão (dúvida) 
acêrca de toda a certeza especulativa legitima ; ou na ordem 
pr4ttca: estado de dúvida acêrca de toda a certeza prática, 
dirigida à vida real de cada dia. (23) 

(23) Cfr. MOUNDINJ, obra Cit., pp. · 311-37. 
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Os céticos admitem a impossibilidade do Ceticismo como 
fato na ordem prática; mas admitem a sua possibilidade na 
ordem teórica, afirmando que a vida prática é compossivel com 

estado de dúvida especulativa. Começam duvidando do 
valor de todo o conhec men o 
uma demonstração em sentido estrito da aptidão da nossa inte
llgência para atingir a verdade ; vendo que esta demonstração 
é impossiv-el, estabelecem a sua teoria: duvidar de tudo espe
culativamente, pràticamente comportar-se na vida como se as 
coisas fOssem tais como nos aparecem. 

DIVISÃo DA TESE. - Na tese tornaremos expl!citamente 

evidente a legitimidade lógica do nosso conhecimento espontâ
neo imediato (I parte) e da aptldli.o da nossa inteligência para 
atingir a verdarde (11 parte) , donde deduziremos a impossib1li
dade do fato da dúvida universal e a contradição contida na 
doutrina cética (111 parte) . 

I Parte : O homem eonhece várias verdades imediatas 

com certeza logicamente legitima, antes de qualquer reflexão 

filosófica. 

35a . ARGUMENTO. - Uma certeza é logicamente legitima 
quando a tnteltg�ncta v� que o êrro é absolutamente impossivel 
no caso. 

Ora o homem em várias afirmações suas, antes de qual
quer reflexli.o fllosófica, vê que o êrro é absolutamente impos
sivel, por ex., na afirmação do ser, da existência própria, dos 
primeiros principios (como o principio de contradição) . . . 

Logo o homem conhece várias verdades imediatas com 
certeza logicamente legitima. 

Prova cta MENOR. - 1 )  Todo homem, no exercicio habi
tual das suas faculdades cognitivas, tem certamente consciên
cia de estar conhecendo, sentindo, entendendo, querendo. NILo 
pode êste fato evidentlssimo ser negado com sinceridade, pois 
a sua negação equivaleria à afirmação da mesma consciência. 
E de fato não é negado por ninguém. 

Ora, nesta consciência de estar conhecendo, está impll
citamente contida a consciência: a) de estar conhecendo, não 
o puro nada, mas algo em oposição ao nada; - b) de distin
guir um objeto de outros ; - c) da realidade atual do nosso Eu. 
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Mas : a) o que se opõe ao nada é o ser; - b) distinguir 
um objeto de outros, é negar que êle seja êstes outros, que êle 
e os 'lutros (nio-êle) sejam a mesma coisa = é reconhecer e 
admitir a verdade do principio de contradição ; - c) a reali
dade atual do nosso Eu é a existência própria. 

Logo nenhum homem, no exercício habitual das suas 
faculdades cognitivas, pode deixar ele ter certeza da existência 
do ser, da vel'dade do principio de contradição e da própria 
existência. (24) 

2) Estas certezas são imeeltatas, anteriores a qualquer 
pesquisa, porque as possuímos em qualquer juizo afirmativo ou 
r.egativo, desde o primeiro que fizemos, como pressupostos Indis
pensáveis, lmposslveis de serem postos em dúvida ou demonstra
dos, precisamente porque qualquer dúvida ou demonstração ver
dadeira, lntellgtvel e consciente, os pressupõe necessàrlaruente. 

3) Estas certezas Imediatas são lógtcamente legttfmas, 

porque vemos com plena evidência que a respeito delas o êrro 
é absolutamente impossível e que não é possivel negá-la.s sem 
ipso facto aflrmâ-las, como se pode ver: 

a) ele um moelo geral : afirmar que estas certezas pri
meiras, espontâneas e fundamentais, sâo falsas e Ilusórias, seria 
afirmar uma Ilusão universal; mas afirmar uma ilusão univer
sal, é admitir uma coisa como certa: esta mesma ilusão univer
sal; admitir uma coisa como certa, é negar que a UusA.o seja 
universal; logo afirmar uma UusA.o universal é negá-la; mas 
se é Impossível a ilusão universal, as certezas fundamentais 
não podem ser falsas e Uusórias; 

b) na afirmação da existência do s e r, da r e a z t el a  el e: 

qualquer ato de conhecimento supõe um objeto conhecido 
(n. 4) ; o mlnlmo que se possa dizer do ato e do objeto é que 
sA.o " algo", em oposiçlio ao "puro nada"; mas o que se opõe 
ao "puro nada" é entidade, realidade, ser; logo qualquer ato 
de conhecimento supõe a existência de alguma entidade, de 
alguma realidade, de algum ser; donde negar com um ato 
explicito e consciente a existência de toda realidade, de todo 
ser, é afirmar lmpllcitamente a existência de alguma realida
de, de algum ser; logo acêrca da existência do ser, vemos que 

(24) Ofr. MoiiAl'IDilU, ObrA clt., pp. 23·31. 



0 êrro é impossivel, e portanto temos uma certeza lOgicamente 
Ieglttma ; 

c) na afirmaça.o cl a p r ó p r i a  e x  t s  t � n c t a : 

"QUe acontecetla, se ett me eagasa&&t? &e eu me engano. 
existo. Pois quem nft.o existe, é claro que nem se enganar pode : 

'donde se me engano, por isso mesmo existo. Porque eu existo 
se me engano, como é posslvel enganar-me acêrca da minha 
existência? Logo uma vez que eu existiria mesmo se me enga
nasse, sem dúvida nenhuma no afirmar a minha existência 
na.o me engano. " (STo. AGOSTINHO, De Ctvttate Det, 1. 11,  c. 26.) 

Quem afirmasse expllcitamente duvidar, ou negar, ou 
errar acêrca da própria existência, afirmar-se-la, lpso facto e 
implicitamente, existente como duvidando, negando, errando : 
pois o "nada" nem duvida, nem nega, nem erra. Donde negar 
expllcitamente a própria existência é afirmá-la lmpllcitamente. 
Logo a lntellgêncla v� que o êrro é tmposstvel, e isso por um 
motivo Z 6 g t c a m e n t e s u f i c i e n t e, pois vê que o êrro 
Sl:'ria uma contradição : errar seria ntlo errar. E ela vê isso em 
qualquer ato consciente em que se perceba agindo: "no pensar 
alguma coisa percebe que existe". (STo. TollrlÁs, I, q. 1 17, a. 1.) 

E a raza.o disso é porque os nossos atos são percebidos e refe
ridos pela consciência, não de um modo abstrato, como atos 
existentes por si m-esmos, mas de modo concreto, como atos 
existentes em nós e como produzidos por nós. 

Logo acêrca da próp1·ia existência temos uma certeza 
lOgicamente legitima. 

d) na afirmaça.o dos p r i m e t r o s p r t n c f p i o s, como 
o de c o n t r a cl i ç 4 o:  

"li: próprio dêstes princtpios nA.o sôm-ente que sejam 
necessàriamente verdadeiros por si mesmos, mas também que 
na.o possamos deixar de ver que êles sa.o verdadeiros. " (SANTO 
To:uAs, In I Post. Analyt., lect. 19) , isto é :  

- stlo necessàrtamente verdadeiros por si mesmos, porque 
o predicado pertence à essência do sujeito ou é uma sua pro
priedade necessãria, donde pela simples anãllse do sujeito e do 
predicado vê-s-e o nexo existente entre êles; 

- n4o podemos ãetxar ele os conhecer e reconhecer como 

verdadeiros, porque os seus têrmos na.o podem deixar de ser 
conbecldos, pois constam das primeiras noçOes que a lntell-
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gência adquire. Assim, nAo há ninguém que ignore a noçfi.o de 
"coisa, ser":  é a primeira que a nossa inteligência progressiva 
conhece, porque é a mais indeterminada e a mais simples, 
sendo por isso realizada em tudo o que é, de qualquer modo 
que seja. Sómente o "puro nada" nfi.o é " coisa", 1. é, sómente 
o "nada" é "nAo-coisa". E a inteligência vê imediatamente 
que no conteúdo de "coisa, ser" na.o está contido "nfi.o-colsa, 
nfi.o-ser "; vê a diferença que há entre "coisa" e "nAo-coisa", 
entre " entidade" e "nada", entre a afirmaçfi.o e a negaçâo. 
Basta ter concebido algo como "ser " para excluir implicita
mente que êle seja o nada, o nfi.o-ser; uma afirmaçfi.o nfi.o pode 
ter significaçâo alguma, se não estiver unida implicitamente 
com a negaçâo do oposto. Logo a inteligência vê imediatamente 
que "coisa" nfi.o pode ser "nfi.o-coisa". Dal a fórmula do prin
cipio de contradição : uma coisa nfi.o pode juntamente e sob o 
mesmo aspecto ser e na.o ser, 1. é, ser "coisa" e ser "nada". 

A certeza que temos do principio de contradiçllo é 
Z õ g t c a m e n t e  Z e g t t  t m a, pois a inteligência vê que nfi.o 
é posslvel o êrro acêrca dêste principio, porque negá-lo é ajtr

má-lo. Com efeito, quem nega a verdade dêste principio, ipso 
facto reconhece que a negaçllo dêle não é a mesma coisa que 
a sua afirmaçfi.o; mas reconhecer que uma negaçfi.o nllo é a 
mesma coisa que uma afirmação, é afirmar e admitir implici
tamente o principio. Logo qualquer afirmação ou negaçfi.o 
(= qualquer j uizo) contém impllcitamente o reconhecimento 
e a aceitação do principio de contra.diçfi.o. Por isso ARISTÓTELES 
diz que negá-lo é virar planta, pois seria impossib111tar-se qual
quer conhecimento, qualquer juizo. (Cfr. infra, ns. 103 , e  segs.) 

Semelhante consta.taçA.o poderia ser feita acêrca de outros 

prtnctptos, como o de causalidade, o de finalidade (25) ; acêrca 
de várias ajtrmaç6es que ninguém igÍlora nem pode ignorar, 
desde que entenda os têrmos, como: o todo é maior do que uma 
de suas partes, o mal se deve evitar, o êrro é um mal. 

Donde ficou constatado, expltctta e ctenttttcamente, que 
todo homem conhece várias verdades imediatas com certeza 
lõgtcamente Zegtttma. 

(25) A exposiçtio ciêstes princJpios seré. feita Infra, no problema da 
existênaia do Deus, ns. 238-248 e n.0 301. 
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n Parte : No mesmo ato do juizo direto em que conhe
é-emos estas certezas. conhecemos juntamente a aptidão da 

lntellgêneia pa:ra atingir a verdade. 

aG A a,ptldA.o da inteligência para conhecer a verdade, l. é, 
para conforr.nar-se cor.n o objeto : 

a) n4o se pode prõpriamente demonstrar, porque seria 
ur.na p e t t ç 4 o ct e p r i n  c i p i o, pois : der.nonstrar é partir 
de conhecir.nentos já admitidos cor.no certos para chegar a um 
novo conhecimento, ignorado antes; ora o possuir de fato 
conhecimentos certos supõe evidentemente que a inteligência 
seja apta para isto; logo ur.na der.nonstração da aptidão da 
Inteligência já suporia esta aptidão, o que é petição de principio; 

b) nem precisa de demonstraç4o propriamente dita, 

porque ela é tmedtatamente conhecida cor.n certeza legitlr.na, 
er.nbora só ir.nplicitar.nente, c o m o c o n d t ç 4 o n e c e s s á r i a, 

em qualquer conhecimento certo imediato; 

c) basta, pots, pela análise do que se requer para conhe
cer, tornar expltctto, tn .actu stgnato, o conheclr.nento desta 
aptidão, já contido implicitamente er.n qualquer certeza legitlr.na. 
Por exemplo, do seguinte r.nodo: 

ARGUMENTO. - O homem ter.n de fato certezas imedia
tas lôgicamente legitimas: foi constatado na 1.a parte da tese. 

Ora é ir.npossivel conhecer de fato explicitamente (= in 

actu stgnato) ur.n objeto com certeza lôgicar.nente legitima, ser.n 
tar.nbém conhecer ir.npllcitamente (= in actu exercito) ;  no 
mesr.no ato do juizo direto, a aptidão da inteligência para atin
gir a certeza. 

Logo o homem, ao conhecer as certezas ir.nediatas cons
tatadas na 1 .a Parte, conhece também de modo impliclto a 
aptidão da inteligência para a verdade. 

Prova da MENOR. - Conhecer a. verdade é conhecer a 
conforr.ntdade da nossa inteligência cor.n o objeto. 

Conhecer ur.n objeto com certeza logicamente legftir.na 
é, como o atesta a consciência (n. 2 1 ) ,  ter evidência do 
objeto = perceber que o objeto se está r.nanifestando à inteli
gência = ver que aquilo que se afirr.na do objeto está realmente 
nêle = ver que o objeto é er.n si r.nesr.no cor.no a Inteligência o 
apreendeu, o pensou e o afirr.na = ver que há conforr.nidadc 
entre o ato da inteligência e o objeto. 
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Mas para ver esta conformidade é necessé.rio que a lnte
Ugêncfa saiba que o seu ato (a simples apreensa.o do objeto) 

é ��ealmente apreensivo e manlfestativo do objeto = que é de 
natureza cognitiva, que é um conhecimento. 

Por outro aado, êste ato nA.o é senio uma detêrmlhãda 
modificação que a inteligência, ao reagir sObre os dados da 
lmaginaçll.o provenientes do objeto, introduziu em si mesma, 
pela qual modlficaçAo ela se tornou uma semelhança viva 
do objeto. 

Donde conhecer o seu ato como representativo do objeto 
é, para a inteligência, conhecer-se a sl mesma como semelhante 
ao objeto. 

Mas conhecer-se a inteligência como principio produtor 

de um ato cognitivo que a torna semelhante ao objeto, é o 

mesmo que conhecer-se precisamente como poder, faculdade 
cognoscitiva, apta para se conformar com o objeto: pois é pela 

natureza das suas operações que se manifesta a natureza das 

faculdades. 

Vendo-se, pois, produzir de jato atos de conhecimento, a 
inteligência nesta atividade reconhece-se faculdade apta para 

conhecer, vê esta aptidAo em exercicio, em atividade: como uma 

planta que se percebesse produzir de fato uva, se reconheceria 

videira; como quem se percebe levantando de fato um pêso, se 

percebe capaz de o levantar. Com efeito: "ab esse ad posse 

datur Ulatio", da realização de um fato infere-se lOgicamente 

a sua possibllld.ade. 

Logo é lmpossivel termos de fato um conhecimento expU
cito de um objeto com certeza lOgicamente legitima, sem também 
conhecer impllcltamente, no mesmo ato do Juizo direto, a apti
dA.o da inteligência para atingir a verdade. 

Em resumo. No juizo direto certo a inteligência conhece, 
sem perigo de errar, que o ato com o qual atingiu o objeto é 
realmente conforme com êsse objeto. - Ora é tmpossivel conhe
cer êste ato como conforme com o objeto, sem reconhecer que 
�le é apreensivo e manlfestatlvo do objeto, 1. é, de naturezà 
cognitiva. - Logo a inteligência, no juizo certo, conhece a natu
reza cognitiva do seu ato, conhece que êle é um conhecimento. 
- Mas, para a intellgência, saber que o seu ato é um conheci
mento, é conhecer impllcitamente que ela é uma faculdade 
cognitiva, apta para atingir a verdade. - Logo nAo pode a inte-
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'Ugêncla fazer um jufzo certo, sem conhecer impllcltamente a 

stia natureza cognoscitiva e a sua aptidão para atingir a verdade. 

37 OBBERVAÇOEB . - 1 )  C o m o p o cl e a inteligência co-
DhêCei a própria BM\IP&Iila GQIIP't've, t é a sua aptidão para se 
conformar com a realidade, e por conseguinte conhecer a verdade ? 
- Pode precisamente porque, sendo espiritual, a Inteligência é 
capaz de v o Z t a r - s e, cl o b r a r - s e 8 6 b r e s t m e 8 m a de um 
modo completo �redUto completa> . 

A verdade, diz STO. ToMAs, "é conhecida pela intellgêncla en
quanto ela volta sôbre o seu ato, não somente conhecendo-o, mas 
conhecendo a conformidade dêle com a realidade : esta conformidade 
porém não pode ser conhecida, sem conhecer a natureza do principio 
ativo, 1. é, da Inteligência, (e saber) que esta natureza é de se con
formar com a realidade: donde é pelo tato ele se voltar 86bre st 
mesma que a inteligência conhece a verclacle'' (De Ventate, q. 1, a. 9) . 

A inteligência sabe que possui uma natureza, sabe que é um 
poder, precisamente o poder de se conformar com a realidade . E 
é enquanto sabe Isso que ela pode afirmar alguma coisa da realt
dade, pols: se afirmar é atribuir uma propriedade a um objeto, 
como poderia a inteligência ousar afirmar, se não soubesse que ela 
é apta para, no seu/ conhecimento, se conformar ao que a realidade 
é ? Poderá. errar àS vêzes, pensando ser conforme com o objeto, 
quando de fato não é; mas sem a segurança de possuir por sua 
natureza esta aptidão, nunca poderia afirmar nem negar nada 
acêrca da realldad� . 

E é graças ao funcionamento desta "reflexão total" que a 
Inteligência pode ver a conformidade do seu ato e da sua afirma
ção com a realidade; e é por Isso que o ato do juizo é conhecido 
no seu valor, 1. é, como afirmação da realidade e da verdade . 

Donde todo juizo tem valor critico, porque tmpllca wn con
trOle lmplfclto da lntellgêncla sôbre o seu ato, para ver se, afir
mando, diz o que realmente é .  1: esta "reflexão total" que justifica 
e legitima criticamente o conhecimento Quando a intellgência toma 
consciência de estar vendo a sua conformidade com o objeto, de 
estar vendo que êste objeto é assim como ela o afirma e não 
de outro modo, então ela conhece de um modo refiexo, explicito, 
tn actu stgnato, a verdade da sua afirmação . Mas esta afirmação 
jé. era verdadeira antes, no juizo cltreto, e a sua verdade já era co
nhecida tmpZicttamente pela intellgêncla por melo da reflexão total, 
pela qual já via a sua conformidade com o objeto no ato mesmo de 
julgar . (26) 

(28) Assim STO. TOMAs, no seu comentário ao Perthermenetas : 
"Conhecer esta relaç!!.o de confonnJdade não é outra coisa. senão julgar 
que na. realidade é assim ou nAo, I. é, afirmar ou negar''. ln perlherm., 
I. I, lectlo 3. - E na Summa Theol., I, q. 18, a. 2 : "Quando a. tntell
gêncla julga. que a. coisa está em sl mesma. como é a. forma. que dela colheu, 
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lt somente porque o juizo é a afirmação implicita e em ação 
(tn actu exercito) da conformidade da inteligência com o objeto, que 
êle pode ser a afirmação expliclta (in actu signato> do que o objeto 
é. Ex. não posso julgar e afirmar explicitamente que "esta. mesa 
é retaugtdat ·, sem reconhecer e admitir impllelliame&lie lf'l8 ká eea 
forrnidade entre o que penso da mesa e a mesa mesma, isto é, 
entre a inteligência e o objeto : o que impllca necessàrlamente re
conhecer a inteligência como apta para se conformar com o objeto 
= como sendo de natureza cognitiva. i27) 

2) Um ato único e simples, o juizo direto certo, faz conhecer 
o objeto, a conformidade da inteligência com o objeto, a natureza 
do ato e a natureza da inteligência . - Não porém do mesmo modo : 
somente o objeto é conhecido e x  p l i  c t t a m e n t e, in actu signa
to, como terminando propriamente o ato de julgar: - o resto é 
atingido e afirmado t m p l i  c t t a  m e n t e. porque contido no exer
ciclo mesmo do ato de julgar, tn actu exercito, como causa ou con
dição do conhecimento do objeto. 

3)  l!: impossivel termos vários conhecimentos num único ato, 
quando são conhecimentos expllcitos de objetos diversos, que re
querem na inteligência várias determinações diferentes <= várias 
espécies inteligíveis) . - Não é porém impossivel, quando se trata, 
como no nosso caso, de um único objeto e das causas e condições 
do seu conhecimento . Basta então u m a s ó d e t e r m i n a ç ll o 
<= uma única espécie lntellgivel) : aquela que, proveniente do ob
j eto, vem atuar a inteligência tornando-a semelhante ao objeto . Por 
melo dela passa a inteligência ao ato de conhecer expllcltamente o 
objeto e implicitamente a própria conformidade e a do seu ato com 
o objeto. <= natureza cognoscitiva da intellgência e do seu ato) . 

4) Com o que precede ficam satisfeitas duas exigências : a) 
a nossa afirmação de possuir a certeza deve ser logicamente legitima 
e justificada; - b) e isso antes de qualquer demonstração, pois é 
lmpossivel a demonstração sem premissas já. conhecidas como certas. 

A análise fllosófica que acabamos de fazer foi necessária, não 
para tornar logicamente vé.lidas as certezas imediatas consideradas 
antes como ainda não-vá.Udas, mas para constatar e tomar consci
ência e x  p l i  c i t a, "in actu aignato", de certezas que 1á eram lO
gicamente ?Jáltdas e 1á implicitamente conhecidas como tais em 
qualquer juizo verdadeiro que todo homem faz desde que pensa em 
alguma coisa. 

Ficou, assim, e x p l i  c t t a  m e n t e evidente que a inteligên
cia não pode um só instante sequer, se compreende o que diz e toma 

cntlo primo cognosctt et dicit verum. E faz isso compondo e dividindo 
<= afirmando e negando) ." 

(27) Cfr. C. GIACON, obra ctt., p. 100-2; e principalmente c. BoYER, 
Le sens d'un te:ete de Saint Thomas <De Verttate, q. 1, a. 9) , no "Orego
rianwn", ano 1924, \o"Ol. V, pp. 424-443, de que multo nos servimos em 
toda esta questão. 
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consciência da própria atividade, dizer que ela Ignora o seu valor 
e sua aptidão para conhecer a verdade. Desta aptidão temos um 
duplo conhecimento : o primeiro, natural e implfctto, em qualquer 
juizo direto certo, por melo da reflexão natural total pela qual te� 

de ser o nosso juizo conforme com o objeto; -
o segundo, cientifico < artlflcl e exp , 
verdade por melo da análise filosófica declarativa . 

5) Ficou também evidente que nenhuma espécie de dúvida 
universal pode licitamente ser estabelecida como inicio da Critica .  
Qualquer método critico que começar com a dúvida universal, quer 
real <= a inteligência suspende realmente o seu assentimento a 
tudo) , quer fingida <= a inteligência na realidade adere firmemente, 

--mas procede como se não aderisse) , 

a) é tlegftima, pois como vimos, temos e não podemos deixar 
de ter certezas imediatas verdadeiras, já conhecidas como tais; don� 
de é Uegitimo pô-Ias em dúvida e é também impossível; 

b) coloca-se na tmpossibUtdade lógica de chegar à certeza, 
pois partindo de pt·emissas que julga (ou apresenta como) duvido
sas, em boa lógica, só poderá chegar a conclusões também duvido
sas, nunca a conclusões certas . Qualquer análise ou reflexão fUo
sóflca, feita por uma faculdade de cuja aptidão se duvida, só poderá 
ter valor duvidoso . (28) Toca, sim, à. inteligência legitimar o valor 
dos seus conhecimentos e ver até onde êles se extendem, e não a 
outra faculdade, senão teriamos um processo sem fim : voltava a 
questão acêrca desta outra faculdade; mas a lnteUgêncla deve 
primeiro ver-se apta para conhecer, senão todo o seu trabalho será 
vão . Donde a dúvida não se pode extender à aptidão mesma para 
conhecer, a qual, como vimos, é natural e legitimamente conhecida 
e afirmada, nO.o a priorf, mas no ato mesmo em que a inteligência 
formula um j uizo verdadeiro : quando temos consciência de possuir 
conhecimentos infaliveis, podemos legitimamente e sem dúvida ne
nhuma afirmar a capacidade da nossa inteligência para a verdade. 
E na I Parte da tese foi constatado que formulamos realmente juizos 
infalivelmente verdadeiros . (29) 

(28) "Esta é a contradtçio que está. à base do Kantismo : "Descrê 
ãa razão humana e quer sujcltê.-la a um exame critico para ver se ela 6 
ou não apta para atingir a verdade. Oomo porém o homem nio tem 
duas razões para examinar uma pela outra, suposta certa e lnfalivel em 
seus processos, todas as conclusões do Kantismo serio necessàrlamente 
juizos da razão sObre o seu próprio valor. Ora o Kantismo começa por pôr 
em dúvida o valor da razlo e por conseguinte priva-se antecipadamente 
do úntco instrumento de critica e de ané.llse. Kant é semelhante a um 
astrônomo que, para observar o céu, começasse por quebrar o únfco teles
cópio que possufsse." BANTANNA S. J., Apologética, Lisboa, 1901, p. 223. 

(29} Cfr. LUIZ FORTUNA. Logica Maior, pp. 4'l'l·48'l; DE ToNQUÚEC 
S. J., La Crltlque ae la Connaissance, pp. 441-444. 
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111 Par�e : O Ceticismo : considerado com-o fato, ê fisica
mente impossivel ; eonslderado como doutrina, envolve uma 

con·tradição evidente. 

38 .  A) Como tato, é f t s  t c a m e n t e  t m p o s s !v e t. 

I ARG. - Pela extst�ncta de verdades tmedtatas necessà
rtamente conhectdas. 

Como vimos na I Parte da tese, há verdades imediatas 
que nâo podemos não admitir como lõgicamente certas, porque 
nelas vemos que o êrro é impossivel, e esta evidência as impõe, 
necessitando-nos a dar a adesão, queiramos ou não. Destas ver
dades, e são muitas, é impossivel duvidar realmente. 

Entre elas, tr�s são chamadas f u n d a  m e n t a  1. s e 
p r t m t t t v a s, as quais, embora não tenham sido cronolõgi
camente as primeiras verdades que viemos a conhecer expllci
tamente, contudo se acham impllcitamente em todo juizo; ver
dades que é impossivel pOr em dúvida, sem ipso facto aflrmá-las 
como certas. São: a existência pessoal do Eu pensante (fato 
primeiro) , o principio de contradição (prtnctpto primeiro) ,  a 
aptidâo da nossa intellgência para conhecer os objetos, l. é, as 
coisas que se apresentam a ela (condtçao primeira) . - Quem 
quer que pense, duvide . . .  , reconhece ipso facto, in actu exerctto, 
que êle existe, que distingue a sua afirmação da afirmação con
traditória, que conhece algo cuja verdade é apto para afirmar. 

Donde é impossivel o estado da dúvida universal, a nâo 
ser que alguém queira virar "tronco", como diz Aristóteles, e 
impedir qualquer atividade da sua intellgencia, nem mesmo 
imitar Cratylo, que se mantinha calado mas movia um dedo. 
O -que, de resto, é impossivel, tanto na ordem especulativa 
como na ordem prática, na qual o homem está necessitado a 
pensar, a julgar, a regular sua atividade segundo circunstê.n
cias concretas e principies reconhecidos como certos; por isso, 
mesmo a certeza prática admitida pelos céticos requer certeza 
especulatlva. (30) 

II ARG. - Pela ant!ltse da mesma dúvida. 

o simples fato de duvidar lmpllca o conhecimento de 
várias certezas especulattvas: a própria existência, a noçâo 
dp. dúvida e da certeza e sua distinçâo, o principio de contra-

(30) Cfr. JoLIV!:l', Tralté de Phllosophle, vol. m : Métaphysfque, 
pp. 101-103 r. STO. AGOSTINHO, Contra, Academlcos, 1. 3, c. 4 e segs, 
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diçl.o, a insuficiência dos motivos para dar certeza, o sentido 
das palavras usadas e das afirmações feitas . . .  Diz SANTO AGOSTI
NHO : "Se duvida vive, lembra os motivos da dúvida, percebe-se 

dese a estar certo, pensa, sabe que pensa, julga que 
nl.o deve assentir temer r amen . 
dando, de tudo isso nl.o deve duvidar, pois sem isso seria tmpos
slvel o ato da dúvida." (De Trtnttate, X, 14.) 

Donde a análise do ato da dúvida nos leva com neces
sidade lógica a certezas verdadeiras, necessàrtamente conhe
cidas para se poder duvidar. 

Logo, como tato, a dúvida não pode ser universal. 

B) Como doutrina, e n v o l v e  c o n t r a d i  ç tl o. 

ARG. - O Ceticismo, como doutrina, é a teoria que afir
ma que devemos duvidar de tudo, por sermos incapazes de 
atingir a verdade com certeza lOgicamente legitima. 

Ora esta doutrina é proposta pelo cético: 

a) ou como certa; então é dizer: "é certo que nA.o há 
nada de certo", o que é evidentemente contradição expliclta. 
E se o cético pretendesse provar esta sua posição, se contra
diria ainda mais, pois admitiria também como certa a verdade 
das premissas e o valor do raciocinio; 

b) ou como provável; então é dizer: "é provável que 
nl.o há nada de certo". Mas desta mesma afirmação, o cético 

- ou está certo, e equivale a dizer "é certamente prová
vel que não há nada de certo", o que é contraditório como no 
1 .o caso; 

- ou n4o está certo, e isto 

ou porque julga que os motivos pró e contra o ceticismo 
silo tguats : o que supõe a certeza da dlscriminaça.o dêstes moti
vos (e por conseguinte, a certeza do principio de contradição) , 
da igualdade dêstes motivos, de um critério para distinguir 
o certo do incerto e para avaliar o valor e a igualdade dos 
motivos . . .  ; donde, também neste caso, o cético admite certezas 
e se contradiz; 

ou porque ntlo tem motivo nem pró nem contra. Mas então 
nl.o é propor o ceticismo como doutrina, pois uma doutrina 
sempre aduz razões, certas ou prováveis, da sua afirmação. 
Porém, mesmo esta posição contém contradição impllclta, pois 
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supõe a certeza de não possuir motivos, a certeza de que possuir 
e nâo possuir motivos não é a mesma coisa (principio de 

contradiçli.o) , a certeza de que nâo se deve afirmar nada sem 
mottvo seguro, e certeza de q.ne a po.slçAo cética é diferente 
da poslçâo não cética. 

De resto, todos êstes recursos do cético provam que êle 
procura fugir das contradições (e isso demonstra que êle admite 
como certo o principio de contradiçli.o) , mas sem o conseguir : 
só foge de umas para incorrer noutras. Leva sempre consigo a 
contradiçâo essencial desta doutrina: também o conhecimento 
provável é um conhecimento, é saber que a mente nâo alcançou 
ainda a certeza para a qual é feita e tende; Isso pressupõe o 
conhecimento da aptidâo da mente para conhecer a realidade: 
saber que nâo sabe é um saber, pois é af1rmaçli.o da existência 
real de um determinado estado da mente; donde o Ceticismo 
O sempre a negaçao de toda a certeza junta com a acettaçao de 
algwnas certezas. 

Logo sob qualquer forma que seja proposto, o Ceticismo 
inclui sempre algumas certezas, inclui sempre o Dogmatismo, 
e por conseguinte não pode afirmar-se sem ipso facto negar-se. 
- li: esta a refutação eficaz do Ceticismo, por redargutçao, já 
usada por ARISTÓTELES (Metatts1.ca, 1. 4, c. 3 e 4) •. pela qual se 
torna evidente que o cético não pode afirmar sua posiçli.o sem 
ter que admitir o que êle nega. (31) 

De tudo o que precede ficou evidente que a dúvida uni
versal é psicológicamente tmposstvel. 

Mas então, como explicar o fato de vários filósofos, aliás 
sinceros, poderem declarar que se achavam neste estado? 

li: porque a afirmação expllcita da dúvida universal, 
embora seja em si contraditória como vimos, contudo nâo ne
cessàriamente é sempre percebida explicitamente como con
traditória. Pode alguém, nAo prestando atençâo às certezas 
lmpllcltamente contidas no estado de dúvida, deixar-se levar 

(31) A redargufçáo é uma argumentaçAo ad hom�nem. na qual, de 
coisas menos conhecidas mas concedidas pelo adversé.rlo, se procede para 
coisa.S mala conheoldas mas negadas pelo adversárlo. NAo é uma demons
tração propriamente dita, mas uma refutaçAo ex abB11.rdts, que tem por 
fim redWJir o advers6.rlo a uma contradlçlio evidente e leva\-lo a reco
nhecer verdades certlsslmas que êle admite de fato por certeza natural. 
(MORANDINJ, obra cit., pp. 63-64) , 
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pela aparência de premissas nâo suficientemente analisadas, 
como por exemplo: que nA.o nos devemos fiar em faculdades 
que se podem enganar e de fato se enganam às vêzes; que, 
para termos a segurança de possuir a verdade, deveriamos poder 
comparar nossas idéias com as coisas, o que ê tmposshel, e�e .... 

:flste estado de dúvida pode fàcilmente ser dissipado: para 
lllto, basta tornar expztcUas as certezas que a dúvida contém 
E: que o cético impllcitamente j á  admitia. li: o que fizemos 
nesta Tese. Perceberá então o cético, que a sua dúvida só 
' Z  u 8 õ r t a  m e n t e  era universal, de fato não era uni
versal. (32) 

39 . OBJEÇOES. 

I OBJEÇAO . - Não nos podemos fiar em faculdades que 
se enganam . - Ora as nossas faculdades se enganam, pois é in
contestável a e x  t s t � n c t a  d e e r r o s nas nossas percepções, 
afirmações e raciocínios, e d a s c o n t r a d t ç 6 e 8 nas opiniões 
humanas . - Logo não nos podemos fiar nestas faculdades, e por 
conseguinte nem ter certeza .  

RESPOSTA. - Distingo a M a i o r : Não nos podemos fiar em 
faculdades que se enganam per se e sempre, concedo,· que se enga
nam per actdens e só algumas v§�es, subdtstingo : se não temos um 
critério para distinguir quando erram e quando não erram, concedo,· 
se temos êste crltérlo, nego. - Contradlstlngo a M a n o  r . E assim, 
fica evidente que não há conseqüência . Donde nega-se a conclusão . 

Explicação - a) :t: claro que não nos deveriamos fiar em 
faculdades que errassem por sua natureza e sempre, ou se, errando 
algumas vêzes, não tivéssemos um critério para distinguir quando 
erram e quando não erram . 

b) Mas é evidente que não erramos sempre, pois possuimos 
verdades acêrca das quais vemos ser imposslvel o êrro, verdades que 
qualquer cético admite de fato, embora inconscientemente (1 P a r  t e 
d a T e  s e> . E o fato de errarmos algumas vêzes, não só não prova 
que sejamos Incapazes de certeza legitima, mas, pelo contrário, prova 
que somos capazes, pois : é só pela sua oposição a uma verdade certa 
conhecida, que uma afirmação poderá ser reconhecida como errada . 
Bel estar errada a afirmação de que "dois mais dois dá cinco", por
que sei que dá. quatro . A Ilusão supõe sempre uma realidade, em 
cujo confronto a Uusão é Ilusão e não realidade . Donde a Uusão, 
a dúvida, o êrro não podem ser tntcfafs; êles supõem sempre certezas 
conhecidas e, por conseguinte, só serão possivels enquanto conhece
mos Já. algumas realidades; mas Isso Implica a certeza de que a nossa 
mente é apta para atingir e conhecer a realidade, o que é .  Logo 
esta certeza não pode ser uma Ilusão, pois deve preceder a possl-

(32) Cfr. BOYER, obra ctt., Vol. I, p. 200. 
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bllidade mesma da ilusão . A discussão e a pesqulsa manifestam e 

pressupõem esta aptidão real, pols entanto são possiveis a discussão 

e a pesquisa, enquanto se presume que é possivel chegar a discernir 

uma opinião mais provãvel, e Isto supõe a certeza de que existe uma 

verdade absoluta que nos guie neste dlscettmnento. (SS) 
c) Os sentidos propriamente não erram, pois ·não julgam; é 

a lntellgência que pode errar, interpretando mal os dados forneci

dos pelos sentidos . Um sentido são é infallvel acêrca do seu objeto 
próprio, como explica a psicologia (n . 93) . 

d) A intellgência só erra quando julga além do que percebe, 
ou quando raciocina mal; não erra nas noções simples e nos pri
meiros principios imediatamente evidentes (ns. 95, 102-4) . 

e) Só hé. divergências sérias e Intelectuais entre os homens 
em assuntos não imediatamente evidentes . Em multas coisas, fatos 
concretos e prlncipios evidentes, hé. acôrdo absoluto, por ex. : fatos 
de experiência, fatos históricos, lels cientificas, leis matemãticas, 
os primeiros principios especulativos e morais, etc . . .  

f) Do entrechoque das teorias contrãrias saem multas cer
tezas cientificamente estabelecidas: é assim que o homem progride 
na conquista da verdade . 

Donde o êrro não é necessãrio e fatal em todos os conheci
mentos humanos; logo não provém de uma Incapacidade absoluta 
das nossas faculdades, mas de fatores exteriores e acidental& . 

Logo o fato do êrro dã-nos um conselho de prudência não de 
ceticismo, de humildade não de desespêro : a ciência humana po
derâ ser dtflctl, mas real e de valor absoluto . 

11 OBJEÇAO .  - Mas precisamente nllo há critério para 
distinguirmos o êrro da verdade, pols : 

Não possui êste critério, de modo a poder estar objetivamente 
certo, quem, quando erra, não percebe que estã errando . - Ora 
é precisamente o que acontece : quando erramos pensamos estar 
certos . - Logo não temos um critério para distinguir quando erra
mos e quando não erramos. 

RESPOSTA. - Distingo a M a  i O r : Não possui . . .  
. . . se não percebe, nem pode perceber, clara ou confusamente, 

lmpliclta ou explicitamente, concedo; 
se não percebe por falta de atenção, mas pode perceber, 

nego . 
Contradlstingo a M e  n o r . 

Explfcaçllo . - Nas nossas várias afirmações, a consciência jaz 
dtjerença no caso do êrro e no da certeza . Ela percebe se hé. ou 
não a "refiexlo completa", I. é, a apreensão do objeto e a con
formidade do seu j uizo com o objeto; ela atesta se hé. ou não hã 
evidência, basta prestar-lhe atenção . Mas conhecer que não hã 
evidência numa nossa afirmação, é conhecer o êrro de um modo 
confuso e implicito . lll claro que se percebêssemos expllcitamente 

(33) Cfr. GIACON, Le Grandt Tesf del Tomfsmo, pp. 96-98. 
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que a nossa aflnnação é um êrro, não a poderfamos fazer Interna

mente, e se a afirmássemos exteriormente com palavras, seria falar 

contra o pensamento, seria mentira . - o êrro é devido ao Influxo da 
vontade precipitada, que faz dar a adesão antes de se ter esta "refle
xlo eemplata" e este evidência :S:Ste Influxo, nos casos de evidências 
imediatas (primeiros prlncfplos) .  não se pode dar; nos outros casos 
pode ser controlado, conforme o que foi dito nos ns. 21 e 22 . A 

falta de evidência é motivo por si suficiente para suspender a adesão 
ou retratá-la em caso de êrro . 

111 OBJEÇAO . - Mas êste critério da evidência deveria, 
por sua · vez, ser verificado e julgado por outro critério, e assim por 
diante, I n I n  f t n t t u  m Donde a certeza nos foge eternamente. 

REsPOSTA. - Distingo o Antecedente : Mas êste critério . . .  
se não é critério último, nem tem valor por st mesmo, concedo; 
se é critério último e tem valor por si mesmo, nego . 

Explicaçilo . - l!l de fato necessário um critério último, que 
tenha valor por si mesmo e não necessite ser julgado por outro 
critério ulterior . Mas a evidência é precisamente êste critério úl
timo que vale por si mesmo, I. é, que por si mesmo nos faz distin
guir o certo do não-certo . Pois, como vimos na tese sôbre o Critério 
da Certeza (ns . 20-22) ,  a evidência é a presença do objeto mani
festada à lntellgêncla, é a conformidade entre o que a Inteligência 
afirma do objeto e o objeto mesmo; e Isso não se pode dar no êrro, 
porque do êrro, que é o "nada", não se pode ter evidência . - Ora 
quando a lntellgência percebe e vê que a sua afirmação é confonne 
com o objeto manifestado a ela: e que nisso o êrro não se pode dar, 
ela possui realmente um critério que por si mesmo basta para dis
tinguir a verdade do êrro, o certo do não-certo, nem precisa recorrer 
a outro critério . Assim como para ver a luz e distingui-la das trevas, 
não há necessidade senão da luz mesma : a luz não precisa ser 
Uumlnada por outra luz para ser vista . Logo é falso que a certeza 
nos esteja fugindo eternamente : possuimo-la legitimamente quando 
temos a evidência . 

IV OBJEÇAO . - Mas ê s t e  critério não pode ser usado 
legitimamente sem circulo vicioso e petlc;ão de principio, pois : 

Quem percebe e atesta que temos evidência é a consciência, 
a qual não é senão a mesma inteligência ou um ato dela. - Ora 
é precisamente do valor da Inteligência que se duvida, é êste valor 
que seria preciso antes estabelecer. - Logo servir-se, como de 
critério, de um ato desta mesma lntellgêncla, da qual ainda não 
se conhece o valor, é Uegltlmo, é uma petição de principio, um 
circulo vicioso . (Arg . do Dtalelo) .  

RESPOSTA . - a) l!l realmente a. 1nte11gêncla que deve esta
belecer e conhecer o seu próprio valor . Pode porém fazê-lo. porque 
pode refletir sôbre sl mesma, sObre o seu ato e conhecer-lhe a. na
tureza apreensiva, 1. é, cognoscitiva (n.0 36, prova ela menor) . 

b) Não é possível, mas nem necessário, que a Inteligência 
conheça êste valor a n t e s de qualquer ato seu : basta que o co-
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nheça no exercícto mesmo da sua attvtdade, como acontece com 
qualquer Instrumento, cuja aptidão é reconhecida no seu uso . 

c) A Inteligência conhece explicitamente êste seu valor e 
aptidão, não por meio de uma demonstração propriamente dita 
(o que seria de fato nmp petição de prlncfplo, n o  38, al , mas por 
simples constatação e evidência imediata ao tomar consciência 
explicita, pela anállse, da própria atividade no ato do Juizo certo, 
no qual, vendo-se conhecer de tato, v8-se apta para conhecer (ns. 
36 e 37, 4.o) . Logo a intellgência afirma sua aptidão, não "a prlori" 
mas "a posterior!", não cegamente mas por um motivo objetivo 
evidente . 

d) Donde não há petição de principio, nem circulo vicioso . 
Pelo contrário, quem cal nestas contradições é o cético, quando 
pretende, por melo da própria intellgência, "demonstrar" que o 
valor da lntellgência é duvidoso ou incognoscivel, pois para Isso 
deve admitir nas premissas do seu raciocinlo conhecimentos certos 
desta mesma inteligência, cujo valor êle nega na conclusão . 

ARTIGO SEGUNDO 

TRANSCENDtNCIA DO OBJETO DO CONHECIMENTO 

40 . Nexo e Posição do Problema. - Pela refutaçA.o do Ceti
cismo ficou expllcltamente evidente que temos conhecimentos 
certos, logicamente (= criticamente) legitimados, pelos quais 
conhecemos o objeto como êle é (stcutt est) . 

Pergunta-se agora : qual é êste objeto que atingimos 
como �le é? 

Jt uma entidade existente distinta e independentemente 
do ato com o qual a atingimos e conhecemos (= transcend�ncta 
do objeto) ? 

Ou é uma entidade construida totalmente pela facul
C:aJde e que se identifica absolutamente com o ato mesmo do 
conhecimento, de tal modo que sua 'O.nica realldade consiste 
em ser pensada, esse est perctpt (= tman�ncia do objeto) ? (34) 

(34) Entendendo por "realidade" tudo o que existe de qualquer 
modo que seja, tudo o que nlo é o "puro nada'', é evidente, como jã 
notamos, que exiBte alguma realidade, pois o "nadismo", i. é, a teoria que 
afirmasse não existir absolutamente nada se refutaria a si mesma no 
momP.nto em que se aflnnasse, pois uma afirmaç§.o é algo e nio o "puro 
nada", é uma realldade. 

!!: também evidente que conhecemos alguma real1dade em qualquer 
experiência ou atividade : já. o vimos, por exemplo, com relaçlo 1 própria 
existência daquele que pensa, "in hoc quod cogttat, perclptt se esse" (SAN'l'O 
ToMAS, Contra Genttles, 1. m, c. 46) • 
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A p e r s u a 8 4 o e 8 p o n t 4 n e a e c o m u m responde 
que os nossos conhecimentos certos terminam tmedtatamente 
num objeto distinto do ato de conhecer, por meio de uma 
representação que a Inteligência forma em si mesma sob o 
1nfiuxo do objeto, na qaat e pela qttai é apre&Adldo o objeto 
mesmo como é em si na realidade. A atitude espontânea da 
nossa mente, na sua atividade cognitiva, é sempre de procurar 
saber o que é, de adaptar-se ao que é; com as nossas afirma
ções pretendemos dizer o que o objeto é em si mesmo. 

Assim, quando dizemos "esta mesa é retangular", é esta 
coisa real (a mesa) , e não o nosso conceito, que afirmamos 
existir fora de nós como retangular, porque vemos realizados 

Não h! Uusã.o possivel, pois, se nã.o existisse absolutamente nada, 
não seria possível nem a Uusão, porque também ela não é o "puro nada". 

Também o conhectmento não é puro nada, mas é uma realidade; 
logo, mesmo quem afirma conhecer sbmente o seu próprio pensamento, 
afirma conhecer uma realidade. 

Por conseguinte, quanto ao fato da existência e. do conhecimento 
da realidade, há \una certeza absoluta e um consenso universal em todos 
os sistemas filosóficos, os quais se distinguem na determinação da natu
reza desta realidade,' reduzindo-a à matéria, ou à Idéia, ou à atividade, 
ou a uma sfntt"Se a prior!, ou à vontade, ou mesmo à lrracionalidade. (Ver 
0LOIATI, Obra ctt., pp.; '18-96) , 

Logo trata-se, ri.ão de saber se o conhecimento atinge ou não uma 
realidade, mas de ver qual é e em que consiste esta realidade atingida 
e conhecida como ela é : 

se é o se.r, como "coisa em sl" e como está em si mesmo, sem que 
tenha sido "relativizado", 1. é, deformado ou construido pelo processo 
do nosso conhecimento, temos o .R e a l t s  m o;  

se, pelo contrário, apesar de admitir que no conhectmento o objeto 
com as propriedades que lhe atrlbuimos são um "dado" real, se afirma 
que "na relação dêste dado com o conhecedor, a constituição do objeto 
depende do modo como é conhecido" e que por conseguinte êste objeto 
"como fenômeno" (:.· enquanto aparece) é dlverso dêle mesmo "como 
coisa l'.m si", temos o F e n o m e n f s m o, empfrico ou Idealista, porque 
então conhecemos a realidade não sfcut est, não como ser e coisa em 
si, não como é na realidade mesma, mas como nos aparece, como fenô
meno. ll: S u b 1 e t f v t s m o, porque neste caso 'o que conhecerfa.mos 
seriam sempre as nossas próprias modificações, sensações, Idéias, racioci
nios, com que no processo do conhecimento revestimos o "dado", e nunca 
o dado mesmo, nunca o ser s!cutt est em si mesmo. 

Donde, para ter um conhecimento realista, não basta admitir que 
existe a coisa em si, mas é preciso afirmar que o que dela conhecemos é 
precisamente . o que ela tem em si enquanto ser real, l. é, que o conteúdo 
do nosso conhecimento é realmente o conteúdo do objeto enquanto ser, 
com sua essência e existência. - Cfr. OLaiATI, fbfà., pp. 119-129. 
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nela os dois tipos de ser (mesa, retangular) expressos pelo 
sujeito e pelo predicado do nosso juizo. 

Vale isso também nas proposições de ordem ideal e 
universal, como por exemplo, o triângulo é uma figura fechada 
por três lados, o t.odo é rnetor QQ lt'le 1:1ma de suas paxtes, ê 
honroso dar a vida pela pá.tria . . .  :1!: sempre uma realidade obje
tiva que afirmamos existir, Independentemente de nós e ante
riormente ao nosso conhecimento, lá. onde ela existe, quer seja 
no mundo exterior, quer no nosso espirito, e existir em si tal 
como a afirmamos. 

Tais sâo os dados da experiência que a consciência nos 
manifesta acêrca do objeto dos nossos conhecimentos. 

Esta persuas§.o do senso comum é logicamente legitima 
ou não passa de uma nusâo? 

41 . Sentenças. - O IDEALISMO moderno, ainda imbuldo 
de relativismo e fenomenismo subjetivo, embora conceda que 
conheçamos verdades abs.olutas e comuns e mesmo o objeto 
como êle é, contudo reduz êste objeto ao próprio ato do conhe
cimento, não admitindo que possamos atingir uma realidade 
extramental. Donde êle responde: esta persuasA.o, proveniente 
de uma lnclinaç§.o espontânea que temos de "exteriorizar " o 
objeto do conhecimento, não é logicamente legitima, mas deve 
ser corrigida, 1. é, Interpretada pela reflexão filosófica, a qual 
faz ver que ela é uma pura i z u s tl o, 

porque o conhecimento, sendo ato Imanente, não pres
supõe nada de que dependa, não atinge senão a si-mesmo; 
donde só conhecemos fenômenos psicológicos, aparências sub
jetivas que construlmos nós mesmos em nós de acOrdo com a 
nossa estrutura e cuja existência consiste em serem conhecidos. 

Estas construções nossas, estas aparências, são ou n§.o 
são representações de realldades exteriores a nós, de "coisas 
em si"? - :1!: o que Ignoramos por falta de •;ponte" que nos 
permita passar destas aparências subjetivas para as realida
des em si. 

Donde o PRINCiPio, dito de IMANtNCIA, comum a todo 
Idealismo: Como o conhecimento é um ato Imanente e como 
6 lmpossivel à consciência sair fora de si mesma, o objeto do 
conhecimento só pode ser o que está. na mente, 1. é, o próprio 
conhecimento e não uma coisa distinta dêle; donde a exlstên-
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ela dêste objeto conhecido consiste sOmente em ser pensado 
(esse est perctpi) . 

Idealismo é, pois, o sistema, no qual a realidade experi

mentada é concebida como construçâo de uma atividade nossa. 

Por Isso o Idealismo moderno é sub1etfvista: a nossa: tttlVlttade 
mental nâo é adequadamente distinta do conhecimento nem da 
realidade por ela experimentada. - Pode ser: 

1) e m  p f r t c o : quem conhece é o EU Individual que a 
experiência nos apresenta . - Assim, o ideallsmo . 

a) ac6smico (BERKELEY) : nega a substância material, donde 
nega a existência real dos corpos, reduzindo-os a imagens nossas, 
impressões produzidas em nós por Deus; 

b) tenomentsta (D . HtlliiE) : nega também a substancla.lidade 
do espirito, reduzindo toda a realidade a "puros fenômenos" <= sen
sações e aparências nossas) ; 

2) t r a n s e  e n d e n  t a l : recorre a um "EU" comum e estável 
que transcende e precede a experiência individual; seria êle quem 
prôprtamente teria consciência de conhecer e assim unificaria em 
leis universais e necessãrlas as experiências dos EU empirlcos e 
individuais . - Pode ser ; 

a) formal (E. KANT) : existe a "coisa em si", o noumenon, 
e é dela que nos provém a matéria do conhecimento; mas a forma 
(= o conteúdo) dêle é fornecida por elementos subjetivos, que são 
as formas a prtori �a sensib111dade, da lntellgêncla e da consciência 
(Eu transcendental) ; donde o que conhecemos, não é a coisa em si 
como é em si <= noumenon> , mas sômente umas aparências cons
truidas · em nós por estas formas a prior!, independentemente da 
coisa em si <= fenomenon) ; 

b) absoluto : rejeita, como alóglca no sistema, a existência 
de qualquer "coisa em si", de qualquer realldade além do pensamen
to . - Alguns procuram conservar a multipllcidade dos pensantes : 
idealismo pluralfstico (HAMELIN) • Outros, mais lôgicamente, admi
tem sômente um único pensante transcendental : idealismo mo
nfstíco, soltpststa (BRUNSCHVICG) . OUtros, mais radicalmente ainda, 
admitem sômente o pensamento atual, que se está fazendo e que 
consiste no puro fazer-se de uma relação cognoscitiva, cujos têr
mos são : o "pensar" sem sujeito que conheça, e o "ser pensado" 
sem objeto que seja conhecido. É o Idealismo monfsttco panlogfstíco, 
donde resulta o panteísmo tdealtsta : tudo é a Idéia "fn fieri". As
sim, COm variantes próprias, FICHTE, SCHELLING, CROCE, GENTILE. (35) 

42 . O REALISMO responde: Esta persuasão comum de atin
girmos um objeto transcendente, 1. é, distinto do ato de conhe
cer, é lOgicamente legitima, porque fundada na evidência natural 

(35) Cfx•, FI!. MORANDINI S. J., obra c!t., pp. 84-89. 
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<' imediata da nossa experiência e consciência. - :tste objeto 
transcendente é o ser real, a coisa em sl, ou é fundado num 
conhecimento do ser real ; não é uma pura construção nossa, 
mas tem uma natureza e existência própria, em si, indepen
dentemente da nossa atividade cognoscitiva; antes, é o nosso 
-eealteetmento qae dapene!e desta natureza e eXIstêm�ta do objeto 
e é normalizado por elas. 

O conhecimento é um ato imanente, para isso porém não 
se requer uma uniâo fistca do objeto conhecido com o sujeito 
conhecedor, mas basta a união "intencional", a qual se dá por 
melo de uma "espécie intellgivel", semelhança do objeto pro
duzida pela atividade do sujeito conhecedor sob a ação deter
minante e normativa exercida nêle pelo objeto, como melhor 
se explicará infra. 

Donde, para refutar o Idealismo em geral, bastará : 
a) por melo da anâlll!>e reflexiva, jazer tomar conscMn

cta expltctta do fato de atingirmos legitimamente objetos dis
tintos do ato de conhecer e de atingi-los como são em si mesmos; 

b) e mostr·ar que o principio do idealismo, nlém de falso 
e arbitrário, conduz a absurdos. 

TESE 11 - Como em todo juízo certo atingimos, com 
certeza lõgicamen:te legitima, um objeto distinto do ato do 
conhecimento, o principio fundamental do idealismo é falso. 
J:le é também arbitrário e ilegitimo, e conduz a absurdos. 

I Parte: Em todo juizo certo a.tingi·mos um objeto dis
tinto do ato do conheeimento; donde o Plincipio do Idealismo 
é falso. 

43 . ARGUMENTO : Pelo testemunho imediato da conscMncta. 

Em todo j utzo verdadeiro, a consciência, - 1 )  cujo teste
munho imediato é infallvelmente certo e de uma certeza lOgi
camente legitima, - 2) com a mesma evidência imediata com 
a qual atesta a presença dos atos internos e a nossa existência, 
atesta também que êstes atos sO.o nossos, que somos o sujeito 
permanente e a causa dêles, - 3) que, no fazê-los, tendemos 
para um objeto existente independentemente do nosso ato de 
conhecê-lo, determinante das nossas faculdades, e normalizador 
dos nossos atos. 
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Ora o sujeito pensante é distinto dos atos que êle produz, 
quem tende é distinto do objeto para o qual tende, quem é 
C!etermlnado e normalizado é distinto daquilo que o determina 
e normallza. 

l.ege, em t;ede j'tti!l6 ... erdadelro, a eonselêftel:a, eom eerte 
za lOgicamente legitima, nos atesta que com o conhecimento 
atingimos um objeto distinto do ato mesmo com o qual o conhe
cemos, l. é, atingimos um objeto transcendente. 

Don-de é falso o Principio fundamental do Idealismo. 

Prova da MAIOR: 

l) O testemunho Imediato da consciência é lntallvel
mente certo, porque : 

44 . a) Sendo dado antes de qualquer raciocinlo, goza de 
evld�ncta 1medtata, pois o objeto dêste testemunho ( = os atos 
Internos de sensaçll.o, de intelecção, de vollçào ... ) está na alma 
imediatamente unido por sua entidade e lntellgtb111dade com 
a inteligência, faculdade cognoscitiva da mesma alma; donde 
é percebido de modo imediato e Intuitivo. 

Nem pode haver nenhuma das posslb1lidaàes de �rro, as 
quais provêm do objeto, da faculdade, do melo: n4o ào objeto, 

J.IOrque é interno, donde é apreendi·do como é em nós, o que 
no caso é idêntico a como é em si mesmo; n4o da taculàaàe, 

porque é inorgânica, espiritual, donde nll.o está sujeita a alte
ração (o que será demonstrado melhor em outra tese contra 
o materia.Usmo) ; n4o do meto, porque os fenOmenos internos, 
�stando presentes na alma, slo unUos Imediatamente à inteli
gência, que é uma faculdade da mesma alma. 

Logo o testemunho Imediato da consciência, acêrca da 
presença dos atos internos (não da sua natureza, a qual não se 
conhece sena.o por racioclnlo, como acontece para as outras 
naturezas) , é absolutamente infallvel ; e disso temos uma cer
teza lOgicamente legitima, pois constatamos com evidência a 
lmpossibilldade de êrro. 

b) Nem é posstvel negar expltcttamente a veracidade e 
legitimidade dêste testemunho sem attrmá-las implicitamente, 
pois: quem nega o testemunho da consciência, admite a exis
tência da sua negação; ora é precisamente a consciência que 
atesta esta existência; logo para admiti-la é preciso admitir o 
testemunho da consciência. Donde não se pode negar expll-
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citamente a legitimidade do testemunho da consciência. sem 
admiti-la impllcitamente. 

c) Nft.o aceitar o testemunho da consciência seria tornar 
fmpossivel qualquer evidência e certeza. Donde serta o Cettctsmo, 
que é falso como vimos na tese anterior. E os ideaUstas nAo 
querem ser céticos, donde admitem também êles êste testemu
Dho da consciência. Mas querem reduzir a legitimidade dêle 
ao caso em que atestaria sõmente a presença de fenOmenos 
internos (o Eu-fenomênico) ,  negando-a quando atesta o sujeito 
dêstes fenOmenos (o Eu-noumênlco) .  Esta restrição porém, é 
erbitrâria, porque : 

2) a consciência atesta imedin.tam�nte : 

a) com certeza absolutamente lntalivel, a nossa exis

tência própria. 

45 . Porque a nossa existência é percebida implicitamente 
em qualquer atividade nossa, pois ·a consciência nos refere os 
atos internos de modo concreto e 1.nd1.vtdual, como atos nossos, 
e não como atos abstratos e de ninguém. (36) 

Ora não pode referi-los como nossos, sem juntamente 
referir o sujeito dêles, que somos nós mesmos. Donde o teste
munho da consciência, ao referir os atos internos, refere também 
com a mesma infallbllldade. a nossa existência própria. Por isso 
diz SANTO To1ds : "Ninguém pode com assentimento pensar que 
nl.o existe, porque no ato mesmo de pensar alguma coisa, perce
be que existe (De Verttate, q. 10, a. 12, ad 7um ) . - Donde a dúvi
da e o êrro slo absolutamente impossinis. (Cfr. também n. 35.) 

b) com certeza "per se" infaHvel, a ;realidade e iden

tidade do nosso ""Eu" e • sua causalidade em relação aos 

próprios atos. 

Cada homem enquanto perisa em alguma coisa: 
1 )  AtiiJ.ge-se a si m�smo, de modo que diz com certeza 

ttrmfssima: Eu penso, Eu entendo, Eu quero, Eu existo ... , porque 
os atos são percebidos de modo concreto, individual, como 
nossós, como atos de um "sujeito" e nlio como atos de "nln:
guém ". Donde a realidade do st#etto cons·ctente, do Eú, é refe
rida pela consciência. 

(36) Nem podemos conhecer os m o d o s  de ser separadas do mes
mo ser. crr. FARom, . L.'úUe de Dlev., p. 31. 
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2) :tste "Eu" é percebido como permanente e tdhtttco, 

pois é ao m e  s m o E u  que atribuimos todos os atos presen

tes em nós e também os passados. Assim, dizemos com toda a 

certeza : E u  pensei, quis, senti dor .. .  , penso, quero, sinto dor ... 
Lõgo a consciência retere a permanência e tl!enttdac:!e do nosso 
E u. Os Fenomenistas, como STUART MILL, TAINE, que quiseram 
negar isso, tiveram que confessar a "tnexpztcabllidade" da 
origem do conceito do nosso "Eu", das associações das idéias, 
dos hâbitos adquiridos, da memória, dos juizos e raciocfnios, 
da responsabUldade dos nossos atos passados. (37) 

3) tste "Eu permanente", concreto e singular, é refe
rido, nA.o como simples expectador dos atos, mas como causa 
produtora d�les, que com esfOrço progressivo chegou a tal conhe
cimento, a tal atividade : percebemos, por exemplo, o esfOrço 
que fazemos para sustentar um pêso, para chegar à evidência 
de um:a conclusA.o . . .  

E esta persuaslo é constante e dirige toda a atividade 
da nossa vida: todos os atos sA.o atribufdos ao nosso "Eu", que 
fica responsável por êles (quando são livres) . 

Ora o que constantemente é implicado e afirmado em 

todo juizo verdadeiro acêrca da nossa experiência interna é 

"per se" infalivel, porque nêste caso o êrro só poderia provir 

da natureza mesma da intellgência que "per se", l. é, por sua 

natureza, erraria necessàriamente, e por conseguinte seria 

juntamente potência e impotência para conhecer, o que é 

lmpossivel. 

Logo o testemunho da consciência atesta, com certeza 

"per se" infallvel, a realidade, a identl:dade permanente e a 

causalldade do nosso Eu, e Isso com certeza lôgicamente legi

tima, pois vemos que o "êrro "per se" é imposslvel. 

O caso de dupla personalidade não se opõe a esta evidência, 
antes a comprova, e se explica, não por um êrro "per se" da cons
ciência, mas por amnesia parcial da memória sensitiva que esquece 
ora uma ora outra série de atós internos . 

"Não somente êstes casos nada provam contra a existência 
de uma alma permanente em nós, nem contra o testemunho da 
consciência sôbre a existência do nosso "Eu" idêntico, mas confir
mam-no, pois : 

(3'l) Cfr. citações dêstes autores em CoLLI'N, Manuel de PhUosop'hfe 
T'homtste, 1949; Vol. n :  Psychologlc, pp. 460-1. (Veja Infra, n.0 166) 



a) o conteúdo da "nova" parsonalldade (imagens, pensa
mentos, tendências . . .  ) se encontra d� módo manifesto ou latente 
na personalldade ordlné.rla; 

b) os vé.rios "eu", porquanto aparentemente es_tranhos um 
ao outro, contudo se conhecem e se lembram; e é precisamente 
neste rwtdu wmam que se base11i: a cura destas doenças : o psl- · 

qulatra ajuda o doente a reajuntar os estados dissociados e recon- . 
duzl-los a um único "eu" Idêntico. 

Ora nada disso poderia dar-se, se não existisse wna. alma 
idêntica. permanecendo sob os estados dissociados . 

· 

Mats . A surpresa dolorosa que fere êstes doentes a.O se sen
tirem dissociados é a mala eloqüente confirmação de que existe 
um observador Imutável no momento da cisão" . (Cfr . GAETANI, 
L'Uomo, p .  108) . 

3) A consciência atesta também, c&m a mesma evidên
�la, qu-e no ato de conhecer : 

a) tendemos para um objeto existente Independente

mente do nosso ato de conhecê-lo; 

46 . Para evitar o Ceticismo é preciso admitir que podemos 
conhecer a verdade com certeza. Ora, como já vimos, a verdade 
é conhecloda por nós .no ato do juizo, e é conhecida precisamente 
porque no j uizo certo a consciência nos atesta com evidência 
a conformidade da nossa Inteligência com o objeto. {Cfr. ns. 
5 e 36.) - NA.o basta afirmar a existência de um objeto para 
que êle "ipso facto" exista e exista como o afirmamQs, senâo 
c conhecimento não passaria de um capricho, todas as contra-. 
dltórias, todas as afirmações seriam iguais e verdadeiras: seria 
o Relativismo fenomenista, falso como o Ceticismo ao qual se 
reduz ; mas para dizer a verdade é necessário que o objeto seja. 
afirmado como de tato �le é, o que equivale a dizer que a lnieU:
gência deve conformar-se com o objeto {n. 2) . 

Ora, para conformar-se com o objeto, é preciso tender 
para êle e atingi-lo como êle ·é · ém· si..;mesmo. Logo a consciên
cia, a-testando em todo j uizo certo a conformidade da nosS'a 
lutellgên'cia com o objeto, atesta; que na realidade êst

.
e objeto, 

quanto à. sua existência, na.o consls� em ser atualmente conhe
cido, mas preexiste em si, anterior e Independentemente do 
nosso ato de conhecê-lo. 

Sempre a verdade conhecida se nos manifesta como 'inde
pendente dos nossos atos, do nosso conhecimento. Assim, os 
pr�n:telros p.rln,c;:lplos d,a r.aza.o l!lio .conh�cldps cpmo .}\ecessárlos, 
&-bsolutos, sempre verdadeiros, enquanto o nosso ato de . conhe-
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cê-los - 6  contingente e passageiro. Julgando que é honroso dar 
h vida pela pâtria, sei qU:e esta açl\o é boa Independentemente 
�o ato com o qual �u a louvo. (38) 

•) ••.tete ll&e detePMIAa a ae&sa laouldad�; 
.A consciência atesta que podemos conhecer ora

_ 
êste 

objeto, ora outro; donde atesta que as faculdades cognoscitivas 
�a.o por sua nat!lreza indeterminadas. A determinaça.o deve pois 
provir de fora de�as_: ou da vontade, ·ou do objeto. - Ora a 
consciêl1c!a _atesta que nlo provém da vontade, porque multas 
vêzes percebemos obj etos independentemente da nossa vonta
de, ou mesmo contra ela. - Logo esta determinação provém 
do objeto, que atua sObre a faculdade. 

c) objeto que serve de norma para o nosso conheci
mento. 

Como acabamos de ver, para termos um conhectmen to 
verdadeiro e certo, a consciência, no ato do julzo, deve atestar 
com evidência a conformidade da nossa in teltgêncla com o 
Óbjeto, 1. é, a conformidade do conhecimento que a inteligência 
tem do objeto com o que êste objeto é em si mesmo na realidade. 
- Deve pois o ato do conhecimento, para ser verda·deiro, sujei
tar-se, conformar-se a afirmar o que o objeto é; se o afirmasse 
diferentemente do que é, diria uma falsidade. - Logo o objeto 

serve de r e g r a e de n o r m a para a verdade dos nossos co

r,heclmentos; não porém o objeto enquanto pensado, mas o 
cbjeto enquanto existente em si mesmo independentemente do 
nosso conhecimento : é o s e  r d o  o b 1 e t o  que regula o co
nhecimento que tel!los dêle (n. 2) . 

Devem admitir isso os mesmos Idealistas ao afirmar os 
seus Prlncfplos como verdadeiros. Pois, SE o juizo "O nosso 
conhecimento nâo atinge senão· a si mesmo" é verdadeiro, 
st:g\le-se que de fatO assim é na realidade, que a atividade 
cognoscitiva procede realmente d�ste modo, que ela tem esta 
l e -t, hidépendente de tempo e lugar . .. , z e t que se impOe, de 
modo que quem pensa diversamente está. errado, "está. na Ilu
são", como afirmam os Idealistas. Donde também os Idealtstas, 
ao apresentar o seu principio fundamental como verdadeiro, 
devem conceder e afirmar lmpllcitamente que o nosso conheci-

(38) c. BoYER, Cursus PhUosophfat, Vol. I, p. 208. 
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menta é regulado e normalizado pelo objilto enquanto existente 
em sl Independentemente do nosso conhecimento. 

Em resumo, a análise da M a  t o  r do argumento féz com
tatar e x  p l t  c H a m e  n t e  o que · Já em todo Juizo verdadeiro 
é conhecido e afirmado impllcltamente, a saber: que a cons
ciência, com uma evidência lOgicamente legitima, á.testa a 
existência permanente e a causalld�de do sujeito pensante. 
atesta que o ato de conhecimento é uma tendência para um 
objeto existente independentemente do nosso conhecimento, 
objeto pelo qual o nosso conhecimento é determinado e com o 
qual se deve conformar para ser verdadeiro. 

Prova da MENOR : Ora o sujeito ... (n. 43) . 

47 . 1 )  o sujetto pemante � àtsttnto dos atos que éle produz: 
porque a causa é sempre distinta do seu efeito. 

2) Quem tende, é àtsttnto do objeto para o qual tende : 
porque uma tendência é sempre para algo que ainda nl.o possui
mos; e o ato de tender nl.o é o têrmo para o qual tendemos, 
mas o melo de alcançá-lo, como o caminhar é o melo de alcan
çar um lugar no qual ainda nl.o estamos. Assim, o ato do conhe
cimento é o meto com o qual a inteligência alcança (= conhece) 
o objilto, e nl.o o objeto mesmo alcançado. (39) 

3) Quem é determtnado e normalizado por uma regra, 
é dtsttnto desta regra: é evidente, pois nada pode ser regulador 
e regulado sob o mesmo aspecto. Assim, o ato do conhecimento, 
que se deve conformar com o objeto, nl.o pode ser êste mesmo 
objeto com o qual se conforma. 

48 . Conclusllo. - Pelo argumento flcou pois explicitamente 
ovldenclada, com certeza lOgicamente legitima, a verdade da 
persuasl.o espontânea e comum, segundo a qual no nosso conhe
cimento verdadeiro atingimos sempre um objeto à t s. t t n t o  
do nosso ato -de conhecer e o atingimos no que éle � na sua 
realidade, quer flsica quer ideal, como preexiste em si inde
pendente do nosso conhecimento dêle, pois é precisamente no 
que êle é em si mesmo, que o objeto é r e g  r a -à qual se deve 
.. adequar" e conformar a nossa Inteligência para ser verda-

(39) No conhecimento humano nunca o objeto se identifica com 
o ato que o colhe. Mesmo se o vermelho presente a mim é um vermelho 
puramente imaginado, êle se distingue do meu imaginar, o qual nAo pode 
ser nem vermelho, nem amnrelo . . .  
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dclra nas suas afirmações. Logo qualquer conhecimento, para 
ter v a l o  r c r t t  t c o e ser l e g f t t m o, deve atingir alguma 
realidade transcendente, 1. é, distinta do próprio ato com o 
qual é conhecida, e esta realidade deve ser atingida como ela 

6 ent st ntesnta. 
Donde se segue a falsidade do Principio Fundamental 

do Ideallsmo ao · afirmar que a única existência do objeto é a 
de ser conhecido (esse est perctpt) ,  e pelo contrârio a verdade 
do Reallsmo ao afirmar a "transcend�ncta" e a realtdade do 
objeto conhecido, 1. é, ao afirmar que chegamos a conhecer 
os· seres como �les s4o em ·si-mesmos, na sua existência onto
lógica e real (= o b 1 e t t v t d a  d e  o n t o  l ó g t c a do nosso 
conhecimento) .  

49 . CONFIRMAÇAO. - :S:ste argumento, tirado dos dados da 
consciência que os m�smos Idealistas devem necessàriamente 
admitir para poder estabelecer a própria. teoria, pode ser con
firmado por toda a nossa experttncta interna e externa, a qual 
atesta com evidência a nossa dependêucia em relaçAo à reali
dade externa no processo determinativo e especlficatlvo dos 
nossos conhecimentos. Assim : 

1) Na percepçAo dos objetos senstvets advertimos cla-
ramente que somos passivos, que os nossos sentidos estAo sendo 
excitados por um estimulo exterior : num simples apêrto de 
mAo, pelo tacto passivo e ativo, percebemos o influxo em nós 
de um ser distinto que atingimos. 

2) Os nossos conceitos intelectuais têm sempre uma 
conexA.o com os dados dos sentidos, tanto que quem carece de 
um sentido é incapaz de formar a.- idéia própria do objeto dêste 
sentido: quem sempre careceu da vista não tem idéia própria 
da cor. E os objetos não sens1veis são compreendidos por ana
logia com os senslveis. 

·3 ) Se tudo é construção e aparência subjetiva, sem 
relaçli.o com as "coisas em si", como querem os Idealistas, de 
que modo se poderá expllcar 

a) a prevts{lo e a concorcl4ncta destas construções sub
jetivas feitas por cada individuo independentemente dos outros 
e da realidade? - Como é qu� todos vêem o eclfpse no mesmo 
momento previsto pelos cálculos e só nêste momento, se o ecllpse 
não passa de uma construção subjetiva nos olhos de cada um? 
-- Como é que todos ouvem a sinfonia no mesmo tempo e com 
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os mesmos acordes? Porque também 1r ao teatro ou fazer fun· 
clonar o ré.dlo para poder ouvi-la? 

b) o processo dM Ct�nctas e:cperimentals e a necesst
clacle da expertmentaç4o para verificar as nossas hipóteses e 
G�egar a leis eienttfleas tmlfenais, fltll\1as tambéül pwa o 
futuro? - Em alguns casos Independentes da nossa vontade, 
a hipótese se reallza nos fatos; em outros, nA.o; devemos entAo 
mudâ·la, corrigi-la e novamente experimentar. - NAo é pois 
verdade que os nossos conhecimentos sejam puramente subje
tivos : êles sAo determinados por uma realidade existente fora 
e in-dependentemente de nOs. Donde e,;tamos em contacto com 
esta realidade, I. é, com a "coisa em si" (noumenon) .  SAo rea
lidades diferentes que provocam conhecimentos diferentes. 
Donde os nossos col)hecimentos estão em função da realidade 
e, por conseguinte, a podem conhecer como ela é em sf. 

4) Com o Idealismo é impossivel qualquer ct�ncüz do real. 
E sem o conhecimento da realidarJe é tmpossivel a vida: 

tudo está. baseado no conhecimento certo das propriedades reais, 
flslcas, quimicas... das coisas. Sem isto, é impossivel a arte, a 
medicina, a engenharia ... � a resistência real dos materiais que 
sustenta os edificios; são as propriedades reais dos remédios 
que agem sObre o organismo doente, etc .. . .  - � somente contra
dizendo ao seu sistema que o idealista pode viver como nós; é só 
da b�ca para tora que sustenta seu sistema, porque se êle esti
vesse sincera e internamente convencido dêle e da não-existên
cia da realidade exterior, nAo a procuraria, nA.o comeria ... (40) 

5) Os outros homens, cuja existência somente um sollp
slsta ousaria negar (e logicamente todo idealista deveria ser 
solipsista) ,  exercem as suas atividades independentemente da 
nossa vontade, ou mesmo contra ela; cada pessoa humana se 
Impõe cotn seus direitos e exlgência.s; nA.o conheço o que vai 
r.a consciência dos outros, a nAo ser que êles a mim o manlfes
ttlm por meios sensiveis ... Logo os outros homens nA.o sAo o meu 
pensamento. 

6) Os nossos próprios estados internos de dor o.u de 
alegria, de tetnor ou de esperança, de segurança, de culpablll
dade . .. , est4o sempre em cone:c4o com alguma reaztdade trans
cendental, i. é, exlsten�e Jora de nós. 

(40) Cfr. FORTVNA, l.ogfca, p. 382, 
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'l) A nossa atividade Intelectual é normaltzada por Zefs 
fl:r:as e universais (= os prlncfplos especulativos) , a atividade 
moral é regida por Imperativos categórfcos que se lmpOem a 
nós : a atividade prática está sujeita a multas determlnaçOes 
objetivas, etê. .. Donde sempre nos sentimos snbordlnados a 
algum elemento Independente e distinto de nós e do nosso 
conhecimento. 

8) o tato da tenexão supOe um dado, uma volta sObre 
um objeto pré-existente, sObre uma posição anterior, sObre um 
ato precedente que se toma agora como objeto de um novo ato, 
do qual, por conseguinte, é dlstlntó. 

Els a experiência universal tal qual se apresenta cons
tantemente e com toda a evidência à. nossa consclêncla, e que 
a reflexão e análise tllosóflca devem reconhecer e expllcar. 
FâcU e adequadamente é expllcada pelo Realismo, na.o porém 
pelo Ideallsmo. 

50 Dizem os Idealistas, para tentar tludlr a fôrça do argumen
to, que toda esta persuação da experiência externa e Interna não 
passa de uma pura ILUSAO da consciência, a qual nos apresenta 
tão sõmente uma simples apar�ncta do objeto, e não o objeto real, 
como "coisa em sl". 

RESPOSTA . - 1 )  Seria então uma Uusão tnlctal universal, 
constante e invencível, que a consciência nos atestaria com a mes
ma clareza e evidência com a qual atesta os nossos atos cognos
citivos . Logo com Igual direito poderiamos e deveriamos afirmar 
também que êstes mesmos atos cognoscitivos são uma pura ilusão . 
Seria o Ceticismo universal .  

2) Uma ilusão lnlcial, universal e perpétua, é uma contra
diç4o (41) ,  pols : para reconhecer a Uusão como tlusão, é preciso 
jé. ter tido o conhecimento verdadeiro da coisa acêrca da qual se 
diz ter agora llusão, comparar e ver, pela falta de proporção entre 
o conhecimento verdadeiro passado e a afirmação presente, que é 
realmente- uma tluSão . Assim, somente quem jé. viu realmente 
árvores verdadeiras poderá ter Uusão de estar agora vendo ârvo
res . (Cfr. o ensino da Psicologia sôbre a ilusão e alucinação) 

Donde não poderfamos ter a llusão de experimentar e co
nhecer objetos exteriores ao nosso ato de conhecimento, se nunca 
tivéssemos atingido realmente objetos exteriores. Um homem numa 
prisão cujos llmltes nunca viu, não saberia que estava prêso : para 
L'lSO, é preciso chegar até as grades e ver o espaço exterior. Assim 
o sujeito pensante, se estivesse encerrado na sua consciência sem 
nunca poder atingir objetos exteriores, não poderia ter o conceito 

(fl) Veja o que Jt\ foi dito no n.0 39, na resposta à 1." Objeção. 
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de realidade exterior, de exterioridade, nem fazer distinção entre 
o interno e o externo, distinção que de fato a nossa consciência faz . 

Logo, apelar para uma Uusão universal a fim de explicar a 
nossa experiência externa e Interna, é apelar para um absurdo, 
que por consesulnte nada exn1ica 

3) Além disso, esta suposta ilusão deveria ser explicada, 
mostrando-lhe a origem (como se faz para as outras Uusões, por 
ex . : do pau que parece quebrar-se ao ser imerso na água) , e isso 
sem recorrer ao principio idealista de imanência, senão seria uma 
petição de principio . Tentaram, mas sem resultado legitimo como 
vamos ver. 

11 Parte : O Principio Idealista é arbitrário e llegftlmo. 

51 . ARGUMENTO. - o Principio idealista, nAo sendo por 
sl evidente, deve ser demonstrado positivamente. 

Ora os Idealistas nio o demonstram eficazmente, mas 
antes, nas suas tentativas, já o pressupõem : o que é arbitrério 
c tlegitimo. 

Logo o Principio ideallsta ê arbitrério e Uegltlmo. 

Prova ãa MAIOR. - A noção de conhecimento que cada 
homem tem necesséria e espontAneamente, antes de qualquer 
análise filosófica, é uma noçl\o realistica, de acOrdo com todl\ 
a experiência in terna e externa : e isto afirmam os próprios 
Idealistas. 

Ora de uma noção reallstica do conhecimento nl\o se 
pode formar imediatamente o principio idealista de imanência, 
pois lhe é contrário. 

Logo, para afirmar com legitimidade lógica o principio 
idealista, seria preciso antes demonstrá-lo positivamente. 

Para o Realismo, pelo contrário, que toma o conheci� 
mento como lhe é apresentado com evidência pela expeJ"iência 
imediata, basta por meio da análise fazer constatar expllcita
mente a legitimidade desta evidência. Foi o que fizemos na 
1 .a Parte da tese. 

Prova ãa MENOR. - O principal argumento apresentado 
pelos Idealistas é tirado da imantncia do conhecimento. Dizem: 

O nosso conhechnento é uma operação imanente. 
Ora na operação imanente, a qual aperfeiçoa o próprio 

agente que a produz, o principio ativo e o têrmo da ação devem 
ser internos ao agente. 

· 
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Logo o nosso conhecimento deve necessàriamente termi
nar-se em algo de interno, e por conseguinte na.o pode atingir 
um objeto exterior, a coisa em si. 

REsposTa Quanto à M a  i o r :  O nosso conhecimen-
to ... , dtstingo: dependente porém de um objeto distinto e real 
na determinaçAo do principio ativo interno e no têrmo atin
gido, concedo; absolutamente indepedente de qualquer influên
cia externa, nego ou peço prova. 

Quanto à M e n o r :  Ora na operação ... : 
a) o p r i n c t p t o  a t i v o  deve ser interno, dtsttngo : 

devendo porém ser dependente na determinação do séu ato por 
um objeto distinto dêle, concedo; não devendo ser dependente ... , 
nego ou peço prova; 

b) o t � r  m o  deve ser interno, distingo : o têrmo pro
duzido pelo ato, concedo; o têrmo atingido (1. é, conhecido) pelo 
ato, subdistingo : deve ser interno ou na sua entidade fisica, ou 
numa sua representação intencional (i. é, de ordem cognitiva) , 
concedo ; deve necessàriamente ser interno na sua entidade 
fisica, nego ou peço prova. 

Distingo também a C o n c t u s O. o :  Logo ... : o têrmo 
produzido deve ser algo de interno, concedo; o têrmo attngtdo 
c conhecido ... , nego ou peço prova. 

EXPLICAçÃo . - Hl\ duas espécies de ação : transeunte e ima
nente . 

Na ação t r a n s e u  n t e  , o têrmo em que acaba a ação é 
um ser distinto do agente . Por ex . a ação de uma pedra caindo 
pela gravidade na cabeça de alguém, a ação pela qual o fogo aquece 
a água . 

Na ação t m a n e n t e ,  pelo contré.rio, a ação produzida per
�anece no. mesmo agente a quem aperfeiçoa : assim, o ato do co
nhecimento é produzido pela atividade interna da inteligência e 

permanece nela como perfeição adquirida. 
Porém, quando o principio ativo, como é o caso das nossas 

faculdades cognoscitivas, é de sua natureza indeterminado, para 
poder produzir um ato determinado, é necessário que êle receba 
esta determinação de fora, de um objeto que atue nêle . 

Nesta atuação o objeto imprime na faculdade uma sua se
melhança (chamada "espécie impressa") ,  pela qual êle se acha 
unido à faculdade e está nela, não porém flslcamente pela sua 
entidade, a qual ficou onde estava, mas representativamente . 

Esta atuação determina a faculdade a reagir vitalmente se
gundo a sua natureza de faculdade cognitiva, I. é, a "intendere", 
a tender para o objeto que a produziu, a conformar-se com êle tor-
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nando-se uma representação viva do objeto, na qual conhece êste 
objeto segundo as qualidades reais dêle que 1nflu1ram na faculc:la�e. 

(Analogias e diferenças entre a chapa fotogrâflca e a Inte
ligência> . 

"A coisa conhecida diz sano TaxAs, 6 ol:uamada Ghj&W de 
conhecimento enquanto ela subsiste em si mesma fora do conhe
cedor, embora desta coisa não se tenha conhecimento senão por 
aquilo· que dela esti no conhecedor". (De Verltate, q. 14, a. 8, ad 
5um) 

Toda a questão está nisso : pode um objeto exterior agir 
sõbre mim e provocar pela sua Impressão em mim, segundo as 
leis do principio de causaUdade, um ato de conhecimento dêste 
mesmo objeto ? 

Para negar esta posslbllldade seria preciso provar "a prlori" 
que nenhum objeto pode agir em nós por contacto Imediato ou 
medlato : provar Isso é lmpossivel, pois não Implica nenhuma con
tradição. 

�o nosso lado, se afirmamos, contra os Ideallstas, que de 
fato se dão em nós tais tnnuxos do objeto, não é "a prlorl" Que o 
afirmamos, mas "a posterior!", baseados no testemunho evidente· da 
consciência e de toda a nossa experiência, como vimos na Maior 
do Arg . - E êste testemunho é confirmado pela ciência moderna 
que nos mostra a ação tísica Imediata dos objetos sensivels, exte
riores a nós, nos nossos órgãos sensivels, por ex . : a Imagem dos 
objetos na retina dos olhos. 

:l!:stes objetos, ao produzir êste tnnuxo em nós, não deixam 
de ser o Que são em si mesmos, "coisas em sl", "absolutos"; nem 
ficam dependentes de nós no seu ser fisico e na sua existência 
real, mas se acham simplesmente numa relação de pre.'.iença com 
as nossas faculdades de conhecimento . (42) 

Tais operações ainda são Imanentes, pois : o principio ope
rativo c:: a faculdade atuada pela espécie Impressa) e o têrmo 
produzido ( = a espécie expressa, a Idéia, o conhecimento l se acham 
e permanecem no conhecedor a quem aperfeiçoam. 

LQgo da Imanência do conhecimento não se pode deduzir o 
principio Idealista . Seria necessário para Isso provar que o conhe
cimento para ser Imanente não deve ter nenhuma depent:Uncia t!lo 
objeto e:rterlor e que o objeto conhecido deve ser uma crfaçc'lo total 
feita pelo sujeito conhecedor. Ora Isso os Idealistas não o demons
tram, mas o pressupõem "a prlori", com evidente petição de prin
cipio e em oposição a toda a nossa experiência, a qual nos nossos 
conhecimentos atesta não sômente a nossa atividade Interna, mas 
também o lnflu.'l:o em nós de um obJeto distinto. Desta dupla ativi
dade resulta o conhecimento : ab objecto et subjecto parltur cognttto. 

52. Apresentam os Ideallstas êste mesmo argumento sob 
vártas formas, mas todas Ineficazes. Por exemplo: 

(42) crr. H. CoLLIN, obra cit., Tomo n :  Critérfologte . . .  , p. 31 e p. 60. 
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A - Toda percepçâo é um ato de consciência. - Ora o 

objeto do ato de consciência é necessàriamente interno. - Logo 
o objeto da percepção é necessàriamente interno. 

RESPOSTA. - msttngo a M a  i o r: Toda percepç!\o : é um 
ato que pode ser percebido pela consciência, concedo; e um ato 
que é produzido pela consciência, nego. 

Contradtstingo a M e n o  r :  Ora o objeto do ato: pro
duzido pela consciência, é necessàrlamente Interno, concedo; 
percebtdo pela consciência, é necessàrlamente interno, nego. 

ExPLICAçÃo . - O objeto da consciência é constltufdo pelos 
nossos atos (sensações, pensamentos, volições . .  ) ,  que de fato são 
Internos; mas não .se segue dai que o objeto percebido por êstes 
atos deva ser Interno . Ver uma mesa (percepção) e perceber-me 
estar vendo esta mesa (ato de consciência) ,  são atos diferentes, com 
objetos diferentes : a mesa é o objeto da visão, o ato de visão é 
o objeto da consciência. O ato de visão é Interno, mas o objeto 
atingido por ela é externo . - Donde é só com evidente petição 
de principio que os Idealistas querem confundir consciência com 
percepção e passar da imanência do objeto da consciência para a 
Imanência do objeto do conhecimento e da p11rcepção . 

53. B - Para conhecer a verdade obj etiva, 1. é, o objeto 
como está em si, é preciso conhecer a conformidade entre o 
nosso conhecimento e o objeto real. - Ora Isso é lmposstvel, 

porque o conhecedor deveria sair de sl mesmo para 1r até o 
obj eto, e não hâ. "PONTE " para Isso. - Logo é lmposslvel 

conhecer com certeza a coisa em si. 

REsPOSTA. - Concedo a M a  1 o r, mas Nego a M e  n o r. 

EXPLICAÇÃo . - 1) A questão da "ponte", i. é, de um melo 
(diferente do conhecimento> entre a Idéia e a coisa, entre o nos
so conhecimento e a realidade, pressupõe já o principio Idealista : 
pressupõe não conhecermos senão o nosso conhecimento, uma nos
sa construção puramente subjetiva, que deverfamos depois comparar 
com a realidade para controlar a conformidade e o acõrdo entre 
esta construção subjetiva e a realldade em si . Donde pressupõe que 
o nosso conhecimento não atinge êle mesmo a realidade. - Mas 
é precisamente êste o principio que os Idealistas deveriam demons
trar e não pressupor . - Logo a M e n o  r, com o. questão da "ponte", 
contém uma verdadeira petição de principio e é contrária a toda 
a nossa experiência, como vimos na 1.a Parte da Tese . Por Isso é 
que negamos esta Menor. 

2) li:, sim, necessário conhecermos a conformidade entre o 
nosso conhecimento e a realidade, mas Isso se obtém pelo ato mes
mo do conhecimento, .não por out1·o melo Umpossfvel, mas des
necessário) . COm efeito : 
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- a) Se em nós, p a r  a p o ã e ,. m o s  conhecer, existem sen
sações, idéias, juf�{)S, raclocinios, não são estas sensações, idéias . .  
que conhecemos diretamente, mas os objetos reais mediante elas . 
- As sensações e as Idéias são um resultado proveniente do contac
to com a realidade, mas não são elas que nos -em em contacto 

, r exemp o, os nossos olhos são atin
gidos por certos ralos luminosos produzidos pelo cair da chuva (eis 
o contacto com a realidade) ,  temos uma determinada sensação (re
sultado dêste contacto) e vem, em seguida, a idéia e o juizo "agora 
chove" . E ao afirmar que chove, não queremos significar "vejo a 
minha sensação de chuva", mas "vejo a chuva" . 

- b) Quando de fato estamos certos de possuir uma ver
dade (o que se dá no ato do juízo verdadeiro, cfr. n ° 5) temos 
evfd�ncia de ter alcançado a realidade e de nos termos conformado 
com ela (n.o 2) . Para poder ter esta evidência basta conhecer 
que a natureza do ato cognitivo é precisamente de nos fazer atin
gir e conhecer o objeto como êle é em si . Sabe-se Isso por melo 
da reflexão total sõbre o ato de apreensão, reflexão de que é capaz 
a Inteligência espiritual e que se dá no juizo certo, e pela qual 
vemos a adequação do nosso ato com a coisa em si (ns . 5, 20 e 
38) . - Podemos dêste modo perceber que o nosso ato de conhe
cimento (sensações, Idéias) é verdadeiramente conforme com a rea
lidade (n.0 21) . 

- c) Logo é o próprio ato do conhecimento que nos põe 
em contacto com a realidade . O próprio ato do conhecimento é 
a "ponte" que une o conhecedor com a coisa em st . Nem há entre 
êles nenhum abismo que seja preciso transpor; nem é mister algum 
ulterior contrõle entre as nossas sensações ou idéias e a realidade, 
pois : o nosso julgamento sõbre a realidade não é obtido pondo 
de um lado as nossas Idéias e de outro lado a realidade, para depois 
compará-las entre si; mas é obtido atingindo diretamente com o 
conhecimento o objeto no que êle é em sl . 

No processo do conhecimento, não é a mente que deve sair 
de si mesma, mas é o objeto que deve entrar nela . �le entra por 
melo de uma açdo sua exercida sõbre a faculdade, produzindo nela 
uma sua semelhança e pondo assim a faculdade em relação com 
êle, i. é, fazendo a faculdade "in-tendere", tender para êle conhe
cendo-o . Esta semelhança não é pois o qtte <td q u o  d) se conhece 
direta e Imediatamente, mas é o meto psicológico <td quo) de l'ela
clonar e de unir o objeto com a faculdade, de dlrlglr esta faculdade 
para êste objeto e por conseguinte de conhecê-lo . E precisamente 
enquanto é semelhança do objeto e é relacionada com êle, a modlfl
cação existente na faculdade (espécfe impressa) faz parte da causa 
prodtttora do conhecimento (como determinação da faculdade) , não 
é porém ela o objeto conhecido : não temos consciência de estar 
vendo a semelhança (espécie Impressa ou expressa> do objeto em 
nós, mas o objeto mesmo . Tanto Isso é verdade, que é sbmente pela 
anállse do processo cognitivo que chegamos a saber que deve existir 
"m nós esta semelhança, como condição e concausa do conhecimento. 
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E no juizo, não é a presença em nós de uma semelhança com o 
obJeto que nós afirmamos direta e explicitamente, mas é uma qua
lidade que está no objeto mesmo . Afirmando, por exemplo, que 
esta mesa é retangular, entendemos afirmar do objeto que está 

e nós ue atingimos diretamente, que tocamos com as mãos, 

aquilo mesmo que apreendemos e com a v s a 
sua "retangulldade" e afirmamos que a mesa a possui . 

3) É evidente, porém, que conhecemos as coisas proporcio
nadamente aos nossos poderes cognitivos . (Se tivéssemos um sen
tido apto para captar as emissões radioativas, poderiamos conhe
cê-las diretamente, como a luz e os sons . )  - E neste sentido o 
nosso conhecimento é relativo a nl's : conhecemos as coisas sob os 
aspectos e na medida em que são atingíveis por nós segundo o 
poder e variedade das nossas faculdades . Mas esta relatividade 
não impede o conhecimento da verdadeira realidade das coisas : 
conhecer uma parte e não tudo acêrca do objeto, conhecer por 
melo de um processo que evidentemente depende da atividade das 
minhas faculdades, não necessàrlamente faz com que esta parte 
conhecida não seja real ou que o meu conhecimento não seja obje
tivo no que afirma . (43) 

54 . Outro Argumento, d·e que lançam mão os Idealistas 
para tentar provar o seu princlplo, é tirado do tato dos erros 
dos sentidos externos: 

As ILUSOES em que freqüentemente calmos nas nossas 
sensações fazem ver que não atingimos as coisas em si, mas 
somente as Impressões, variáveis com a estrutura pslco-ftstoló
gtca de cada um, produzidas em nós (talvez por coisas reais, 
se é que existem realidades) . 

RESPOSTA. - a) Do fato dos erros seguir-se-la o principio 
lcteallsta, se a Inteligência no juizo não pusesse nada de próprio 
(ela põe a relação, a afirmação ou negação) . O êrro não está 
nos dados que os sentidos nos apresentam, mas na interpreta
ção que a Inteligência dá a êstes dados. Exemplo :  Se os olhos 
yêem como quebrado o pau imerso na água, êles não erram, 
porque de fato os ralos luminosos que Incidem nêles provêm 
de duas direções; erraria a Inteligência se, não atendendo à 
diversidade de refração da luz pela passagem em corpos de 
densidade óptica diferente, ela afirmasse que o pau estava real
mente quebrado. - O mesmo se diga nos outros casos, como 
no daltonismo . 

. (43) Cfr. OIACON, La Verit4 Cattolica, a.• edlç., Marzoratl, Como, 
1946, Vol. I, pp. 25-27. 
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Donde deve a intellgência atender às disposições dos 
órgA.os sensitivos e ao melo pelo qual chega a ação do objeto 
sObre êstes órgãos, e então poderá sempre controlar e reconhe
cer as chamadas " ilusões dos sentidos". Se não atender a isso, 
eeré: ela e n&o os sentidos, que enaxa: lntexpxetando com argu
mento de analogia, por uma associação precipitada de per
cepções já adqulrl•das e segundo o que acontece ordinária e 
normalmente, uma sensação produzida em condições anormais 
ou extraordinárias (44) . - Mas dêste êrro não se segue de 
modo algum o principio Idealista, pols o objeto atingido é 
sempre o obj eto externo, embora, por inadvertência, seja êle 
j ulgado diferente do que é. 

\'1) Antes, retorque-se o argumento contra o Idealismo : 
se o principio ideallsta fOsse verdadeiro, seria impossfvel o fato 
do êrro, porque : como o conhecimento é sempre necessària
mente conforme consigo mesmo (principio de Identidade) ,  se 
no conhecimento só atingll·mos o conhecimento mesmo (como 
quer o principio idealista) ,  sempre haverá conformidade, e 
portanto verdade. Logo o êrro seria impossível. - De resto, para 
poder perceber que houve Uusa.o, que o pau foi erradamente 
j ulgado quebrado, é preciso evidentemente perceber o pau como 
é em si mesmo e ver que de fato não está quebrado. Donde 
nenhuma ilusão pode ser reconhecida como tal, .sem que seja 
&tingida a realidade como ela é em si mesma, 1. é, sem negar 
o principio do ideallsmo. 

(44) O êrro nAo estt\ no dado tmecUatamente colhJdo pelo sentido 
externo, mas no Jtúzo que a Inteligência faz &Obre um conjunto, no qual 
a êste dado lmecUato ela acrescentou, levada por certas semelhanças e 
analogias, umas tantas qualidades percebidas anteriormente em outros 
objetos. Por ex., Julgar ser uma tOrre cllindrica uma superflcie colorida 
que a vista apreende- de- longe, pelo fato de que esta superflcie se me 
apresenta com aquelas sombras e claros-escuros que outras vêzes verUi· 
quei serem associados l forma cWndrica. 1: nestes racloclnlos por a.na• 
logla que se pode encontrar o êrro; 

Nada porém se pode deduz!r contra a objetividade dos sentidos. "A 
maior parte das objeções <&Obre o valor do conhecimento sensivel) pro
cede de umn lncompreenslo total da doutrina que estas objeções preten
dem confutar. 08 adversários confundem continuamente as interpreta
ç6es com as lntulçõl'B, os objetos definidos pela flslca com os dados elemen
tares dos sentidos. E fazem daquUo a que chamam arbitrAriamente de 
"objeto" um bloco Indissociável e supõem que, se êle nAo fOr percebido de 
vez, êle e nAo outro, êle Inteiro e tal como nó-lo dAo a conhecer racioclnlos 
1\s vêzea complicados, nAo haja nada de percebido objetivamente e tudo 
se limite a wn jtúzo de Uuaõea subjetivas, a puros "fatos de consclêDcia''. 
�fr. J. DE ToHQVÉDEC, La Critique de la connal.ssance, p. 108. 
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c) Nem se poderia explicar o fato de termos multas 

vêzes consciência de que o nosso conhecimento de um objeto 

n4o é completo, nem nos faz conhecer tudo o que o ob1eto é :  

pois, se a única realidade existente e o único objeto atingido 

se reduz ao ato consciente do conhecimento (como afirmam 

os Idealistas) ,  conhecendo êste ato, conhece-se todo o objeto, 

nem é possivel ter consciência de que sobra algo de não atin

gido nêle. 

De tudo o que precede ficou evidente a arbttrartedade e 
tlegtttmtdade do Prtnctpto do Idealismo. 

UI Parte : O 'Princípio do Idealismo eonduz a absurdos. 

55 . Além das impossibUldades j á  apontadas nas duas pri

meiras partes da tese, há ainda alguns absurdos a que leva. 
necessàriamente o Idealtsmo: 

1) As contraditórias sertam stmult4neamente verdadeiras. 
Se, como quer o Idealismo, o conhecimento é puramente 

subjetivo, e o seu objeto é somente a impressão e modificação 

subjetiva pela qual cada um é afetado, será somente disso que 

cada um julgará, e todo juizo que exprimir esta impressão 

subjetiva será verdadeiro, pois será conforme com o seu objeto. 
Logo dois homens j ulgando contraditoriamente, porque subje

tivamente afetados de modo diverso, diriam ambos a verdade 

(por exemplo: que o mel é doce, que o mel não é doce) . Donde 

duas contraditórias seriam simultâ.neamente verdadeiras:  o que 

é contra o principio de contradição. (45) 

2) O Prtnctpto do Ideali.!lmo leva ao Ceticismo. 

Destrutr o verdadeiro critério da certeza e tornar impos

sivel o conhecimento da verdade absoluta, constante e univer
sal, e até de toda verdade, é levar ao Ceticismo. 

Ora o Idealismo 

a) considerando como uma ilusão untversal, constante 

f' invencivel, a evidência do testemunho imediato da consciência, 
destrói o veJ.'Idadeiro critério da certeza (n. 50, l.O) ; 

b) afirmando que só podemos conhecer o nosso próprio 
ato de conhecimento, construido subj etivamente e indepen
dentemente de qualquer objeto exterior: 

(46) Cfr. STo. ToMÁS, Summa. Theologica, I p., q. 86, art. 2. 
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- torna tmposslvel o conhecimento da verdade absoluta, 
constante e untversal, a qual, para poder ser conhecida por 
todos e sempre, deve exprimir e afirmar o que um objeto é em 
sl mesmo, independentemente das condtcOes subJetivas do 
conhecedor. 

Além disso, segundo o principio ideallsta, o objeto que cada 
um conhece não é senão o próprio ato . Ora o ato de algum homem 
não é o ato de outro homem . Logo o objeto conhecido por um não 
poderá ser o objeto conhecido também por outro (se Pedro não co
nhece senão o seu próprio pensamento, e Paulo também o seu pró
prio pensamento, nada há de comum entre o conhecimento de Pedro 
e o de Paulo) . Donde seria impossivel a verdade comum, l. é, co
nhecida por todos; e por conseguinte seriam impossivels os principios, 
as leis, a ciência e a mesma verdade. 

Nem se diga que todos os homens, por terem a mesma estru
tura, têm os mesmos atos e por conseguinte conhecem os mesmos 
objetos e as mesmas verdades, porque : sendo os outros homens, a 
estrutura nossa e a dêles, "coisas em si, noumena" distintas do ato 
de conhecer, segundo o principio do ideallsmo não os poderiamos 
atingir e conhecer . - O soltpsfsmo é a única posição lógica do 
Idealismo . Ninguém contudo quer negar deveras a existência dos 
outros homens e dos outros seres . (46) 

Nem serve recorrer à existência de um Eu transcendental, l. 
é, de uma consciência comum, que seria o único sujeito prôpria
mente conhecedor e que unificaria as experiências individuais dos 
vé.rios "eu empíricos", porque : êste EU transcendental, do qual 
não temos nenhuma consciência, seria um objeto distinto do ato de 
conhecimento de cada Eu empirico (= de cada um de nós) e por 
conseguinte não se poderia admitir sem contradizer o principio do 
Idealismo. 

- torna lmposslvel o conhecimento de qualquer nexo 
entre vârios conheclméntos : segundo o principio idealista, só 
seria conhecido o ato presente, atual, enquanto está sendo feito, 
c nAo o ato passado. Donde seria imposslvel qualquer reflexão, 
qualquer juizo sObre o ato; só se daria um fluxo de conheci
mentos sem UgaçAo entre si : o que seria a destruiçA.o da 
ciência. (47) 

Logo o principio do Idealismo leva ao Ceticismo. 

(48) Nota W. JAMIS (Prlnclples O/ Psychology, t. li, p. 398) que 
os ideallatas se contentam fê.cllmente com uma matéria aparente, nl!.o 
assim porém com parentes ou amigos só aparentes. Cfr. BoYER, obra clt., 
I, p. 209. 

(47) Cfr. BoYER, fbfd. 
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3)  Em última anl\llse, o conhecimento Idealista se re
solve num "pensar", sem sujeito que pense, e num "ser pen
sado", sem objeto que seja pensado = seria um pensar de 
nenhum pensante e um pensamento de nada : o que é absurdo 
(n. 41, 2.0) . 

C o n c l u s õ e s  

d a  refutação d o  Ceticismo e d o  Idealismo. 

56. 1.a. - De tudo o que vimos nas várias aná.lises feitas 
sObre o nosso conhecimento verdadeiro, ficou explicitamente 
evidente a l e g t t t m t el a  el e  ela elejtntçllo ela Verelaele do nosso 
conhecimento : "a conjormtelaele ela nossa tntelig�ncta com a 
realielaele", como ela é em sl mesma. Pois, como vimos, possui
mos com legitimidade critica verdades absolutas, e as possuimos 
de um modo imediato, espontâneo e natural ; ora conhecer ver
dades absolutas, é conhecer a realidade, nâo como nos aparece 
dependentemente de condições subjetivas, mas como ela é em 
si mesma, no seu conteúdo, na sua essência, nas suas proprie
dades reais ; logo conhecer a verdade, para a nossa inteligência, 
consiste em conformar-se com a realidade como ela é em sl 
mesma. 

2.a - Donde o objeto natural e imeeltato da inteligência 
6 a realidade enquanto "ente", "ser", pois conhecer a reall
dade como ela é em si mesma, é conhecê-la na sua essência 
e na sua existência; ora o "ente", o "ser" é precisamente a 
l'ealidade enquanto possui essência e existência: ens est iel 
(essência) cut compettt quocumque moelo esse (existência) ;  
logo o objeto natural e imediato da inteligência, "aquilo que 
ela prtmelro concebe como o mais conhecido e em que ela 
l'esolve todos os seus conceitos, é o ser" (S. ToMAs, De Verttate, 
q.  1, art. 1) . 

a.a. - Donde "Conhecer", por sua ess�ncta, consiste em 
saber o que é. Por conseguinte 

a) A natureza do ato de conhecer consiste numa 
r e z aç li o entre a inteligência e o ser; implica portanto uma 
i n  t e  n c t o n a l  t el a  el e  (tn-tenelere = tender para) ,  i. é, uma 
teneléncta para o ser. 

b) Conhecer é pois uma atividade vital, Imanente, que 
une a faculdade com o objeto (o ser) . apreendendo-o, colhen
do-o, assimilando-o, tornando-o presente na faculdade. Cognos-
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ccre d1.ctt extstenttam cogntt1 tn cognoscente. (S. ToMAs, De 
Veritate, q. 2, art. 5.) 

c)  Esta unill.o, assimilação, 1dentlficaçâo, nll.o ê de ordem 

f f" t c c couro na allmeB:fiaQAe, aa. q\le.l :r&ea a&&imllad9 e iden
tificada a matérta do aUmento, destruindo assim a sua existên
cia distinta; mas é de ordem 1. n t e  n c 1. o n a  l, i. é, represen
tativa (re-prresentare, tomar presente) , na qual o objeto se 
torna presente na faculdade por meio da assimilaçll.o de uma 
sua torma (qualldade essencial ou acidental) ,  produzida pela 
açll.o do objeto na faculdade e pela reaçlo vital desta mesma 
faculdade, e pela qual a faculdade se tornou uma stlmelhança 
viva do objeto. 

d) Donde esta asSlmllaça.o, 1dent1flcaça.o Intencional e 
representativa, deixa o objeto intacto na sua realidade f1s1ca, 
permitindo assim a unt4o e a clfsttnç4o entre o conhecedor 
e o conhecido, necessârtas para se ter a reZaç4o própria do 
conhecimento. E asslm diz S. ToMAs, depois de ARISTÓTELES, 
que conhecer é "lfert alfucl, tn quantum est ahucl", conhecer e 
tornar-se outra coisa, precisamente enquanto outra (distinta) . 

e) Pode o conhecimento apreender, colhêr o "ser ... 
apesar de ser uma coisa distinta dêle, porque ê precisamente 
esta a natureza do conhecimento. l!: possivel, porque entre a 
lntellgência e o ser existe conveniência, êles sa.o feitos um para 
o outro, pois : dizer que a verãade consiste em conhecer o ser, 
equivale a dizer que o ser é conhecivel por nos ; dizer que a 
inteligência pode de algum modo conhecer qualquer ser, stg
nlflca que qualquer ser é conhecivel por ela: "omne ens esc 
verum", 1. é, qualquer ser, pelo fato de possuir uma essência, 
é inteligivel = é apto para causar e determinar em nós um 
conhecimento ; e a inteligência é a faculda.de apta para apreen .. 
der o 1ntelig1vel. (48) 

f) Logo o problema da "Ponte" ê um pseudo-problema: 
êle pressupõe uma noçlo arbitrária e falsa do conhecimento, 
como de um ato fechado em si mesmo e sem relaça.o imediata 
com a realidade. Sendo uma " intencionalidade", uma tendência 
para o ser, uma relaçA.o com a realidade, o conhecimento mesmo 
por sua natureza, é. a "P o n t e", o m e f o que une a faculdad� 
ao ser e lho faz conhecer. 

(48) Cfr. GIACON, Le Grandt test del Tomlsmo, p. 105-7. 
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g) Donde nii.o é o próprio conhecimento que ê conhe

cido direta e tmedtatamente, mas o ser por melo do conheci

mento, o qual ê atividade psicológica e na.o objeto conhecido. 

Um conhecimento pode ser conhecido só enquanto a lntell

r;e&ela, pela t>eflex!lo sObre st mesma. o toma como objeto de 

um novo ato. - Fica, portanto, expllcltamente evidente o tme

dtattsmo do nosso conhecimento da realidade, obj eto próprio da 

nossa lntellgêncla. E esta aflrmaçA.o é cr!Ucamente Zegftima, 

porque os mesmos princlplos crltlcos que nos fazem admitir o 

valor objetivo e rea11sta do nosso conhecimento, nos fazem 
também admitir um realtsmo tmedtato. - A raza.o última, pela 
qual estamos certos de atingir nos nossos juizos a realldade 

em si mesma, é a evtd�ncta que temos daquela rejlexllo total 
(redttto completa) que se dá em todo juizo verdadeiro, pela qual 
a Inteligência, vendo a conformidade do seu ato com a reali
dade, vê que de fato está atingindo Imediatamente a realidMle 

em sl mesma. 

Esta análise do conhecimento, a únlca que explica e torna 

expllcltamente evidente a persuasa.o espontânea e comum a 

todos os homens de estarmos atingindo a realidade, na.o se pode 

chamar de "ingênua" ou " acrltlca", porque está fundada nos 

mais evidentes prlnclplos da razão. Em nenhuma ciência se 

exige mais. { 49) 

ARTIGO TERCEIRO 

CONHECIMEN'l'O INTELECTUAL: A - A EXISTS:NCIA 
DOS CONHECIMENTOS UNIVERSAIS 

57 . Nexo e Posição do Problema. - Temos conhecimentos 

certos, com os quais atingimos a realidade em si, 1. é, enquanto 

distinta do ato de conhecer e no seu valor absoluto, indepen

dente do nosso modo de conhecê-la. - Pergunta-se agora : 

1 )  Que coisa atingimos nesta realldade? Sbmente as 
aparências exteriores senslvels, ou também a natureza, a essên
cia das coisas? Temos em nós uma faculdade que no conhecl

_mento do objeto penetra mais intimamente do que os sentidos, 

(49) Cfr. FR. OLGIATI, obra ctt., pp. 197-221. 
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ou nll.o? Os conceitos nossos sll.o universais ou nll.o? são êles 
essencialmente distintos das sensaçDes e das imagens? 

2) E se temos conceitos universais, têm êles realmente 
valor, 1. é, representam realmente a realidade no que ela é em 
si mesma? 

A estas perguntas respond-e 

o NoMINALISMO e EMPIRISMo: nll.o temos conceitos (ldêias) 
universais; os que julgamos tais nll.o passam de imagens comuns 
sensí-veis e nada mais representam do que elas ; 

o CoNCEITUALISMO : temos, sim, conceitos universais; mas, 
sendo a sua universalidade e o seu conteúdo pura criação de 
formas nossas "a priori", êles não representam a realidade 
em si ; 

o ANTI·INTELECTUALISMo: os nossos conceitos universais, 
sendo fixos, abstratos, absolutos, não podem servir para nos 
representar a realidade, que é vida, mudança, relatividade; 
devemos pois substitui-los por alguma atividade emotiva, de 
ordem alógica (= nll.o racional) e deixar de querer racionali
zar (sistematizar) a realidade, pois ela é "irracional". 

Pelo contrário, responde o REALISMO INTELECTUALIS· 
TA, afirmando a existência, o valor transcendente (extramental 
e ontológico) e o primado dos conceitos racionais universais 
c a possibUldade da slStematização fllosóflca. 

Problema de importância fundamental na questft.o criti
ca do conhecimento humano. Mais ainda em nossos dias, em 
que o ódio aos conceitos filosóficos e à inteligência "raclonall
zadora" parece ser a palavra de ordem da literatura do Exis· 
tenciallsmo e do Irracionalismo. 

Trataremos pois neste artigo e no seguinte : a) da e:xts. 
têncta dos conceitos universais, com um conteúdo próprio, 
essencialmente diferente do conteúdo das Imagens senslveis; 
- b) do valor dêstes conceitos para conhecermos a realidade 
em si mesma (50) . - Quanto à necessidade dos conceitos para 

(50) Por uma simples análise do que vimos, poder-se-la deduzir 
imediatamente a existência de conceitos objetivos, pois : ficou manifesto 
que temos juizos verdadeiros: ora o juizo, sendo uma especial composiçlo 
do predicado com o sujeito, sup6e necessàrlamente seus elementos compo
nentes, os conceitos; e o juizo verdadeiro que afirma da coisa o que ela 
ê, nli.o pode ser conhecido como tal pela lntell�ênela, sem que ela conheça. 
também a. objetividade dos elementos de que consta o juizo; logo existem 
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qualquer teoria e à refutação do Relativismo universal e do 
Anti-intelectualismo com os seus substitutos do conceito, serão 
indicadas no último capitulo dêste tratado sObre o Conheci
mento humano. 

TES E 111. Temos conceitõs (li!êlas) Uidvasais, caje 
conteúdo não é a simples justaposição das qualidades já 
percebidas pelos sentidos, mas a íntima razão de ser delas, 
i. é, a quididade, a essência, do objeto, representada pelos 
conceitos de um modo menos ou mais distinto. Donde o con· 
ceito (a idéia) é essencialmente diferente da imagem. 

58 . Concetto ou tctéta universal é a que representa uma 
essência formalmente uma e numtrtcamente multtplictivel em 

muitos indiv!duos, aos quais se pode atribuir cttstrtbuttvamente 
e untvocamente; 1. é, um conceito que tem um conteúdo (= que 

signtflca uma essência, uma qualidade) realizável em muitos 

seres e por conseguinte aplicável a todos e a cada um dêles 
num mesmo sentido (= signtflcando sempre a mesma essência 

ou qualidade) .  - Q u f ct t ct a ct e = qutct est res, o que a coisa 
é, a sua essência, o tipo de ser a que pertence. Exemplo: o 

conceito de ctrcunter�ncta representa uma det"rminada essên

cia, quididade, tipo de ser, que aqui é uma figura geométrica 

determinada, a qual, permanecendo sempre uma e a mesma 
quanto à. sua torma (= quanto à. sua significação e conteúdo : 

figura plana fechada cujos pontos eqüidistam todos de um 

ponto chamado centro) ,  contudo se pode achar num�rtcamente 
multtpltcacta em várias circunferências, de modo que de todas 

elas e de cada uma pode-se dizer que é uma circunferência. 

Assim os conceitos de homem, casa, ferro, etc . . . todos os que 

representamos com nomes comuns. 

59 . Adversários. - Todos os que professam expllcita ou 
impllcitamente o NOMINALISMO : o que chamamos de concei

tos, idéias universais não passa de nomes, palavras, sons, "!Zatus 
'tiOCtS". Assim, 

O Empirismo de D. HUME, STUART MILL, SPENCER; O Sen
sismo de CoNDILLAC, WuNDT ; o Postttvtsmo de COMTE, TAINB, 

LITTRÉ, MAcH; o Matertaltsmo de HoBBES . . .  - Para todos êles 

concelt.os que possam se1· c.ompostos no ato do juizo, e conceitos objetivos 
que fundamentem a verdade do mesmo juizo. Mas dada a importância do 
assunto, convém tratâ-lo maJs direta e pormenorfzadamente. 
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a) a idéia não passa de uma imagem acompanhada de um 
vocábulo comum; - donde a Idéia não é distinta da imagem; - as 
Idéias gerais são, na realidade, imagens particulares unidas a um 
têrmo geral que lembra ocasionalmente outras imagens particulares 
semelhantes; - são formadas pela assocfaçllo destas imagens par
tlcalates, a: rreqttl!ncla destas a:ssoclaçt:les ctla o hdbfto de passM' 
fàc1Imente de umas imagens para outras, negligenciando os traços 
individuais de cada uma e obtendo assim uma imagem commum; 
- o nome (vocábulo, têrmo) comttm, aplicado e associado a uma 
multidão Indefinida de imagens particulares semelhantes, é apto 
para evocar esta Imagem comum, a qual serve então de su�stttuto 
a toda a coleção das imagens particulares anteriormente associadas; 
- a generalidade da idéia consiste precisamente nesta aptidão do 
têrmo comum; - donde as idéias não têm verdadeira necessidade 
e universalidade, mas são meras coleções ou "totazt2açóes" de expe
riências singulares semelhantes, sob a "etiqueta" de um nome co
mum .  - Logo a tdéta geral não passa ele uma imagem comum evoca
ela pelo nome comum . 

b) Por isso, a idéia não tem outro conteúdo além das quali
dades senslvels dos fenômenos como nos aparecem, reunidas por 
associação numa imagem composta; - logo as Idéias não contém 
nada além do que já fôra conhecido pelos sentidos, os quais se 
tornam assim a única fonte de conhecimentos; donde as idéias são 
de ordem sensivel · - não podem pois representar nem referir nada 
acêrca da natureza do ser que estaria contido sob estas qualidades 
sensiveis. - Donde a substt2ncia não passa de simples coleção de 
fenômenos; - a personalidade, bem como toda a vida consciente, 
se reduz a uma série de fenômenos internos, reunidos de um modo 
"Inexplicável" (STUART MILL) pela consciência que temos dêles; -
o 1uko é uma simples justaposição de imagens; - o  raciocínio, uma 
justaposição de juizos, I. é, a evocação espontânea de uma imagem 
por outra, graças a uma terceira imagem Intermediária habitual
mente associada às duas primeiras. 

c) Donde a intelfg6ncta não pode atingir o ser, a substância, 
a natureza dos seres, mas só os ten6menos, como os mesmos sen
tidos, dos quais por conseguinte nllo difere essencialmente . 

Tal é O FENOMENISMO EMPÍRICO, O AsSOCIACIÕNISMO, que, 

Imerso todo na experiência senslvel, sempre contingente e 
particular, nega a existência em nós de um conhecimento 
"ultra-fenomenal", o qual penetre até a ess�ncta realizada 

d.ebaixo do fenômeno e razao de ser d�le. 
Numa palavra, concedem os adversârios que haja nomes 

(= vocábulos, palavras) un!versats (exemplo: casa, homem . . .  ) ;  
negam que a êstes nomes corresponda na nossa mente algum 
conceito universal. :alstes nomes nA.o teriam um conteúdo, uma 
significação; nem exprimiriam um " tipo de ser" comum a 

muitos e aplicável a cada um; mas seriam apenas uma "ettque-



EMPIRISMO E INTELECTUALISMO 79 

ta" para designar uma coZeçdo de fenômenos semelhantes 
associados. 

DIVISÃO DA TESE. - Contra o Nominalismo a nossa tese 

afirma três coisas: 1 )  a existência de conceitos universais, 
frredutlvels a meros cOletivos; �) o cOJtteádo d�les, dtfereftte 
do conteúdo da Imagem; - 3) a cltjerença essenctaZ entre a 
ldéla e a Imagem. (51) 

I Parte : Temos idéias universais. 

60 . I ARG. - Pela conscMncta dos nos soa atoa. 

Como nos manifesta a nossa consciência e experiência 

constante, temos uma infinidade de conceitos (como o de pedra, 
casa, vivente, animal, homem ... ) ,  cada um dos quais representa 

uma essência formalmente uma e apllcável a muitos seres e a 

cada um dêles no mesmo sentido. Por exemplo, pensando em 
''homem", pensamos numa essência, tipo de ser, que se pode 

realizar em muitos indivlduos, de cada um dos quais podemos 

dizer que é homem, no mesmo sentido. - Ora é precisamente 
êste o conceito universal. - Logo temos conceitos universaiS. 

:S:ste conceito universal nlio se pode reduzir a uma 

significação 
a) singular, porque esta, incluindo as determinações 

individuais próprias de um só ser, não pode ser atributda a 

outro. Assim, na.o posso dizer: Pedro é Paulo. 
b) colettva, porque esta, significando uma reunião de 

seres, não pode ser atribulida distributlvamente a cada um 
dêles. Ex. : povo, exército; não posso dizer que Pedro é um povo, 

um exército. 
Logo o conceito universal não se pode reduzir a uma 

signlflcaçA.o singular, nem coletiva. 

li ARG. - Pela extsténcta dos vocábulos untversats. 

Os nomes, os vocâbulos, em si mesmos, não passam de 

sons articulados; só poderâo servir para a linguagem enquanto 

(51) Atenden<�o ao modo como é expressa, po1· palavras ou por 
escritos, a ciência. humana, constatamos fàcllmente que ela se apresenta com 
uma significação universal e estável, e precisamente por Isso com um 
valor absoluto. Dai as questões : o que corresponde no. noSBa mente a êstes 
slnala ? Conceitos singulares ou universais ? Que reo.ltdade corresponde 
a êstes conceitos ? Singular e mutável, ou universal e imutável ? -

Cfr. MORANDmt, Obra cit., p. 164. 
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por uma convenção forem feitos sinais manttestativos dos con
ceitos; e conhecer uma ltngua é precisamente saber as várias 
significações (os vários conceitos significados) que por conven
çlo foram atribufodas aos vocábulos desta Itngua : entlo, ouvindo 
um vocábulo. pensamos na coisa simtflcada. Donde toda a razA.o 
de ser dos vocábulos é de serem sinais, de significarem os 
conceitos, como nO-lo atesta o uso quotidiano da linguagem. 
- Mas o que há no sinal, enquanto sinal, está também na 
coisa signlficada, senlo o sinal seria sinal de nada, 1. é, nlo 
seria sinal : o que é contraditório. - Logo quais as espécies 
de sinais, de vocábulos, tais também as espécies de conceitos 
significados; e a vocábulos universais devem corresponder na 
mente conceitos universais. 

Ora, segundo devem conceder e concedem de fato os 
adversários, existem vocábulos universais, 1. é, que nA.o designam 
um individuo só, como Paulo X; nem exprimem uma coleção, 
como multidlo, exército; mas se aplicam a cada um de uma 
multidão de ind1v1duos, como homem, planta, casa, automóvel. .. 

Logo existem também conceitos universais, significados 
por êstes vocábulos universais : conceitos representando um 
determinado " tipo de ser", realizado ou realtzável em muitos 
1nd1vlduos e aplicável a cada um dêles. 

UI ARG. - Pela ortgem e apltcaçtlo dos nomes comuns. 

Os próprios Nominalistas, para explicar a origem de u m  
nome comum e a sua aplicação a vários seres, recorrem a algu
ma s e m  e l h a n ç a existente entre êstes seres, 1. é, a uma 
qualidade realizada em cada um dêles. Está certo, pois sem esta 
semelhança não haveria motivo para aplicar o nome sOmente 
a determinados seres e nlo a outros. - Mas para poder perceber 
que vários seres slo semelhantes numa determinada qualidade é 
necessá.rio termos antes na mente a idéia desta qualidade, 
representando, não os modos particulares com os quais ela está 
em cada ser, mas só o que há nela de realizado em todos êles, 
1. é, um "tipo de ser" universal. - Também a escolha de tal 
vocábulo, e nA.o de outro, para exprimir êste tipo de ser comum, 
pressupõe saber que êste vocábulo, e não outro, significa por 
convença.o êste tal tipo de ser. - Donde o tato da imposiçtlo do 
mesmo nome comum a v4rtos seres, tal como o admitem os 
mesmos adversários, pressupõe necessàriamente em nós uma 
idéia universal Bfgniftcada pelo nome - Logo temos idéias 
l.Aniversais, e os adversários ao negá-lo se contradizem. 
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IV ARG. - - Pelas conseqiltnctas ao Nomtnaztsmo. 

Se o vocábulo slgnlflcasse sempre uma coleçtlo, totaliza

ç4o de seres semelhantes, nunca se poderia atribui-lo a um 

sujeito. Por ex., se "homem" significasse a coleção dos homens 

te n!o um detlermlftaàe tlpe Ele ser) 1 seria falso dizer de Pedra 
que é "homem", pois êle não é a "coleção"dos homens. Donde 

seria lmpossivel a proposição e o jutzo verdadeiro. Impossivel 

seria também a cténcta, que é conhecimento das leis universais. 

NoTA. - Por ser a inteligência do homem, enquanto a 
alma está unida ao corpo, abstrattva, todas as nossas idéias sllo 
universais. Nenhuma exprime a tndtvtdualtdade do singular 
material. Tanto é verdade que, para determinar o individuo a 
quem aplicamos um predicado, é necessário o gesto ou um 
demonstrativo (éste homem) , ou então recorrer a uma série 
de caracteristlcas acidentais, que, tomadas separadamente, se 
referem também a outros lndlviduos, mas cujo conjunto só se 
acha de fato realizado nesse individuo (Idade, filiação, lugar, 
sinais Individuais . . .  ) . 

11 Parte : O conteúdo destas idéias não é a simples 
justa.poslção das qualidades já peTcebidas pelos sentidos, mas 
a fntima razão de ser delas, f. é, a quididade, o tipo de SeT, a 

essência do objeto, que as idéias representam de um modo 
menos ou mais distinto. 

61 . Queremos evidenciar o alcance da inteligência, que, con
forme o nome indica, "intus-legtt", lê dentro, 1. é, penetra no 
objeto mais profundamente que os sentidos, atingindo algo de 
nélo por si senstvel, algo de uztra-tenomenaz. - Os sentidos 
param nas qualidades concretas e as conhecem só como fenô
menos ou aparências exteriores e senslvets, com as quais os 
seres se lhes manifestam. - A inteligência penetra até o ser 
escondido debaixo dêstes fenômenos e lhe pode conhecer a 
qutdtdade, a esstncta, e nesta essência pode V€r a tnttma razélo 
de ser daquelas propriedades senslveis. 

Alguns exemplos o darão a compreender . 
Ponham diante de uma locomotiva um papagaio e um ho

mem . Que vê o papagaio ? Só as várias peças coloridas justapos
tas .  Se tiver já visto outras locomotivas semelhantes e tiver sido 
ensinado a pronunciar diante delas o som articulado de "locomoti
va", diante dêste conjunto de peças semelhantemente justapostas, 
por associação de imagens, êle dlrá : "locomotiva". :tl:ste papagaio pos-
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sul da locomotiva uma imagem comum, acompanhada de um nome . 
Mas, evidentemente, para o papagaio êste nome não tem signifi
cação alguma e não passa de um som articulado, jlatus vocfs, uni
do por simples associação à visão sensivel das várias peças justapos
tas da locomotiva . 

Limita-se a isso o conhecimento do homem ? 

Afirmam-no os Fenomenlstas e Empirlstas . 

Negam-no o bom senso e a experiência evidente de cada um . 

Num primeiro momento, sim, só terá o homem um conheci-
mento sensfvel das peças, dos seus movimentos, etc . Mas cêdo 
compreenderá. que é necessário haja neste mecanismo uma fôrça 
motriz e quando chegar a perceber que é pela dilatação do vapor 
que esta fôrça é obtida, êle entenderá o que é (quod qutd est) 
uma locomotiva e formará dela um conceito especifico . 

:&:ste conceito é essencialmente diferente do conhecimento 
dos sentidos e do papagaio . Os sentidos só percebem e apresentam 
partes materiais concretas e justapostas . Nestes dados sensiveis 
a inteligência percebe a razão de ser desta disposição, a natureza, 

. o ttpo de ser, a essência da locomotiva . E é lustamente porque co
nhece a razão de ser e o porque do movimento das peças e não 
só a sua j ustaposlção, que o homem distingue a locomotiva das 
outras espécies de máquinas e que pode inventar outros novos me
canismos . 

Esta essência, contida na idéia, é algo de t m a t e  r f a l (por
que prescinde da matéria e da concretização que tem nesta loco
motiva) , com o duplo caráter de n e c e s s t d a d e (porque é aquilo 
que qualquer locomotiva deve ter para ser locomotiva e não de
pende da sua realização nesta ou naquela) e de u n t v e r s a l f d a  -
d e (porque se pode aplicar a todas as locomotivas, reais ou possl
vels) . (52) 

Outro exemplo . - Diante do triângulo ABC, traçado neste 
quadro negro com giz, os sentidos percebem esta Jtgura Individual, 
material, concreta, existente neste quadro negro, contingente . -

A tntelig8ncfa, pelo contrário, vê neste trlàngulo aquilo que o consti
tui triângulo, a sua essência < = figura fechada com três ângulos) ,  
o tipo universal, abstrato, imutável, puramente possivel, realizã.vel 
e concretizável em lnflnitos triângulos, que todos possuirão esta 
mesma essência, na qual todas as propriedades do triângulo terão 
a sua razão de ser. - A realização do tipo neste triângulo podia 
não se dar : basta apagar a figura traçada. O tipo porém já era 
possivel antes de se traçar o triângulo ABC e permanece imutável, 
eterno, mesmo depois de apagar ABC. (53) 

(52) Cfr. GARRIOOV·LAORANGE, 0. P., D t 6 U, pp. 127-8. 

(53) Cfr. FARGE9, obra clt., p. 104. 
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Donde em cada objeto dos sentidos há dois aspectos. Um, 
individual, concreto, contingente, mutável : a realtzaçO.o con
creta de um tipo num individuo. - Outro, universal, abstrato, 
necessário, imutável, eterno : o ttpo mesmo realizado. 

Os sentidos atlrigem no õb3eto so o pxlmelro a:spedo, a 
Inteligência penetra até o segundo. (54) Dal a fixidez e uni

versalidade das idéias e a diferença essencial entre o seu con

teddo e o da percepção senslvel e da imagem. 

62 . Nio se quer dizer com isto que no obl e to senslvel a 
inteligência perceba sempre e logo toda a esséncta especifica 
dtstlntamente. A isso só chega pouco a pouco, depois de várias 
observações, começando por conhecer o obJ eto sob a quldldade 
mais vaga de "coisa". Nem sempre consegue uma definição 
essencial : mais fàcilmente nas idéias de ordem metaflsica e 
moral e de ordem matemática; raramente nas de ordem fisica, 
onde só temos definições descritivas e perfectiveis. E a razão 
disso é porque a n a t u r e z a f i s i c a dos seres materiais 
senslveis é conhecida pela inteligência humana como que "por 
fora", 1. é, não direta e imediatamente em si mesma, mas pelas 
suas propriedades, dependentemente da açio que elas exercem 
sObre os nossos sentidos; e por estas propriedades exteriores, 
diz STo. ToMAs, mal pode a nossa inteligência chegar "ad inte
riorem notttiam", a um conhecimento mais profundo na com
preensão das essências, "ad comprehendendum naturas", 
principalmente quando delas conhecemos sOmente poucas pro
priedades. (Contra Genttles, 1. IV, c. 1.) 

Por isso freqüentemente ignoramos as diferenças essen
ciais; donde somos forçados a lançar mão de diferenças aciden-

(54) Os dois aspectos sfi.o distintos, mas nll.o sem relaçfi.o entre 81. 
Num livro o pensamento do autor nfi.o se nos apresenta separado das letras 
e das páginas, mas é nelas e através delas que chegamos a descobri-lo, 
emboro. seja êle essencialmente diferente das letras e da tinta. Assim, o 
tlpo de ser lntellglvel está. de algum modo no sensível. 

li: verdade, slm, que, por resldll• a nossa lntellgêncJa numa alma 
unida ao corpo, "nthU est in intellectu qllOd. prtus non tuertt tn sensu": 
Mas isso significa que o conhecimento Intelectual tem a sua origem noi 
sentidos, nfi.o porém que a lntellgêncla no sensível nAo possa penetrar 
mais a fundo que os sentidos e Ir até a essência. 

E a razão disso, diz STo. Totds, é porque o conhecimento senaivel 
nAo é a causa total do conhecimento intelectual. Donde nfi.o é para admi
rar que o conhecimento Intelectual se estenda além do sensitivo. <Summa 
Theol., I, q. 84, a. 6, ad 3um.) De fato, na produc;Ao do conceito, a ima
gem provenlt>.nte do conhecimento sensível nfi.o é senio o Instrumento do 
Intelecto agente, como expllcaremoa Infra (n.0 89) . 
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tais para designar diferenças substanciais (o que é fazer defi
nições descritivas) .  (55) 

Só Deus, porque Crtador, conhece imediatamente e em 

si mesmas as várias essências fisicas que :&:le constituiu, e nas 

essências vê as propriedades resultantes. 

Na m a t e m á t i c a, pelo contrário, o obj eto, que é a 
e:ctensllo, abstraçto feita das determinações concretas que ela 
pode ter nos corpos. é mais inteliglvel em si; donde mais fàcil
mente serã conhecido em si mesmo, na sua natureza, e por ela 
nas suas propriedades. 

Quanto ao objeto da m e t a f 1. s i  c a, o ser e seus prtn
cfptos, mais abstrato ainda e por conseguinte mais inteliglvel, 
êle constitui o objeto formal próprio e 1mecl1ato da inteligência, 
faculdade precisamente destinada a conhecer "o que é", 1. é, 
o ser em toda a sua objetividade absoluta e imutável. (ctr. 
GIACON, obra ctt., pp. 135-6.) 

Também no JUíZO, vendo o que stLo o sujeito e o predi
cado, a inteligência afirma (ou nega) a identidade real do 
sujeito e do predicado. Por ex., dizer " esta mesa é retangular" 
é dizer que êste ser que é mesa. é também retângulo. Donde, no 
juizo, a inteligência vê não uma sl.mples justaposição, mas uma 
identidade, vê o ser no que �le é. 

O mesmo se diga do RACIOCíNIO, o qual consiste, não 
numa j ustaposição de juizos, mas na percepção, à luz dos prin
clpios de identidade e razão suficiente, da raztLo de ser de uma 
Identidade, expressa na conclusão, em outras duas j á  conheci
das e comparadas entre si nas premt.ssas (na comparação de 
A =  B com B = C, vejo a razto de ser de A =  C) . E na con
clusão a inteligência afirma do sujeito o que éle é. 

63 . Donde se vê que o elemento comum a tudo o que a inte
ligência conhece, o seu objeto formal (= o aspecto debaixo do 
qual atinge tudo o que conhece) , é a e n t i d a d e  (e n s) ,  o 
ser enquanto ser, como a cOr para a vista. 

E é precisamente no atingir o objeto no que éle é, e não 
só nas suas aparências exteriores senslvels, que consiste a 
intuiçllo abstrativa do tnteUgi11eZ no sensível e o valor ontol6-

(66> "Nas coisas senslvels, também as diferenças essenclala nos 
sl.o desconhecidas; por Isso as significamos por melo das diferenças acl· 
denta18 que brotam das essenciais, como a causa é slgnlflcada pelo seu 
efeito". (Sro. ToMAs, De ente et essentfa, cap. VI) . 
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gico, ultra-fenomenal das idéias e do conhecimento intelectual. 
Depois da funçli.o de concettualizar, "conceber" (simplex 
apprehensio) , procederá a Inteligência à função de julgar (judi
cium) e àquela de rac1.octnar (ratiocinium) .  

Esta atividade Intelectual é no homem a atividade vital por 
excelência . :t ela que lhe permite progredir e realizar sua finalldade 
de animal racional : suprindo a pobreza nativa em Instintos, satis
fazendo as tendências para a verdade, o belo e o bem, resolvendo 
os problemas de toda espécie, nascidos da contemplação do mundo 
ou das múltiplas necessidades de ordem material, Intelectual e moral. 

Nesta pesquiza da verdade, a lntellgêncla pressupõe, antes 
e debaixo dela, a atividade dos sentidos, cujos dados utiliza depois 
de controlados por ela. A intellgêncla é capaz de " p  e n s a r "  estas 
expertênctas e de descobrir nelas razões de ser, sistemas de relações, 
com os quais pode : saber o que as coisas são em si mesmas e nas 
suas mútuas relações; compreendê-las mais profundamente, atin
gindo as suas várias causas, lntrinsecas, eficientes e finais; racto
ctnar sõbre elas, ultrapassando os limites da experiência atual, htc 
et nunc, para elaborar ou utllizar leis universais. E nestas análises, 
sínteses, comparações, teorias, a lntellgêncla caminha à luz da 
evidência dos primeiros princípios, leis do espirlto porque lets fnttmas 
do ser. 

Basta refletir sObre ésse tato de experMncta, que ê o 

pensamento e a atividade intelectual, para perceber com evi

dência o êrro dos Fenomentstas em querer reduzir o conheci

mento humano a sensações, percepções ou imagens de ordem 

sensivel. (56) 

DI Parte : Donde a Idéia não se pode reduzir a uma 

Imagem, pois difere dela essencialmente. 

64 . É a conclusão evidente que se deduz do que vimos sObre 

a essência mesma da idéia, que consiste em representar uma 
"quididade", um "tipo de ser" universal. Mas como esta con� 
clusão leva, com não menor evidência, a reconhecer a disttn� 
ção essencial entre as faculdades sensíveis e a inteligência 
espiritual, os Empiristas, que não querem admitir nada além 
da matéria e dos sentidos, se vêem forçados a reduzir a idéia 
a uma simples imagem. É pois necessário pOr em relêvo ma1B 
direta e expllcitamente a diferença essencial que hâ entre elas. 

A imagem pode ser descritiva ou verbal. 

(66) Cfr. H. COLLIN, obra clt., 1926, Vol. I, p. 369-60. 
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I - Dtjerença entre a IDtiA e a IMAGEM DESCRITIVA. 

A imagem descritiva é a imagem no sentido usual da 
palavra. 1: a representação interior que formamos dos objetos 
l'ereebldO! pelos Sefttlldes eHt8FR91l0 :Ail qual podemos contemplar 
êstes objetos independentemente da sua presença atual. Ela 
contém o conjunto de vestlgios senslveis, que as percepções dos 
cbletos deixaram em nós e que conservamos pela memória. 
Esta imagem difere da idéia: 

a) quanto aos Objetos representáveis. 

A IDÉIA pode representar, própria ou analOgtcamente, 
qualquer ser espirttual ou material. - A IMAGEM representa só 
objetos materiais e senstvets. 

b)  quanto ao que é representado do objeto. 

A IDÉIA representa o que é o objeto. - A IMAGEM repre

senta só o aspecto exterior e senstvel, a justaposição das partes. 

- Ora o aspecto exterior do objeto e o que êle é sã.o conhecimen

tos diferentes; podemos ter um sem o outro. Por ex., podemos 

perceber ou imaginar distintamente todas as partes de um 

objeto sensivel, de tal ser, de tal instrumento, e na.o sabermos 

distintamente o que êle é; vice-versa, podemos ter a idéia 

distinta de um ser, de um sismógrafo, de um miriágono, sem 

contudo ter dêle uma imagem nltida. 1: precisamente nesta 

diferença de conteúdo (largamente exposta supra) ,  que con

siste formalmente a diferença e s s e n c i a l entre a idéia e 
a imagem. 

c) quanto ao modo co�o o Objeto é representado. 
A IDÉIA representa o que é o objeto de um modo abstrato 

e imaterial, 1. é, na sua quiodidade, essência ou tipo de ser a 
que pertence, sem as caracteristicas materiais e concretas tndi
viduantes. -- A IMAGEM representa o objeto de um modo material 
e concreto, precisamente nas suas caractertstlcas exteriores des
critivas de extensa.o, de forma, de cOr, de tempo e de espaço, etc ... 

Como a essência é imutável e pode ser realizada em 
muitos lndivlduos, segue-se que a IDÉIA representa o objeto 
por meio de caracteres necessd.rios, imutáveis, untversats. -

Pelo contrário, como as aparências exteriores sa.o mutáveis e 
só pertencem a um individuo, segue-se que a IMAGEM repre
senta o objeto por meio de caracteres contingentes, mutáveis, 



slngulares. - Donde a ldéla é u n i v e r s a Z e a imagem é 
s �  n g  u l a  r. 

Disso se segue que o conteúdo da IDÉIA, representando um 

tiDo de ser independente do tempo e do espaço, é eterno e abso
luto; - ao passo que o da IMAGEM só representa um fato, ou 

um ser conttngente, como era em determinado tempo e lugar. 

Quanto à imagem comum, composta, "image composite":  

ou não passa de uma representaçlio vaga e indefinida., bem 

diversa da Idéia clara e distinta; ou é nltida, e então o seu 

conteúdo é necessàriamente particular e contingente, composto 

da simples justaposição de partes senslveis determinadas, ao 

passo que a idéia, como vimos, contém a essência e a razão de 

ser desta j ustaposlçA.o. 

d) quanto ao modo de se unirem as imagens e as idéias. 

As IMAGENS, por serem .senslvels e particulares, na.o podem 

representar um nexo lógico, uma relaçâo ideal, nem o tipo 

universal ; donde só podem ser associadas por justaposiçt!o . . .  , 

nâo porém coordenadas lõgtcamente em juizos e raciocínios, 

os quais requerem o conhecimento do universal e da relação 

de identidade, como vimos. - As IDÉIAS, pelo contrário, por 

serem espirituais e universais, podem tudo isso; donde podem 

ser logicamente coordenadas em juizos e racioclnios. 

De tudo o que precede, confirmado pelas experiências 

de RIBoT, BINET e outros, vê-se claramente a diferença essen

cial entre a idéia e a imagem descritiva.. Confessa-o o mesmo 

positivista TAINE (De Z'Intelligence, I, p. 27) . 

n - Dtjerença entre a ID�IA e a IMAGEM VERBAL. 

As imagens verbais sa.o as palavras, escritas ou faladas. 

sa.o de ordem senslvel. São sinais convencionais, que signifi

cam as idéias e as coisas, mas não as representam "figurativa

mente". Podem significar qualquer obj eto, mesmo imaterial. 

Sâo imagens comuns (o nome comum, por definição, se apllca 

a muitos) ,  e meios aptissimos para comunicarmos aos outros 

os nossos pensamentos. 

Por isso, há quem queira reduzir a idéia à imagem verbal, 

ao nome comum : é o Nominalismo, já exposto e refutado supra. 

Só · acrescentamos algumas observações. 
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A idéia e a imagem verbal: 
a) s�o tndependentes uma da outra: hà idéias sem pa

lavras, como nos surdos-mudos-cegos e quando n�o achamos 
a palavra correspondente ao que pensamos; e vice-versa, pode 
haver palavras sem idéias, i. é, palavras cuja significação igno
ramos, como as palavras de uma Ungua que nos é desconhecida, 
ou mesmo algumas da própria Ungua: é o caso do "Psitacismo" 
(falar "como um papagaio ", sem saber o sentido das palavras 
empregadas) ; 

b) s�o tndtferentes uma à outra : a mesma idéia pode 
ser expressa por palavras totalmente diversas, como acontec� 
nas várias lingua.s e até na mesma Ungua (sinônimos, pará
frases) ; e vice-versa, a mesma palavra pode exprimir idéias 
totalmente diversas, como, por ex., ca.o = animal, constelação, 
peça de revólver . . .  ; 

c) nem há relação ou proporçdo entre a riqueza do 
conteúdo da idéia e a sonoridade sensivel da palavra, nem entre 
o nexo lógico das idéias e a justaposição mais ou menos harmô
nica das palavras. 

A razão de tudo lsso é porque a palavra, enquanto tal 
arranjo de letras ou tal sucessão de sons articulados, não tem 
por si nexo essencial algum com determinada idéia: se uma 
palavra evoca em nós uma idéia, um tipo de ser determinado, 
ó por pura convençdo, pela qual tal palavra (numa Hngua) se 
torna sinal convencional de tal idéia. determinada. (Aprender 
uma Ungua é chegar a conhecer o conjunto das convenções exis
tentes nela entre determinadas palavras e determinadas idéias.) 

Por conseguinte, entre a palavra e a Idéia haverá sempre 
a distinção existente entre o stnal e a coisa signf,ficada. 

De tudo o que dissemos resulta com plena evidência a 
diferença e s s e  n c t a  Z entrt' a Idéia e a Imagem, quer des
critiva, quer verbal. 

COBOLABIOS. - 1 )  Logo a inteligência é uma facul
dade essencialmente diferente dos sentidos. 

2) Tendo por objeto adequado o ser enquanto ser, o ser 
em toda a sua extensão, pode a inteligência conhecer mesmo o 
que não é sensivel, e o Ser transcendente e absoluto. 

3) Donde é arbitrá.rio e falso restringir a Ciência 
(= conhecimento certo) à ciência experimental do senslvel. 
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ARTIGO QUARTO 

CONHECIMENTO INTELECTUAL: B - VALOR ONTOLóGICO 
ABSOLUTO DOS CONCEITOS UNIVERSAIS 

65 .  Nexo e Poslçi\o do Problema. - VImos na tese prece
dtmte que temos conceitos universais com um conteúdo próprio, 
1. é, uma signlflcac;a.o, uma compreenstlo = conjunto dos ele
mentos que estã.o compreendidos no conceito, que compOem o 
conceito: ex., o conteúdo, a compreensão do conceito "homem" 
siLo os elementos (as notas) de animalidade e de racionalidade 
que estão compreendidos no " tipo de ser " humano. 

Pergunta-se agora: êste conteúdo, esta compreensão, êste 
t1pu de ser significado pelo conceito, existe também nos seres 
reais, ou é pura. construção subjetiva do nosso esplrito? 
" Conceitualizar", " conceber" é criar e construir a priori, ou é 
apreender (= captar) a realidade como ela é? 

A dúVIda provém do fato de ser o conteúdo do conceito 
o.bstrato, universal e necessário, ao passo que a realidade é 
concreta, singular e mutável. Donde pode provir esta necessi
oade e unlversallda.de do conceito? 

Responde o Concettualtsmo subj etivo: êste conteúdo e 
estas propriedades do conceito são pura criaçâo a prtort do 
nosso esplrlto. 

Responde o Realtsmo Moderado : êste conte\\do se acha 
realmente nos seres quanto ao que êle significa e concebemos 
(quad id quod conctpitur) , na.o porém quanto ao modo abstrato 
" universal de existir que êle tem na Inteligência (non quoad 
m o  d u m  q u o  conctpttur) .  (57) - Donde a seguinte tese : 

TESE IV. - Como a essência, o "tipo de ser" signifi
cado pelo conceito se acha na realidade quanto ao seu con
teúdo ou compreensão, e a abstração universalizadora não 

( 67 )  E nisso se distingue do REALISMO EXAGERADO, que afirma 
a existência real do "tipo de ser" Já formalmente untversal fora da inte
llgêncla. : ou num mundo à parte. onde as essências universais subsistem 
•.PLATÃO) ; ou nos lndlv!duos reais, onde as essências universais sAo uma 
realidade distinta da realldade dos prlnc!pios indlvlduantes (GUILHERME 
DE CHA'MPEAUX) • - 0 Realismo MODERADO foi proposto por AIUsTÓTELES, 
contra o exagêro de Platlo, e depois tratado slstemàtlcamente por SANTO 
ToMAs. desde o seu opllsculo De Ente et Essentia, e é doutrina comum entre 
os EscoLAsrxcos desde o sécul<> XVI. 
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introduz neste conteúdo nenhum elemento relativista ou 
deformante, os conceitos universais têm valor ontológico 
absoluto. 

66 . Adversários. - São os CONCEITUALISTAS, nos seus 
vários matizes: 

a) na Antiguidade, os EsTóicos ; 

b) na Idade Média, GUILHERME DE 0CKAM ( 1295-1350) , para 
quem os conceitos são ficções da mente naturalmente Inclinada a 

formar têrmos (daí o nome de Terministas dado aos Ockamistas) 

universais, que são símbolos e não verdadeira representação da rea

lidade; 

c) E. KANT (1724-1804) : contra o empirismo de D .  Hume, 
é preciso defender a universalidade e necessidade dos nossos con
ceitos, para salvar a ciência; - não é porém a experiência. sensível, 
sempre contingente e singular, que nos pode dar a conhecer esta 
universalidade e necessidade; - para isso devemos supor em nós 
categorias, i. é, formas subjetivas, inatas, a prtort <= antes do exer
cicio da faculdade l , nas quais venha amoldar-se o dado fornecido 
pela experiência ( = proveniente da realidade em si, do noumenon, 
admitido por KANT) ; êste dado, em si caótico e amorfo, é "informa
do" revestido por alguma forma a prtort da sensibiUdade e do in
telecto, e dêste modo recebe um conteúdo e a universalidade e ne
cessidade, e então temos o conceito; - donde êstes nossos conceitos, 
não representam (ou pelo menos não podemos saber se representam\ 
os "noumena", 1. é, as coisas exteriores como são em st, mas somente 
os "fenomena", i. é, as excitações produzidas em nós por êstes nou
mena, porém precisamente enquanto modeladas e transformadas 
pelas nossas formas a prtort . Por conseguinte, a experiência é aquilo 
que nós a fazemos. e assim, não é mais o espírito que se amolda 
(conforma) à realidade, mas são os objetos, os fenomena, que se 
amoldam ao nosso espírito (KANT, o Copérnico do pensamento> . 
Logo os conceitos nossos, cujos conteúdos são puras construções 
nossas a prtori, não têm valor objetivo, não sflo aplicáveis às coisas 
em st . 

d) os ANTI-INTELECTUALISTAS <= Pragmatistas e Extstencta
ltstas) , cuja posição e refutação reservamos para uma tese à parte . 

DIVIsÃo DA TES:t:. - un, conceito tem v a l o r o n t o -

l ó  g t c o a b s o l u  t o, quando o seu conteúdo, a sua com
preensilo, o que n�le é concebtdo, representa a realtdade como 
ela é, independentemente das condições subtetivas nossas e do 
modo como foi obtido éste conceito. Para isto basta que sejam 
realizadas duas condições : 

1 )  que a essência, o tipo de s er, signlflcado pelo con
ceito, se ache de fato na realldade; 
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2) que o modo de se obter o conceito universal (= a 
abstraçtlo un!versaUzadora) não introduza no conteúdo dêle 
nenhum elemento subjetivista e relativista, 1. é, não mude a 
compreensão do conceito. 

A tese têm pois duas parte�. 

I Parte : A essência ou tipo de ser significado pelo con
ceito se acha na realidade quanto ao seu contilúdo ou com
preensiLo. 

A) -- O conteúdo do conceito não é pura construção da 

nossa intellgên(:Ja sem relação com a realidade : 

6'7 . ARGUMENTO: Pelas conseq1Mncias. - Se o conteúdo 
de. conceito fôsse pura construção a prtort, 

1)  Serta imposstvez qualquer juiZo verdadetro, pois : 
Em todo juizo atrtbuimos um predicado a um ser; e o 

juizo é verdadeiro, quando o conteúdo (a compreensão) do 
predicado convém a êste ser por se achar realizado nêle. 

Ora, se êste conteúdo é pura construção nossa a prtort, 
como querem os Conceitualistas, êle não exprime mais uma 
qualidade realizada no ser, donde nâo lhe convém, nem lhe pode 
ser atribuido. 

Logo seria imposslvel qualquer juizo verdadeiro, i. é, 
qualquer conhecimento certo : donde o Ceticismo (n. 55) . 

2) Seria o subjetivismo absoluto de toda a ciência, pois : 
A ciência, que é o conhecimento do universal, se tornaria 

uma pura construção subjetiva, trabalhando com conceitos 
subjetivos sem relação com a realidade ; ficaria reduzida ao 
conhecimento destas nossas construções, dêstes nossos estados 
de consciência. (S. ToMAs, Summa Theol., I, q. 85, art. 2.) 

Ora Isso é contrário a toda a nossa experiência; é contrá
rio à prática das ciências aplicadas, onde são utilizadas as fôrças 
reais da natureza e onde as nossas afirmações são controladas 
(confirmadas ou contraditas) pela realidade : é evidente na 
experimentação que não são as realidades que se adaptam às 
nossas hipóteses (n. 49) . 

Logo o conteúdo dos nossos conceitos não é pura cons
trução nossa, sem relação com a realidade. 

3) Mais. Para KANT, o que chamamos a "natureza ", 
não é um dado que a inteligência conheça, mas uma " matéria 
Informe" (cuja existência, de resto, só incoerentemente pode 



92 CAl'. JI - O PROBLBMA CIÚTICO 

ser admitida por quem afirma, como KANT, o principio idealista 
da imanência) , que o nosso esplrlto organiza por meio da apli
caçâo das formas subjetivas; é pois o nosso esplrlto que forma, 
" cria " a prtort as vtirtas essências que constituem o conteúdo 
dos conceitos. 

Ora, sem admitir certa heterogeneidade qual1tativa nesta 
" matéria Informe ", sem admitir uma diferenciaça.o nos estimu
lantes dos nossos aparelhos sensórios, como justificar a aplicaçilo 
ora de uma, ora de. outra das tantas formas subjetivas, para 
" construir " ora êste ora aquêle conceito? 

Mas, se é a heterogeneidade das coisas em si, dos esti
mulos, que normaliza e faz variar os fenômenos resultantes e 
os conceitos, por esta diversidade dos fenômenos poderemos 
de algum modo determinar e conhecer a heterogeneidade e 
distinçilo especifica das coisas em st (noumena) ; nem o con, 
ceito terá sido pura construção do esplrito em relaçl!.o com a 
realidade, mas obtido dos seres reais percebidos imediatamente 
pelos sentidos externos; nem os dados emplricos, Internos ou 
externos, eram uma matéria "caótica e Informe", mas tinham 
um conteúdo "formado". - O que é confirmado também pelos 
jatos : a quem desde o nascimento falta um sentido, é impossl
vel formar uma idéia própria do objeto formal dêste sentido 
( um cego de nascença nl!.o tem Idéia própria de cOr) ; mesmo 
os conceitos dos seres Imateriais sa.o formados por analogia 
com os seres senslveis. 

Que fartamos, se nâo atinglssemos as coisas em si, os 
noumena, com as suas propriedades especificas reais ! Como 
ter certeza da existência dêste determinado noumenon que é 
o nosso próprio EU? ( 58) 

Como conservá-lo, dado que exista? - Impossivel a vida: 
toda ela está baseada no conhecimento certo das propriedades 
reais das coisas. 

4) Ainda. Se a necessidade e universalidade dos con
ceitos nl!.o podem provir da experiência, por ser ela contingente 

(68) POsto o principio Idealista da imanência, seria de fato lmpos
slvel conhecer o próprio "eu" como noumenon, só seria conhecido como 
fenomenon construido também êle a prlorf; donde logicamente a noBBa 
Inteligência. na ordem eapeculatlva estaria fechada no subjetivismo e rela
tivismo, nlo sàmente com respeito a toda realidade emplrlca, mas também 
com respeito a tudo o que se refere ao sujeito conhecedor. Dal o caráter 
de subjetivismo total, e por conseguinte a ausência total de valor, da 
••crltlca" de Knnt. 
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e particular, como pode KANT fazê-las provir do sujeito conhe
cedor e de suas faculdades, uma vez que tanto êste sujeito como 
as suas faculdades sa.o também contingentes e singulares? 

Bl A essência, o tipo de ser significado pelo conceito 

se acha na realidade quanto ao seu conteúdo ou compreensio 

(= q u o a d  l d  q u o d  c o n c i p i t u -r), não porém qua.nto 

ao modo de existir que êle t-em na Inteligência ( = n o  n 

q u o aod m o d u m  q u o  c o n c l p U u r).  

68 . 1 .  - o que é concebido e conhecido no conceito é pre
cisamente uma essência, um tipo de ser cujo conteildo ou com
preensão consiste no conjunto dos elementos especlflcos que 
constituem êste tipo de ser, e fazem que êle seja o que é e seja 
distinto de todos os tipos de ser de outras espécies. 

Ora todo ser r-eal é intrinsecamente constltuldo por uma 
essência, L é, por um conjunto de elementos especlflcos, pelos 
quais êle é o que é e se distingue de todos os seres de outras 
espécies. 

Logo o que é concebido no conceito, I. é, a essência, o tipo 
de ser, existe realmente nos seres reais, é a verdadeira "ratio 
rei", é o elemento especlficativo numa determinada ordem 
(substancial ou acidental) ,  é o principio fundamental da cons
tituição entitativa do ser real. 

Se não fOsse assim, não poderlamos, como vimos supra, 
atribuir com verdade um predicado universal a um ser real, 
pois é da natureza do j uizo verdadeiro dizer "ser o que é, não 
ser o que não é "  (S. TOMÁS, Contra Genttles, I. 1, c. 59) ; donde, 
se a coisa significada pelo sujeito da proposição nâo fOsse aquilo 
que pelo predicado se afirma que é, o j uizo seria falso. Logo, se 
o tipo de ser significado pelo conceito não estivesse nos seres 
reais, todo juizo nosso seria falso : o que é impossivel, porque 
na refutação do Ceticismo constatamos que possuimos juizos 
certamente verdadeiros, nos quais atribuímos um predicado 
universal a um ser real (i. é, juizos que constam de conceitos 
.universais) . 

"O que se afirma de Sócrates e de Platão, quando se diz que 
cada um é igualmente homem, deve igualmente achar-se realmente 
em Sócrates e em Platão. Certamente a humanidade que se acha 
em Sócrates, não é aquela que se acha em Platão; a humanidade 
é nwnéricamente multiplicada e individualizada (pois são dots ln
dividuos) . Nem nos Indivíduos se distingue como uma parte do 
todo, senão não se poderia afirmar do todo concreto, 1. é, de Sócrates, 



94 CAP. :li - O PROBLEMA CRfTICO 

que é homem (pois a parte não é o todo) . Por outro lado, se aquilo 
que faz com que Sócrates seja homem não existe senão nêle, é lm
possfvel que haja outro homem : o que é evidentemente falso . Logo 
existe objetivamente alguma coisa de comum em todos os homens, 
não de certo Idêntica numêrtcamente, mas Idêntica quanto ao con
têudo signlflcado pelo c�mceitõ de hOmem . toi1Us os ltorne:ns �r:n 
ldêntlcamente em si aquilo que corresponde ao conceito de homem". 
(59) 

Donde ficou demonstrado que o contet\do do conceito, a 
essência representada e sÍgnificada, se acha realmente nos seres. 

2. - Porém no ser real esta essência nllo tem o m e s m o 
m o à o de existir que ela tem na intellgência ( = non quoad 
m o  à u m  q u o  concipitur) .  Com efeito : 

no ser real, ela é singular, concretizada pelas determina
ções individuais, pois todo ser real existente é individuo dis

tinto e incomunicável, e isso não por causa das suas qualidades 
acidentais (porque estas qualidades pressupõem o ser j á  cons

tituído e determinado, do qual provêm ou que modificam) ,  mas 
pela própria essência substancial; 

na inteligéncia nossa. ela é abstrata, nem contém as 
determinações individuais, "existit cum indisttnctione" ; de modo 
que, concebendo "homem", não concebo "id quo Socrates est 
Socrates" (1. é, a individualidade dêle, a Socrateiàade ) ,  mas 
sõmente "ià quo Socrates est homo" (i. é, a humanidade) .  

69 . NOTAS . - I .  - Porque deve a nossa Inteligência conceber 
as essências sem as suas determinações individuais 'I 

li: conseqüência do modo próprio do homem de adquirir os 
conhecimentos . 

O homem que ao nascer é "tábula rasa", depende nos seus 
conhecimentos da ação dos seres nos seus sentidos e por melo dêles 
na Inteligência; ora ninguém age senão enquanto está em ato por 
alguma forma; por Isso a matéria, pura potência na ordem do ser, 
não pode ser princípio operativo; donde é em virtude das suas 
formas (qualidades) ,  e não em virtude da sua matéria (prima) , 
que os seres agem ; por conseguinte, as semelhanças por êles pro
duzidas nas nossas faculdades representarão sõmente as formas. 

Estas formas, por sl, são universais e não se multiplicam nem 
se distinguem lndlvldualmente uma das outras, senão sendo recebi
das numa matéria que tenha posição e dimensões distintas das de 
outra matéria <= matéria quantttate signata, que é o principio de 
Individuação) .  Mesmo as formas que na sua noção Incluem relação 

(69) Cfr. C. OIACON, obra cit., p. 132, tirado de Sro. ToxAs, Summa 
Theol., I, q. 11, art. 3. 



CONCBITUALISMO E REALISMO MODERADO 95 

com a matéria <como as formas dos seres materiais : homem, plan
ta, minerais) não incluem necessà.riamente relação com esta ou 
aquela matéria, com tais e tais dimensões e posições, enquanto é 
principio de Individuação, mas com a matéria em geral, ainda In
determinada . Logo as formas agem, não enquanto numericamente 
ludlVldaadas por esfl! mlftéP,S, mas 8RCIYaRto são desta ou daquela. 
espécie, com esta ou aquela atividade . 

Donde as semelhanças produzidas nas nossas faculdades 
nunca representam a lndlvlduação, os princípios lndlvlduantes do 
objeto . Por isso, todos os nossos conceitos são necessàrtamente uni
versais e a Inteligência não pode conhecer diretamente o singular . 

II - Contudo a lntellgêncla deve conhecer de algum modo o 
singular, senão lmpossivel seria fazer juizos acêrca dêle, e dizer, por 
ex . : Pedro é homem . 

Como pode a nossa tntelfgência conhecer o singular ? 
Chega a êste conhecimento indiretamente, per quamdam re

flexfonem, per continuattonem ad phantasmata, enquanto no ato 
do juizo se dá a reditio completa, a reflexão total, pela qual a in
tellgêncla volta sôbre o seu ato, sôbre a semelhança (espécie Inteli
gível) que foi principio do seu ato, sôbre a imagem (phantasma) 
de que foi abstraída esta semelhança; Imagem que representa um 
ser particular e Individual (como tudo o que existe na realidade 
extra-mental) atingido direta e imediatamente pelos sentidos, não 
nos seus prlnciplos Individuais essenciais que distinguem substan
cialmente um Individuo de outro, mas nos seus elementos especifl
cos, nos seus acidentes exteriores pelos quais êste se distingue 
acidentalmente dos outros . Donde chega a inteligência ao conhe
cimento do singular, não como o que é diretamente atingido por 
ela, mas Indiretamente, como de quem o conceito tirou a sua 
origem e em quem existe a natureza concebida .  

Numa palavra : o s  sentidos atingem diretamente o indiví
duo (Pedro) nas suas condições materiais, nas suas característi
cas sensíveis acidentais; - a lntellgência atinge diretamente as 
formas universais realizadas no Individuo (Pedro, como homem, 
como branco, como médico . . .  ) , indiretamente a realidade singular 
(Pedro como realldade Individual) . Mas nem os sentidos, nem a 
lntellgêncla atingem de modo algum os prlnciplos Individuais es
senciais (a Petreldade de Pedro) . Por isso é que para distinguir 
um Individuo de outro o designamos com um demonstrativo (êste, 
aquêle) ou nos servimos de caracteristicas acidentais percebidas 
pelos sentidos e cujo conjunto se acha de fato neste único individuo 
determinado (nomes, flliação, idade, sinais pessoais . . .  ) .  (60) 

Assim no homem, não porém em Deus, nem nos anjos, cujos 
conheCimentos não dependem de uma ação dos seres nêles. -

(60) Cfr., no n.0 127, a exposição mais pormenorizada do modo como 
a nossa. inteligência chega a conhecer o lndlvfduo cone1•eto existente. 
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Deus conhece tudo na sua própria ess�ncta, criadora, 1. é, tactiva 
de toda a entidade dos seres (matéria e forma> e infinitamente 
perfeita, e por conseguinte representativa de todos os modos de ser 
e de todas as determinações que se podem achar nas criaturas . -
Os Anjos conhecem por idéias nêles infusas por Deus ao criá-los, 
e que sm pat ttclpttÇftes da ldêla divina ctladora. crr. s. ToMots, 
Summa Theol . ,  I, q. '79, a. 2; De Veritate, q. 2, a. 6 e 8; q. 10, 
a. 4 e 5. - BoYBR, obra ctt . ,  vol. II, pp. 105-10'7; MoRANDINI, obra 
ctt . ,  pp 214-215 . 

III - P o r q u e d e  v e a essência ter na intellgência um modo 
de existir diferente do que nos lndivfduos reais ? 

Porque tudo o que existe em alguém, existe segundo a na
tureza dêsse alguém (omne quod est tn aliquo est per modum ejus 
in quo est> ; ora a natureza e, por conseguinte, o modo de existir 
da lntellgência é diferente da natureza e do modo de existir do 
ser real material ; logo a essência, que é o conteúdo do conceito, 
terá um modo de existir diferente na lntellgência e no ser mate
rial : no ser material existirá materialmente, na inteilgência exis
tirá tmaterialmente (8. ToMÁS, Summa Theol . ,  I, q. 85, a 1, ad 
1 um.) - "Donde, pela natureza da inteligência que é diversa da 
natureza da coisa conhecida, é necessário que seja diferente o modo 
de entender pelo qual a intellgência entende, do modo de existir 
pelo qual a coisa existe" . (8 . ToMÁS, In I M etaphys . ,  I. 10, n.o 
158) . Embora aqullo que a inteligência conhece deva estar na coi
sa, contudo não pode ter na coisa o mesmo modo de existir que 
tem na inteligência . 

Mas nã.o é necessário, para o valor objetivo do conhecimento, 
que o modo de existir da essência conhecida seja o mesmo na In
teligência e no objeto real ? Foi o que pensaram Platão e os Con
ceituallstas, mas erradamente, como ficará evidente na 2.a parte . 

11 Parte : A abstração universalizadora não introduz no 
conteúdo do coneeito nenhum elemento relativista ou defor
mante. 

70 . O conceito é obtido pela inteligência, enquanto ela, vol
tando-se para a imagem (convertendo se ad phantasma, diz 
S ToMAs) formarda na imaginação e representando os dados 
sensíveis colhidos e percebidos pelos sentidos exteriores, abstrai 
a essência, o tipo de ser, contido nesta imagem. 

Esta abstração consiste em considerar numa imagem 
sensível e concreta, um tipo de ser, uma essência, nA.o consi
derando, nem negando, mas presctndtndo das determinações 
Individuais concretas que esta essência tem sempre na imagem. 
(Analogia: na vista. a cOr da maçã é percebida sem o seu sabor ; 
na inteligência. a essência é conhecida sem as concretizações 
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individuais. Porém, na vista, a cOr é ainda Individualizada e 

própria desta maçA. percebida; na inteligência, pelo contrário, a 

essência, o tipo de ser abstraído (por ex., a noção de "cOr") , 

prescindindo de toda e qualquer sua indlvldualizaçA.o (por ex., 

nesta: rnaçll:) ,  é nntnrsal. 
Isto é possivel porque, como vimos na 1.a. Parte, no objeto 

real concreto e individual exl.ste realmente esta essência ou 
tipo de ser. Donde os sentidos, cujo objeto próprio é o singular 
material, percebendo diretamente êste objeto, atingem de algum 
modo o tipo de ser concretizado e lndividuallzado na e pela 
matéria, i. é, atingem "untversalem naturam tn particulari", 
como diz S. ToMÁS (In 11 Post. Anal., lect. 20) . Assim, conhe
cendo Pedro, por ex., nâo o atingem tão sõmente enquanto é 
o individuo Pedro, mas também enquanto é "�ste homem" ; e 
semelhantemente atingem Paulo, enquanto é também "êste 
outro homem". Logo na imagem de Pedro, que é imagem "dêste 
homem ", pode a intellgência considerar a essência "homem", 
não considerando a sua singularidade, i. é, pode, diante da 
imagem de um individuo que tem tal tipo de ser, conhecer êste 
tipo de ser em si, prescindindo das concretizações que êle tem 
neste individuo. (61) 

Abstrair o universal do particular, o necessário do contingente, 
não consiste em tirar um do outro "como tiramos uma moeda da 
carteira que a contém . Mas nos elevamos, pelo poder da abstração 
e da generalização, da vista da cópia ao conhecimento do modêlo, 
da vista do individuo à concepção do tipo que êle exprime concre
tizando-o. Ora isso, longe de ser impossível, é fácil de compreende::: . 
O que não se poderia compreender, pelo contrário, seria que um 
ser inteligente vendo a cópia não pudesse conceber o modêlo, vendo 
o individuo não pudesse conceber o tipo ideal que êle exprime . Um 
tal ser, se eltlstlsse, já não seria inteligente" .  (62) 

(61) Nisllo consistiu precisamente o engano de I{ant : em supor 
que nada. de universal e necessé.rl.o pOSBa. originar-se da experiência. e da. 
percepção doR sentidtJs. Pois como adverte Sro. ToMÁS <I, q. 85, art. 3) , 
"nada hâ de tio contingente que não contenha em si algo de necessá-
110 • • •  ; a.sslm, é contingente que Sócrates corra. . . .  , mas é necessãrio que 
Sócrates se mova, se correr"; e na q. 84, art. 1, ad 3urn. : "mesmo nas 
oo!aas móveis f'.xistem relações (habttutf.tnes) Imóveis. . .  E por isso não é 
lrnposslvel ter uma ciência imóvel <necessária> acêrca de coisas mutá
veis". - Se Kant tivesse refletido nisso, teria visto que não havia necessi
dade das sua11 forrnRF. a prlori para explicar a universalidade e a necessi
dade dos conceitos e da ciência. Teria poupado a sua "Critica" que induziu 
a tantos no mesmo êrro. 

(62l FARGES, La crise de la Certttude, p. 126. 
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71 . Mas êste processo de abstraçli.o não implica condicionar 
o nosso conhecimento à nossa estrutura? Não põe subjetivismo 
e relatividade no nosso conhecimento? ("a Antropologia condl

ciona a ontologia" HEIDEGGER) - Respondo : quanto ao modo 
de conceber (quaad :m 9 1il  y ,.  eeReifJ•ere�U) ,  s • m, quanto à 
coisa concebida (quoad i d q u o  d conctpitur) ,  n tl o. 

É evidente que, sendo a natureza de um ser o primeiro 
principio intrínseco donde brota sua atividade, esta atividade 
no seu processo dependerá da natureza do ser. Uma inteltgên
cia superior à nossa, um ser puramente espiritual, teria outro 
processo de conhecer, teria idéias nli.o abstratas : assim Deus, 
os Anjos. O "modus concipiendt" seria diverso, mas o "id quod 
conctpttur" não depende do "modus conctpiendi". Alguns sinais 
de um surdo-mudo, uma palavra, um olhar, um escrito . . .  , são 
processos diversos de se exprimir, podem porém exprimir todos 
o mesmo pensamento. 

Assim, no conceito abstrato e universal, uma coisa é o 

''id quod concipitur" :  a essência concebida; outra coisa é o 

" modus conctptendt" ; o processo para conhecê-la. O processo 

é subjetivo, a essência concebida é objetiva, está na realldade. 

72 . Mas esta essência concebida, id quod concipitur, que 

constitui o conteúdo do conceito, ntlo fica alterada pela abstra

çtlo? - N d o, pois : 

a) na elaboração do conceito, a abstraçdo ndo é objeto 
conhecido, mas sómente atividade e processo para chegar a 
conhecer; donde nâo faz parte do conteúdo dêste conceito. 
Os elementos que o compõem provêm da realldade e é a abstra
ção que os torna visiveis, inteligiveis, à mente, a qual enta.o os 
exprime no conceito; logo êstes elementos são os mesmos no 
conceito que existe abstratamente na inteltgência, e no indivi
duo que existe concretamente na realidade. Assim, os elementos 
do tipo de ser " homem" são os mesmos no conceito de homem 
e no individuo real Pedro : sa.o sempre "animalidade e racio
nalidade", que a abstraça.o ndo alterou, aos quais ntlo acrescen

tou nada, mas simplesmente tornou "inteligivels" na imagem 
que os continha concretizados e individualizados. 

b) Mas como a essência de um ser ndo depende das 
concretizações da matéria individual em que se acha (um peda
ço de ferro, não é ferro por ser êste ou aquêle fragmento, desta 
ou daquela dimensâo, . . .  ) ,  para se ter os elementos todos dessa 
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essência não é necessãrio considerar estas concretizações ma
teriais individuais; donde a abstração, prescindindo delas, nllo 
subtrai elemento algum à essência contida e representada no 
conceito. (63) 

c) E porque a matéria, por causa da quantidade (mate
ria quantf.tate stgnata) ,  que é extensão divisível em partes da 
mesma natureza (a barra de ferro, porque extensa, é divisível 
em vãrlos pedaços que são também ferro e barras de ferro) ,  
é o principio da multiplicação e da distinção de indivíduos 
da mesma espécie (= principio de tndtvtduaç4o) , prescindir 
desta matéria, desmaterializar, é universalizar. 

d) Também a matéria concreta individualizada é sujeita 
a mudanças, ao "hic et nunc" ; prescindir desta matéria, é 
prescindir das condições mutãveis, é tomar a essência nos seus 
caracteres imutáveis e necessários. 

e) Mas êstes caracteres de universalidade, necessidade 

e imutab111dade, fazem parte do modo como é concebida a 
essência, do "modus quo conctpttur" e exprimem o modo de 
existir que esta essência tem na mente, assim como os caracte
res de singularidade, mutabilidade e contingência fazem parte 
do modo como ela existe no individuo real concreto; mas nem 
uns nem outros fazem parte dos elementos da essência mesma 
que é concebida, i. é, do "id quod concipttur". Logo a essência 
com o seu conteúdo não fica alterada pela abstraça.o. 

Dêste modo fica sendo explicada a diferença entre o 
caráter concreto, particular, mutável do ser real e o caráter 
abstrato, universal, necessário do conceito, sem perda alguma 
do valor objettvo absoluto do mesmo conceito. 

f) Donde ficou evidente que, para o valor objetivo do 
conhecimento, não é necessário que o modo de existir da essên
cia conhecida sej a o mesmo na intellgêncla e no ser real; 
basta que seja o mesmo o conteúdo desta essência, "id quoá 
concipttur" ; basta que o conceito seja uma semelhança repre
sentativa do objeto. Como não é necessário que uma fotografia 
seja de carne e ossos para nos fazer conhecer uma determinada 

pessoa. (64) 

(63) Vide em STo. ToMAs (1, q. 86, art. 1, ad 2um.) de que matéria 
se abstré.i ao formar os conceitos de entidades metaffsicas, matemé.ticas, 
corpóreas. 

(64) Cfr. STo. ToMAs, De Verltate, q. 2, a. 6, ad 5um, 7um, 17um; 
q. 10, a. 4. 
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Por conseguinte, não erra a inteUgência atribuindo essa 

essência concebida ao ser real, porque, como vimos na I parte 

da tese, os elementos dessa essência estão realmente nêle. 

Erraria se quisesse atribuir ao ser real essa essência com 
o modo de existir abstrato que ela tem na 1nte11gência, dizen
do, por ex. : Pedro é homem pensado, abstrato, 1. é, sem as suas 
notas lndividuantes. 

Mas isso de fato não se dá., pois o que entendemos afir
mar de um ser, quando lhe atribuimos um predicado, é sOmente 
o conteúdo do conceito, td quod conctpttur, e não o modo 
abstrato como o concebemos. 

g) É claro que a nossa mente não vê com uma única 
abstração e num único conceito todas as qualidades ( quidida
des, tipos de ser, essências = formas substancial e acidentais) 
do objeto, contidas na imagem que temos dêle. Deverá. para 
Isso, com abstrações sucessivas, desmaterializar, 1. é, tornar 
lnteUgivel, ora êste, ora aquêle aspecto da imagem e do objeto, 
formando assim vá.rios conceitos objetivos de um mesmo ser 
real. Cada um dêstes conceitos representa o ser real todo, mas 
sob o aspecto distinto e expltcito de alguma das qualidades ou 
formas que êle possui : por ex., como substância, como vivente, 
como homem, como branco, sá.bio, médico, músico... Podemos 
então atribuir com verdade a êste ser real o conteúdo de cada 
um dêstes conceitos. Não é necessário para não errar, que se 
diga sempre explicitamente tudo o que um ser real é :  basta que 
aquilo que se afirma dêle, nêle realmente esteja. 

De tudo o que dissemos ficou evidente o valor o n t o 

l 6 g i c o a b s o l u t o dos nossos conceitos universais. 

h) o fundamento imediato dêstes conceitos, 1. é, a razão 

suficiente da sua existência e objetividade, é:  
- em nós : a fOrça abstrativa da nossa mente, pela qual 

é impressa na nossa inteligência espiritual uma semelhança 
do objeto, sem as condições da matéria; 

- no objeto real : a qualidade (forma) substancial ou 
t>.cidental, que êle possui e em virtude da qual êle age em nós, 
não enquanto esta forma é individual, mas enquanto é de tal 
natureza, semelhante à que se encontra em outros seres; por 
isso a semelhança produzida em nós representa a natureza do 
objeto real, nâo porém os seus principios individuantes, e por 

conseguinte é universal. 
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73 . Nota I. - D.a Tríplice consideração de uma na.tureza 

A essência, o tipo de ser que concebemos, pode existir nos 
lndlviduos ou na Inteligência . Nos dois casos ela conserva sempre 
se s redlcados essenciais < = a sua com reensii.o, o seu conteúdo) .  
Donde, quer nos lndlviduos, quer na lntellgencla, a ess nc a po e 
ser considerada segundo os seus predicados essenciais somente, pres
cindindo de qualquer modo de existir que possa ter nos lndlviduos 
ou na inteligência . 

Donde há uma tríplice consideração ela nature2a : 

1 - em si-mesma, absolute constderata, 
2 - segundo o modo de existir que tem nos individuos, 3 - " " " " " " " na Inteligência . 

- A natureza, absolute consíde1·ata, em si-mesma, Inclui so
mente os predicados essenciais (ex . ,  a natureza "homem" Inclui 
animalidade e racionalidade) ;  não tem nem unidade nem plurali
dade numérica, não exclui nem inclui nenhum modo de existir, 
mas prescinde de tudo Isso . 

Os nossos conceitos objetivos universais são naturezas abso
lute consíderatae; o que nêles é concebido e o que êles exprimem 
são somente os predicados essenciais, a compreensão, da natureza. 
- Ser uma natureza recebida na Inteligência é condição "sine qua 
non" para ser conhecida e depois atribuida às coisas; ser recebida 
por abstração das condições lndivlduantes é o modo necessário, para 
a nossa Inteligência, de receber em si uma natureza . Mas, no con
ceito objetivo, a abstração não é considerada, não é um predicado 
que se deva acrescentar aos predicados essenciais, porque não per
tence ao "fel. quod. concípttur", mas ao mod.um quo concipitur . 

- A natureza, considerada segundo o modo de extstfr que 
tem nos indivíduos (por ex . ,  a humanidade em Pedro) ,  Inclui os 
predicados essenciais, mas concretizados e Individualizados pelos 
predicados indlvlduantes não realmente distintos da natureza (Pe
dro é homem, não porém o homem universal + êste homem, mas 
sõmente êste homem que tem esta animalidade e esta racionali
dade ) ,  e mais a existência e outros predicados reais acidentais 
(ex . ,  branco, músico, brasileiro . . .  porque Pedro é êste determi
nado homem Individual, branco, músico, brasllelro . . .  ) . 

- A natureza, considerada segundo o modo de existir que 
tem na íntelfgéncta, Inclui os predicados essenciais e mais outros 
nilo reais, i. é, aplicáveis a esta natureza, não enquanto existe nos 
Individuas reais, mas sõmente enquanto estã na inteligência como 
pensada . 

A Inteligência, depois de conceber uma natureza pela consi
deração direta da coisa real (1.& íntentfo> ,  volta-se (intendít) para 
esta natureza concebida < = para o conceito da coisa) como ela 
existe na mente, i. é, precisamente enquanto abstrata das condições 
materiais indlvlduantes, e tomando-a como objeto de uma nova 
consideração, de uma nova intenção (2.a intentio) ,  vê que ela é 
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abstrata, sem o impedimento das notas indivlduantes; donde a 
reconhece como apta para existir em muitos individuos, e nesta 
apreensão comparativa, 1. é, ao colhêr esta relação da natureza 
abstrata. com os muitos lndividuos em que se pode achar, conhece 
esta natureza como /QMU1Ir119At8 \lRll'&l:&al ( C:OAl a toa:m..e de 
universalidade) e diz dela : esta natureza é um universal, é um 
gênero (ex . ,  a natureza "animal") ,  é uma espécie (ex . ,  a na.t . 
"homem") , é uma diferença (ex . ,  a nat. "racional") , é uma pro
priedade (ex . ,  a nat. "risivel") , é um acidente lógico (ex . ,  a nat , 
"branco") .  

li: evidente que êstes predicados (universal, gênero, espé
cie . . .  ) não com:9etem aos seres reais individuais extra-mentais 
<Pedro, André . . .  ) , mas somente às naturezas pensadas enquanto 
pensadas. São seres de razllo, que se podem encontrar só na inte
ligência : ens rationts dicttur de tllts tntentfontbus quas ratio adtn
ventt tn rebus constderatts tnquantum considera tis . Cfr . S. To
MAs, De Ente et Essentta, c. 4 .  

Contudo o universal f o r m a l  (reflexo) tem o seu funda
mento : 

psfcológfco, em nós : a existência de uma natureza abstrata 
e a fôrça comparativa da nossa intellgência; 

ontológico, na realidade : a semelhança e a conveniência de 
muitos indivíduos numa mesma natureza . Isto supõe nos seres 
alguma composição real na ordem da essência (matéria e forma) , 
ou ao menos na ordem da existência (essência e existência) . - Cfr. 
FORTUNA, obra ctt . ,  pp. 224-228; MORANDINI, obra Cit . ,  pp . 208-213 . 

74 . Nota U. - Do objeto formal próprio da nossa lnteU
gên<lia no estado de união da alma com o corpo. 

O objeto material de uma faculdade é o conjunto das coisas 
que ela pode conhecer. O objeto formal é o aspecto debaixo do qual 
ela atinge o objeto material. 

O objeto formal próprio de uma faculdade cognitiva é aquêle 
que é proporcionado à. natureza desta faculdade; que é recebido 
nela como êle é em si-mesmo, na sua quldidade essencial, com uma 
semelhança própria e não analógica; que é conhecido primária e 
diretamente por si mesmo e por cuja comparação e analogia serão 
conhecidos todos os outros objetos. - Para a nossa intellgêncla, 
enquanto a nossa alma esté. unida ao corpo, êste objeto formal 
próprio é constituido pelas essências dos seres materiais, abstraídas 
dos dados sensiveis apresentados pelo fantasma (Imagem) na ima
ginação . 

Com efeito, conhecer é receber a. forma do objeto sem deixar 
de conservar a própria forma; é asslmllar o objeto, não material
mente na sua entidade fislca (como, por ex . ,  na nutrição) ,  mas 
Intencionalmente, i. é, representativamente, e por conseguinte com 
certa independência das condições da matéria. Logo a imaterialtdade 
é condição necessária para o conhecimento, e o grau do conhectmen-
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to é proporcionado ao grau de tmaterialtdade . E como tudo o que é 
recebido toma o modo de ser de quem recebe, o objeto conhecido 
terá no conhecedor o modo de ser dêste conhecedor. Donde, para 
cada conhecedor, o objeto formal próprio, 1. é, aquêle que é co
nhecido como é em si-mesmo na sua própria essência, ou é repre
sentacto tia tnente paz anta sua sentellurnça: :própria e nãG aõment.e 
analógica deve ter um grau de !materialidade proporcionado ao 
dêste corJtecedor. 

Tanto mais que a semelhança intelectual (spectes intelligtbtlts) ,  
por melo da qual fica atuada a inteligência e conhecido o objeto, 
é produzida na Inteligência pela fôrça abstrativa; e repugna que 
alguém, no exercício natural das suas faculdades, possa atuar-se 
de um modo superior à sua natureza. 

Ora o modo de ser e o grau de imaterlalidade da natureza 
humana é o de uma alma espiritual que é forma de um corpo ma
terial, como será demon11trado ao se tratar da alma humana. 

Logo o seu objeto próprio e proporcionado deve ser uma for
ma existente na matéria . - Por conseguinte : 

os sentidos, faculdades residentes num órgão corpóreo, têm 
por objeto formal próprio as qualidades dos seres materiais enquanto 
sensíveis = com as condições da matéria, numa matéria individual; 

a inteligência, faculdade espiritual residente na alma só, sem 
órgão corpóreo, tem por objeto formal próprio as naturezas (formas 
substanciais e acidentais) dos seres materiais, não porém enquanto 
sensiveis com as condições da matéria individual, mas enquanto 
abstraídas destas condições, 1. é, as naturezas dos seres materiais 
conhecidas como universais . 

Assim, no homem, substância composta de corpo e alma, aa 
partes e faculdades são harmoniosamente ordenadas entre si, ser
vindo as inferiores às superiores, até à operação mais perfeita que 
é a da inteligência . 

Esta dependência da nossa inteligência em relação aos dados 
dos sentidos é manifestada também pela experiência evidente e cons
tante . A quem falta um sentido é impossivel formar um conceito 
próprio do objeto dêste sentido, como acontece aos cegos de nascen
ça com a côr. Os objetos não sensíveis são conhecidos por analogia 
com os sensivels, como aparece : - nas expressões da linguagem, 
onde usamos palavras do mundo sensivel para exprimir seres e ativi
dades espirituais (ex., apreender, aprofundar, conceber, ver . . .  para 
significar atividades espirituais da lnteligêncla) ; - no recurso a 
imagens e comparações sensíveis, para fazer compreender verdades 
abstratas . As lesões e perturbações funcionais do cérebro trazem 
repercussão sôbre a atividade Intelectual . . .  (65) 

(66) Ofr. STO. TOMÁS, I, q. 84, a. 7; q. 86, a. 1; q. 87, a. 7; De Verl
tate, q. 2, a. 6. - MATTIUSSI, Le XXIV test . . . (Gregoriana, 1947) , pp.169-
170. - THONNAIID, obra ctt., pp. 664-671. 

l!: de notar que desta dependência nio se segue a lmposslblUdade 
para nossa Inteligência de conhecer os seres nl!.o materiais, pois o objeto 
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ARTIGO QUINTO 

EXIST:S:NCIA E OBJETIVIDADE DO CONHECIMENTO 

SENS!VEL 

75 . Nexo e Poslçio do Problema. - Pela tese precedente 

temos que os conceitos nossos universais são objetivos, pois o 
que nêles se concebe ( td quod concipttur = a essência, forma, 
qualidade) se acha. no ser real. - Como porém êstes conceitos 
slo abstraídos dos dados sensiveis representados na imagem, 
para que as idéias sejam representativas da realidade é preciso 
que também as imagens o sejam;  isso pressupõe que os sentidos 
externos, de cujos dados provêm as imagens, sejam também 
êles faculdades cognitivas, capazes, portanto, de atingir e 
"colhêr" (= apreender) a realidade nos seus aspectos sensíveis, 
concretos e individuais, de modo a poder ser a origem e o fun
damento natural dos conceitos e de todo o conhecimento obje
tivo da inteligência humana, que "tnitium sumtt a sensu". 

Pergunta-se, pois: sa.o os sentidos verdadeiramente facul
dades cognitivas, capazes de atingir, colhêr e representar os 
aspectos senslveis concretos da realidade material? 

Quem deve julgar isso é evidentemente a lntellgêncla, porque 
embora com uns sentidos sintamos e com outro (a consciência 
sensível> percebamos estar sentindo, contudo nenhum sentido pode 
refletir sôbre si-mesmo de um modo completo, por ser faculdade 
residente num órgão material, cuja extensão não pode dobrar-se 
Inteiramente sõbre si-mesma . Donde nenhum sentido pode atingir 
o seu próprio ato como objeto conhecido, nem lhe ver a natureza, 
nem a sua conformidade com a realidade sensivel . Por isso os sen
tidos, embora sejam verdadeiros enquanto representam a realidade 
como ela é, não podem oontudo saber que são verdadeiros; donde 
não podem perceber por si mesmos que são faculdades cognoscitivas. 
(66) - Além disso, a percepção da verdade supõe conhecidas as 

formal adequado de qualquer Inteligência, também da nossa, é o ser em 
toda a sua eztensão : sõmente o puro nada é imposslvel e 1mpen.s6.vel. 
Porém nlo podemos, no estado ele união da alma com o corpo, conhecer 
os seres tmaterlala de um modo perfeito e por uma semelhança tirada 
c:lêles mesmos (per speclem proprtam) , mas aõmente de um modo Imper
feito e analógico, por semelhanças tiradas doa seres materiais (per IJ)ecfea 
alienas> e ajudando-nos também do conhecimento que temos dos noasos 
atos e da nossa. própria alma. Cfr. BoYER, obra cft., vol. li, p. 101) . 

(66) "A verdac:le se acha no sentido, nlo de modo que êle conheça 
a verdade; mas enquanto êle tem urna apreenstlo verdadeira dos aena1vela, 
o que acontece pelo fato de apreender as cof8as como elas silo". (SANTO 
ToMAs, I, q. 17, a. 12) . 
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noções de· objeto, de conhecimento, de distinção, de ser . . .  : noções 
todas que são de ordem Intelectual e não sensivel . 

A inteligência, pelo contrário, por ser espiritual, pode tudo isso . 
Tendo por objeto "o que é", o ser na sua essência, é ela que pode 
e deve analisar a natureza dos seres, também a própria natureza 
e a das faculdades sensivels, bem como o processo todo do conheci
mento, sempre à luz da evidência objetiva, legitimo critério da ver
dade, que ela alcança na volta completa sõbre si mesma <redftio 
completa� ao perceber a conformidade do que ela afirma com o 
ser de quem afirma. 

Donde, é a inteligência que deve julgar se os seres sensiveis 
foram ou não alcançados pelos sentidos, se o foram de um modo 
medlato ou imediato, se o conteúdo das sensações é objetivo ou 
não, se o seu valor é relativo ou absoluto . 

Que responde a intellgêncla? 
Baseando-se nos mesmos prlnclpios crlticos com os quais 

evidenciou a objetividade dos seus coo.ceitos, ela afirma, com 
uma persuasão espontânea, constante e necessária, que os sen
tidos são faculdades cognitivas por meio das quais conhecemos 
os seres sensíveis de um modo imediato. 

Mas esta afirmação é criticamente legitima? 
NAO, responde o Realismo Meàtato : esta afirmação é uma 

persuasão "ingênua, acrltlca";  que com os sentidos possamos 
conhecer os seres materiais, os corpos, é preciso demonstré.-lo. 

SIM, reponde o Realismo Imediato, com a seguinte tese: 

TESE V. - Não erra a inteligência ao afinnar conhe· 
cer com evidência imediata pelos sentidos a existência dos 
corpos. 

76 .  Adversários. - Opõem-se à tese : 

1 - os que negam a. e x i s t � n c i a m e s m a dos cor

pos : os Idealistas, para quem só conhecemos as próprias modi
ficações internas e subjetivas; assim, o bispo angllcano BERKE
LEY, que explica as nossas sensações como sendo impressões 
produzidas em nós por Deus e não por corpos reais existentes; 

2 - os que negam s e r i m e à i a t o o nosso conhect
mento dos corpos, cuja existência procuram demonstrar : 
DEsCARTES demonstra primeiro a existência de Deus como res
pondendo à idéia clara e distinta (= critério cartesiano da ver
dade) que temos do ser absolutamente perfeito; em seguida, da 
veracidade de Deus deduz a veracidade dos sentidos. no atestar 
a existência dos corpos (reduzidos por DESCARTES a pura exten-
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são) . MALEBRANCHE ; é somente pela fé que podemos provar a 
existência dos corpo.'3. VrcToa CousrN : é somente por inferência, 
apllcando o principio de causalidade. 

3 - O Cardial MERCIER, com alguns poucos, concedendo 
que pelos nossos sentidos percebemos os corpos de um modo 
tmedlato, afirma contudo que desta percepção imediata não 
tl:)mos conhecimento legitimamente critico sena.o por demons
tração, aplicando o principio de causalidade para explicar 
principalmente o caráter passivo das nossas sensações. 

PosrçÃo DA TESE. - O Realtsmo Imediato, seguido pela 
Imensa maioria dos EscoLÁSTicos, mesmo entre os contemporâ
r,eos, de acOrdo com a persuasão espontânea de todos os homens, 
afirma não sOmente o tato da percepção imediata dos corpos 
pelos sentidos, mas também o caráter tmediato da evtdtncta 
que temos dêste fato. Afirma pois, que a persuasão espontânea 
da existência dos corpos é criticamente legttima, porque é de 
evidência objetiva imediata, bastando para perceber isso expli
citamente, in actu stgnato, analisar o que nela está de fato 
contido impllcitamente, tn actu exerctto. - A tese tem pois 
três partes : 

1) Com a intellgência conhecemos com certeza pelos 
sentidos a existência real do próprio corpo e do mundo exterior; 

2)  êste conhecimento é imediato; 

3) e a sua legitimidade critica é de evidência imediata. 

EXPOSIÇAO e DECLARAÇAO da Tese. 

I Parte : Com a inteligência conhe(lemos com certeza 

pelos sentidos a existência real do próprio corpo e do mundo 

exterior. 

77 . Como todos concedem, e é um dado manifesto da nossa 
consciência, afirmamos a existência do nosso corpo e dos outros 
corpos (= do mundo sensível exterior a nós) com um j uizo 
espontâneo, constante e necessário. l!:ste j uizo não é emitido 
pelos sentidos sOzinhos, pois, como vimos (n. 75) , sendo êles 
Incapazes de reflexão total sObre si-mesmos, não podem conhe
cer a conformidade do próprio ato com a realldade, donde nem 
j ulgar. Mas é um juizo que o homem afirma com a sua lntell� 
gêncla, baseado no testemunho dos sentidos (Cfr. n. 127, 3.o) .  

ora êste j utzo n a o p o d e s e r f a l s o :  
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1 - Impõe-se com uma e 1J t à é n c t a  necessttante tnvenci
vel; podemos negá-lo com a bôca ou com a pena, não porém Inter
namente e com sinceridade : mesmo depois de terem exposto todos 
os seus argumentos em contrário, os próprios Idealistas subjetivistas 
continuam lnvenclvelmente a admitir como verdadeira e tnlludivel 
a exlstencla real do próprio corpo e dos seres seusivets qae M 
rodeiam . E a prova é que êles tratam do seu corpo como todos 
nós : comem, vestem-se, passeiam . . .  , evitam os obstáculos, pro
curam uma caneta ou uma máquina para escrever, etc . . .  ; sinal 
evidente de que ficou inabalável a persuação espontânea, não sô
mente da existência dos corpos, mas também de um conhecimento 
dêles suficiente para distingui-los uns dos outros, e por conse
guinte da capacidade dos sentidos em atingi-los como êles são, ao 
menos em algumas das suas qualidades . - Ora, como vimos (n.o 
20) , não pode a inteligência ser necessitada ao êrro, e muito menos 
a um êrro constante, universal e invencfvel : é constrangida a dar 
a sua adesão firme a um juizo, sômente quando percebe que se 
realiza neste juízo a reflexão total pela qual vê que está atingindo 
o objeto mesmo que se impõe com a sua evidência, único critério 
infalfvel da verdade . 

2 - Um tal juizo não pode ser uma ilusão (n.o 50) : 
a) Seria uma ilusão inicial, universal, constante e lnven

civel; ora uma tal ilusão é imposslvel : uma ilusão acêrca de um 
objeto pres:.�upõe sempre um conhecimento prévio e real dêste 
objeto . Um cego de nascença que nunca viu côres, não pode ter 
Ilusão ou alucinação de ver côres; assim, quem nunca tivesse per
cebido nada de exterior, não poderia ter ilusão de exterioridade . 

b) Se fôsse ilusão, l. é, se nunca tivéssemos atingido de fato 
com os sentidos seres reais exteriores a nós, estaríamos fechados 
em nós mesmos . Impossível então explicar a distinção evidente, 
atestada pela consciência, entre a experiência externa e a interna . 

Dizer que temos uma tendência para "objetivar, exteriorizar", 
é proferir palavras, não é dar uma explicação, pois: porque é então 
que uns dados se recusam a ser exteriorizados e outros, pelo con
trário, a ser lnterlorlzados ? J!: Impossível fazer um dado exterior 
com um dado interno, as duas ordens de experiências são irreduti
vels : não posso "exteriorizar" uma dor de dente, nem posso "inte
riorizar" uma extensão resistente que apalpo . Se nos dois casos só 
atinjo e conheço uma minha impressão e modificação interna, donde 
provém a diferença 1rredut1vel experimentada ? Nem impressão, nem 
tdéta de exterioridade poderia ter, nem suspeitar da sua possibllldade. 

J!: pois evidente a lmposslbllidade da ortgem e da formação 
desta llusão Inicial e universal . 

c) Com a mesma evidência com a qual atesta a existência 
em nós dos nossos atos, atesta também a consciência que pelos sen
tidos externos atingimos realidades distintas de nós e exteriores; a 
experiência externa não nos aparece menos real e menos evidente 
do que a experiência Interna ou qualquer principio racional : tanta 
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evidência tenho de estar tocando uma coisa exterior extensa, quanta 
de estar com uma dor de dente ou de estar existindo . 

Temos pois igual motivo para admitir as duas categorias de 
fatos . Duvidar de uma conduz logicamente a duvidar da outra, pois 
seria duvidar do valor da evidência, único critério da certeza . Donde 
seria cair rro ubsantu do cettcrsmo untversal. 

Logo o j uizo acêrca da existência real dos seres sensiveis 

externos é infalivelmente verdadeiro. 

J!l de notar que êstes racioclnios não constituem uma 

demo�stração direta e propriamente dita (impossivel no caso, 

porque é de evidência imediata, como logo veremos) ,  mas 

somente uma redarg1UçO.o indireta "ex absurctis", pelos absur

dos que se seguiriam na hipótese de se considerar como falso 
êste j uizo. 

11 Parte : :&te con-hecimento é imediato. 

78 . Conhecimento imediato significa conhecimento obtido 
sem raciocínio propriamente dito, i. é, sem um "têrmo médio" 
ou uma noção que sirva de Intermediária para demonstrar o 
nexo existente entre os têrmos do juizo. Por Isso, não se opõe 
a êste imediatismo o fato da nossa inteligência conhecer os 
seres senslveis só indiretamente pelos sentidos, porque neste 
processo nlío entra raciocinio algum: os sentidos atingem 

direta e Intuitivamente os seres senslveis e a inteligência por 
sua vez, de modo imediato e sem raciocínio, pela simples refle
xlo ou volta sObre si mesma, sObre seu ato e sObre o ato dos 
sentidos, atinge esta intuição sensível no próprio juizo direto 
que acompanha por si e imediatamente o conhecimento dos 
sentidos e em que diz, por ex. :  vejo e apalpo êste ser extenso, 
colorido e resistente. 

1 )  - Assim o atesta o testemunho imediato da cons
cMncia : a experiência externa se apresenta com plena evidên
cia como intuição de um ser concreto, visivel, sonoro, resis
tente ... ; na percepção externa, nenhuma consciência temos de 
estar conhecendo, primeiro e em si mesmo, algum intermediá

rio entre o objeto e o sentido: só ficam em presença uma da 
outra a realidade mesma que atua na faculdade e a faculdade 
que se limita a captá-la numa intuição em sentido estrito. 

Os sentidos não raciocinam (nem podem) para chegar 

ao seu objeto, mas o atingem imediatamente percebendo-o e 
experimentando-o. 
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� também sem racloclnio que temos consciência das sen
saçlies: a criança e o animal, incapazes de argumentação perce
bem os objetos exteriores e dêles têm consciência (sensível) ,  
como se vê pelo seu comportamento. 

ífí ainda sem racloclrilo que com a lnteUgêtiCra attngtmos 
êste conhecimento dos sentidos e dizemos conscientemente : 

sinto, vejo, apalpo ... 

Dâ-se de fato um raciocinlo, dizem alguns; porém, por ser 
êle facillmo, rapidisslmo e habitual, não é consciente . - Afirma
ção arbitrária, desmentida pela psicologia : com a reflexão deveria o 
raclocinio tornar-se consciente, como um pianista. consumado pode 
pela reflexão perceber que está aplicando as regras da técnica, em
bora habitualmente o faça Inconscientemente; pelo contrário, por 
multo que reflitamos, nunca percebemos estar usando uma noção in
termedlãria para saber que vemos, que ouvimos . . .  

2) - Antes, êste conhecimento Imediato é o úntco posst
vel ; sem admiti-lo, não consegue o Realismo Mediato demons
trar eficazmente a existência do mundo exterior. 

Se o que conhecemos de modo Imediato fOssem sõmente 
as nossas modificações interiores e subjetivas, se nâo existisse 
o. percepção direta em que seja colhido o objeto mesmo, esta
riamos encerrados em nós-mesmos, diante de uma experiên
cia uniforme, composta unicamente de elementos igualmente 
.subjetivos, "fatos de consciência", puras aparências destaca
das da realidade exterior. Dêste ponto de partida, como vimos, 
é impossível chegar nem à noção de exterioridade. 

l!lste foi precisamente o êrro Inicial dos subjetivistas e Idea
listas : arbitràrlamente e com uma flagrante petição de principio 
(n.0 51) , assumiram uma noção subjetivista do modo de conhecer, 
em absoluta oposição com a noção comum e espontânea, afirmando 
não ser possivel conhecer Imediatamente senão o que está por st 
mesmo fistcamente presente no sujeito conhecedor, 1. é, as mo
dtttcações nossas. Dêste principio de Imanência, já refutado (ns . 
43, 53-55) e contrário ao fato de possuirmos conhecimentos infali
velmente certos acêrca de objetos diferentes das nossas modifica
ções (n.0 35 a) , nasceu para êles o angustioso e insolúvel problema 
da "ponte", com a qual passar do conhecimento destas modificações 
para o conhecimento da realidade em si. - A ponte suficiente e 
única é o próprio ato do conhecimento, o seu carâter essencial de 
"lntenclonalldade" (n.o 56) ; é êle que põe em relação direta a fa
culdade com o objeto : cortada esta ligação, nenhuma outra pode 
substitui-la. 

3) - Nem vale recorrer ao prtnctpto de causalidade para 
com êle deduzir a existência dos corpos e do mundo exterior 
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como única explicaçâo do caráter passivo e ordenado das nossas 
sensações. Dizem alguns : temos consciência de nâo sermos nós 
quem cria estas modificações subjetivas, pois elas se impõem 
mesmo contra a nossa vontade (nâo vemos, nem ouvimos ... só 
o que queremos) e seguem uma ordem fixa, regular e constante, 
bem diferente dos caprichos da imaginaçâo; logo devem provir 
de um objeto exterior correspondente, que as produz em nós. 

Um tal raciocinio nâo é concludente. Em boa lógica, só 
se pode deduzir a existência de uma causa distinta das sensa
ções, não porém necessàrlamente à existência de uma causa 
exterior a nós, multo menos a existência desta determinada 
causa, os corpos (67) : 

a) não necessàriamente a existência de uma causa exterior : 

- Além desta posição ser contrária à nossa experiência, que 
nos apresenta como exterior, não uma causa do que os sentidos 
conhecem, mas o objeto mesmo conhecido <não a causa de uma 
impressão de extensão colorida, mas a extensão mesma) ; 

- também entre os fenômenos da expel1êncla Interna, vários 
são Involuntários e se Impõem a nós : sonhos, obsessões, impulsos, 
paixões e instintos; vários seguem uma ordem constante : tal prin
cipio traz tal conclusão, tal imagem é seguida invariàvelmente de 
tal outra, tal estado subjetivo provoca fatalmente tal tendência . . .  
Ninguém, entretanto, irá procurar uma causa exterior para tais 
fenômenos internos . Logo o caráter passivo e ordenado das nossas 
sensações não argúi necessàrlamente uma causa exterior. 

b) mutto menos a existência desta determinada causa, que 
são os corpos : 

lt evidente que, por sl, a realidade não se assemelha a um 
fato de consciência .  Se, pois, as qualidades sensivels (extensão, 
movimento, côr, etc . )  não são realidades objetivas percebidas, mas 
puras reações subjetivas em função da nossa estrutura, com que 
direito supô-las realizadas numa causa exterior ? Mas então que 
ficará de "material" a esta causa que não possui nenhuma das 
propriedades da matéria ? como afirmar ainda que é um corpo ? 

Sem primeiro saber e admitir que a experiência externa é 
uma Intuição da realldade ffsica, 1. é, sem saber que os sentidos são 
faculdades cognitivas, cuJa atlvldade consiste precisamente em 
atingir imediatamente e referir seres senstvets, nunca poderemos vir 
a conhecer determinadamente a n a t u  r e z a da causa que lnfiuiu 
nas nossas modlflcações . Permanecemos no domfnlo de aparências 
Incontroláveis, sem melo algum para saber se a l"ealldade lhes d 
semelhante : - é lmpossivel verificar esta semelhança, se nunca 
a realidade é atingida e conhecida em si-mesma, como é lmpossivel 

(67) Cfr. DE ToNQUiDEC, obra clt., pp. 84-90. 
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verificar a fidelidade do retrato de um homem que nunca vimos; 
- seria mister comparar a realidade com a nossa experiência exter
na, e por conseguinte precisaria colhêr esta realidade fora e inde
pendentemente da experiência externa : o que é evidentemente 
contraditório I 

4) - Pelo mesmo motivo, de nada serve apelar para a 
analogia, 1. é, a semelhança que deve existir entre a natureza 
da causa e a do efeito, porque enquanto ignoramos ainda a 
.natureza do efeito - aqui, a natureza cognitiva, 1. é, intencio
nal e representativa, das nossas sensações - e enquanto consi
deramos nossas sensações como modificações nossas e reações 
subjetivas dependentes da nossa estrutura, é impossível esta
belecer e determinar uma analogia. 

De tudo o que precede impõe-se a CONCLUSAO: pres
cindindo da evidência imediata e espontânea que temos da 
existência dos corpos, enquanto atestados pelos sentidos, é 
impossível chegar a conhecer que existem corpos. 

Por conseguinte, o Realismo Mediato não salva a objeti
vidade do conhecimento senslvel, donde nem a do intelectual. 
A porta fica aberta. para o Idealtsmo, mesmo o mais absoluto. 
Assim, BERKELEY afirmou que a causa das nossas sensações era 

Deus mesmo e não corpos (68) ; KANT admitiu a existência de 
uma causa externa, mas como um "X" de natureza desconhe
cida; e os seus sucessores nem êste "X" admitiram. 

Podem contudo os argumentos do Realismo Mediato 
CONFIRMAR a veracidade do testemunho dos sentidos, já ante-. 
riormente admitida por conhecimento imediato, fazendo ver de
modo reflexo, in actu. signato, que ela expltca melhor e mais 
fàcilmente todos os fatos experimentais, como sejam a conver
gência das sensações dos vários sentidos, a coerência entre o 
conhecimento especulativo e a vida prática, a establlldade orde-

(68) "Atribuir a Deus, como faz Berkeley, a produçlo das percep
çOes de corpos que não existiriam na realidade, é fazer JnjWia. à veracl
dadl' e à bondade Infinitas de Deus, que nos lança.rl& no êrro, pois nos 

· levaria assim a juizos falsos : êrro lnvenclvel, porque fruto de uma ten� 
dêncla natural Indomável; êrro funesto, porque ocasllo de nli.o poucas 
faltas morais. De resto, deveria Berkeley estabelecer primeiro o valor 

· do principio de causalidade para êste mundo externo que não podemos 
(segundo êle) atingir e também a verdade racional da existência de Deus 
e de sua revelaçlo". <H. CoLLIN, obra ctt., vol. n, edlç. 1927, p. 44) . 
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nada dos d;;.dos experimentais, as condições reais necessé.rias 

para termos sensações, etc. (n. 49) . (69) 

111 Parte : A legitimidade erftlca dêste conhecimento é 
l!le eyil!len:ela Imediata. 

79 . l!: conseqüência Imediata da I e II parte da Tese: 
Conhecer a legitimidade critica de uma afirmação, é saber 

que ela é verdadeira e não pode ser falsa. Para saber isto, basta 
ter evidência de que o objeto é na sua realidade como afirma
mos e não pode ser diversamente (ns. 13 e 15) : pois a evidên
cia objetiva é o critério infallvel da verdade e da certeza. 

Ora, acêrca da existência dos corpos, sabemos que a 
nossa afirmação é verdadeira e não pode ser falsa (1 parte) 
e sabemos isso de um modo imediato, pois atingimos os corpos 
d.e um modo imediato (11 parte) . 

Logo a legitimidade critica do juizo em que afirmamos 
a existência dos corpos é de evidência imediata e, por conse
guinte, não precisa ser demonstrada. 

Esta legitimidade é conhecida de um modo tmpltcito, tn 
actu exercito, no próprio j uizo direto em que, com evidência 
plena e imediata, dizemos, por ex.: vejo, apalpo um ser extenso 
colorido e resistente. 

Para conhecê-la de um modo explicito, reflexo, tn actu 
sfgnato, basta pela ané.lise tomar consciência do processo segui
do pela inteligência no formular êste juizo direto. Constatamos 
enta.o que em todas as suas partes êste processo é por sua natu
reza criticamente legitimo, porque guiado sempre pelo critério 
da certeza, que é a evidência objetiva, obtida na "reflexão 
natural completa da inteligência sObre o seu ato e sObre as 
condições do seu ato e por conseguinte, embora indiretamente, 
sObre a natureza do ato dos sentidos no qual tem origem o 
nosso conhecimento todo. Tudo o que é atingido por esta refle
xll.o é conhecido com evidência, cottl evidência é afirmado, nem 
pode ser pOsto em dúvida senão por uma certa Uusão e a modo 
de conclusão de premissas falsas." (70) 

(69) Quanto às objeções contra o conhecimento imediato dos cor
pos, no que dissemos na exposlçAo est§.o contidos os prlnclplos todos com 
oa quats resolvê-las. Para a sua soluçAo expllclta, veja-se, por ex. : MoRAN
DINI, obra ctt., pp. 129-136; TRONl'fABD, obra Cit., pp. 1167-1162; FORTUNA, 
obra ctt., pp. 383-386; DB TONQuDBC, obra ctt., pp. 64-70 e 91-132. 

(70) BoYER, obra ctt., vol. I, p. 440. 
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Ao juizo em que afirma a existência dos corpos a nossa 

Inteligência não pode deixar de dar uma adesão firme e lnven

clvel (n. 77) . Mas a. Inteligência - necessitada. somente pela 

evidência objetiva - na.o dá uma. tal adesão senão quando vê, 
pela teflexao total (volta complel:a:) s0b1e st mesma e eêere e 
seu ato, que está atingindo o objeto mesmo que se impõe com 

a sua evidência, percebendo assim a conformidade do seu ato 
com êste objeto e, por conseguinte, também a natureza cogni
tl'va dêste ato e da faculdade que o fêz. 

Quando no j uizo, como é o nosso caso, ou se afirma a 
existência dos corpos, ou se atribui ao objeto uma qualidade 
senslvel (por ex., a extensão) , atinglvel de um modo direto 
ta.o somente pelos sentidos, estende-se a reflexão da Inteligên
cia até o ato dos sentidos, manifestando a natureza cogni
tiva dêste ato e dos mesmos sentidos. Percebe então a inteli
gência que esta qualidade sensível que lhe é apresentada pelos 
sentidos, está sendo atualmente por êles "colhida" e apreen
dida no objeto : é precisamente à luz desta evidência, e por 
conseguinte conhecendo impllcltamente a sua legitimidade, 
que ela formula o seu j uizo e afirma que o objeto possui esta 
Qualidade. (71) 

E no caso de uma alucinação ? de uma llusão ? - Na aluct
nação, pode a intellgência verificar por melo de vários sentidos, 
principalmente do tacto, que neste caso não há nenhuma percepção 
atual por parte dos sentidos externos . - Na ilusão, o êrro não é 
dos sentidos, mas da lntellgêncla, que, no seu juizo, à percepção 
real atual acrescenta precipitadamente dados colhidos em percep
ções anteriores semelhantes. Donde em nenhum dos dois casos te
mos propriamente uma percepção errada, ou incerta, mas sõmente 
perturbações acidentais reconhecivels e corrtgivels; das quais, por 
conseguinte, nada se pode deduzir contra a evidência imediata e 
a certeza legitimamente critica da percepção, quando verificamos 
que se reallza nas suas condições normais . 

CONCLUSAO. - Temos pois uma evidência imediata, 
criticamente legitima, de serem os nossos sentidos externos ver
dadeiras faculdades cognitivas, com as quais atingimos de um 
modo imediato o mundo corpóreo nas suas qualidades objetivas, 
i. é, que estão realmente nos corpos. - A persuasão comum 
espontânea afirmava o fato do Imediatismo do nosso conheci-

(71) Ver lnfr&, a exposição mais completa dêste processo, na czn4-
lfse psfcol6gtca do conhecimento humano (na. 83 e segs.) e no conheci
mento que a Inteligência tem do tndivfduo conCTeto e:ctstente (n.o 127) . 
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mento sensivel, e nesta m-esma afirmaçli.o tínhamos consciên
cia espontânea e implicita da sua verdade e legitimidade ;  pela 
aná.llse, esta verdade e legitimidade ficaram evidentes expllci
tamente, ficamos tendo delas uma consciência explicita e refle
xa, vendo o poxque e o mmto como chegOu a llrtettgêncta a: 
conformar-se com o objeto. 

Ficou assim criticamente garantido, de um modo geral, o 
valor objetivo do nosso conhecimento sensível. 

80 . Poder-se-la perguntar agora : 

QUAIS SAO estas qualidades obj etivas que os sentidos 
atingem e nos referem como elas silo nos corpos? 

ARISTÓTELEs e os Escolásticos dividem os Sensíveis, objetos dos 
sentidos, em : 

a)- Sensíveis per se = percebidos pelos sentidos em razão 
de si mesmos = os seres enquanto possuem qualldades capazes de 
agir nos sentidos . - Podem ser : 

1 - próprios = percebidos em primeiro lugar, por um sentido 
somente a quem especificam (= objeto formal dêle) . 
São a côr, o som, o cheiro, o sabor, a resistência, a tem
peratura . . .  

2 - comuns = percebidos de um modo secundário, no e pelo 
sensível próprio, por vários sentidos . São a quantidade 
concreta e as suas determinações : a extensão, a grande
za, a forma, a posição, o estado de repouso ou de movi
mento local, o número, a distância . . .  

b) - Sensíveis per accidens = tudo o que acontece (acctdtt) 
estar no senslvel per se e com êle relacionado . Propriamente falando, 
não é percebido pelo sentido mesmo, mas pela lnteUgêncla que asso
ela ao que é presentemente percebido por um sentido outros conhe
cimentos adquiridos anteriormente e forma as chamadas "Percepções 
adquiridas" : por ex . ,  a natureza substancial de uma superficie 
colorida é sensivel "per accldens" para a vista e assim podemos 
dizer : vejo uma maçá . E a razão disso é porque os sentidos atingem 
o seu objeto próprio, não abstratamente, mas em concreto, enquanto 
êle existe num sujeito . {72> 

Na tllosofia moderna, GALILEV, DESCARTES e principalmente 
LocKE, vulgarizaram outra divlsii.o das qualidades sensiveis, em 

primárias = qualidades reais, atingidas sempre em qualquer 
percepção. Correspondem mais ou menos ao sensivel per 
se comum; 

('12) Cfr. DE 'l'oNQiDEc, obra cft., pp. 49-61. 
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secundárias = qualidades que n a  realldade (segundo LocxE e 
vários modernos) existem sõmente como capacidades, 
como causas, sob forma de movimentos vibratórios; nos 
nossos sentidos existem formalmente como reações sub
jetl"as nossas ia ação dpgtag cansas Corresgondem mais 
ou menos ao sensivel per se próprio . 

Usando esta segunda divisão, RESPONDEMOS à per
gunta feita : 

A - Qua:nto às qualidades primárias. 

São os senstveis comuns. Estão real e formalmente nos 
corpos tats como as percebemos : assim, unânlmemente todos os 

Realtstas imediatos, porqu-e, como vimos na exposição da tese, 
� lmposslvel que o juizo espontâneo, constante e necessário, 
com o qual afirmamos a existência dos corpos, seja falso. -
Ora esta existência é atingida pelos sentidos de um modo con
creto, 1. é, nas concretizações Individuais de cada corpo (pois 
o abstrato não é senslvel por si) , as quais dependem primària

mente da quantidade ou extensão : é por ser extenso que um 
corpo pode ter figura, cOr, temperatura, resistência, pode vibrar, 
mover-se localmente, etc.... Donde, se a extensão não existisse 
real e formalmente nos corpos, impossíveis seriam as concre

tizações individuais, impossiveis as outras qualidades sensiveis : 
os corpos não seriam mais sensiveis per se, impossivel seria então 
atingi-los com os sentidos; donde falso seria o juizo constante 
c necessário com o qual afirmamos atingi-los com os sentidos. 
- Logo a quantidade se acha realmente e formalmente nos 
corpos. 

O mesmo se diga das outras qualidades, fundadas na 

extensão e que afirmamos com Igual constância e espontanei
dade, como a figura (ou forma) que limita o corpo extenso; 
a grandeza (= tamanho) que resulta da comparação dos exten
sos; a propostç4o, o lugar, propriedades do extenso concreto; o 
movimento e o repouso; o número que resulta da multiplicação 
dos extensos : nenhum corpo extenso pode existir sem estas 
qualldades. 

Além disso, sem a existência real e formal destas quali
dades, toda a ordem do universo com suas leis, toda a experiên
cia cientlflca e toda a vida prática se tornam absolutamente 
tntnteltgtvets : que sentido poderiam ter, por ex., a lei da queda 
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livre dos corpos, as teorias flsicas, o mover a mft.o, o caminhar, 
sem a realidade da extensão, do espaço, do movimento ... ? (73) 

Todos admitem também nos corpos outras qualidades 
reais, como a elasticidade, a tração, a eletricidade, o magne
ttsmo, que se comportam ae um modo absolutamente alierente 
do que a extensão e o movimento local. 

B - Quanto às qualidades secundárias. 

81 . São os sensfveis próprios. Dividem-se os Realistas 
Imediatos : 

1 - OS INTERPRETACIONISTAS : movidos por algumas difi
CUldades, que julgam novas, na explicação de certos fenôme
nos flsicos, - e considerando que não toca aos sentidos, mas 
só à inteligência, julgar sObre a natureza do objeto atingido 
pelo conhecimento, - pensam dever afirmar, sem faltar à 
objetividade do conhecimento sensivel, que estas qualtclades 
existem nos corpos, sim, mas s o m e n t e  q u a n t o  à s u a  
c a u s a  própria e especial (= um complexo de qualidades e 
vibrações, cuja natureza exata ainda Ignoramos) ,  não porém 
como uma qualidade que seja formalmente cOr, som ... : o que 
está nos corpos e vem agir nos sentidos (o immutativum organi) 

são vibrações que, em razão das suas variações e das diferentes 
naturezas dos nossos órgãos, produzem nos nossos sentidos mo
dificações diversas, às quais os sentidos reagem com sensações 
de cOr, som, cheiro ... Os sentidos percebem pois, imediatamente, 

o seu objeto, o corpo vibrante, mas "interpretando-o" cada um 
a seu modo. (74) 

(73) Cfr. NABER S. J., Theorfa cognftlonfs critica., pp, 376-6. 

(74) "Uma chama 6 dita amarela quando, agindo sObre um órgio 
visual, ela causa. uma sensaçAo de amarelo. Ver uma chama amarela, 6 
reagir com uma sensaçll.ô de v1aAo de amarelo ê. açAo de uma chama 
capaz de detennlnar esta senaaçAo. . . Quando, pois, digo que uma chama 
6 amarela, atribuo na verdade ê. chama uma propriedade que ela posaul. 
:Mas nAo tenho a lntençAo de afirmar que o amarelo está na chama for
malmente, I. é, de um modo semelhante a esta modalldade subjetiva 
que é o amarelo formal. Compreende-se também porque a sensaçlí.o visual 
é contudo de um modo multo real um conhecimento Imediato. Seu objeto 
nio é dfl nenhum modo uma senaaçAo, nem uma modalidade de senaaçAo : 
o amarelo nAo é olhado (vfsto) , '11148 experimentado, o que é coisa bem 
diferente. NAo há pois conhecimento de um estado subjetivo e, depois, 
lnterpretaçAo dêste estado pela Inteligência, e pesquisa da causa. que o 
produziu. Mas o conhecimento direto e imediato é êle-mesmo transfor-
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2 - os PERCEPCIONISTAS : julgando que estas dificuldades 

aduzidas não são inexplicáveis ; - fiéis à natureza do conheci

mento, que é perceber, refel'ir o que é e não construir ou modi

ficar objetivamente ; - distinguindo bem entre qualidade em 

SI mesüla e o sabsttato mateilal (o dnleo aeeessi1'el aos iftstiPl:l 
mentos físicos e à medida matemática) com o qual a qualidade 

age nos sentidos; - distinguindo também o objeto sentido 

(sensatum) do ato de senti-lo (sensatto) ; - em conformidade 

com a evidência invencível do testemunho da consciência (única 
testemunha imediata dos fatos psicológicos) que nos apresenta 
a sensação das qualidades secundárias (cOr, som ... ) ,  não como 
impressão subjetiva de alguma modificação, mas como conhe
cimento de estados ou disposições (= qualidades) do corpo real, 
exteriores ao órgão e independentes dêle ; - para pOr a salvo 
de modo mais seguro a objetividade das qualidades primárias, 
atingidas como exteriores sômente nas e pelas qualidades secun
dárias,que são o objeto próprio e proporcionado de cada sentido 
externo, primeiro passo no conhecimento humano ; - afirmam 
que estas qualidades existem nos corpos r e a l e f o r m a l -
1n e n t e  como nO-las reterem os sentidos externos : a cOr, por 
ex., como qualidade, existe formalmente enquanto cOr, na su
perficie do corpo e não sômente na minha vista. Com esta afir
mação fica determinada a existência real destas qualidades nos 
seres sensiveis, independentemente da nossa sensação, não 
porém a natureza delas, a qual poderá ser conhecida sômente 
por pesquisas: das ciências experimentais, .quanto às manifes
tações sensiveis; da filosofia, servindo-se dos resultados cientí
ficos e de toda a experiência e também dos princípios metafi
sicos e gnoseológicos, quanto à sua última constituição. 

mante." (DE SINÉTY, Revue des questions scientiftques, abrll 1911, p. 41) . 
(Citado por CoUIN, obra ctt., vol. n, p. 62) . 

"O objeto verdl\delra e prôprlamente percebido pelos sentidos é um 
objeto externo enquanto êle age no sentido e o lrrlta. . • Fora dos sentidos 
existe tudo o que produz esta determinada ação que lrrlta o sentido : 
existem os corpos, e existem as qualldades ou energias, por melo das quais 
êles produzem suas ações. . .  A côr, enquanto propriedade de refletir a 
luz 

·
de um determinado modo, é uma qualidade dos corpos e não dos 

olhos . . .  ; . . . coloridos, sonoros, cheirosos e saborosos são os corpos em si 
e por sl, mesmo se o reagir dos sentidos é proporcionado mais com o sen
tido do que com a causa agente, segundo o principio : "qu'clqu'ã rectpttur 
acl moctum rectptentfs rectpltur" . . .  

Parece pois que o Interpretaclonlsmo nada tira ê. objetividade essen
clal do conhecimento sensível . . . " (GIACON, Le Grand' Tes' ãel Tomu
mo, pp, 146-14'7) . 
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Em ambas as sentenças fica salva a objetividade do nosso 
conhecimento sensível : de um modo certamente mais completo 
E" mais evidente no Percepclonismo, mas de um modo geral e 
suficientemente também no Interpretacionismo, pois também 
êle admite que com a sensaçn:o attngtmos tmeatata:mente qua
lidades reais dos seres, embora interpretadas pelos sentidos. 
Donde para a nossa finalidade, que é a solução do Problema 
critico do nosso conhecimento, ambas são aceitáveis. Para a 
discussão de cada uma, remetemos aos tratados de Lógica e 
Psicologia. (75) 

ARTIGO SEXTO 

SíNTESE DO PROCESSO PSICOLóGICO DO CONHECIMENTO 
HUMANO 

De não pequeno auxilio para uma melhor compr�nsão 
do que foi dito até agora sObre o nosso conhecimento pode ser 
a exposição do processo psicológico, do funcionamento das 
nossas faculdades cognitivas, na aquisição dos nossos conhe
cimentos. Por isso, sem entrar numa exposição cabal, objeto 
dos tratados de Psicologia, damos aqui uma breve sintese desta 
gênese. (76) 

(75) Para o Percepclontsmo : C. BoYER, Cursus Philosophiae, (Des
clée, 1960) , vol. I, pp. 373-78 f' pp. 436-48; Il, p. 19-28; - FR. MORAl'lliJNY, 
J,ogfca Maior <Gregoriana, 1961) , pp. 143-162; - J. DE ToNQVÉDEC, LG 
Crftfq!M.' de lll ConnafBsance, pp. 43-132; - FARGJ!S, L'Objectfvtté de 111 
perceptton des sens externes et les théorfes modernes, Paris, 1000; - H. 
OoLLm, Manuel de Phtlosophle Thomiste, vol. II, pp. 46-63; - GRBDT, De 
Cogntttone Sensuum externorum, Roma, 1924; - VANNJ RoVIGBI, Elementt 
df Filosofia, Vol. I, Logfca, Como, 1940; - THoimARD, Précls de Philosophte, 
pp. 1161-1166. 

Para o lnterpret�&cionfsmo : F'RõBEs, PS11chologla speculatlva, I, p. 131 
e seg.; P$11chologtll e.xpertmentalfB, Roma, 1937; - Gathmu, De qu��litG
ttbus senstbUibus et praesertim de coZC'Tibus et sonts, Frlburgo, 1911;' 
MI&TmTSBI, Fistca Razfonale, P. II, p. 3';'7, ns. 631-661; p, 431; - FORTVNA, 
Logica Maior, p. 386-93 ;  - GIACON, Le Gr�&ndt Test del Tomlsmo, pp. 146-149. 

HOI!NEN apresenta uma sentença 1ntermed1ãrla : cfr. Gregortanum, 

1948, pp. 296-303. 

(76) Cfr. BOYER, obra cft., vol. II, pp. 79-96 e pp. 110-119; MI&TTIOSBI, 
Le XXIV Test . . .  , teses XIX e XX; COLLIN, obrG ctt., Vol. II :  Psycholo
gle, pp. 88-96 e pp. 262-264; GIAaON, Le Grandt Test del Tomtsmo, PIX-
113-128; E. Fn.ION, P. S. S., Elementa Philosophtlle Thomfatfcae, Beauche
m1n, Montiéal, 1937, Tomo I, pp. 6-16; OLOIATI, obrG cft., pp. 177-190; 
THONNARD, O!lra clt., pp. 626-646, pp. 686-699, pp. 855-860 . •  , 
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82 · OBSERVAÇA.O PRÉVIA . - Prõprlamente falando é o ho
mem, a pessoa, quem conhece por melo das suas faculdades . -
Estas faculdades, embora distintas entre si, não se acham separadas 
como outros tantos seres independentes, mas são simples qualidades 
e poderes de agir, uhli!as numa Onlca: e mesma alma da qual resal• 
tam . - Por conseguinte, a atividade de uma faculdade não se dará 
sem relação e repercussão nas outras, concorrendo todas, conforme 
a sua natureza e capacidade, para uma única finalidade que é o 
conhecimento humano; nem se deve Imaginar uma como que dis
tância, que deva ser transposta para explicar esta união e Interde
pendência . - Para adquirir êste conhecimento, o homem dispõe dos 
sentidos externos, dos sentidos Internos e da Inteligência . - Todas 
estas faculdades são qualidades que aperfeiçoam a substância hu
mana; são poderes de agir, potências ativas, que no inicio da nossa 
existência são, na ordem do conhecimento, puras potências, tábulas 
rasas onde ainda nada foi escrito : pois ao nascer nã.o temos nenhum 
conhecimento . - Deverão pois passar do poder conhecer para o 
conhecer de fato . - E como o manifesta a experiência, o nosso 
conhecimento Intelectual tem a sua origem no conhecimento sen
sível . 

I - O ATO DO CONHECIMENTO EM GERAL 

Se Interrogarmos a consciência, única testemunha dos 
nossos atos psicológicos, o ato do conhecimento se apresenta 
desde a primeira reflexão como : 

a) uma operação vital imanente, i. é, que permanece 
em quem a faz e o aperfeiçoa ; 

b) operação que diz respeito a um objeto (ob-jectum = 

algo colocado diante) atingido pelo conhecedor, sem que com 
isso êste objeto e êste conhecedor deixem de permanecer em 
si-mesmos o que são; 

c) operação intrinsecamente determinada e especificada 
por êste objeto, que age sObre o conhecedor impondo-se, mos
trando-se, revelando-se a êle, estando por conseguinte presente 
de um modo vital no conhecedor. 

É êste fato de consciência que devemos analisar, pro
curando explicar-lhe o mecanismo à luz das leis gerais da 
causaUdade. 

Análise do ato do Conhecimento 

83 . 1 - Como ao nascer o homem não possui nenhum 
conhecimento atual, na ordem do conhecimento êle é ainda 
pura pot�ncta. l!:le possui, sim, faculdades e sentidos, mas elas 
de si sdo indiferentes e indeterminadas para conhecer êstes 
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ou aquêles objetos. Devem pois primeiro receber uma determi

naçli.o, porque de uma faculdade indeterminada não pode sair 

um efeito j á  determinado e especificado : os olhos podem ver 

qualquer superficle colorida. mas sem algum influxo que lhes 

venha do exterior não poderli.o ver determinadamente esta ou 

aquela superfície colorida. Ora o que determina e especifica o 

conhecimento é o objeto. Logo é preciso que um objeto venha 

determinar as faculdades. 
2 - Evidentemente êle não faz isso entrando êle mesmo 

na faculdade com sua matierialldade flslca : o monte visto nli.o 

se desloca para vir entrar nos olhos, z::nas fica onde está. Logo 
o objeto deve unir-se à faculdade por meio de uma a ç d o  
sua nela. 

3 - Pode bastar a simples presença? Evidentemente que 
não, pois a presença é algo de extrinseco à faculdade, a qual 
portanto não ficaria ainda intrinsecamente determinada. 

4 - Deve pois ser uma operaçdo transeunte, um influxo 
do objeto que através do meio ambiente chegue a impressionar 
a faculdade : o têrmo da operação transeunte do agente (aqui, 
o obj eto) se encontra no paciente (aqui, a faculdade) , como o 
têrmo da ação do fogo se encontra na água que se tornou 
aquecida. 

5 - Considerada na sua enttdade, esta impressão rece
bida é uma forma acidental que aperfeiçoa a faculdade. Na 
sua causa, i. é, no objeto senstvel, ela é inteiramente corpó
rea, material e determinada pelas condições da matéria;  nos 
órgO.os sensoriais e nas faculdades sensitivas, ela não é inteira
mente corpórea porque não contém a matéria flsica, nem é 
inteiramente imaterial porque nli.o abstrai de todas as condi
ções materiais : comparaçA.o com a lmpressA.o do carimbo na 
cêra; na inteltgéncta, como veremos, é inteiramente imaterial. 

6 - Para produzir esta impressão, o objeto age por melo 
de umas suas qualidades (superflcie colorida, vibrações, pêso .. .  ) ,  
e como o efeito é sempre uma semelhança de sua causa, a 

impressão recebida será uma semelhança do objeto quanto a 
estas qualidades. 

84 . 7 - Esta semelhança chama-se e s p � c  t e  t m p r e s s a. 
Por melo dela fica atuada e determinada a aptidão ativa da 
faculdade, e portanto capaz de produzir uma determinada 
açli.o vital, que será o conhecimento do tal objeto produtor da 
impressão. 
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8 - A espécie impressa é pois necessária para reallzar 
a uniâo do objeto com a faculdade. Só é dispensável, quando o 
objeto conhecido não é distinto do sujeito conhecedor; ou 
quapda o ob�eto 11 \IA& a ela per sua JSrépria; ess!ttela, eotno 
acontece aos bemaventurados na visão intuitiva de Deus. 

9 - A função da espécie impressa é pois determinar a 
faculdade, completando-a em ordem do ato do conhecimento, 
formando com ela um úntco principio total do ato. Donde ela 
faz parte da causa produtora do conhecimento, que �rã tal 

porque a faculdade é tal por melo da tal espécie Impressa, e 
esta por sua vez é tal porque o objeto excitante é tal. Logo 
a espécie impressa é o m�io pelo qual se conhece (i d q u o  

cognoscttur) .  

A espécie impressa n /l o  é, pois, o que se conhece (i d 
q u o  à cognoscitur) diretamentE!, porque : 

a) o principio, a causa do ato nâo pode ser o têrmo, o 
que se atinge por êste ato; 

b) a consciência nos ates-ta que percebemos imediata
mente o objeto e não a espécie Impressa, cuja existência só é 
conhecida por demonstração, como necessé.rla para expllcar a 
posslbllidade do conhecimento; 

c) se o que conhecemos diretamente fôsse a espécie 
impressa, modlficaçâo nossa subjetiva, seguir-se-ia o subjeti
vismo ldeallsta e o ceticismo (n. 55) . 

85 . 10 - Donde o ato vital do conhecimento não consiste 
essencialmente na impressão desta espécie na faculdade, porque 
isso é atividade transeunte do objeto e não açâo vital da 
faculdade ; nem na pura recepç/lo desta espécie, porque nisso 
a faculdade é puramente passiva, como uma parede que recebe 
do objeto os mesmos ralos que os olhos; mas consiste na 
aç/lo vital da faculdade, pela qual ela reage sob o Influxo do 
objeto, tornando-se v1tal e intencionalmente o objeto conhe
cido, como chapas fotogrãficas vtvas que se revelassem por si 
mesmas (sem llquldo revelador) olhando e contemplando o 
objeto que as impressionou. 

É a teoria tradicional da A s  s i  m i l a  ç /lo v i t a  l, já 
ensina por ARISTÓTELES, S. ToMÁs e os EscoLÁSTicos: sensus 
(= o sentido) in actu est sensatum (= o objeto sentido) in actu; 
tntellectus (= a intellgêncla) in actu est intellectum (= o obje
to entendido) in actu. 
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1 1  - Mas esta assimilação é bem diferente da assimi

laça.o nutritiva, na qual a matéria mesma do alimento se 

torna substância viva do nutriente. No conhecimento, nem 

quem "' uma pedra se tei'Ra fieiea.meftfie pedra, Rem a pedra 

vista se torna substância do vidente : a matéria na sua reall

dade fisica nli.o é assimilada. Donde nli.o fica destrulda a dlstin

çli.o entre o objeto e a faculdade; ficam ambos essencialmente 

com a natureza que tinham antes. Mas na faculdade, à forma 

que a constitui na sua entidade flslca une-se também outra 
forma (a do obj eto) de um modo nli.o material, não no seu 

modo flsico de existir (non secundum esse naturre) , mas de 

um modo que foi chamado i n  t e  n c t o n a l  (secundum esse 
intentionale) , porque relaciona a faculdade com o objeto, para 
êle a faz tender (tn-tendere) ,  determinando-a a reagir vital
mente segundo a sua natureza de faculdade cognitiva, e assim 
a conhecê-lo. (77) 

12 - O Conhecedor torna-se o obj eto conhecido, porque 
nêle além da sua forma própria se acha a forma do objeto 
com um modo de ser (de existir) nli.o fisico mas intencional. 
E precisamente porque esta uniâo nâo é de ordem flsica mas 
intencional, o objeto é conhecido como outra coisa, distinta 
do conhecedor. Por isso, conhecer é jiert altud, in quantum est 
altud: é tornar-se um outro (i. é, o objeto) , enquanto é outro 
(i. é, distinto) .  

13 - Receber em si um objeto intencionalmente, quanto 
à sua forma e nl\o quanto à sua matéria, é recebê-lo imaterial
mente. Donde a condiçli.o do conhecimento é alguma tmateria
ltdade, e segundo o grau desta será. a perfeição do conhecimento. 
E é precisamente nesta capacidade de receber em si as formas 
dos outros seres, que se distinguem os que podem ter conheci
mento dos que nli.o podem. (Cfr. S. ToMÁs, I, q. 14, a. 1 .)  

14 - O conhecimento, pois, é uma perfeição, porque a 
limttaçA.o de toda criatura, determinada pelas suas formas 
substancial e acidentais em fOrça das quais, na ordem real 
da existência, ela é o que é, e não outra coisa (água e nli.o 
metal, cavalo e nli.o homem ... ) ,  acha como que uma compen
sação e um remédio no poder conhecer, que permite ao conhe
cedor poder gozar das perfeições dos outros seres, possuindo-as 
senão fisicamente ao menos Intencionalmente, conhecendo-as, 

(77) Cfr. DE TONQUÉDEC, obra cit., pp, 61·64. 
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admirando-as, amando-as. Assim a inteligência, cujo objeto 
adequado é qualquer ser, conhecendo torna-se de algum modo 
todos os seres : "Intellectus jit quodam modo omnia". 

I1 - O CONHECIMENTO SENSíVEL 

86 . 1 .0 - EXTERNO 

Os nossos sentidos, de si indiferentes e em potência para 
conhecer, exigem ser determinados pelo influxo de um ser sen
sível por si (o immutattvum) , que produza nêles uma espécie 
impressa. 

A ação dêste objeto sensível nos órgãos sensoriais e na 
faculdade constitui a "ponte" que nos une à realidade. 

Por meio da espécie impressa, tomada não na sua entidade 
física (= secundum esse naturale) , mas no seu ser intencional 
(secundum quod repraesentat rem) , enquanto é relacionada com 
o objeto que a produziu, atingimos e conhecemos imediata e 
intuitivamente o objeto mesmo no seu ser ffsico real, presen
cialmente existente diante da faculdade e agindo nela. 

Assim acontece em cada sentido externo, nas suas sen
sações elementares (chamadas também percepções primitivas) , 
i. é, ao perceber o seu objeto formal próprio nas condições 
normais. ( 78) 

Mas não pára al o conhecimento senslvel. 

87 . 2.0 - INTERNO 

As diferentes qualidades especificas percebidas pelos sen
tidos externos: - a) não ficam em nós como isoladas e sepa
radas, mas são distinguidas entre si, e as que se referem a 
um mesmo objeto são reunidas e coordenadas num todo único 
por um sentido Interno, chamado sentido comum ou consciên
cia senslvel ; - b) nem se desvanecem de todo ao desaparecer 
o objeto, mas como nO-lo atesta a consciência, são conservadas 
mais ou menos nitidamente num outro sentido interno, a 
tmagtnaçélo, que os exprime e representa numa espécie expressa 
chamada imagem ou fantasma, na qual é conhecido o objeto 
como num espêlho perfeitamente recortado e ajustado a êle e 
cuja presença não é percebida senll.o por reflexão; esta espécie 
expressa é pois id i n  q u o  objectum cognoscttur; - c )  as 
Imagens, conservadas em estado de hábito na imaginação, são 

('18\ Ofr. Infra, n.• 93, as condições acidentais especiais. 
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reproduzidas tn actu por meto da memórta sensivel ; é a repro
dução da imagem (espécie expressa) que nos permite poder 
imaginar o obJeto mesmo na ausência dêle. 

Nos objetos percebidos pelos sentidos e r 
pe a ma nação, um outro sentido interno, a esttma

ttva, dtscerne certos dados não percebidos pelos outros sentidos, 
como a utUldade ou nocividade do objeto para o individuo ou 
a espécie, donde resultam determinados comportamentos cujo 
conj unto é chamado o tnsttnto animal. No homem, êste sen
tido interno, mais perfeito por causa das suas relações com a 
inteligência, chama-se cogitattva (co-agitare) ; suas aprecia
ções concretas resultam de raclocfnios concretos do particular 
para o particular sObre objetos individuais : sâo espécies de 
tntutç�es adtvinhadoras, em que as situações concretas - sfn
teses dos vários dados da experiência por ela organizadas com 
o concurso da imaginação e memória e por melo de confrontos 
( collattones) entre objetos individuais - sâo conhecidas e 
avalladas como nocivas ou convenientes para o individuo. 1: por 
uma forte "cogitativa" que se caracterizam as pessoas práticas, 
espertas (débroulllards) . 

E assim, com o concurso dos vários sentidos internos, os 
dados sensoriais primários, percebidos pelos sentidos externos, 
slio integrados para formar as chamadas percepções adquiridas, 
representadas em imagens ricas de todos os ccnhecimentos 
sensíveis adquiridos acêrca de um objeto. li: o ponto culminante 
a que chega o conhecimento senslvel. 

UI - O CONHECIMENTO INTELECTUAL 

88. Necessidade de uma espécte t m p r e s s a  tnteltgtvel. 

1 - Mas no homem hl1 também o conhecimento intelec
tual, pelo qual são conhecidas as essências reais de um modo 
absolutamente imaterial e universal. 

2 - E a intellgência, como os sentidos, é uma faculdade 
de si indeterminada, tAbula rasa; ativa sim, quanto à produ
ção do ato de entender, do conceito, mas passiva quanto à 
determinaçâo do conteúdo objetivo dêste mesmo ato. :S:ste con
teúdo deve pois ser recebido de fora, e por isso a inteligência 
deve receber uma atuação do seu objeto, uma espécie impressa 

tnteltgtvel. 
3 - E como o conhecimento intelectual tem a sua origem 

no sensitivo, êste objeto deve ser apresentado à inteligência 



SÍNTESE PSICOLÓGICA DO CONHECIMENTO 125 

nos dados sensíveis reais contidos na imagem ou fantasma. 
Não é i.mpossivel, pois tanto a inteligência como a Imaginação 
se acham radicadas na mesma essência da alma humana. 

89 .  Necesslêlade do intelecto a g e n t e  e sua tunçao. 

4 - Esta Imagem, porém, por ser de ordem sensivel, 

material, concreta e individual, não pode por sl só produzir 

nada na Inteligência que é espiritual : nada de corpóreo pode 

�r impresso no incorpóreo; donde a imagem sozinha nâo pode 

produzir a espécie impressa inteligivel que é imaterial. 

:S: pois necessário reconhecer no homem, que de fato 

tem idéias i.materlals e universais, uma attvtdade e8ptrttual 
capaz de agir nos fantasmas, torná-los inteligíveis e imprimir 

na inteligência a espécie impressa espiritual. Esta atividade 

espiritual, já reconhecida por ARISTÓTELES, é chamada intelecto 

a g e n t e, cuja função não é conhecer, mas fazer conhecer, 

como a luz que torna visiveis os objetos mas não vê. 

5 - Como é a matéria que, pelas suas condições con
cretas e individuais, é o impedimento para a intellgibUidade 
<· universalidade, a açao do intelecto agente dev-e consistir em 
llbertar das condições materiais individuais a essência (o tipo 
de ser) contida nas imagens e Imprimi-la na inteligência 
propriamente dita (= o intelecto p o s  8 t v e l ou p a 8 s i  v e l) . 
Esta ação é parecida analogicamente (79) com a açâo dos 
raios X, que passando pelo corpo humano projetam no quadro 
somente o esqueleto. Assim, a açli.o (chamada por isso tzumt
naçO.o) do intelecto agente, ao passar pela imagem s-ensivel 
como que leva consigo somente o tipo de ser nela contido, 
deixando as condições materiais individuais, e imprime na 
inteligência êste tipo d-e ser assim espirltualizado e lntellgivel 
(= a espécie impressa inteligivel) .  Donde esta ação Uumina
ttva é na realldade a abstraçlio universallzadora de que já 
falamos (n. 70) . (S. ToMAs, I, q. 85, a. 1, ad 1um.) 

(79) Analõg1camente, porque é uma ação espiritual e não material, 
.e porque no homem o esqueleto Já se acha formalmente exlstente e real
mente distinto das outrAS partes do corpo ; o que não se dá com respeito 
·ao tipo de ser, existente na Imagem quoad td. quod., não quoad. mod.um 
.quo conci!)ttur (ns. 68 e 69) . 

Sro. ToMAs compnra a nossa inteligência a uns olhos capazes de 
projetar luz de modo a manifest.ar e tornar visfvels as côres e assim de 

:percebê-las. <Contra Gent., 1. li, c. 77) . 
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6 - Na produção desta espécie impressa concorrem pois 
duas causas subordinadas : o intel�cto agente e o fantasma;  
o intelecto agente, como causa principal e prtmárta; o fantasma, 
como causa instrumental e secundária. 

Por isso é que a espécie intellglvel impressa na inteligên

cia contém e conserva o efeito de ambos: do intelecto agente, 

a sua natureza imaterial e intellgivel; do fantasma, a sua espe

ciftcaçã.o, 1. é, o ser espécie dêste tipo de ser e não de outro. 

(Cfr. s. ToMÁs, De veritate, q. 10, a. 6, ad 7um.) 

90 . Necessidade de uma espécie e x p r e s s a intelectual 
(= o conceito) .  

7 - A  recepçâo da espécie impressa inteligível na inteli
gência (= intelecto posslvel) não é ainda o conhecimento inte
lectual, mas um seu pré-requisito necessário (n. 85) .  - Por meio 
dela, tornado principio de operação determinada e como que 
fecundado, o intelecto possivel (= a inteligência) reage vital
mente e passa ao ato imanente da i n  t e  l e c ç ll o, que con
siste em produzir em s1 e dizer-se internamente um verbum 
mentis (= o conceito, a idéia) , que é uma semelhança da natu
reza do objeto expressa na inteligência (e por isso se chama 
espécie expressa intelectual) ; e nesta espécie expressa, como 
em espêlho perfeitamente adaptado, conhece o objeto mesmo. 

A existência destas espécies expressas é atestada pela 
própria consciência : na nossa atividade mental percebemos 
estar formando concepções, definições, afirmações, que sa.o 
precisamente as espécies expressas, as palavras mentais, com 
as quais exprimimos, primeiro internamente em nós, e depois 
oralm�nte, o que conhecemos acêrca das coisas. 

Além disso, como acontece com a imaginação, também 
com a inteligência conhecemos objetos ausentes, acêrca dos 
quais pensamos, j ulgamos, raciocinamos. Nâo podem pois êstes 
objetos ser o têrmo de uma intuiçl.o intelectual no sentido 
estrito; logo e sOmente numa representação Interna (= espécie 
expressa) que podem estar presentes na inteligência e serem 

conhecidos. 

Mas mesmo quando os seres estão fisicamente presentes. 
e são percebidos Intuitivamente pelos sentidos externos, requer
se ainda uma espécie expressa para a inteligência os poder 
atingir e conhecer, porque: o objeto intellgivel, o que a inteli
gência pode conhecer acêrca dos seres reais, são as naturezas 
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(= tipos de ser) sem as condições materiais e individuais 

(n. 69) ; ora, nos seres materiais, as naturezas não existem 

fisicamente sem estas condições, mas são concretas e indlvl

àlialll!lttelas, logo as nata rezas flstcanren te exls tentes nos lmU

vlduos não podem ser por si mesmas e diretamente o têrmo 

de uma intuição intelectual, mas só poderão ser atingidas e 
conhecidas num têrmo psicológico (o conceito, a espécie 

expressa) que seja produzido na lntellgêncla e que as exprima 

c represente de um modo imaterial e universal, i .  é, quanto aos 

seus caracteres essenciais e formais (= tipos de ser) e nâo 

quanto aos seus princlpios materiais e individuais. 

A razão mais profunda e metafisica da necessidade da espécie 
expressa é a impossibllldade para o objeto de poder pela sua pró
pria essência estar em ato mesmo de se conhecer e de ser conheci
do . Pois um ser que por sua própria essência fôsse não somente 
conhecivel mas conhectclo em ato, também estaria pela própria 
essência em ato de se conhecer a si mesmo (seria conhecido em ato 
também em relação a si mesmo> , i. é, o ato de conhecer-se cons
tituiria a sua mesma essência, o seu agir (a sua atividade) seria 
a sua essência mesma (a sua substância) e não uma modificação 
acidental; mas como o agir supõe o existir e o modo de agir é fun
ção do modo de existir, uma essência que fôsse a sua própria ati
vidade, seria também a sua própria existência, i. é, existiria por 
si mesma em virtude da própria essência = não seria essência 
criada . Isso, como veremos, se verifica só em Deus, ser lncreado . 
Logo só Deus pode ser objeto conhecido por intuição intelectual, 
o que se dá na visão beatifica do paraiso . Por conseguinte, nenhuma 
essência criada pode ser conhecida intelectualmente, a não ser numa 
sua semelhança que a lntellgência, humana ou angéllca, exprime 
em si-mesma e que é precisamente a espécie expressa, o conceito . 
(80) 

8 - Esta espécie expressa é distinta da impressa, porque 
a espécie impressa é produzida pelo objeto (representado no 
fantasma) sob a ação do intelecto agente (n. 89) e atuando 
n inteligência faz parte da causa produtora do ato do conhe
cimento, sendo pois o melo pelo qual se conhece (td quo) (n. 84) ; 
pelo contrário, a espécie expressa, o conceito, é o têrmo interno 
c psicológico produzido em si mesma pela int-eligência na ·;ua 

atividade imanente de conhecer o objeto, sendo pois o melo 
no qual (ld in quo) é conhecido o objeto mesmo. - Ma:.; c 
conteúdo lntellglvel é idêntico em ambas: a natureza do objeto. 
abstraida das condições da matéria. 

(80) Cfr. Bona, obra cit., 11, p. 114. 
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9 - Note-se bem que estas várias espécies, sensiveis e 
intelectuais, impressas e expressas, reconhecidas necessárias 
por Aristóteles, Sto. Tomás e os Escolásticos para explicar o 
contacto entre o objeto conhecido e a faculdade, não se opõem 
ã objetividade e ao imediatismo da percepção senslvel e do 
nosso conhecimento da realidade. Pois, no processo cognitivo 
nlio sio elas um objeto conhecido primeiro em si para só depois 
passarmos a atingir a realidade : na.o são ià q u o d cognoscttur 
(quantos homens nã.o sabem nem da existência delas ! )  . Assim, 
a espécie impressa na vista nã.o é o que os olhos vêem, não se 
Interpõe entre o que sente e o sensivel, como um muro ou um 
substituto, atraindo para si, um instante sequer, o olhar da 
faculdade, para referi-la depois ao objeto como a seu original, 
tal como uma fotografia conhecida primeiro em si-mesma nos 
refere à pessoa fotografada. A espécie impressa não é vista, 
nem é visivel em si-mesma; nem temos mais consciência dela 
do que dos atos da nossa vida orgânica. 1!: somente por raclocl
nio que somos levados a admiti-la. 

Todas estas " espécies" sã.o condições prévias e determi
nações psicológicas (id quo, id tn quo ) ,  pelas quais os sentidos 
e a 1ntel1gência ficam determinados, dirigidos para o objeto 
mesmo e habllltac1os a conhecê-lo. Por elas "cognitio sensus 
conttnuatur ad tpsas res senstbtles ... ; tntellectus noster ... tertur . . .  

acl cognoscenàam rem cujus est phantasma". (STo. ToMÁs, De 
Veritate, q. 2, a. 6. - Cfr. também Suma Teolog., I, q. 85, a. 2 ;  
Sum. C. Gent., 1. IV, cap. 11, etc . . .  ) :  como usando óculos na.o 
v·emos primeiro os óculos e depois os objetos, mas diretamente 
os objetos através dos óculos. - Constituem pois as peças coor
denadas, Integrantes do mecanismo do processo do ato cognitivo, 
P. não o objeto atingido e conhecido por êste ato. - S4o metos 
e t�rmos psicológicos, n4o intermedtártos e térmos objettvos. 

E assim, a análise psicológica do processo do nosso conhe
cimento, já apresentada por Aristóteles e os Escolásticos e que 
não tem equivalente na psicologia moderna e contemporânea, 
Stlmpre llmitada ao aspecto exterior do fenômeno cognitivo, 
longe de comprometer a solução realistica do problema critico, 
vem antes iluminá-la e confirmã-la. 



CAPlTULO TERCEIRO 

MEIOS E CONDIÇOES PARA ALCANÇAR 1!!STE CONDE· 
CIMENTO CRtTICAMENTE CERTO 

Resolvido, fundamentalmente e na sua generalidade, o 
Problema critico sObre o valor do nosso conhecimento, pode
mos perguntar: com que instrumentos, i. é, com que faculdades 
e atividades, e com que garantia podemos no uso dêles alcançar 
a verdade? (81) 

91.  Antes de responder, convém lembrar : 

1) que temos conhecimentos certos, acêrca dos quais não é 
possivel, senão llusõrlamente, a dúvida e o êrro (n.0 35 a) ; donde 
temos em nós capacidades de conhecer, i. é, faculdades cognitivas : 
pois "ab esse aà posse valet tllatto"; 

2) que entre êstes prlnciplos certos, está em primeiro lugar 
o principio de contradição; donde tudo o que for contraditório será 
falso; 

3) que, por conseguinte, nenhuma faculdade cognitiva pode 
errar p e r s e acêrca do seu objeto próprio ao qual é proporciona
da (faculdade = potência ativa capaz de agir acêrca de um deter
minado objeto, que é chamado objeto próprio) , pois errar per se 
= errar em razão da sua natureza e necessAriamente; donde se uma 
faculdade cognitiva fôsse falivel per se, por sua natureza, erraria 
sempre em virtude da sua natureza; logo não seria mals faculdade 
apta para conhecer : o que é contraditório; segue-se que o êrro será 
sempre "per acctàens", 1. é, por causas devidas, não à natureza 
mesma das faculdades, mas a alguma clrcunstâ.nr.la ou Influência 
extrinseca a elas; 

4) que, conseqüentemente, nenhuma faculdade pode ser ne
cessitada a errar : seria contrário à sua natureza de faculdade apta 
para a verdade; 

5) que conhecemos a verdade, quando conhecemos a confor
midade do que afirmamos com o que é; dá-se isso no ato do juizo, e 
a lntellgêncla é necessitada a julgar, quando na reflexão completa 
(redttto completa> ela vê esta conformidade (n.0 37) ; donde, neste 
caso, não poderá errar; por consegutnte, existe um critério tntalfvel 

(81) Ofr. SINIBALDI, Elementos de Phflosophla, 4.1 edlç., Roma, 1923, 
Vol. I, pp. 183-248. 
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da verdade : a evid�ncta do objeto que se manifestou à lntellgêncla, 
o ver que o objeto não é diferente do que o afirmamos ser. l!: à luz 
dêste critério, o único universal e criticamente suficiente, admitido 
explicita ou Implicitamente por todos, que afirmamos alguma coisa 
com certeza Negar Isso é ca'• DQ Cetleleme1 teFRaRãe l���:pesshel 
qualquer critica do conhecimento. 

ARTIGO PRIMEIRO 

GARANTIAS DE CERTEZA NAS VARIAS ATIVIDADES 
DAS NOSSAS FACULDADES 

92 . Para conhecermos, dispomos das faculdades sensitivas 
(sentidos externos e internos) (82) e da inteligência com as 
suas vé.rlas atividades: ldeaçft.o (conceituallzaçã.o) ,  j uizos, racio
clnios, consciência e memória. 

Como já vimos (n.o 74) ,  o nosso conhecimento intelectual tem 
sua origem na experiência : êle começa direta e Imediatamente abs
traindo o seu objeto próprio (a natureza do ser material ) dos dados 
dos sentidos e julgando acêrca da realidade dêste objeto; é somente 
depois, que temos conhecimento explicito e fn actu stgnato dos nos
sos atos, da nossa existência, das nossas faculdade e do nosso "eu" : 
não temos consciência de nós mesmos senão enquanto agimos, en
quanto somos in actu <= em atividade) .  "Ex objecto cognosctt 
(homo) suam operationem per quam deventt ad cogntttonem sui 
tpstus", 1. é, "partindo do objeto o homem conhece a sua operação 
graças à qual êle chega ao conhecimento de sl mesmo" . (6.  ToMAs, 
De Anima, a. 3; ad 4um; Summa Theol . ,  I, q. 87, a. 3) . Donde é 
a experiência externa que precede a Interna. Por conseguinte, em 
vez de termos que "exteriorizar", projetar fora de nós os nossos esta
dos de consciência para construir o mundo exterior (como querem 
Descartes e os Subjetivistas> ,  é o mundo exterior que primeiro atin
glrJlos e conhecemos explicitamente com atos cognitivos diretos; 
depois sõmente, por renexão sôbre êstes atos, temos conhecimento 
explicito de nós mesmos : "c'est l'lnvaslon du monde en nous qul nous 
evellle à nous" . (83) 1: por ter negllgenclado êste fato que a flloso
fla moderna depois de Descartes se orientou para o Idealismo . 

Os sentidos externos percebem (experiuntur = experimentam, 
sentem) ,  atestam e nos referem a presença real do seu objeto (o 
que agiu nêles) , mas não lhe conhecem a natureza, a qual é o 
objeto próprio da lntellgêncla Untus-legere> "conhecer a natureza 

(82) Ver nofl tratados de Pslcologta o mlmero, a natureza, o objeto 
próprio e o funcionamento dêstes sentidos. 

(83) SERTILLANOES, Satnt Thomas, U, p. 110. 
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das qualldades sensíveis não pertence ao sentido, mas à intellgên
cia . . . O excitante externo que o modificou, eis o que por sl é perce
bido pelo sentido" . (S . ToMAs, I, q. 78, a. 3 ;  I, q. 17, a. 2; etc . . .  ) 

Qual I! o vafo1 desta atastaça:u, dêste testemunho dos 
sentidos (experiência externa) e da consciência (experiência 
interna) ? Qual é o valor de cada um dos três atos da inteli
gência: concettualizaçilo, jufzo e racioctnio? 

A - Na experiência externa. 

93 . 1 )  Acerca dos seus objetos próprtos, o testemunho dos 
sentidos é infaltvel per se, pois como vimos (n. 91) ,  nenhuma 
faculdade pode ser falivel per se (= por sua natureza) em 

relação ao seu objeto próprio direto e imediato, para o qual 
ela é .feita; êste testemunho, porém, atesta sOmente a existên
cia e a presença do objeto próprio, nada diz da sua natureza; 

m a s  é f a l i  v e l p e r a c c i d e  n s, 1. é, pode ser causa 
acidental de um êrro para a inteligência : - ou porque o órgtlo 
do sentido, comprlnclpto da faculdade no ato da sensação, está 
doente, num estado anormal, de modo a não poder receber reta
mente a modlflcaçlío (espécie sensivel) proveniente do seu 
objeto (ex., no daltonismo) ; - ou porque o meto pelo qual deve 
passar a ação do objeto modifica esta açlío : ela então produz 
no órgão uma modlftcação diferente (pau melo imerso na água, 
que parece quebrado, etc.) ; - ou porque o objeto, depois de 
emitir a sua aç§.o tmutatlva do órgão sensorial, mudou ou deixou 
de existir antes que esta ação chegasse ao sentido. (Caso de 
uma estrêla que se apagasse e continuasse a ser vista até chegar 
a nós o último raio de luz que emitiu.) - &ste êrro porém, que 
de resto acontece em poucos casos, pode sempre ser corrigido 
pela inteligência ao dar-se conta desta deficiência do órgão ou 
do meto, ou atendendo à distância do objeto. 

2 - Acerca dos senstveis comuns e dos senstveis per 
acctdens, p o d e  h a v e r e r r o mesmo estando o sentido nas 
condições normais, porque êstes sensíveis não são o objeto ao 
qual se refere primária e diretamente o sentido. o êrro porém 
não é do sentido externo, mas ou da estimativa e cogltattva 
(n. 87) ou da inteligência, que ao objeto próprio, o único atual
mente percebido e atestado pelo sentido externo, acrescenta 
e atribui qualidades não referidas agora pelo sentido externo, 
mas percebidas anteriormente por out.ros sentidos : por ex., 
julgar existir um ramalhete onde só há a imagem real dêle, 
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julgar ser uma maçA. verdadeira um pedaço de vidro pintado 

imitando maçA., j ulgar estar quebrado o pau melo imerso na 
água; o pássaro bicando uvas de vidro pintado. (Cfr. n. 54.) (84) 

A lntellgência pode controlar os dados de um sent.!do por 
melo m! outros sentidos e perceber o engano. 

3 - Quanto à ImagtnaçO.o, sentido interno que reproduz 
os objetos externos enquanto percebidos pelos sentidos exter
nos e forma as imagens (phantasmata) ,  o seu valor é corres

pondente ao valor dos sentidos externos. (85) 

B - Na e:xperiênela Interna. 

94 . O testemunho imediato da nossa consciência, acêrca. 
da existência em nós dos nossos atos e acêrca da nossa própria 
existência, é absolutamente tntaztvez; o juizo acêrca do nosso 
"Eu" como sendo dnico, idêntico e permanente sob a variedade 
dos atos e causa produtora dêles, é tnjaUvez per se : ver a expo

siçA.o dada nos ns. 44, 45, 46. - Quanto à mem6rta intelectual, 
que é uma continuação da consciência, é a própria inteligência. 

enquanto capaz de conservar e reproduzir ou reconhecer conhe
cimentos e atos nossos passados. Os seus juizos por si sli.o verda
deiros e certos; actdentalmente (per accldens) podem ser falsos, 

por ex., quando juntamos a um fato recordado circunstâncias 
:tue pertencem a outro fato passado, levados por imagens 
;emelhantes. (86) 

C - Na Conceituallzação. 

95 . A conceituaZtzaçO.o (1. é, ideaçA.o, elaboração dos concei
�os) é o ato no qual a intellgência abstrai os conceitos dos dados 

(84) "Onde está o êrro ? Certamente não no sentido que apreende 
[= colhe, capta) ; certamente nio no Ju!Y.o pronunciado sObre o objeto da 
�preensAo lmedJata ; mas no juizo pronunciado sObre a conciUBAo de um 
·acloclnlo e sObre um complexo de aBBOclaçôes senslvels : racloclnlo e asao
:laçôes que podem ter sido feitos mal." Cfr. VANNI-RovxoHx, obra clt., 
), 167. 

(85) lt necessârlo distinguir bem esta função reprodutora da lma

rinação, pela qual "conhece conforme e enquanto recebe", daquela outra 
'unção da imagtnaçio (criadora) pela qual, com dados recebidos sepa.rada
nente dos sentidos externos, forma uma nova imagem, ordinàrlamente 
1ão correspondente à realidade : r.om as formas recebidas (separadamente) 
le OUl'(\ e dE' monte forma al!i,1una Imagem de um "monte áureo". (SANTO 
roMA<J, De Vcrltate, q. 8, a 6) . 

(86) Cfr. FORTUNA, Loglca, pp. 372-375. 
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dos sentidos "apreendendo" (1. é, colhendo) o inteliglvel no sen
sivel, sem contudo afirmar ou negar nada de ninguém. Por isso 
é chamada também "stmples apreensdo". 

vimos que temos conceitos universaiS, objetivos "quoad 

td quod cognoscltur " i. é quanto à sua compr�nsã.o (de 
comprehendere, abarcar . . .  ) , quanto aos elementos contidos no 
conceito e abstraldos das imagens senslveis (ns. 68-72) .  
Pergunta-se : que garantia temos do valor desta operaçll.o da 
Inteligência? 

Na resposta devemos distinguir entre conceitos simples 
e compostos. Um conceito é simples, quando a sua compreensll.o 
Inclui um só elemento; é composto, quando inclui vários ele
mentos. :S:ste conceito composto é fruto de comparações e juizos 
precedentes, nos quais a inteligência "incomplexa, prtus sepa
rata, componit", i. é, compõe os elementos simples, anteriormente 
conhecidos separadamente. (S. ToMÁs, 111 de Anima, lect. 11.) 
Donde : 

1 - No a b s t r a i  r os conceitos s t m p Z e s imediata
mente das imagens senslveis, a nossa inteligência é a b s o -

l u t a m  e n t e  tnjaltveZ e nll.o pode errar nem "per accidens".  
Com efeito : 

é tnjaltvel p e r  s e, porque : a )  a natureza abstralda 
dos seres senslveis é o objeto formal próprio da nossa inteli
gência (n. 47) , e nenhuma faculdade é fallvel per se com 
respeito ao seu objeto formal próprio (n. 91) ; - b) como a 
nossa Inteligência não tem outros conceitos diretos e imediatos, 
senão os que ela abstrai das imagens, é dêles que ela jt.�ga no 
ato do juizo, compondo-os ou dividindo-os (pela afirmaçâo ou 

negação) ; logo se a inteligência errasse nesta abstraçã.o erraria 
também necessàriamente, e sem possiblUdade de corrigir o êrro, 
no ato do juizo: seria o Ceticismo, que é falso (n. 38) ; 

ntlo pode errar nem " p e r a c c i d e  n s ", porque sen
do-lhe êste seu objeto próprio apresentado nas Imagens de 
um modo Imediato e sendo ela uma faculdade espiritual lncor
ruptlvel e por conseguinte sempre retamente disposta, não há 
possibllldade nenhuma para as causas do êrro (n. 44) . 

Logo no ato de abstrair das imagens a "quididade", a 
r.atureza absoluta, nunca a nossa inteligência pode falhar. 
(Cfr. S. TOMÁS, I, q. 85, a. 6.) 

2 - Na elaboraçtlo dos conceitos c o m p o s  t o s de 
vdrtos elementos, p o d e h a v e r ê r r o, porque é posslvel 



134 CAP. III - MEIOS E CONDIÇÕES PARA A CERTEZA 

que a inteligência, por preclpltac;a.o e baseando-se em seme
lhanças superficiais e só aparentes, "componha", una indevi
damente elementos simples, ou contraditórios entre si ou de um 
modo não correspondente à realidade DoAda o Orro tol R911 
j uizos em que j untamos os elementos, na.o nos atos de simples 
apreensão nos quais abstraímos separadamente êstes elementos 
dos dados reais apresentados nas Imagens. (Cfr. S. ToMÁS, tbtd.) 

istes erros sera.o sempre acidentaL'! (per acctdens) e na.o 
por causa da natureza da inteligência, pois, �ndo ela capaci
dade de conhecer a verdade, o que é alcançado perfeitamente 
no ato do juizo verdadeiro, a simples apreensa.o e os conceitos, 
c1u-e sa.o a matéria dos juizos, são naturalmente ordenados ao 
j ulzo verdadeiro. 

Como j á  foi notado supra (n. 62) , é com menor ou mator 
facllldade que elaboramos os nossos conceitos, conforme os 
obj etos são de ordem flslca, matemática ou metaflslca, partin
do de conceitos mais simples e mais gerais, o primeiro dos quais 
é o conceito de " ser", " ente", conhe�ldo no Inicio não ainda com 
a precisão filosófica, mas como um objeto sensível apresentado 
confusamente sob a formalidade vaga de " entidade, coisa ". 

D - No juizo. 

96 . O Juizo é o ato mais perfeito da inteligência humana ; 
a simples apreensa.o o prepara, fornecendo-lhe a matéria (os 
conceitos) ; o racioclnlo o supõe e não passa de um processo 
para chegar a um j uizo legitimo. li: o ato de j ulgar que mani
festa claramente a superioridade da lntellgêncla sObre o conhe
cimento puramente sensivel, porque é no j uizo que a Inteligência 
conhece formalmente a verdade (n. 5) . 

O Juizo é uma operaça.o Intelectual, uma e tndtvtstvel, 
na qual afirmamos (ou negamos) uma Identidade real entre 
uma realidade expressa pelo sujeito e uma qualldade e-xpressa 
pelo predicado, 1. é. afirmamos que dois " tipos de ser", expres
sos pelo sujeito e pelo predicado e mentalmente distintos, � 
identificam de fato num mesmo ser existente. Ex., ao afirmar 
'' esta mesa é retangular", afirmamos que um m-esmo ser, esta 
mesa, é e realiza j untamente o tipo de ser " mesa" e o tipo 
de ser "retângulo". 

Que garantia podemos ter do valor (l. é, da verdade) de 
um juizo? Que garantia podemos ter de que a Identidade afir
mada no juizo existe verdadeiramente na realldade? 
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A resposta j á.  foi dada : a garantia é a evtdéncta objetiva, 

condlÇA.o suficiente e necessária da certeza, critério legitimo, 
'Oillco e universal, da verdade (n. 20) .  

Quando é que podemos saber que possuimos esta evidência 
objetiva? - Quando a nossa consciência nos atesta que se dá 
a. reflexllo-completa, na qual percebemos a conformidade entre
o ·que dizemos da coisa e o que a coisa é (ns. 5, 21, 36) : 

a) Nos juizos singulares, que exprimem os dados da expe· 
riêncla concreta (ex., esta mesa é preta) ,  vemos esta conformi
dade ao constatar que a nossa afirmação não ultrapassou o 
que os dados dos sentidos normais atualmente referem e o 
esplrlto nêles abstrai : porque, como vimos, neste caso, o êrro 
é imposslvel (n. 95) . 

b) Nos juizos universais, abstratos, nos quais afirma
mos uni predicado de um "tipo de ser " universal, sem poder 
examinar todas as suas realizações concretas (ex., o tojo é 
maior do que uma sua parte, o homem é capaz d� rir, a soma 
dos ângulos Internos de um triângulo é Igual a dois retos, a 
soberba é um vicio ... ) ,  vemos esta conformidade ao constatar 
que a compreensâo ( os elementos) do predicado está. contida 
na compreensão do sujeito (o tipo de ser universal) ou é exigida 
por êle como uma propriedade decorrente necessàrlamente da 
sua essência. 

Há juizos em que esta constatação é Imediatamente evl..; 
dente : sa.o os primeiros prlncipios e as proposições evidentes 
por si mesmas para nós; há outros em que ela na.o é lme::ilata
mente evidente: então procuramos torná-la evidente por melo 
do racloclnlo. 

c) Nos juizos de fé (humana ou divina) ,  nos quais 
fazemos uma aflrmaçA.o baseados no testemunho de alguém, 
hD.o se dá esta constataça.o dtreta, mediata ou Imediata; mas 
a garantia é dada pela autoridade da testemunha, 1. é, pela 
sua clêrtcla e veracidade, da qual temos evtdéncia e que elimina 
a hipótese do êrro ou da mentira. Pode entâo o testemunho 
ser uma fonte segura de certeza legtttma (ns. 24-28) . 

d) Nos juizos do senso comum, do bom senso (sensus 
naturae communts) ,  1. é, juizos que a inteligência formula 
espontê.neamente como que por uma tendência e necessidade 
natural, a garantia da verdade e certeza é dada conjuntamente 
pelo caráter de estabtltdade e universalidade dêstes juizos em 
todos os homens e pela impossibtltdade de atribuir a origem 



dêles a causas gerats elo �rro, como sejam ignorância, supersti
ções, paixões, erros dos sentidos. Porqu-e a um efeito constante 
c universal deve corresponder uma causa constante e universal, 
e, eHehlldas as causas gerais de erros, o "ánlco elem-en� Qtte 
permanece como causa constante e universal é a natureza 
mesma da inteligência; ora a inteligência, como de resto 
qualquer faculdad-e cognitiva, nâo pode errar quando age de 
acOrdo com a sua natureza (= per se) ; seria juntamente potên
cia e impotência (n. 91 e ns. 29-30) ; logo os juizos do senso 
comum sa.o necessdrtamente verdadeiros. (Na.o era um julzo do 
senso comum a persuasa.o do sol e das estrêlas girarem ao redor 
da terra: sua origem estava numa preclpitaça.o em avaliar as 
aparências apresentadas pelos sentidos.) (87) 

Como vimos, a inteligência não pode ser necessitada ao 
falso (ns. 19 e 20) .  Por isso, quando emite um juizo errado, é 
porque deu a sua adesll.o precipitadamente, sem ter ainda 
nenhuma evidência que a j ustifique, sob o impulso, consciente 
cu inconsciente, da vontade, movida por algum interêsse ou 
influência de ordem sentimental, social ou prática (ns. 8, 11) , 
e êsse êrro pode ser evitado (n. 22) .  

Logo o juizo, em si e quando fetto sob a sua condiçli.O 
necessá.ria de evidência, nâo d-eixa de ser um ato que nos 
conduz com certeza à posse da verdade, e de uma verdade 
de v a l o r a b s o l u t o, pois a reflexa.o completa (= redUto, 
volta sObre si mesmo) , na qual percebemos esta evidência, não 
contém nada que venha " relativizar" o nosso conhecimento, 
mas consiste tão sOmente na "autoconsct�ncia" (espontânea e 
implfcita no exerclcio mesmo do ato do juizo certo, reflexa e 
explfcita na análise que dêle, ao depois, podemos fazer) do 
nosso ato e da sua conjormtdade com o objeto conhecido; donde 
ela na.o introduz nenhum elemento que modifique o objeto, 
" subjetivizando-o" e "relati.vizando-o'; ao nosso modo de conhe
cê-lo, mas o atinge como �le é em st, i. é, no seu valor absolutC\ 
e ontológico (= real) . 

E � No Raeiocfnlo. 

9'7 . Quando pela simples consideração do sujeito e do pre
dicado de uma proposição na.o vemos imediatamente a sua 

(87) Cfr. FORTUNA, obra cft., pp. 376-378; SINIBAI.DI, obra clt., Vol. I. 
pp. 241-243. 
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conveniência ou dlsconvenlêncla, procuramos torná-la evidente 
por melô do raciocinio. 

O ractoctnio, em geral, é um processo da mente no ual 
par o e serv n o-nos de verdades já conhecidas, chegamos 
a,. conhecer outras verdades antes desconhecidas. (88) 

Pergunta-se: que valor tem o processo do raciocínio? Que 
garantia temos de chegar realmente à verdade raciocinando? 

Há duas espécies de raciocínio : dedutivo e inc:lutivo. 

I - No Ractoctnto DEDUTIVO. 

Deduzir é tornar evidente uma proposiçtlo (= a conclu
são) , fazendo ver (de-monstrando) a sua conexao necessária 
com proposições (= as duas premissas) já evidentes e admi� 
tidas, e em última análise com os primeiros princípios e com 
o principio de contradição, de tal modo que negar a conclusão 
seria negar as premissas, os primeil·os princípios, e seria con
tradiz-er-se. O raciocínio dedutivo exprime-se com o stlogismo 
P consiste formalmente no ato simples de infer�ncta, 1. é, no 
ato no qual a inteligência passa a afirmar a conclu11ão e m  
v i r t u  à e à a s  premissas e à luz do principio de identidade, 
porque vê ser idêntico admitir simultâneamente as duns pre
missas comparadas entre si e admitir a conclusão, a qual por 
conseguinte não pode ser recus�da sem contradizer o que se 
afirma nas premissas. 

a) :tste processo é 1 e g t t  i m o, pois : 
No silogismo há três proposições : as duas premissas e a 

conclusão; e três têrmos: o sujeito e o predicado da condusâo, 
e o têrmo médio. 

Nas premissas compara-se sucessivamente cada um dos 
têrmos da conclusão com um mesmo (re et rattone> têrmo 
médio. (89) Podemos ter : 

(88) o raclocfnlo - bem como o jufzo feito por composJçl!.o ou dlvJ
sl!.o de Idéias objetivas - é a operação especifica do homem, animal 
racional, cuja 1ntel1gêncla, devendo abstrair (e apreender, colher> o seu 
objeto do.'! dados dos sentidos, não pode pensar senão com Idéias uni
versais, carta uma das quais não representa expliclta e distintamente tudo 
o que o ser é na realidade. Para um conhecimento melhor e mais com
pleto deve proceder progressivamente e para Isso : "necessita compor (ou 
dlvidirl wn tipo de ser apreendido (colhido da realidade) com outro (o 
que é julgar> ; e de uma composição proceder para outra : o que é racto
ctnar". (STO. ToMAs, Summa Theol., I, q, 1!6, a. 6) , 

(89) O têrmo médio deve ser tomado sempre com a mesma sig
nificação : senl\o de fato equivaleria a dois têrmos diferentes. 
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<lontte 

1) A =  C 
B = C  

A D 

ou 

donde 

2) A =  C 
B -F C  

A Inferência da conclusão é legitima : no 1 .o caso, em 
virtude do principio Imediatamente evidente de identidade 
comparada :  "duas coisas Idênticas a uma terceira são Idên
ticas entre si"; - no 2.o caso, em virtude do principio de 
dtscrept2ncia: " duas coisas, das quais uma é Idêntica e outra 
não é Idêntica a uma mesma terceira, não são Idênticas entre 
si ". - 1!:stes prlnclplos sâo evidentes, pois nâo são senão apll
cações Imediatas do principio de identidade e de contradlçA.o. 
A sua luz torna-se evidente a conveniência ou disconveniência 
existente entre os dois têrmos (suj eito e predicado) da conclu
sA.o, 1. é, torna-se evtdente, e por conseguinte certa, a conclusa.o 
c precisamente em vtrtude das premissas. 

Pode-se evidenciar esta legitimidade também de outro 
modo : considerando que uma das premissas é sempre uma 
proposição (um principio) universal, e a outra uma aplicação 
dêste principio a um caso particular. A conclusão se deduz 
ê. luz dos dois prlnc1p1os lógicos evidentes : dtctum de omni: 
•·o que convém a um tipo de ser enquanto tal, convém a cada 
um dos lndivlduos que possuem êste tipo de ser "; dtctum de 
nullo: "0 que repugna a um tipo de ser enquanto tal, repugna 
a cada um dos indivíduos que possuem êste tipo de ser." 

Exemplos : 
Todo ser espiritual é Imortal. (Principio universal.) 
Ora a alma humana é espiritual. (Caso particular contido 

no principio universal.) 
Logo a alma humana é Imortal. 
ou 
Nenhum homem é quadrúpede. 
Ora Pedro é homem. 
Logo Pedro nA.o é quadrúpede. 

b) li:ste processo é fonte de conhecimentos n o  v o s, pois : 

por melo dêle uma verdade, possuída antes só virtual-
mente, se torna atual e formalmente conhecida. Uma vez que 
a. conclusão é " deduzida " das premissas, estas a devem conter 
vtrtuazmente (como as causas contêm virtualmente os seus 
�feitos) . Donde quem conhece separadamente as premissas, 
antes do racloclnio, possui também a conclusão, mas só virtual-
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mente enquanto conhece as causas dela, nl!.o ainda atualmente 

e formalmente em si mesma. Pelo contrário, comparando no 

racloclnlo as duas premissas entre si, toma conhecimento de 
um novo nexo (o do predicado com o sujeito da conclusl!.o) 

contido, sim, nas premissas, mas que antes Ignorava estar con

tido. Assim analOglcamente, possuir uma bOlsa fechada é possuir 

o que està nela, mas nl!.o é ainda saber que coisa ela contém; 

para saber Isso, é preciso abri-la. :S: o que se faz com o silogismo; 

abrem-se as premissas colocando-as de determinado modo (90) . 

e entll.o vê-se qual é a conclusa.o que nelas estava contida. 

se assim nl!.o fOsse, quem conhecesse, por ex., as deflni
çOes, os axiomas e postulados relativos às figuras, conheceria 
já toda a Geometria. 

C o n f 1. r m a - s e pelo progresso que a deduçAo faz rea
lizar às Ciências quer matem4ttcas, onde ela predomina; quer 
exper1.menta1.s, onde ela serve para verificar hipóteses, confir
mar leis, ou mesmo descobrir leis e fatos novos (ex., o caso de 
LEvERRIER) ; quer metattstcas, onde baseada no principio de 
causalidade, é o único melo de nos fazer atingir realidades que 
nll.o podemos perceber diretamente : por ex., Deus, a espirltua
lldade da alma. (91) 

c) A legitimidade e utllldade do raclocinlo dedutivo foi con
testada pelos Assocl.actonfstas Empiricos (por ex., STUART MlLL) ,  repe
tindo o velho cético SEXTO EMPbuco . Mas Isso foi simples conse
qüência do seu Nominalismo já exposto supra (n.o 59) , pelo qual, 
reduzindo as Idéias universais a bnagens comuns, não podiam com
preender a natureza do ato de "conceltuallzação" como sendo a 
abstração de um tipo de ser universal, com um conteúdo próprio 
realizado em todos os participantes dêste tipo de ser, mesmo se 
ainda não observados; nem por conseguinte podlam admitir juizos 
verdadeiramente universais, mas sõmente proposições exprimindo 
a "coleção", a "totalização" dos casos observados . Tais proposições, 
de fato, não bastariam para servir de principio universal no ra
clocfnio, e reduziriam o silogismo a uma petição de principio. Mas 
esta posição empirlca já foi refutada (ns. 60-84) . 

Para saber, por exemplo, que "todo homem é mortal", não é 
necessário esperar ver experimentalmente todos os homens de fato 
morrerem; mas basta constatar que os homens morrem, não por 
serem tais ou tais, nesta ou naquela circunstância, mas por possuir 
o tipo de ser "homem", tal como nô-lo apresenta a experiência, 1. é, 

(90) Ver noa tratados de Lógica Formal as regras dos têrmoa e 
das propoalçtlea no silogismo, das figuras e dos modos. 

(91) H. COLLIN, obra cit., n, pp. 66-7. 



140 CAP. m - MEIOS E CONDIÇÕES PARA A CERTEZA 

Incluindo um corpo organizado, que é elemento desagregável, cor
ruptível, mortal . Podemos então afirmar, de um modo untversal 
e sem petição de principio, que "todo homem é mortal", e afirmar isso 
também do "duque de Wellington" (foi o exemplo apresentado por 
STUART MXLL) , sem tê-lo ainda visto morrer : sabemos que êle é 
mortal, pelo fato de póssuir a natureza de · homem . 

Donde o racloclnio dedutivo por si, na sua iorma, é um 
processo legtttmo e absolutamente tntaltvel, como o principio 

de ldent.td�;�.de no qual se · baseia. Nem contém elemento algum 
que venha "subjetivizar", "relativizar" a verdade da �onclu
�rto. Por isso êle conduz, com certeza criticamente legitima, a 
uma verdade a b s o l u t a  (contanto que as premissas sejam 
verdadeiras) , pois : no j uizo em que admite· a conclusa.o, a inte

ligência exerce uma reflexão completa por lllelo da qual conhece 
quer a verdade da conclusão, quer a própria capacidade dedu
tiva, percebendo-a no momento mesmo em que ela se está 
exercendo <= percebe estar admitindo a conclusa.o por ver a 
sua conexâo necessária com as premissas. o que é raciocinar) .  
- Poderá errar a razão per acctdens, somente se deixar de 
observar as leis da legitima dedução (= as oito leis ·do silogismo, 
ou as regras das figuras) . 

98 , 11 - No Racioctnio INDUTIVO. 

1 ---; NOÇAO. - A indução, na sua generalidade, é a 
passagem legitima de um · conhecimento singular para um 
conhecimento universal, ou de um menos universal para outro 
mais universal. - :S: sempre a passagem do plano sensível de 
serés e fatos concretos para o plano inteltglvel da n·atureza ou 
tipo. de ser universal e do juizo universal. 

Divide-se, analógicamente, em 

abstrattva -:- a pallsagein imediata de �m conheci�en�t� 
senslvel para um ·juizo universal, pellilo abstração e comparação 
de idéias universais, dando origem aos primeiros principlos, 
como veremos no artigo seguinte. - Na.o é um racioclnio, pois· 
não se obtém por melo de juizos intermediários ; mas é um 
conhecimento imediato, e por isso é chamada indução natural 
ou espontdnea. 

argumentattva = a passagem de experiências senslveis· 
para um j uizo universal, mediante j uizos particulares ou menos 
t.:niversais, dando origem às leis cientiticas, e por isso· é chama-
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da tnduçl.o cienUjtca. :lfl um verdadeiro racloclnlo. (92) :lfl desta 
que tratamos agora. 

2 - DEFINE-SE a Indução c1ent1f1ca: a argumentação 
pela qual afirmamos unlversãlmente de uma natureza (tipo 
de ser) um predicado, que pela experiência ver1t1camos convir 
a um ou vá.rlos lndlvlduos, precisamente porque possuem esta 
natureza. - A lnduçAo é :  

- completa, se fOrem verlflcados todos os tndlviduos que 
possuem aquela natureza; 

- incompleta, se fOrem verificados somente alguns. 
Esta lnduçll.o Incompleta é :  

perfeita, s e  êstes alguns equivalem a todos; 
tmperjetta, se êstes alguns nem virtualmente equi

valem a todos. 
Como é Impossível verlflcar todos os lndlvlduos, existen

tes ou posslvels, que possuem um determinado tipo de ser, a 
lnduçll.o clentlflca é sempre incompleta, perfeita ou Imperfeita. 

3 - PROCESSO da Indução cientiflca. 
a) Inicia-se com a E x p e r i m e n t a ç ll o :  
- sua junç(lo e jinaltdade é tornar evidente que uma 

determinada propriedade (bom condutor do calor) , encontrada 
em vários lndlviduos (êstes pedaços de ferro, cobre, prata ... ) 
pertence per se a uma determinada natureza realizada nestes 
lndlvlduos, 1. é, tornar evidente que esta propriedade nll.o se 
dá nos indivíduos concretos experimentados por serem tais ou 
tais indivíduos distintos entre si, colocados nestas ou naquelas 
clrcunta.ncias acidentais, mas por pertencerem a um determi
nado tipo de ser universal que nêles se acha realizado (o tipo 
"metal") . 

- seu processo : seguindo geralmente os métodos que 
BACON e STUART MILL, principalmente, expuseram slstemàtlca
mente e expllcaram, nll.o porém Inventaram. (93) 

(92) Nilo é porém um racloc.lnlo dedutivo (silogismo) , porque na 
deduçio se requer um t.êrmo médio, com o quRl se possam comparar os 
dois têrrnoa que constituem o sujeito e o predicado da conclusio; ao passo 
que na 1nduçll.o não hâ tal comparação, pois os juJzos particulares nll.o 
constituem prõprlamente um têrmo médio, mas slo a própria experlmen
taçio, da qual s mente sobe sem intermediário para o tipo de ser e a 
lel universal, como vai ser explicado. 

(93) JA nos Antigos e nos E&colástlos encontramos aplicações dêa
tea processos, embor11. nlí.o tio pormenorizados : por ex� na História do:J 
Animais de ARISTótELES, o maior pesquisador da antiguidade; nas vArlaa 
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Assim as tabelas de presença, de ausência, de graduações, em 
que Bacon quer sejam consignados os resultados das várias experi
mentações para nos guiar na interpretação dos fatos. Completando 
e especificando melhor êstes processos. stuart MUI apresenta as §Uas 
quatro regras deduzidas dos métodos das concordâncias, das diver
gências, das variações concomitantes e dos residuos (94) , por melo 
das quais se consegue separar no- fenômeno as circunstâncias (ou 
os elementos) acidentais das necessárle.ft e depois, entre as neces
sárias, distinguir as que são simples condições stne qua non das 
outras que blfiuem realmente na produção do fenômeno, até obter 
a cotnctd8ncta solftárta entre o fenômeno e determinado elemento . 

São apllcações do principio de causalidade : posta a causa, 
põe-se o efeito; tlrB.da a causa, tira-se o efeito; variando a causa 
<em intensidade, duração . . .  ) , varia o efeito . 

A experimentação pode e deve chegar até esta coinci
dência soutária, mas nA.o pode por st s6 conduzir a uma lei 
�.&nlversal, pois não passa de casos particulares. 

b) A p�sagem déstes casos parttculares para o jutzo 
u n t v e r s a l, em que consiste propriamente a argumentação 
indutiva, é feita pelo vigor do intelecto agente, capaz de dis
cernir qual é a essência (tipo de ser) universal, realizada nos 
individuos experimentados, que é a causa responsável pelo fenO
meno manifesta-do e a quem pertence per se aquela propriedade. 

Considerados à. luz do principio de razA.o suficiente e de 
suas aplicações (principios de causalidade e de finalidade) ,  os 
dados da experimentação aparecem contendo mais que casos 
contingentes e singulares e implicar uma verdadeira necessi
dade e universalidade proveniente de uma determinada natu
reza: o que nos permite lOgicamente enunciar um principio, 
uma lei universal. 

4 - FUNDAMENTOS da Indução. 

Os fundamentos da indução nA.o se devem conceber como 
princípios dos quais por dedução sejam obtidas as leis, como _se 
obtém as conclusões no sUogi1.nno;  mas são condições necessá
rias que se acham no objeto e na mente e que tornam posslvel 

� Indução. Assim o fundamento 
- metattstco, na realidade, é a constância e establlfdade 

da natureza: " nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas 

obras de S. ALBERTO MAoNo, o gra11de pesqulsado1· da Idade Média; em 
STO. ToMAs, In 11 Post. Analyt., lect. 20 . • •  

(94) Cfr. o enunciado destas regras, por ex. em FORTUNA, obrcz 
ctt., pp . .  432·4. 
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naturais agem sempre do mesmo modo e produzem o mesmo 

efeito" (principio do determtntsmo da natureza) ; 

prlné�pio evidente, corolário do principio de razão suficiente : 
as variações no efeito não teriam razão suficiente, nem na essência 
da causa, que, permanecendo a mesma e não gozando de liberdade, 
é determinada no seu modo de aglr; nem em influências exteriores, 
pois as clrcunstft.ncias são as mesmas; principio vertttcado também 
nos dados da experimentação; 

- pstcológtco, é a luz da nossa inteligência capaz de 
penetrar até a essência e o nosso modo abstrativo de entender 
pelo qual conhecemos diretamente o universal ; 

- UJgtco, é o principio evidente : "o predicado que com
pete a todos e a cada um dos lndlvlduos que possuem uma 
determinada natureza e precisamente enquanto possuem esta 
natureza, pertence per se a esta mesma natureza tomada 
!llllversalmente ••, 

99 . 6 - O PROCESSO MENTAL da InduçAo é LOGICA
MENTE LEGtTIMO. 

A legtttmtdade da passagem de conhecimentos particula
res para o conhecimento universal da lei, aplicando os funda
mentos da Indução, pode ser exposta, por ex., do seguinte modo : 

Uma propriedade que, depois de modificadas e mudadas 
todas as circunstâncias, permanece sempre a mesma num ou 
vários lndividuos de um determinado tipo de ser, 

deve ter nesse tipo de ser a sua razão lntrinseca e cons
tante (aplicação do principio de razão suficiente) ; 

logo deve pertencer à sua essência ou provir dela neces
sàriamente (definição de essência : nada há de constante no 

lneiivlduo além da sua essência e das propriedades que dela 
resultam necessàriamente) ;  

por conseguinte, deve achar-se em todo e qualquer indi
viduo, nAo por ser êste ou aquêle Individuo singular, mas precl
�amente enquanto realiza êste tipo de ser. 

Ora tal propriedade (ex., bom condutor do calor) ,  depois 
de modificadas e mudadas todas as circunstâncias extrínsecas 
que poderiam Influir, se acha sempre nos lndlviduos que possuem 
üm determinado tipo de ser (metal ) . (Nesta proposlçA.o está. 
prOpriamente toda a lnduçAo.) 

Logo esta propriedade tem neste tipo de ser a sua razão 
lntrinseca e constante e se acha em todos os lndlviduos dêste 
t�pQ - mesmo naqueles em que não foi feita a experimentaçll.o 
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- nAo por serem indivlduos tais ou tais (nAo por serem êste 

ferro, êste cobre, esta prata, nem por serem ferro, cobre, 

prata . . .  ) ,  mas por realizarem êste determinado tipo de ser 
Cpor serem "metal") 

Mas o predicado que compete a todos e a cada um dos 
lndlviduos que possut!m um determinado tipo de ser, pertence 
per se a êste tipo de ser tomado universalmente. 

Logo esta propriedade pode ser atrlbutda universalmente 
ao próprio tipo de ser, enunciando uma lei universal (o metal 
é bom condutor do calor) .  

6 - o RESULTADO d a  InduçAo é pois, legitimamente, 
uma lel geral, universal. (95) 

A causa principal que nos permite reconhecer a legtttmt-' 

dade da universalidade destas leis, não é a própria experimen
tação, mas a fOrça abstratlva da nossa inteligência que penetra 
até a natureza universal concretizada nos casos particulares 
experimentados. 

Eis porque os Emptrl.stas (Hume, Btuart Mlll, Positivistas . . .  ) 
apesar de terem desenvolvido cientificamente a técnica da experi
mentação, não puderam compreender a verdadeira natureza da -in
dução, nem a legitimidade da certeza e universalidade das leis . Se
gundo êles : estas leis não passam de umas "coleções", "totalizações" 
de experiências particulares; obtidas não por inferências logicamente 
legitimas, mas pelo hábito de vermos repetirem-se fenômenos se
melhantes; é somente com probabllldade, por grande que seja, que 
são apllcá.veis aos casos não observados, fiando-nos na persuasão de 
que o futuro serti semelhante ao passado . - A razão desta Incom
preensão e desta incerteza, como jé. advertimos a propósito da de
dução Cn.

o 97, c> , é a negação do poder abstrativo da inteligência, 
a negação das idéias com um conteúdo próprio representando um 
tipo de ser universal . - Sem reconhecer a certeza e universalldade 
dos resultados da Indução, é imposslvel compreender a legitimidade 
da dedução, baseada precisamente em principlos universais forne
cidos pela indução natural ou cientiflca. 

7 - Donde a InduçAo, considerada em st mesma, formal
mente, enquanto processo mental, é fonte legitima de conheci

mentos CERTOS. 

(96) Estas Iel!l, 88B1m obtidas, chamam-se princípios slnt�tlcor. por
que o nexo entre o sujeito e o predicado nlo se pode conhecer senlo 
por melo da expertmentaçll.o; - em oposl9io aos prtncfplos anarftfcos, nos 
quais o nexo pode lll.'r conhecldo pela anãllse e comparaçio do conte\ldo 
da essência do sujeito e do predlce4o. 

Quanto ao valor critico dos vãrtos processos seguidos na lnduçlo 
das cllferentes espécies de leis, cfr. TB:omrARD, obra clt., pp. 11'19-1190. 
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Na prâtica serão tais, quando a Indução fOr perfeita, 

quando fOr realtzada a coincidência solitária, 1. é, quando ficar 

evidente que uma determinada propriedade pertence verdadeira 

e exclusivamente a um determinado tipo de ser. E a intellgencia 

percebera. esta evidência, quando no ato de enunciar a lei 

universal (= o instante preciso da lnduçA.o) tiver consciência, 

pela reflexll.o total, de estar abstraindo a propriedade (slgnifl

cada na lei pelo predicado) dos lndlvlduos em que experimentou, 

nA.o enquanto sll.o tais lndlviduos, mas enquanto possuem tal 

tipo de ser. 

Para Isso, nA.o se requer necessàriamente um grande 

ndmero de experimentações : poucas ou mesmo uma só, às 

vêzes, podem bastar. Dependerá da sagacidade e da persplcâcla 

do experlmentador em saber escolher as circunstâncias que 

podem influir. 

Quando porém, como acontece em multas afirmações das 

ciências, nA.o se chega a uma lnduçã.o perfeita, obtém-se sOmen

te uma probabllidade maior ou menor: assim, as hipóteses e 

multas teorias que não passaram ainda a ser verdadeiras lets 

cientificas. 

NOTAS . - I .  Mesmo nas leis certas obtidas por indução 
perfeita, não vemos a razão intima da necessidade do nexo entre 
o tlpo de ser e a sua propriedade (porque é, por ex . ,  que deve o en
xofre liquefazer-se a 440 e a água ferver a 100 graus ?) . O motivo 
disso é porque nós não conhecemos as essências fístcas internamen
te em si mesmas, mas sômente pelas propriedades que elas mani
festam exteriormente na sua atividade . Donde a ciência que te
mos destas várias essências, embora plenamente objettva porque 
representa o que é na realidade, contudo não nos manifesta os por
quês, devendo contentar-nos com definições descritivas, sempre per
rectlvels enquanto não chegarmos a uma definição essencial, como 
a que temos do homem, animal racional (n.o 62) . 

n. A necessidade das leis físicas, quanto à sua apllcação aos 
casos particulares. não é da mesma ordem que a necessidade das 
leis metafisicas . Esta, exprlmindo o nexo existente entre os vários 
elementos de uma essência considerada em si mesma, é absoluta e 
gera certeza metatistca . Aquela, exprimindo o nexo entre uma es
sência considerada como causa eficiente e a produção do seu efeito 
natural num caso particular, não é absoluta, mas htpotéttca (con
dicional) , subordinada à atuação do Criador que pode impedir esta 
produção, como veremos melhor a propósito do mllagre : por isso a 
nece.ssidade hipotética das leis fisicas gera somente certeza f!stca 
(ns . 15 e 16) . 
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8 - A Induça.o é fonte de conhectmentos NOVOS, pois 
nos leva ao conhecimento da lei flsica universal, a qual certa
mente é diferente do conhecimento das simples experiências 
singulares. E é precisamente sObre a lnduçlg que estiá prln 
clpalment-e baseado o progresso das ciências experimentais. 

9 - Como em todo êste processo indutivo não há 

nenhum elemento subjetivo que venha "relativizar " o resul

tado, a indução conduz legitimamente a verdades objetivas 

ABSOLUTAS, 1. é, que exprimem a realidade como ela é em 

si-mesma. 

ARTIGO SEGUNDO 

VALOR OBJETIVO, UNIVERSAL E ABSOLUTO DOS 

PRIMEIROS PRINC1PIOS 

O PROBLEMA. - Vimos a legitimidade dos dois processos 

c!a argumentaça.o e como por melo dêles podemos elaborar as 

várias ciências. 

Pergunta-se: pode a ciência demonstrar tudo ou deve 

partir de princlpios imediatos, não demonstrãveis? - E se deve 

partir de princtpios não demonstráveis, como é que chegamos 

a conhecer êstes princlpios? São êles objetivos, 1. é, leis que 

regem os seres? ou somente subjetivos, i. é, leis que regulam 

so a nossa atividade intelectual (leis só do pensar) ? E se sA.o 

leis dos seres, de que seres? de todos ou sOmente dos senstveis 

e experimentais? - Que valor têm êstes princlpios? l!: absoluto, 

ou sOmente relativo ao nosso modo de nos representar os seres? 

Questões importantes, pois é à luz dêstes pr1nc1pios que 

procede o nosso conhectmen to todo; é sObre a base dêstes 

pr1nc1plos que se firmam as nossas afirmações todas. 

I - Necessidade para a Ciência de começar com prln

efplos Imediatos, nlo demonstráveis. 

100 . Um conhecimento cientltlco é um conhecimento evi
dente pelas causas: "sctre, per causas sctre". (BACON) - CMncta 
é um conjunto de conhecimentos certos, acêrca de um determi
nado objeto, ordenados entre si e obtidos por demonstraça.o 

rigorosa de princtpios certos. 



fAtoft DOS PRlM2IA08 PlltNCiPioll 141 

Donde para que seja posslvel a ciência, ê mister que 
seja posslvel a demonstraçâo e para isso é necessário excluir o 
•·processus tn tnttnttum" nas premissas. 

ora, se a ciência nio começasse com prlnclplos certos 
imediatamente evidentes, dar-se-la o "processus 1n lnflnitum" 
nas premissas, nli.o acabando nunca de demonstrá.-las; donde 
uAo se poderia nunca chegar à conclusâo, tornando assim impos
slvel a demonstração, pois : antes de podermos, na conclusão, 
comparar o sujeito com o predicado, deverlamos nas premissas, 
compará.-los com infinitos têrmos médios. 

Logo a ciência deve começar com premissas certas, que 
sejam imediatamente evidentes e nli.o precisem de demonstração. 

De resto, vê-se claramente a lmpossibUldade de serem 
mediatos os conhecimentos todos : um ao menos há. de ser 
imediato, que sirva de meio para alcançar os outros. Poderá. 
uma ciência subalterna tomar como premissa, que ela não de
monstra, uma afirmação que numa ciência superior é conclusão 
demonstrada, até subir à metaflsica que parte dos princlpios 
primeiros, absolutamente indemonstráveis, porém imediatamen
te evidentes para nós e por conseguinte não necessitando de 
demonstraçâo. (96) 

:1t dêstes somente que tratamos aqui. 

101 . II - QUAIS SAO êstes prlnclplos supremos, dos quais 
procede o nosso esplrito, em toda a sua atividade quando afirma, 
julga, raciocina, quer sObre fatos de experiência, quer sObre 
leis gerais e verdades abstratas; que regulam e animam neces-

(96) Donde se vê o absurdo e a contradlçAo contida na frase cor
rente- : "O sâblo nAo aflnna nada sem demonstrá-lo", pois que coisa se 
procura com a demonst1·ação senll.o tornar "evidente" o que antes nAo o 
ora ? Logo é a evidência, e nll.o a demonstraçAo por si, que é o sinal da 
verdade criticamente legitima <como, de resto, Implicitamente admite quem 
procura demonstrações) • Recusar ou duvidar do que já é por si mesmo 
evidente, por nll.o poder demonstrá-lo, � como recusar ou duvidar da visibi
lidade do sol por nli.o poder iluminá-lo com um fósforo. Donde a frase 
corrente deve ser substituída por esta outra : "O sábio nAo afirma nada 
sem alguma f!VIdêncla. Imediata ou medlata.". E como a evidência medlata 
estA necessàriamente fundada na Imediata, em nenhuma conclusil.o pode 
haver firmeza e certeza, se nlí.o houver firmeza e certeza nos prlnclplos e, 
em llltlma aniJ!se, nos prlmelros-prlnclplos, lndemonstrávels mas Imedia
tamente- evidentes <n.0 23) . (Cfr. Sro. ToMAs, De Verttate, q. 16, a. 2) , 

.Pw .lssQ, é 1mposslvel a ciência especula.tlva sem a 1ntellgêncla dêstee 
� 
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sàriamente todo o nosso pensamento, "como os músculos e os 
tendões sâo para o caminhar" (LEIBNIZ) ? (97) 

1 - O Principio de C o n t r a d t ç fl o (alguns preferem 
eàamá la priftelple de fl4a ea.etl'eoif�tio) . "9 sei' � o tj'rte �, 
(forma afirmativa, princ. de identidade) ,  " Uma mesma cotsa nflo 
pode 1untamente e sob o mesmo aspecto ser e nflo ser" (forma 
negativa, princ. de contradiçl!.o) ,  que é a lei ontológica tunda
mental do ser. - Na sua aplicaça.o à ordem lógica, enuncia-se : 
"Jt impossivel atlrmar e negar ao mesmo tempo", 1. é, "t tmpos
stveZ afirmar e negar de um su1eito o mesmo predicado ao mesmo 
tempo e sob o mesmo aspecto", que é o principio primeiro regu
lador, sem o q!Jal é imposslvel pensar, nem para julgá.-lo falso 
(n. 35a, d) . 

Dêlil derivam imediatamente os prlnclpios de identidade 
comparada e de àiscrep4ncia, enunciados supra (n. 97, a) . 

2 - O Principio de R a z fl o  s u f i c i e n t e: "todo ser 
tem a sua razflo de ser", 1. é, em todo ser há uma razã.o 
(= motivo) pela qual êle é, é o que é e na.o de outro modo, 
age dêste modo e não de outro: senão, nâo se distinguiria do 
"nA.o-ser", do nada : seria j untamente ser e nA.o-ser. - J!: o 
principio motor que impele o nosso espirito à ação e à pesquisa. 

Suas aplicações imediatas sã.o : 

a) O Principio de C a u s a l  t d a  d e : "todo ser contin
gente (= todo ser que nl!.o tem em si mesmo a razlio suficiente 
da sua existência) tem uma causa eficiente" (= exige fora de 
sl um ser de quem receba a existência) ;  

b) O Principio _.de F i n  a Z i d a d e : "todo agente, toda 
causa eficiente age por um ttm", que é a "raza.o de ser", 
o motivo pelo qual a sua atividade se exerce de tal modo 
determinado. 

Do principio de razâo suficiente e à luz destas duas 
apllcações, segue-se o principio chamado de D e t e r m i n t s m o 
da n a t u r e z a :  "nas mesmas ctrcunst4ncias as mesmas causas 
produzem os mesmos efeitos", pois uma mudança no efeito na.o 
teria enta.o sua raza.o suficiente de ser. - :f!lste principio regula 
'l atividade de tod()s os seres nâo-llvres e serve de fundamento 
para a argumentaça.o Indutiva (ns. 98 e 99) . 

(97) Cfr. H. CoLLIN, obra clt., II, PSI/chologte (edlç. de 1949) , 

pp. 292-3. 
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Ninguém nega a êstes prlncfpios o valor subjetivo como 

leis do pensar, 1. é, como reguladores, universais e necessários, 

de toda a nossa atividade mental. Mas têm êles também valor 

objetivo, tem, uutológtco, 1. é, sa:o rets ao ser, que regem os seres 

�omo estio na realidade? - lt o que aparecerá vendo-lhes a 

origem. 

m - Origem dos primeiros prlncfplos. (98) 

102 . Distingamos nos princfplos, os dois têrmos (sujeito e 
predicado) e o nexo que os une. 

a) - Quanto aos t�rmos: é evidente que êles são obtidos 
pela abstração dos dados dos sentidos, pois, como vimos, êste é 
o processo necessário para a nossa inteligência na formação de 
qualquer idéia (n. 69) . 

b) - Quanto ao nexo, I. é, quanto ao modo como passa 
a inteligência do conhecimento dos têrmos ao conhecimento 
da relação que os une : - na.o pode ser em virtude de um j ufzo 
prévio, por demonstração, pois sa.o princfplos Imediatos e, no 
caso do principio de contradição, êle é o primeiro juizo impll
citamente contido em todos os outros : - nem se acham em 
nós êstes prlnclplos como inatos, 1. é, formados desde a criação 
da alma, pois ao nascer não temos conhecimento algum; -
logo é forçosamente na ocasttlo de algum dado experimental, 
em que êste nexo é manifestado num caso particular (99) , 
•·ordinàrlamente numas slnteses concretas onde os têrmos se 
acham realizados, por exemplo, tal causa modificando tal Indi
viduo" (100) , ou um todo concreto dividido em partes. :mate 
modo de passar imediatamente de uma experiência sensfvel 
particular para um juizo universal é chamado Indução natural 
ou abstrattva, para -distingui-la da indução argumentattva ou 
ctenttttca de que falamos supra (n. 98) . 

- Esta facilidade e espontaneidade em conhecer as 
primeiras noções e os primeiros prlncfpios mals gerais de todas 
as ciências, de um modo imediato e natural, é chamado por 
S. ToMAs "habttus principiorum" ou "prtnctptum scientire", e 
consiste no "lumen tntellectus agentis" (I, q. 117, a. 1 ;  I, q. 84, 

(98) Ofr. SINIBALDl, obra clt., vol. I, pp. 191-194 : o fundamento 
dos primeiros prlnclplos. 

(99) BoYER, obra clt., vol. I, p. 263. 

<100) Ofr. H. COLLIIf, Und., p. 297, 
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a. 5) , 1. é, na luz e vigor da inteligência humana, participaçâo 
da luz e vigor da inteligência divina. - l!lste hábito é chamado 
"natural", enquanto conveniente à natureza da nossa alma 
intelectiya CI-II, Q 51, a 1), :Ai9 :A9 seatiEle Ele qae liRleamente 
por êste hábito a inteligência chegue ao ato do conhecimento 
dêstes prlnclpios, pois requer-se para isso que preceda uma 
operaçâo dos sentidos para fornecer a ocasião e a matéria, da 
qual a inteligência, por sua fOrça própria e exclusiva, possa 
abstrair as noções e atingir nelas as relações essenciais comuns 
a todas as coisas (relações, portanto, existentes também no caso 
particular apresentado pelo conhecimento senslvel) ( 101) . Por 
isso, diz S. ToMAs: "habttus prtnctptorum sunt tn nobis a sensu. 
praee:ctstente". (In 11 Post. Anal., lect 20.) ( 102) 

- o caráter universal e necessário do nexo aparece 
imediatamente à inteligência, ao analisar e comparar as duas 
idéias (os têrmos do principio : ser e entidade, ser e nâo-ser, 
contingente e ter uma causa, todo e parte) : vemos que elas 
estilo relacionadas essencial e necessdrtamente entre si - o u  
porque o predicado é um elemento essencial do sujeito, como 
no principio de identidade e de contradiça.o; o u  porque o sujeito 
é pressuposto pelo predicado que é uma sua propriedade, como 
no principio de causalidade - e que, por conseguinte, o nexo 
não depende da sua realização no caso individual e concreto 
apresentado pelos sentidos, mas se realizará sempre onde houver 
a ess�ncia do sujeito : um ser, um contingente, um todo ... 

Donde erram os Empiristas, ao reduzir os princlpios a 
um simples resultado de conjunto, a uma simples "coleça.o de 
casos verificados". 

(101) Cfr .. FORTUNA, obra ctt., p. 421. 

(102) "Conhecer os primeiros 1ntellglve1s é ato que resulta da espé
cie humana" (I, q. '19, a. 6, ad 3um> pelo vigor do Intelecto agente, 
vigor que é a sua atualldade mesma, e que p6e na Inteligência uma 
"conaturalldo.de" ontológlca para Intuir e exprimir o ser, de modo que a 
inteligência vê lmedlntamente os primeiros lntellglvels, objetivado& e reali
zados nos conteúdos concretos do. experiência. - Logo os primeiros prln
clplos nto sAo o fruto de uma cega necessidade psicológica, nem de 
uma lnterpretaçto subjetiva de dados mentais, nem de uma pressl.o da 
vontade. A sua explicação está na Inteligência, faculdade da natureza 
huma.n.'\. Paro. conhecê-los, nada mais precisamos do que dirigir a Inte
ligência para os seus térmos, como a vista, para receber as coisas vlslvels, 
IIÓ necesslta dirigir-se para elas. (8. ALBERTO MAGNO, Post. Analyt., l. I, 
tract. 3, c. 2) • A experiência fornece a matéria, a abstraçAo é a condlçi.Ó 
necessé.ria, e a evidência objetiva Imediata é a razl.o formal da adeslo. 
(Cfr. Fvl.TON SHBJo:N, Gol! Clnd lnteUigeMe • •  , ,  p. 149 e ilep,) 
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- Por conseguinte, é com plena evtd�ncfa e com certeza 

metafistca que a inteligência conhece os primeiros princlplos, 

precisamente porque vê o nexo como proventente da natureza 

mesma do ser, considerada em si mesma e nas suas exigências 

mais necessárias e universais, e a necessidade de tais nexos, 

sendo absoluta, gera certeza metafísica (n. 15) . - Nem é possl

vel errar ao unir os têrmos (ao compor os primeiros princlpios) ,  

porque representam idéias simples (nâo compostas) ,  acêrca das 

quais a inteltgência não pode errar "nec per se, nec per acct

cLens" (n. 95, 1)  (103 ) .  - Por isso vendo a inteligência ser 

absolutamente impossível que êstes princípios sejam diferentes 

do que slo, ela vê a impossib111dade absoluta de se enganar ao 

afirmá.-los. 
Donde erram os Pragmatistas, ao reduzir os princlpios 

a "postulados" cômodos ou necessários para a prá.tica, mas na.o 
lôgicamente legítimos. ( 104) 

IV - Valor objetivo e ontológico dos primeiros principios. 

103 . Sllo leis elo ser extra-mental. e n4o sõmente leis 
elo pensar. 

:S:ste valor objetivo decorre do que vimos sObre a origem 
dêstes principios. É estritamente ontológico, porque, como vimos 
(ns. 61-68) , a inteligência não pá.ra nas qualidades exteriores 
c senslveis, mas penetra mais intimamente na realidade, na 
qual tntus legtt, lê a essência escondida. debaixo destas quali-

(103) Cfr. S. ToldS, I, q. 17, a.. 3, ad 2um e I, q. 86, a. 6. 

(104l ABSbn, erra GoBLOT quando, depois de afirmar do principio 
de contradlçio : "SI un axlome semble évldent par lul-même, c'est celui
lll.", "ll est naturel qu•n paralsse évldent . . .  ", considera êste principio como 
um "postulado", "qu'on ne saura!t supposer faux . . .  ", como uma "alterna
tiva" que admitimos por uma "nécesslté non loglque, mais pratique", e 
acrescenta : "Les indémontrables ne sont pas des vérités. Ce sont des 
hypothêses que nous n'avons pB.B de ro.tsons de tenlr pour vrales, mais que 
noua avons des motfts de prendre pour rêgles. Ils ne sont pB.B loglquement 
nécessaires, mais 1\s nous sont nécessalres . . .  ", para concluir : "La science . . .  
<et toute la connsissance) . . . en son ensemble, est 'IUle VB.Bte hypothêse, 
un parti-prls, un risque hardlment couru, une audace inconsldérée li. l'ori
Rine, mais amplement. justlfiée aprês coup par le succês . . .  " <Tratté de 
Logfque, Paris, 2.a edlç... 1920, pp. 327-328 - Citado em BoYER, I, p. 245) . 

Pelo contrário, acêrca. dos primeiros prlnclplos, temos "ro.fsons de 
(leal tenir pour vrals" : a evidência da sua necessidade absoluta, em si-mes
mos e nAo sômente enquanto êles "nous sont nécessalres". Donde a Ciência 
Ce o conhecimento) "à !'origine" não é um "partt-pris", nem uma "audace 
Jnconsldérée", mas uma poslçl.o lógtca e criticamente legfttmo.. 
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dades e apreende o ser nos seus aspectos e nas suas leis mais 
gerais, que sa.o precisamente os primeiros prlnclpios. - Pode
mos constatá-lo 

a) Diretamente : 

Temos consci�ncla evidente de perceber êstes princlpios 
como realizados nos seres concretos mesmos, 1. é, de percebê-los 
nas Idéias consideradas no seu conteúdo abstraído dos dados 
dos sentidos (= consideradas quanto ao "td quod concipitur" ) ,  
conteúdo cuj o valor objetivo e ontológico j á  foi demonstrado 
(n. 68) ; e na.o nas idéias consideradas quanto ao modo de 
existir que elas têm na nossa inteligência (= nâo quanto ao 

"modum quo concipftur") .  Logo os percebemos diretamente 
como leis do ser e na.o apenas do nosso pensamento. 

Assim, ao abstrair a noção "ente" de uma realldade que velo 
Impressionar os nossos sentidos (uma mesa, por ex.) , percebemos 
claramente que é a realidade em si mesma (a mesa mesma> que 
existe, que é ente, que é o que ela é, que não é o "nada"; donde 
é na realidade mesma (na mesa) que verificamos não ser Idêntico 
"entidade" e "nada", e por conseguinte é a realldade mesma que 
percebemos estar sujeita ao principio de identidade e de contradi
ção . - Não é só no meu pensamento que o ser é o que é, que êle 
deve ter a sua razão suficiente, que o ser contingente depende da 
sua causa para exlstlr, mas é o ser extra-mental, é o ser contingente 
real . - Para negar isso seria preciso negar toda a realldade em 
si mesma, seria preciso tê-la reduzido a puro pensamento, como fi
zeram os Idealistas com o seu prlnclplo arbitrário e falso de ima
nência, que já refutamos (ns . 43-55) . 

b) Indiretamente: 
1 )  Todos os prtnctptos, menos o d e  contradiç4o, podem 

ser demonstrados indiretamente, fazendo ver que negá-los 
conduz necessê.riamente a negar o principio de contradlça.o, 
t. é, conduz necessê.riamente a contradizer-se ; e contradizer-se 
é na.o reconhecer o principio de contradiça.o nem como lei do 
pensamento, consequência que entretanto ninguém admite. 
Assim, negar o prlnclplo de causalida<le conduz a afirmar uma 
contradlça.o : um ser que juntamente na.o existiria por si (porque 

contingente) e que existlrla por si (porque na.o teria causa) .  

2 )  Quanto ao prtnctpto de contradtç4o. - &e é o pri
meiro e o fUndamento de todos : a) porque consta da noça.o 

mais simples (a noça.o de ser e a sua negaça.o) ,  envolvida 
em todas as outras (pois se estas na.o Incluem entidade, nada 
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incluem) , e por conseguinte conhecida antes das outras (105) ; 

- b) porque é pressuposto e lmpllcltamente afirmado em 

qualquer Juizo: num Julzo afirma-se aue um predicado conyém 

(ou nlo convém) a um suJ-eito ; donde, se ao afirmar a conve

niência nlo se entendesse lmpllcitamente remover a dtsconve

nlêncla (o que é aplicar o prlnclpto de contradtçAo) ,  de fato 

nada se afirmaria. Qualquer afirmaçA.o tem sempre uma signi

ttcaçlo determtnada, que precisamente por ser determtnada, 

exclui as outras significações e em primeiro lugar a signlficaçA.o 

contraditória, senA.o a afirmaçA.o não teria mais nenhum con

teddo nem slgnificaçA.o alguma. Que coisa afirmaria quem 

dissesse "esta mesa é retangular", se com esta afirmação enten

desse também dizer que ela "não é retangular"? (106) 
Sendo o primeiro e o fundamento de todos os outros, o 

prlnclplo de contradição não pode ser demonstrado nem indi
retamente, por não haver um principio anterior a êle ao qual 
reduzi-lo. Pode-se, porém, defender o seu valor objetivo, fazendo 
ver que sem êste valor ficaria destrulda toda a realidade, e 
também todo pensamento e toda verdade: porque entA.o a reali
dade, podendo Juntamente ser e não ser, perderia a identidade 
consigo mesma pela qual existe e pode ser conhecida e 
julgada. (107) 

(106) l!: lmpossivel proceder ao Infinito na série dos conceitos, e 
portanto também dos Jufzoa. Hâ pois de haver wn primeiro conceito e 
um primeiro juizo. O primeiro conceito, o mais simples e universal, no 
qual todos se resolvem, é o conceito de "ser, entidade". O primeiro Juizo, 
resultante dêste conceito, é o principio de contradição, que tem como 
sujeito o "ser" e como predicado o que prlmàriamente convém ao "ser", 
1. é, ser "entidade" e não o puro nada. (Cfr. STo. ToMAs, I-II, q. 94, a. 2; 
In IV Metaphlfslcorum, lect. 8) . 

(108) Sem êste prlncfplo, é lmposslvel dar uma slgnltlcação deter
mJnada ao que se diz e pensa : se A pode Juntamente ser (e slgn.ltlcar) 
não-A, pode também ser C e slgnlflcar) juntamente B, O, D . . . , que sAo 
outros tantos nio-A; donde A delxarla de ser idêntico a s1 mesmo <con
tra o principio de identidade) e deixaria de ter uma slgnlflcaçio deter
minada. Basta pois pensar uma simples Idéia, ou pronunolar uma 
simples palavra com stgnlflca.ção determinada, para ter que admitir o 
principio de contradição. (Cfr. ARisTÓTELES, Metaph1/8fca, Uv. IV, cap. 3, 
4 e 6) . 

(107) o principio de contradição exprime a primeira exigência do 
ser, a sua lei fundamental, que é de excluir necesaàrlamente de s1 o 
não-ser, o puro nada. Tem pois valor em toda a extensão do ser, quer 
existente em s1 mesmo na ordem ontológica, quer existente na lntell
gêncla na ordem lógica, porque tudo o que é, de qualquer modo que seja, 
é entidade, e não o puro nada. (Ofr. ARIII'rÓTELzs, Zoe. ctt.> . 
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Além disso, o principio de contradiçlo nl\o seria mais a 

lei nem do nosso pensamento (o que entretanto todos admi

tem) , porque, se o objeto real pudesse j untamente ser e nA.o-ser, 

legJttmamente ae peãerla J)ensa! de uni IItesznu objeto que êlé 
é e que nA.o é. - Se a contradlçA.o pudesse ser uma realidade, 

ela seria pensável, pois qualquer realidade pode ser obj eto do 

nosso conhecimento, e é a realidade que regula e determina o 

nosso conhecimento, nA.o vice-versa (ns. 46 e 49) . Donde a 

contradlçlo nA.o é sômente "impensável", mas é também 

•· tmposstvel" ;  anteb, é Impensável precisamente porque é impos
slvel. - Logo é sômente por ser lei do ser em si mesmo que o 

principio de contradiçA.o pode ser let do ser pensado. 
Em resumo : é a realidade que Impõe êstes princtpios 

ao espirito com uma evidência invenctvel ;  primeiro são êles 
percebidos como leis do ser e é sômente depois, ao refletir sObre 
sua própria atividade, que a Inteligência os reconhece como 
leis do conhecimento. O que é natural, pois o conhecimento 
nosso, para ser verdadeiro, deve ser o espêlho da realidade pela 
qual é determinado. 

Mas então, como expllcar que muitos tenham negado o valor 
do principio de contradição ? - A quem lhe objetava as negações 
de Heráclito acêrca dêste principio, Aristóteles respondeu : "Não é 
necessário que se pense tudo o que se diz". Então mentem ? - Não 
forçosamente, mas se Uudem, como vimos acêrca dos Céticos (n.0 
38) . Quem nega o valor do principio de contradição e afirma que a 
realidade é contraditória, impllcltamente admite a falsidade da afir
mação contrária, 1. é, considera como falso que a realidade não seja 
contraditória : senão a afirmação equivaleria a uma negação e não 
afirmaria nada . Mas reconhecer como falsa a afirmação contrária, 
é reconhecer que a realidade não pode ser juntamente contraditó
ria e não-contraditória : o que é admitir o valor objetivo do prin

cipio de contradição . Donde é só Uusórfamente que pensava negá
lo : de fato o admitia . - Por isso dizia Aristóteles que há um só 
melo de recusar o principio de contradição : é o de não dizer nada, 
virar "tronco" . 

V - Valor absoluto e universal dos primeil'os pdncfplos. 

104 . Segundo foi exposto, os conceitos e os primeiros prtn
clplos, como todo o nosso conhecimento, dependem do que nos 
atestam os sentidos. Nlo virá isso dar um caráter relativista a 
êsses conceitos e prlnciptos, quer porque os sentidos podem 
referir as coisas de um modo diferente do que elas sA.o em si 
mesmas, quer porque se os sentidos fOssem diversos, de modo 
diverso nos apareceriam as coisas? 
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De modo algum. Com sentidos de estrutura diversa, as 

coisas apareceriam sob aspectos diversos, teriamos delas "imn

gens" diferentes, mas Idênticos permaneceriam os conceitos e 

os prineiptos metiallelees, f18P€f"ll8 a fiPIMelra maalfe&tagi9 feita 

aos sentidos, como condiçAo pressuposta para todas as outras, 

é a de uma realidade (qualquer que ela seja) -enquanto oposta 

ao nada, i. é, enquanto "é", "ut est", e nAo ainda enquanto tal 

ou tal. Desta manifestação, na qual, como é evidente, não há 

lugar para nenhuma relatividade, a inteligência abstrai e con

cebe imediatamente a realidade como "td cut compet1.t esse 

quocumque modo" (= aqullo a quem compete existir de qualquer 

modo) , i. é, a realidade como "entidade .. , o real como "ente". 

Dêste conceito, de valor absoluto e universal para toda e qualquer 

realidade, seguem-se os primeiros princlpios e as primeiras 

noçOes metafísicas; também elas, por conseguinte, de valor 
absoluto e universal, porque dependentes, nli.o dos aspectos sen
stveis x ou y, sob os quais nos possam os sentidos, de acOrdo 
com a sua estrutura, apresentar a realldade, mas da realidade 
no que ela tem de absoluto enquanto realidade, enquanto não 
é o puro nada. 

Vendo que a realidade é entidade, a 1ntellgência vê que ela 
não pode juntamente ser o puro nada (princ. de contradição> ;  vê 
que há. de haver uma razão suficiente pela qual uma realidade 
existe e existe com tal entidade (prtnc. de razão suficiente> ; vê 
que, se esta razão suficiente não se acha na essência mesma de 
uma realidade, ela se deve achar em outra (princ. de causaltdade) ; 
vê que, se uma realidade não pode existir em si como entidade, deve 
existir em outra que existe em si (princ. de substd.ncia) ,  etc . -
Todos êstes prlncipios são vistos imediatamente como exprimindo 
as exigências essenciais e universais do ser real, apenas formamos 
em nós as noções gerais de ente, essência, existência, mudança, po
tência e ato, substância e acidente, causa e efeito . . .  , abstraindo-as 
dos seres reais ao presenciar a sua atividade e as suas mudanças, 
antes de saber pela análise cientifica qual é a causa e a natureza 
ffslca desta ou daquela mudança . . . (108) . 

(108) :1!: claro que n criança possui eatas noções e prlnclplos, nl\o 
logo sob a sua forma fllosófica completamente elaborada, mas sob wna 
forma ainda vaga porém verdadeira e suficiente : "Assim, ver uma maçA. 
inteira e depois uma parte só, e querer a maçli. toda e nl.o sOmente wna 
PRrte, depende do fato de ter a noçl\o de todo e de parte, de perceber 
que o todo é maior do que uma de suas partes (embora a criança nl.o se 
dê conta de afirmar com Isso um principio metaffs1co) .  Ouvir de um 
quarto vl?.lnho a. voz da mie, pensar na mie e chamá-la, nlo pode ser 
eenlo pela rt-JaçA.o já concebida entre efeito e causa e pela convicção 
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Logo a cel"Geza metafísica do valor real, absoluto e uni� 
versa!, do nosso conceito de "ente, ser" e dos primeiros princt� 
pios funda-se formalmente, nAo na. evidência. sensivel dos vários 
aspectos sob os quais os sentidos captam a realidade, mas na 
evidência 1nteJectnai eb�eMve. eom a qual vemos que a realidade, 
qualquer realidade, por ser realidade, é entidade e nAo o 
puro nada. 

Donde estas noções e êstes prlnctpios e com elas a Meta
física, esta.o Imunes de qualquer caráter de relatividade que 

pudesse talvez existir em certos dados da experiência (exemplo : 
acêrca das qualidades secundé.rlas) e conservam o seu valor 
qualquer que seja a expllcaçlio flsica dada pelas teorias das 

ciências experimentais. Têm pois um valor absoluto, eterno e 

tmutãvel. 

lllste valor absoluto é também u n t v e r s a l e t r a n s � 

c e n a e n t e, pois os primeiros princlpios sa.o leis do ser 

enquanto ser - ou, para o principio de causalidade, do ser 
enquanto contingente - com os quais podemos legitimamente 
nos elevar, além da ordem senstvel, a toda a ordem do ser. 
Por Isso, a Metaftsica é a ciência humana por excelência, que 

domina todas as outras e sobe até às causas mais universais 
e 1Utlmas, até o Primeiro Ser, Causa primeira, eficiente, exem
plar e final de todos os outros seres : Deus. (lOBa) 

105 . NOTA. - Valor absoluto e import4ncfa da M e t a f í s i c a  
cZtúrica, aristotélico-tomista. 

1) - A Metatislca <= depois, além da tlslca) tem por objeto 
a realidade, enquanto realldade (lVIetatislca geral ou Ontologia) e 
nas suas divisões mais universais de corpo (Cosmologia) ,  de esplrito 
t1n1to (Psicologia racional) e de esplrlto lnflnlto (Teodlcéla) . Acêr
ca dêste objeto, procura as últimas causas, i. é, trata dos problemas 
fundamentais de origem, natureza e flnalldade . 

de que o efeito proaaup6e a sua causa e dela deriva : 6 a oripm do prtn. 
cfpio de causalidade". GIACON, obre� ctt., p. 128-9. 

<lOBa) ll:-nos pollslvel !Nblr doa seres flnitoe para o Ber 1Dfln1to e 
transcendente, porque aa DOQ6es de ser, de unldacle, verdade, bondade, 
causa, fim . . .  , contidas nos pr1me1roa prinofpioa, algnUlcam perfeições que 
na sua naturezA. nl.o Incluem necesaàrlamente Imperfeições nem um modo 
flDlto de existir. Podem, portanto, existir de um modo lnflnlto e exprlmlr, 
num sentido analógico slm, mas verdadeiro, perfeições que se acham 
realmente em Deus. (Cfr. GARBIGO'IJ•LAORANOB, Dteu, 6.• edlç., Beauchesne, 
1928, pp. 191-223) . 
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2) - o primeiro passo da metaffslca é pols o conceito ele rea
lidade, enquanto realidade . E o dlssidlo entre as várlas metafislcas 
provém precisamente dos seus vários conceitos de realldade . 

Para a metatfslca clássica, a realidade é sempre algo que exls-
te, é essência <algo> e eXIstência, é o ser . Este conceitO e raciOnal
mente 1ustflfcado pela evtdéncta absoluta de que a realidade, por 
ser realldade, se opõe ao puro nada, e por Isso êle tem valor absoluto. 

Para os outros sistemas metafislcos, o conceito de realidade 6 
afirmado com dogmatismo arbitrário, sem nenhuma evidência . As
sim, para o materialismo, realidade é matéria ; para o Idealismo, é 
pensamento; para o hlstortclsmo, é história; para Hegel e o Irracio
nalismo (absurdlsmo) ,  é sfntese de opostos, contradição . E cada sis
tema é depois construido todo em função do seu conceito de reali
dade . 

Dai o caráter arbitrário e falso de todas estas metatislcas, em 
oposição ao caráter racional e absoluto da metaffslca clássica. 

3) - E como os outros conceitos metafislcos e as grandes leis 
(os primeiros prlncfplos) da realidade, como vimos, são concebidos 
Imediatamente em função do ser enquanto realidade e nêle se re
solvem, também êles são Imunes de qualquer relatividade e têm va
lor real e absoluto . 

4) - A metafislca é ctêncta, não no sentido inflmo das ciên
cias experimentais, que só a multo custo chegam às suas com:lu
sões pelas delongas da argumentação Indutiva; mas num sentido 
mais profundo e mais pleno, enquanto manifesta com certeza ab
soluta o porqué (propter qutd) das suas conclusões à luz Imediata 
dos primeiros prlncipios lndestrutivels do ser . 

5) - Não é ciência tnútU que possa ser dispensada, mas exerce 
sua tnjluéncta em toda a atfvtdade humana . Todos os homens se 
servem dela, mesmo o critico kantiano que a taxou de "Uusão trans
cendental", mesmo o positivista que a declarou "obra da imagina
ção", pois todos expliclta ou lmpllcltamente admitem seus primei
ros prlnciplos (de contradição, causalidade, finalidade . .. ) e por 
êles se regulam na vida especulativa e prãtlca. 

Nas ciências ela desempenha uma função de direção, de de
fesa e de contrôle . O sábio recebe dela a explicação e justificação 
dos prlnciplos, axiomas e postulados, da sua ciência, bem como a 
noção fundamental do seu objeto, pois é a metafislca que estuda 
a natureza de corpo, movimento, espaço, tempo, número, condição, 
causa, efeito, finalidade, bem, dever, direito, etc . . . - E todo ho
mem, no comportamento da sua existência quotidiana e das suas 
decisões livres, está sempre subordinado a alguma metatislca que, 
para êle, Indica a natureza e a finalidade da vida humana . 

6) - :ll': pois "deveras para deplorar que hoje a fllosofla, con
firmada e admitida pela Igreja", e que "defende o genuino valor do 
conhecimento humano, os lndestrutivels prlnciplos da metafislca -
a saber : de razão suficiente, de causalidade, de finalidade _ e 
propugna a capacidade da lntellgêncla de atingir a verdade certa 
e Imutável" . . .  "seja objeto de desprêzo da parte de alguns, a pon-
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to de, com impudência, a declararem antiquada na forma e racio
nalista na análise do pensamento . Vão espalhando que esta nossa 
fllosofla defende errõneamente que possa existir metafisica ver
dadeira e absoluta . . . " (109) • 

(109) Pio xu, Enc. Humant Generts (12-VIn-1960) , na ediç. das 
"Vozes" ns. 29, 30 e 31. - A Enclcllca condena a falsa opln1Ao segundo 
a. qual todas as filosofias sAo boas e podem, com algum retoque, adap
tar-se ao dogma católlco. Condena expllcltamente o lmanentlsmo, ldea.
llsmo, materialismo dialético e hfstórlco e o existencialismo ateu. Toma 
poslçfio nltlda. em favor do valor doutrinai e do método da Filosofia perene 
culmlnRnte na s1n.tese de S. TomAs, aflnnando uma vez mala a sua eflci
cla atual, mesmo para a mentalidade moderna. Op6e-se li. corrente rela
tivista e antl-lntelectuaUsta, reconhecendo à nossa lnteUgêncla a capaci
dade de chegar e o fato de ter chegado a uma verdade certa e lmuté.vel. 

Nlo deixa de chamar a atençlo o fato de ser prec1Bamente a Igreja 
quem perlbdlcamente toma a defesa do valor e dos legltlmos direitos da 
razlo humana, bem como d& liberdade. Assim, para citar só algumas 
ocasiões mala recentes, GRBCIÓRIO XVI e PIO IX contra .o Fldelsmo, o c o n
c I Z t o  d o  V a t t c a n o  passlm, LEAo XDI (Enc. IEternt Patrts, Immor
tale Det, Libertas prrestanttsstma) , Pio x <Enc. Pascendt contra os Moder
nistas) , Pio xu (Enc. Humant Generts> . 



CAPITULO QUARTO 

FALSIDADE DO RELATIVISMO UNIVERSAL E DO 
ANTI-INTELECTUALISMO 

De tudo o que vimos até agora, ressalta com plena evidência, 
e como criticamente legitimo, o valor do nosso conhecimento, a nossa 
capacidade de atingir a realidade como ela é, confirmando plena
mente a definição da verdade formal, colocada no Inicio do tratado 
(n.o 4) : Verttas est adaequatto tntellectus ad rem, a verdade é con

formidade da lntellgêncla com a realidade . 
Conseqüentemente, aparece a falsidade do Relativismo abso

luto, bem como do Antl-lntelectuallsmo, o qual, do agnosticismo de 
Kant, pelo fideismo de Jacobl, o sentimentalismo de Schleiermaker, 
o voluntarlsmo de Schopenhauer, o pragmatismo de W. James, o 
Intuicionismo Instintivo de Bergson, acabou degenerando no irra
cionalismo de Nietzsche e presentemente dos Exlstenclallstas . 

Mas como estas correntes anti-Intelectuais, atualmente em 
moda principalmente desde o Modernismo, tentam Infiltrar-se (e 
infelizmente nem sempre em vão> mesmo em ambientes intelectuais 
católlcos, sob forma de um pslcologlsmo vital à tinta fldeista e prag
matlsta, que inocula nos A.nlmos uma certa lndlsposlção e repug
nância para com a fllosofia racional, não será lnútll, antes de 
encerrar êste estudo critico do nosso conhecimento, premun\rmo-nos 
com a evidência E!xpliclta da falsidade de tais doutrinas . 

ARTIGO PRIMEIRO 

DO RELATIVISMO UNIVERSAL 

106 . 1 - Sendo a verdade a conformidade da intellgência 
com a realidade, o conhecimento verdadeiro é aquêle que repre
senta e faz conhecer o objeto como êle é, stcutt est. 

Mas esta expressli.o "como êle é" foi tomada numa dupla 
slgnlflcaçl\o: 

a) = como êle é existente em st mesmo na realidade, 
Independentemente de qualquer condiçl\o subjetiva de quem 
conhece, de modo que o conhecimento é normalizado (i. é, recebe 
suas determinações) pela realidade mesma do objeto. Neste caso, 
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o que conhecemos é esta realidade mesma. Por isso, o conhe

cimento (e a verdade) é chamado a b s o z u t o, 1. é, llvre e 
independente, no seu conte'O.do, das condiçOes subjetivas do 

conhecedor. 
b) = como êle é existente em nós e como nos aparece, 

1. é, como ficou transformado pelo nosso processo cognitivo, 
de modo que o conhecimento seria normalizado, nâo Jã pela 
realidade do objeto, mas por condições nossas subjetivas e pela 
nossa atividade cognitiva. Neste caso, o que conhecemos nA.o 
passaria de umas apar�ncias, cujas determinações proviriam 
não da natureza e das qualidades reais do objeto, mas unica
mente do nosso modo de conhecer, que transformou o objeto 
em função da nossa estrutura pslquica, do nosso "tipo intelec
tual" ou mesmo da utilidade. Seriam pois umas aparências 
puramente subjetivas, na.o manifestando nada do que o objeto 
ll em si mesmo. Por isso, um tal conhecimento (e uma tal ver
dade) seria totalmente r e Z a  t i  v o, 1. é, em funçli.o e depen
dência das disposiçOes de cada individuo. 

2 - O RELATIVISMO UNIVERSAL dá à expressli.o 
" como êle é" a segunda significaçli.o, e afirma que todo o nosso 
conhecimento é relativo às condições subjetivas do conhecedor 
ou às circunstâncias de tempo, de lugar, de utilidade, de tal 
modo que : 

a) não conhecemos o objeto como está em sl, mas como nos 
aparece depois de interpretado, modificado e deformado pela nossa 
atividade cognitiva e por aquelas circunstâncias; 

b) e por Isso a norma, a medida, com a qual o nosso conhe
cimento se conforma e de quem recebe as suas determinações e o 
seu conteúdo, não é a realidade do objeto, mas a nossa própria ati
vidade e as nossas disposições; 

c) e por conseguinte, com respeito à realidade mesma do 
objeto, ignoramos qual ela seja, ficando assim incapazes de dis
tinguir entre uma afirmação absolutamente verdadeira e uma afir
mação falsa, pois toda a diferenciação entre os conteúdos de vários 
conhecimentos provém de nós mesmos e não do objeto; 

d) donde nenhuma afirmação nossa pode ter valor absoluto, 
de modo que a sua contraditória seja absolutamente falsa para to
dos; mas duas contraditórias podem ser ambas verdadeiras ou ambas 
falsas, slmultâneamente em vários lndivfduos, ou sucessivamente no 
mesmo individuo, de acOrdo com as disposições subjetivas ou as 
circunstâncias do momento; 

e> dai se segue que toda nossa verdade é puramente relativa, 
e assim o que hoje demonstramos ser verdade poderá amanhã ser 
demonstrado falso, sem que seja posslvel uma verdade tmutlivel. 
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O Relativismo é chamado lógtco, quando faz provir a relativi
dade da verdade principalmente da natureza da inteligência, con
siderada como incapaz de atingir a realidade, embora esta fôsse em 
sl lntell.givel ; é chamado ontológico, quando faz provir a relatividade 
da verdade prmcipãlmenté aa natureza da reaHdadt, eoni!lderada 
como em si lnlnteligivel, embora a Inteligência fôsse capaz de 
atingi-la . 

o Relativismo toma vârias modalldades segundo os seus 
diferentes autores, sempre porém conserva como princtpto geral 
fUndamental, que "o objeto do nosso conhecimento nA.o é conhe
cido como estâ em sl mesmo, mas como é modificado e cons
truido por nós". ( 1 10) 

Professaram o Relativismo : 
- além dos antigos SoFISTAS, como PaoTAGoRAS, GóRGIAS, 

os AcAnimcos; 

- E. KANT : o conteúdo do nosso conhecimento provém 
das formas a prtort da sensibllldade e da inteligência; 

- O AGNOSTICISMO CIENTÍFICO : as nossas ciências e a 
metaffsica não podem atingir adequadamente a realidade; 

- O PSICOLOGISMO e O HISTORICISMO : as Ciências SãO 
construções humanas resultantes de várias causas psicológicas 
(especificas ou individuais) ou históricas; 

- o  MoDERNISMo: a verdade nâo é mais imutável do que 
o homem, com o qual, no qual e pelo qual evolui; 

- o PRAGMATISMO : o valor teórico das opiniões depende 
do seu sucesso e da sua ut111dade prâtica; 

- algumas TEORIAS SociAIS modernas, cujos principios 
sA.o estabelecidos em função da utilldade de uma classe, de 
uma raça, ou de uma nação. 

O Relativismo, sob várias influências, invadiu também 
o campo moral e reltgloso, dando origem ao Ltberalismo relt
gtoso, para o qual todas as rellgiões, mesmo se opostas entre 
sl, sA.o verdadeiras e boas. 

3 - O REALISMO MODERADO, pelo contrário, à expres
são "como êle é" dá a primeira signtficaçâo e afirma que o 
nosso conhecimento 

a> embora relativo, 1. é, dependente de certas condições in
temas ou externas do individuo, quanto ao modo como é adquirido 
<= quoad modum quo cognoscttur> ; 

(110) Ofr. MoRANDINI, obra cit., pp. '12-'76, donde tiramos virlaa 
observaç(ies e argumentoll. 
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b) contudo é aósoluto e objetivo, l. é, independente destas 
cond1ções quanto ao que tlca conhecido <= quoaà t à q u o à cog
noscttur) : o que conhecemos, e num juizo verdadeiro afirmamos de 
um objeto, está realmente neste objeto como existe em si mesmo 
na realldadej 

c) porque a norma, com a qual se conforma o nosso conhe
cimento e da qual recebe o seu conteúdo e as suas determmações, 
é a realidade mesma do objeto, e não as nossas dlsposições subJetivas; 

d) por Isso, acêrca desta realidade objettva, há sempre uma 
oposição entre uma afirmação verdadeira e uma afirmação falsa, que 
podemos distinguir de um modo absoluto; por conseguinte; nunca 
duas contraditórias podem ser simultAneamente ambas verdadeiras 
ou ambas falsas; 

e) donde o nosso conhecimento verdadeiro, cuja norma não 
é o Individuo mas a realidade, é verdadeiro de um modo absoluto, 
e como tal pode e deve ser admitido por todos . 

TESE VI. - O Relativismo universal, reduzivel ao 
Ceticismo, como fato · é impossível, como doutrina inclui 
contradição. 

I - O Relativismo universal é reduldvel ao Ceticismo. 

10'7 . Afirmar que todo o nosso conhecimento acêrca do 
objeto como é em si mesmo é llusórlo e incerto, é afirmar o 

Ceticismo (n. 33) . 
Ora o Relativismo universal, negando atingir o objeto 

como é em si mesmo e reduzindo todo o nosso conhecimento 

a um conhecimento de puras apar�nctas, cujas determinações 

e cujo conteMo provêm nA.o do objeto mesmo mas das condl
çOes subjetivas do nosso processo cognitivo, equivale a afirmar 

que todo o nosso conhecimento acêrca do objeto como é em 
si é incerto e ilusório, pois : 

um conhecimento que recebe seu conte\\do e suas deter
minações de condições subjetivas e na.o do objeto, de fato na.o 
representa êste objeto, e por Isso na.o o pode fazer conhecer, 
mas o Ignora; por conseguinte, com respeito ao objeto em si, é 
um conhecimento totalmente Indeterminado, incerto e Ilusório. 

Logo o Relativismo universal se reduz ao Ceticismo. 

ObjeçU.o . - Mas o conhecimento "fenomenal" não é um estado 
de llusão e Ignorância total . 

RESPOSTA . - Não é llusão e ignorância total, se neste conheci
mento nem tudo é "fenomenal" <= pura aparência) e se tlca sendo 
conhecida como está em sl mesma ao menos a realidade do tato : 
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isso porém, já é admitir um conhecimento absoluto e dtstlnguí-lo 
dos conhecimentos relativos, donde não é mais relativismo universal . 

Se, pelo contrário, a realidade mesma do fato é identificada 
com e ee&•eiiàe feaemeael ( aparea,e) àe eellfteeimea•e e se a el 
ência toda é reduzida a puras fórmulas, cômodas para ulteriores 
deduções mas não representativas de alguma realldade, como pa
recem dizer alguns cientistas, então a Uusão e a ignorãncla perma
necem totais. De fato, nenhuma realidade é atingida e representada 
por um tal conhecimento, e por conseguinte do objeto como é em 
s1 nada se sabe : donde é ainda Ceticismo . Se, por exemplo, ao 
vermos cair um corpo, o fato mesmo da sua queda fôsse também 
êle uma "mera aparência" dependente de condições subjetivas, e não 
uma realidade em si, referida pela vista, nenhuma realidade seria 
conhecida, e por conseguinte tudo seria pura Uusão. 

I•I - Como lato, o Rlelativismo universal: � impossível. 

108 . :S: impossivel que um homem esteja realmente no 
estado de relativismo universal, i. é, que tenha somente conhe
cimentos relativos. :S: evidente : 

- 1 )  pela existéncüz de verclacles absolutas necessàrta
mente conhecidas : 

a) Nenhum homem pode deixar de ter conhecimento 
certo e absoluto da própria existência (n. 35a, c) , da capacidade 
da sua intellgência para chegar à certeza (n. 36) 1 dos primei
ros principios (ns. 35a, cl; 104) . 

b) Quanto ao conteúdo do conhecimento (quoad icl quocl 
cognoscttur) , na.o há elemento " relativizador" em nenhum dos 
três atos da inteligência: a abstração universallzadora do con
ceito (ns. 71 e 72) ,  o juizo (n. 96) ,  os raciocínios (ns. 97 e 99) ; 
nem no conhecimento sensível imediato da existência dos corpos 
(ns. 78 e 79) ,  da quantidade e de seus derivados (n. 80) .  

Logo é só ilusoriamente que alguém julga ser relativista 
universal ; na realidade, êle possui numerosissimos conheci-
mentos absolutos. 

· 

- 2) pela análise do conhecimento relativo : 
Assim como o ato da dúvida não se pode dar sem o 

conhecimento de várias certezas especulativas (n. 38) 1 assim 
também o conhecimento relativo pressupõe necessàrlamente 
muitos conhecimentos absolutos : as noções de conhecimentos 
absoluto e relativo, a diferença entre êles, o critério para dife
renciá-los, o conhecimento absoluto do nosso tipo Intelectual, 
ou da nossa constituição pslqulca, ou da bondade e ut111dade 
de um fim ... : 
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"quem julga ser o nosso conhecimento todo dependente do 
"tipo Intelectual", afirma lmpllcltamente que percebeu esta depen
dência e que, por conseguinte, a conheceu de um modo absoluto . . .  ", 
"quem d1z ser a verdade uma função da nossa constituição psfqulca 
(pstculugrstdu) ,  tmJ ifiiplicltãDíentê que conheceu esta nossa consti
tuição e, por conseguinte, excluiu do relativismo a pslcologla . Da 
mesma forma, quem faz a verdade dependente de um flm a alcançar 
(pragmatismo) , supõe conhecido um determinado flm como bom e 
desejável, 1. é, supõe a verdade absoluta da doutrina acêrca do 
bem" . (111) 

111 - Como doutrina, o Relativismo universal fneluf 
contradlçio. 

109 . O Relativismo universal nfi.o pode apresentar-se como 

doutrina sem contradizer-se, pois: 

1) - Quem apresenta o Relativismo universal como dou

trina, afirma que todo o nosso conhecimento (toda a nossa 

�erdade) é relativo, dependente quer do nosso tipo intelectual, 

quer da nossa constituiçlio pslquica, quer da bondade e utm

dade de algum flm; e entende dizer que esta afirmação corres

ponde à. realidade, 1. é, pretende ter alcançado o nosso conhe

cimento não como nos aparece, mas na sua natureza como é 

em si-mesmo, e ter visto que é realmente relativo. 

Mas um conhecimento que corresponde à. realidade tal 

como ela é em si mesma, é um conhecimento absoluto. 
Logo afirmar o Relativismo universal como doutrina 

equivale a dizer: tenho um conhectmento absoluto de que todo 
conhectmento é relatwo: o que é contradição evidente. 

se nll.o entendesse dizer que a sua afirmação corres

ponde à. realidade, nf.o apresentaria mais o Relativismo como 

teoria racional, mas como afirmaçll.o sem base na realldade, 

e por isso seria uma afirmação caprichosa acêrca de um objeto 

�esconhecido e portanto totalmente destituída de valor. 

2) - Estabelecendo que nio podemos ter uma norma 

objettva adequada para distinguir uma aflrmaçl\o absoluta

atente verdadeira de uma afirmação falsa, e fazendo depender 

) conteúdo do conhecimento do nosso processo cognitivo subje

�lvo, o Relativismo lOgicamente deve atribuir o mesmo valor 
z todas as aflrmaçiJes. Com efeito: 

(111) DE VRIEB, Critica, ns. 104 e 108. (Citado em MOBAKDIRJ, p. '19> . 
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a) ou esta dependência é por si suficiente para cons

tituir a verdade do conhecimento, ou não. 

se é suficiente. como segundo o Relativismo ela se da. 

uecesst\tlamente em todo cozzlteehneztto, q1:2alquer eonheeimenttJ 
será com Igual direito verdadeiro; 

se não é suficiente, como segundo o Relativismo não 
b4 outra norma à qual o nosso conhecimento se possa con
formar. nenhum conhecimento poderá. ser verdadeiro, todos 
sera.o falsos. 

E assim, ou todas as afirmações serão \t'erdadeiras, ou 
todas serão falsas. Nos dois casos é a negação do principio 
de contradição: duas contraditórias seriam simultâneamente 
ambas verdadeiras ou ambas falsas. 

b) Além disso, se todas as afirmações têm o mesmo 
valor, afirmar uma opinião individual seria o mesmo que 
negá.-la, propor uma teoria seria o mesmo que propor a sua 
contraditória. Ora isso seria a destruiç!o de todo conhecimento 
individual (pois seria tirar-lhe toda signiflcaç!!.o determinada, 
como vimos no n. 103 ) ,  e tornaria imposslvel qualquer sistema 
fllosófico determinado, também o Relativismo. Logo o Relati
vismo não pode afirmar-se sem juntamente negar-se, como já 
notava argutamente ARISTÓTELES: 

"Quem afirma ser tudo verdadeiro, faz com que a opinião 
contrária à sua seja também verdadeira; mas esta opinião 
contrária afirma que a sua n!!.o é verdadeira; logo quem afirma 
ser tudo verdadeiro, afirma que esta sua opint!!.o n!!.o é verda
deira, e assim destrói a própria opinião. Semelhantemente é 
evidente que quem diz ser tudo falso, diz também que êle próprio 
(afirmando isso) diz o falso." (No IV Metaph., lect. 7.) 

Objeç8.o. - Mas  não poderia o nosso conhecimento ser, nem 
absolutamente verdadeiro nem absolutamente falso, mas verossimi
lhante ? 

RESPOSTA . - Pode, sim, um conhecimento ser reconhecido como 
verossimllhante, se houver algum conhecimento certo absoluto, que 
sirva de norma objetiva, em cuja comparação se possa reconhecer 
o que se aproxima mais ou menos da verdade; mas se, como quer 
o Relativismo, não existe nenhuma verdade absoluta, nenhuma nor
ma objetiva, é imposslvel reconhecer o verossimUhante . Como reco
nhecer o que é parecido com a verdade (verossimllhante) ,  se não 
se sabe qual é a verdade ? 

110 . COROLARIOS. - I. Logo a verctade, à qual está natu
ralmente orctenacta a nossa 1nteltg�ncia, é a verctacle a b s o -

l u t a, 1. ê, a verdade que tem por norma o objeto na sua 
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t·ealldade e não condições nossas subjetivas. Por Isso, é criti

camente evidente que a definição da verdade: adrequatio tntel

Zectus ad rem, significa a conformidade da inteligência com a 
realtdpde como elo 4 er'stente em s« mesma (prtmetra stentft-
cação, n. 106) , como estabelece o Realismo moderado. 

II. Logo é posstveZ que a realidade do objeto seja conhe
cida por muttos indivtduos do mesmo mocto, pois as leis objetivas 
que regem os seres não mudam pelo fato de serem conheci
das por êste ou aquêle individuo. Donde é posstvel a ct6ncia 
c o m u m. 

m. Esta ciência comum, sujeita a continuo progresso, 
nas suas ulteriores evoluções, poderá, sim, corrigir hipóteses 
nAo ainda bem verificadas, ou mesmo abandoná-las se uma 
pesquisa mais acurada as demonstrar falsas; nunca porém 
poderá contradizer os prtnctptos realmente evidentes e as con
cZus6es presentes Zegtttma e evidentemente conexas com 6les. 

"Qualquer verdade que a razão humana por meio de uma pes
quisa sincera fôr capaz de descobrir, não poderá jamais estar em 
contraste com uma verdade Já anteriormente demonstrada; porque 
Deus, suma Verdade, criou e rege o intelecto humano não para que 
às verdades já. adquiridas êle contraponha cada dia outras novas, 
mas para que removendo os erros que eventualmente se forem in
troduzindo, acrescente verdade a verdade, na mesma ordem e com 
a mesma harmonia com a qual vemos constituida a natureza das 
coisas criadas, onde a Inteligência humana vai haurir a verdade" . 
(112) 

(112) Pro xn, Enc. Humant Generls, edlç. das "Vozes" n.o 29. E em 
partgrafos precedentes (ibtã., ns. 14, 16 e 16) , Pio XII JA. condenara a 
apllcaçlo dêete relativismo il.s verdades definidas pela Igreja (.Relatiflfsmo 
dogm4ttco) : "seria reduzir o dogma � condlçl.o de cana agitada pelo vento". 

Uma das várias correntes relativistas apontadas na Encicllca. é o 
HISTORICISMO falso "que se atém sõmente aos aconteclmentos da vida 
humana E' subverte os fundamentos de toda e qualquer verdade ou lei 
absoluta, seja no campo filosófico, seja. no dos dogmas do cristianismo" 
<tbid., n.0 'l) . 

Mais do que uma teoria, o Hlstorlclsmo é uma. mentalidade con
temporânea que conseguiu Infiltrar-se em numerosos e variados sistemas, 
conservando porém como principio funda.mental a evoluçio da história. 
num sentido sempre progressivo pa.ra a forma.çl.o de novos tipos de clvl
llzaçll.o, dornlna.do ca.da um por Ideologias diversas das doa tipos pre

cedentes. 
Esta.s ldeologla.s, acêrca do mundo, da cultura., da rellg1Ao, da arte . . .  

slo meros "reflexos históricos", I. é, frutos de umas condições e clrcuns
tâncla.s transltórle.s, existentes num determinado momento da evoluçl.o 
histórica.; por Isso devem ser aba.ndonada.s como detritos velhos, deposi
tados nas ma.rgens pelo rlo caudaloso da. história ao criar condições e 



161 

111. OBJEÇ(JES.  - I . Se a nossa lntellgêncla atingisse a ver
d&de absoluta, não se deveriam dar tantas divergências de opiniões 
e tantos etros, como vemos dar-se de fato acêrca de qualquer assun
to- Logo não atingimos a verdade absoluta 

RESPOSTA . - 1 )  Se a nossa intellgêncla atingisse a verdade 
absoluta sempre de um modo fnfaUvel acêrca de tudo, concedo que 
não se poderiam dar divergências e erros: mas se a nossa lntellgêncla 
nio ·é lnfallvel acêrca de tudo, serão posslvels divergências : reats, 
nas afirmações que não são Imediatamente evidentes, pois pode In
troduzir-se Inadvertidamente o êrro no processo demonstrativo: -
não reais, mas só tlusórtas e de palavras, nas afirmações Imediata
mente evidentes, como vimos, por ex . ,  acêrca dos primeiros prlncl
plos, que ao serem negados explicitamente com a boca, são de fato 
aflnnados Implicitamente pela mente <n.O 103) . 

2) De resto, a objeção se destrói a si mesma, pois ela pres
supõe necessàrlamente o conhecimento de muitas verdades absolu
tas, e em primeiro lugar, do fato mesmo das divergências e dos erros, 
fato cujo conhecimento por sua vez pressupõe conhecidas várias 
verdades absolutas, como sejam a noção de êrro, a distinção entre 
verdade e êrro, o critério para esta distinção, os primeiros prlnclplos, 
a capacidade da mente para Inferir conclusões legitimas . . .  Donde 
a objeção é puramente llusórla . 

3) Quanto ao fato mesmo das discrepâncias e dos erros : 
a> não deve ser exagerado : há multas aflnnações, quer de 

ordem experimental quer de ordem especulatlva, em que todos os 
homens concordam sempre; - b) êle manifesta a ordenação es
senctal da nossa mente para a verdade absoluta, pois se o relati
vismo fôsse o estado nosso co-natural, cada um deveria descansar 
na sua relatividade, nem haveria posslbllidade para discussões . Dis
cute-se enquanto se presume ser posslvel discernir uma opinião mais 

civlllzn\'.ôes novas para a humanidade. De modo que, boas e verdadeiras 
numa época. tomam-se mâa e falsaa na época seguinte : dal a relatividade 
absoluta do bem e do verdadeiro, que é Ullada para Justi1Jcar, do ponto 
de vista lógico c moral, todas RB aberrações históricas. 

Desta mentalidade se aproveitam os fautores do comunismo com a 
doutrina hllrtoriclsta de K. MAllx, o materialismo dialético, para o qual 
as Ideologias são criações da classe dominante em função principalmente 
dR8 condições econômicas. que se vAo sucedendo segundo as leis da dialé
tica hegellana. <Cfr. O. A. WBTTER, B. J., Il matertalinno dialético sovU
tfco, Roma, Elnl\udi, 1948, pp. 60-67) . 

Nem estlo Imunes desta mentaltdade hlstorlclsta alguns ambientes 
católicos, que quereriam apllcá.-la aos dogmas revelados por Deus e ensi
nados pela Igreja, propondo mudanças nas fónnulas dogmttlcas (Enc. 
n.• 14) ; ou que julgam dever-se modificar posições expllcttamente deter
minadas pela Igreja, para adapté.-11\8 a novos conceitos opostos e ao mo
mento atual do progresso da clvWzaçã.o, romo por ex., acêrcn das relaçlles 
do Estado com a IgrejR, ns quais, se�ndo êles, deveriam agora ter um 
caráter aconfesaional. Cfr. ClvUt4 Cattollca, quad. 2433, 3-Xl-líl, pp. 2&3-263. 
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aceit&vel, e esta presunção só é posslvel enquanto temos certeza de 
alguma verdade absoluta, admlsslvel por todos e que possa servir 
de critério para êste discernimento; - c) muitos fllósofos, não todos, 
chegaram, é verdade, a conclusões absurdas; isso porém não foi 
JM &et telattvo todo o nosso cófiheeiDiento, mas por têrem coloca
do no lnlcio do seu sistema um pnncfpfo ao menos em parte errado, 
do qual lógica e slstemàtlcamente deduziram suas conclusões fal
sas; - d) donde do fato das divergências e dos erros devemos con
cluir : .que a nossa verdade é absoluta, mas imperfeita; que se deve 
ter o máximo cuidado no assentar os fundamentos de um sistema, 
porque "parvus error tn prtncfpto magnus est in fine" (8 . ToMAs, 
De Ente et Essentta) ; que a ciência é possivel, embora não raras 
vêzes dlficll, e por isso a obscuridade e incerteza de algumas con
clusões mais remotas não infirma a evidência e certeza dos prin
cfpios e das conclusões evidentes, mas é sinal da limitação da nossa 
lntellgêncla que não chega sempre, nem logo, à plena evidência 
acêrca de tudo, e que por conseguinte está sujeita a continuo pro
gresso . (113) 

II. Mas não se pode negar que o nosso conhecimento depende 
das nossas condições psicológicas, e que conhecedores especifica
mente diversos não podem ter o mesmo conhecimento . Logo todo 
conhecimento é relativo à natureza e às condições subjetivas do 
conhecedor. 

REsPq,&TA . - De fato, não se pode negar (e o Realismo mode
rado não o nega) que, quanto ao processo como é adqutndo o conhe
cimento (quoad modum quo cognoscltur) ,  haja relação de depen
dência com a natureza e as disposições do conhecedor; que também 
a profundidade e a perfeição com que o objeto é conhecido sejam 
proporcionadas ao vigor e desenvolvimento de cada Inteligência . 
Mas disso não se segue que também o que é conhecido (quoad td 
quod cognoscltur) seja mera aparência subjetiva e não uma realida
de atingida como ela é em si mesma, com maior ou menor perfei
ção . (Cfr. ns. 88-72) Donde não se segue que a verdade mesma seja 
relativa no sentido subjetivo que lhe dá o Relativismo . 

O têrmo segundo o qual deve ser avaliado o valor das nossas 
afirmações é a realidade mesma do objeto . Quando entre o que 
afirmamos desta realidade e o que ela é em s1 mesma houver con
formidade, haverá verdade; e verdade absoluta, porque permanece 
a mesma, quaisquer que tenham sido as condições e o processo com 
os quais chegamos a esta conformidade . 

Nem se requer para ser verdadeiro, que um conhecimento con
tenha tudo o que o objeto é na sua realidade : se disser de Paulo, 
fllósoto, músico e médico, que êle é músico, digo uma verdade, em
bora nada saiba talvez da sua ciência fllosóflca e médica. Verdadeiro 
é também o conhecimento que um aluno tem de uma fórmula, 
embora não tão perfeito quanto o do professor que desta fórmula 
conhece as numerosas aplicações . 

(113) Cfr. MORAmlllll, fbfd. pp. 80-82, 
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"Assim como hé. Infinitas lntellgênclas posslvels, mais per
feitas umas que as outras, até a suma inteligência que é Deus, assim 
tiLmbém hé. Infinitos graus de perfeição no conhecimento VP.rda
dek'e. Hé. e eea�eelllleRte eeiRpretRRl\'e1 eu Rãe aeiRpretRIIP'8i m. 
tultlvo, ou abstrativo; próprio e quldltatlvo, ou Impróprio e analógico. 
As espécies lntellgivels podem representar o objeto de vé.rlos modos; 
a luz intelectual (Intelecto agente> pode ser mais ou menos Intensa; 
e também mais ou menos atenta, a consideração dos elementos do 
objeto, dos fatos apresentados pela experiência, dos efeitos em rela
ção às suas causas . . .  

"Pode portanto ser chamado perfeito para o homem um co
nhecimento da verdade que seria lmperfeltisslmo para um anjo, 
oomo se chama grande para uma criança, uma ciência de que se 
havia de envergonhar um douto fllósofo . Mas, por favor, não queira 
inferir que tudo o que de verdadeiro puder conseguir uma criança 
não seja igualmente verdade para o fllósofo . Não conclua que n 
verdade mesma se deva dizer relativa às vârlas lntellgênclas, ou às 
suas vârlas condições . Pois, a adequação que constitui a natureza 
da verdade não admite graus, porque consiste nisso : que a forma 
(qualidade) expressa pelo predicado convém de fato ao sujeito real, 
como o afirma a lntellgêncla . E esta adequação ou existe ou não 
existe . Donde o juizo ou é absolutamente verdadeiro, ou é absolu
tamente falso" (114) . 

ARTIGO 8EGtrNDO 

DO ANTI-INTELECTUALISMO 

112 . A MENTALIDADE ANTI-INTELECTUALISTA .- A critica 
fundamental que se pode fazer às filosofias de tipo idealista, é que 
permanecem estranhas à realidade concreta, às exigências profun
das do Individuo de corpo e alma que vive e sofre htc et nunc . 
O mundo que descrevem, não é o mundo real atingido por um 
contacto direto e pessoal, mas uma projeção de construções Ideais 
a partir de um principio abstrato pôsto a priort, sem base na rea
lidade e em função do qual tudo depois é avallado . 

Num tempo de crise univ�rsal como o nosso século, em que 
caté.strofes mundiais lançaram os homens de cheio em melo a 
dificuldades de toda espécie, era lnevltâvel que sistemas, como o 
ldeallsmo onde a realidade toda é reduzida a pensamento abstrato, 
ou como o positivismo mecanicista onde tudo é regido por lnexo
ré.vel determinismo sacriflcando os valores maiores e especlflcos da 
vida humana, aparecessem Inaptos e em contradição flagrante com 
a vida real . 

(114) BILLoT, De Sacra TTGdltfone, Roma., 1922, p. 98. 



O pensamento, a quem fôra entregue a funçã.o ditatorial de 
"construir" a ordem toda do ser; a ciência experimental positiva, que 
prometera, com o dominlo sôbre a natureza, uma era de fellcldade 
terrena numa sociedade têcnicamente organizada; o racionalismo 
hegeuano, que nada cre melhor teve para Oferecer do que um pan
logtsmo absoluto, onde o pensamento devora o ser e Julga fornecer 
a chave de uma expllcação universal : tudo Isso fracassou diante 
dos fatos . 

Dal uma onda de desconfiança e de desllusão, uma ânsia de 
submeter êstes sistemas a um crivo mala rigoroso e ao perceber-lhes 
a esterUidade, um quase desespêro perante as especulações da Inte
ligência, uma tendência em substituir a razão por normas prâtlcas, 
"alóglcas", "arraclonals", Indo buscar o critério da verdade, não mais 
na evidência racional, mas na psicologia vital do homem, nas suas 
tiridênclas, nos seus sentimentos, na utilidade e no sucesso para 
a vida pré.tica . 

A fllosofla foi reduzida à vida, à atividade . Jé. não é um 
conjunto articulado de conceitos e prlncfplos objetivos, porque a 
realldade foi proclamada "Irracional", "asslstemâtica", I. é, lmpos
slvel de ser captada, expllcada e reduzida a sistemas ou "moldes" 
universais pela razão . Renovam-se ho.le as fobias e os Insultos de 
Lutero contra a nossa razão, "a prostituta do diabo", "a fera que, 
enquanto não fôr morta, não deixa o homem viver" . A Lógica 6 
considerada lnlmiga da vida . 

"Não a lógica, não a razão, não o pensamento, mas se exalta 
tudo o que hâ de obscuro e de lndeflnldo na passlonalidade humana, 
a fôrça Irracional da vida, a lrreslstlbutdade e a frescura do Ins
tinto, dos sentimentos, dos Impulsos . O primado cabe à llbido da 
vida animal, sexual ou não sexual; cabe ao sangue, à raça, à des
truição, à luta, à orgia, ao Imprevisto, ao risco, à barbarla . Os 
valores racionais são ridicularizados . . . A realidade é vida e a vida 
é dominada pela lei do absurdo" . (115) 

Como jâ freqüentes vêzes na história do pensamento humano, 
tatnbém agora nesta reação verificou-se a lei das oscilações pendu
lares, que leva de um extremo a outro oposto . Da falsidade de 
filosofias e sistemas particulares passou a reação à negação de toda 
filosofia e de todo sistema; de erros em alguns conceitos e afir
mações passou à negação do valor especulativo de todo e qualquer 
conceito e principio universal . A desconfiahça, a desilusão esten
deu-se à Inteligência mesma na sua aptidão para formular conceitos 
e verdades objetivas universais, no seu poder de deduzir conclusões 
legitimas . 

De um ser que se julgava Deus, com uma razão Infinita e 
capaz por sl mesma de tudo compreender e de tudo explicar no 
universo, passou a reação para um ser cujo conhecimento, sem valor 
na ordem especulatlva Intelectual, se reduz a sentimentos, associa-

1 1 161 MoNa. OI.oiATI, I Fond4mentt clella Filosofia classlca, Vlta e 
Penalero, MUIUlo, · 191i0, p: 17 .• 
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;�6és, emoçÕes, utllldades, mais ou menos como acontece num simples 

.áhtmal. EIB a mentalidade antl-lntelectuallsta, que fol grBBSando 

· em muitos esplrltos da velha Europa desde algumii.S décadas e flcou 

Maovlleda pelgp barrares da &PIJ'"da �:nerra mnnd1pl 
Pobre do homem I De "roseau pensant" flcou somente "roseau", 

"Jeté-lê." no melo das angústias desta vida, entregue às suas "opções" 

com as quais deve "realJzar-se", sem ter uma norma racional segura. 

seria desesperador e o foi de fato para alguns Jovens . Alnda bem 

que a racionalidade lóglca não é o forte do Antl-lntelectuaJiqmo e 

aue nlo 11e leva ll!:eralmente a prática dêstes prlncipios até suas 
'61tlmas conseqüências. 

Tal é o triste resultado do desprêzo, da imorA.ncia e do aban
dono da ftl011offa perene, a única que. harmonizando o pensam,.nto 
com a experiência e a esneculação com a vida prática, podia dar 
uma norma humana equ11lbrada . 

Prlncfplo fundamental do Antl-lnteleetuallsmo : 

1 13. "O conhecimento Intelectual, que procede por conceitos 
e. prlnclpios universais e erige sistemas por meio de raciocfnios, 
é insuficiente e especulattvamente destUutdo de valor, por ser 
Incapaz de nos fazer conhecer a realidade concreta, a qual só 
pode ser atingida por uma experiência vital de ordem alógtca 
(= extr�-intelectual) . " 

Donde, segundo o anti-Intelectualismo, atingimos, sim, 
o ser real concreto, nA.o porém com evidência de ordem Inte
lectual e racional, mas por uma posse consciente alcançada 
com um elemento "alógico", que substitui a intellgência e 
seus conceitos abstratos universais, porque : 

1) A realidade é org4nica, 1. é, qualquer parte dela, 
qualquer momento real, estA em relaç.lio essencial com todo 
o universo : a realidade é pois unidade. - Pelo contra.rto, o 
conceito Intelectual, abstraindo destas relações, quebra esta 
unidade, fragmenta a realidade (le morcelage de Bnasol'f) em 
particulas absolutas e Independentes umas das outras. 

2) A realidade é inclivtdualfdade, 1. é, tudo o que é real 
é lndlvtduo. mas um Individuo rico da Infinidade de suas carac
terfstlcas particulares ; por isso não há. dois seres reais Iguais. 
- Pelo contrário, o conceito universal, prescindindo destas 
caracterfstlcas para conservar somente um como " molde " geral 
c· único, empobrece a realldade esvaziando-a do seu conteúdo 
e apresentando unicamente um contOrno mal definido. 

3) A realldade é din4mica, I. é, é mudança continua, 
é sempre nova, é vida, é evoluçlio perene. - Pelo contrârio, 
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c. conceito, prescindindo do tempo e da sucessio, · é  fixidez, é 

lmobllldade estática, é morte, é fOlha sêca conservada num 

herbârlo. 

Ets putqae a ativtdllíl:lé mteteetaal, com sel1'8 eofteelMMI e 
juizos universais, nio pode colhêr e conhecer o ser real con

creto "genulno", como é em si mesmo, e por conseguinte nem 

ter valor de ordem especulatlva, mas, quando muito, sOmente 

um cárâter prâtlco e utlllté.rio. 

114 . o elemento emotivo e alógtco, apresentado como subs
tituto da atividade Intelectual, é diferente para cada corrente 
anti-In telectuallsta: 

a) jâ para o .Ractonalismo exagerado de DESCARTES, 

L!:Iamz . . .• era a utéla �nata, recebida passivamente ; 

b) para o Emptrtsmo e o Positivismo, é a imagem 

dos tatos ; 

c) para o Imanentlsmo, Sensismo, Modernismo, princi

palmente no campo religioso, é a e:cperMncta interna, o senti

mento religioso, a conscMncta (lntuiçio do coraçio) do contacto 
direto, pessoal e permanente com o divino; 

d) para o Pragmatlsmo de W. JAMES, TYRREL, LoisY, 

BLONDBL, é a uttltdade, a vida, a praxe, a açao; 

e) para o Intutctonfsmo de BERGSON, é a tntuiçélo, espé

cie de Instinto consciente extra e supra intelectual . 

Conforme o Kantismo e o Positivismo, doutrinas em voga 
durante a formação de Bergson, a verdade certa e infalivel é mono
pólio das ciências experimentais e não pode ir além do mundo dos 
fenômenos, Isto é, do relativo; qualquer metatisica intelectual é 
uma Uusão . Foi também a persuasão de BERGSON. Seguindo porém 
a tendência profunda da nossa natureza que nos leva a buscar a 
razão última das coisas, sentiu que o absoluto não podia ficar assim 
inaccessfvel . Procurando-o debaixo dos fenômenos, julgou tê-lo 
encontrado no movtmento, na duraçllo, na vtda, na consctêncta : 
quatro palavras que designam a única realidade absoluta, le Deve
ntr pur, objeto da filosofia. 

Vendo a incapacidade das ciências fistco-matemátlcas para 
atingir esta realidade, considerou BERosoN esta Impotência como 
essencial a toda e qualquer atividade Intelectual abstrativa .  

Por "Inteligência", d e  acôrdo com a nomenclatura d a  psico
logia experimental moderna, entende todas as atividades de conhe
cimento, Incluindo : a sensaçllo dos sentldos externos, a percepçã!J 
consciente, as ciências fisico-ma�mé.tl.cas (com suas noções, defini-
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ções, leis, raciocfnJos e teorias) , os conhec!mentos gerats (do bom 

senso, dos dogmas rellgiosos, dos tratados de fUosofla) . 

Segundo BERosoN, pelas sensações entramos em contacto com 

a realldasJe. yiyendo de algum modo a sua yida: mas estas y!sões 
aAo logo recortadas, associadas e organizadas, conforme as necessi

dades da ação, pelas percepções conscientes . Esta primeira defor

mação da realidade é ainda aumentada pelo conhecimento intelec

tual abstrato com seus conceitos precisos, bem delimitados, ft.xos, 

Inertes, por meto dos quais a razão, movida pela sua necessidade de 

unidade, estabelece uma ordem na confusão dos fatos experimen

tados . Porém, êste conhecimento, que é atividade vital do esplrlto 

e não pura recepção, não se pode obter sem amoldar, assimilar, e 

portanto modificar os dados primitivos : é a relatividade essencial 

a toda a nossa atividade Intelectual . 
Por Isso, a intellgência não atinge a realidade absoluta, le 

Devenir pur, objeto da fUosofla . Para fUosofar, é pois necessé.rio 
outra faculdade diversa da Inteligência e livre do e:;quematlsmo dos 
conceitos (dai o Antt-tntelectualtsmo) .  

:d: a Intutçlio : com esta palavra é indicada a faculdade e 
Juntamente o seu processo de conhecer e o método fllosóflco (ln
tutctontsmo > • 

Seu principio fundamental (l. é, a primeira Intuição fun
damental) é precisamente a afirmação de que a realidade é Deve
ntr pur, cuJas propriedades essenciais são a continuidade simples e 
Jndivlsivel e a fluidez movediça . 

São precisamente estas propriedades, que tornam a realidade 
lnaccesslvel à atividade Intelectual, a qual procede por conceitos cujo 
conteúdo possui uma determinação precisa, diferente para cada con
ceito, e uma establlldade fixa. Por Isso, os conceitos Intelectuais 
apllcados ao real Introduzem nêle artificialmente uma fragmentação 
(le morcelage) da sua continuidade e uma soltãtttcaçlio da sua flui
dez, que seria a crlstaltzação do Deventr . Dal a lmpossibUldade para 
os conceitos de nos dar a conhecer a realidade como ela é em si
mesma, e par conseguinte a sua falta de valor absoluto e especulativo. 

Mas estas mesmas caracterfsticas dos conceitos, se são um 
lmpecllho para o valor especulativo, tornam contudo a Inteligência 
aptlsslma para a ação, amoldando-a conaturalmente d matéria, 
cujas propriedades são precisamente a extensão divisivel em partes 
determinadas e a Inércia estável e morta . Por Isso, a atividade Inte
lectual tem um precioso valor prático : sua flnalldade consiste, não 
em nos fazer conhecer a essência da matéria, mas em dominá-la e 
vencer o obsté.culo que ela opõe ao impulso vtta.l (l'Elan vtta.l> . 

A tntufçt!o, pelo contrário, sendo uma cotnctã�ncta, uma espé
cie de fusão, entre o conhecedor e o conhecido, transporta-nos sem 
Intermediário, no Interior mesmo da realidade, e nO-la faz conhe
cer em si-mesma, no seu caráter absoluto, na sua plenitude, cap
tando-a na sua simpllcidade lndlvlslvel, a qual porém contém Indis
tintamente todos os aspectos que os conceitos distinguem : "on 
appelle tntultlon, cette espêce de sympathle lntellectuelle par laquelle 
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on se transporte à l'lntérleur d'un objet Cle Devenlr purl pour 
coinclder avec ce qu'll a d'unlque et par conaéquent d'lnexprlma
ble" . (116) 

:1: uma espécie de tnstfnto. que pelo efeito da eyolucão unt-
versa! se tõmou "desinteressado", consciente de s1 mesmo, capaz de 
refletir sôbre seu obJeto. 

A Intuição da consciência nos revela o próprio eu como uma 
duração heterogênea, livre, espiritual: a Intuição do universo nos 
man1te11ta o Devenfr pur sob forma de Impulso vital <Elan vftall ; 
a lnt.nlcão mlstlca nos faz coincidir .com Deus que é amor pessoal 
e criador. 

Porém. êste modo de conhecer, não nos é mais natural, e por 
Isso exige um esfôrço "doloroso" para nos despo1ar do h�blto de 
pensar por conceitos, afim de coincidir com a vida, que é ação e 
querer. Donde a Intuição é :· "la faculté de volr, lmmanente à la 
faculté d'agtr, qui JaUUt en quelque sorte de la torslon du voulolr 
sur lul-même". 

Apesar de ser a Intuição uma coincidência com o Devenlr 
slmpiPs, afirma rontudo BnosoN que o no!ISo conhecimento do real 
é limitado e 11uJelto a progresso, que cada Intuição é fragmentáTla .  
Por Isso aponta o método do "recou'Dement" <retalho) , no q u a 1 
numerosos filósofos, chegando-se ao real por v�rlos lados, podem 
confirmar-se e completar-se mutuamente, comunicando-se os seus 
resultados por mt"lo dE" conceitos maleávels, de metãforas, de Ima
gens concretl'o, que co:'!'Ham a rigidez dos têrmos abstratos . (117) 

n 16) �culpa-se Dergson de nlo dar da sua "lntulçlo" senlo 
dPscrlções �·tlsrRB, slmb61lt:'all, metaf6rlcRB, porque, nlo sendo ela de ordem 
lntE!lPCtual. nAo é- "c,nc·�ltualb:é.vel" 1. é, nAo é- exprimível em conceitos 

�vldos e f'XAII)s. ·- crr amLd Fol.TON SREEN, obra cft., pn. 12-20, multas 
cltaQ6PII de RI!TP.:son l' de outros autores contra o valor objetivo e especula
tivo doa conceitos. 

(Jl'J) crr. TtnNNARD, Précf/J d.'Hfltolre d6 lG PhUOM)JJhfe, De8clée, 
1846, pp. 902 e segs. 

DAsenvolvldo em vé.rlaa· obras, CRda uma trazendo um· Dnportante 
J)l'Oin'eiiiiO no sistema urssafs ''" le' donrnfes fmmédfatu de· la comcfmee 
(1889) , MntMre et m�m.ofr., <1898) , L'EtJolutfon créatrlce C1907) , Lu Uw: 
sourr.es de la mornle et d6 la relfgfon (1932) , o INTUICIONISMO 6. geral
mente reconhecido como o 'dltlmo grande esfOrço da fUoaofla moderna para 
arll!'lr uma !:i�ncla metarfBlca da realidade abROluta. Exerceu e· exerce 
1,1-lnda [!Tande tnfiuênciR no pensamento filosófico da nossa época. Embora 
trouxeHSe preciosa contrlbulça\o para a llquidRçio definitiva do 8.880Cla
clonlsrr.o. do matl!rlallsmo e determinismo mecanicista, o resultado real, 
como notR MARITAIN ao dlstlngulr dois bergsonlsmoa , nlo corre��pondeu 
il. lntençl.o do autor. Exposto num eatUo brllhante, onde descrtçOes e 
metl\foras substJtuem as definições claras e exatas e encobrem, quanto 
poii'J{vel, a demarcaçAo nltlda enf:rEo o rim e o nao, o Intuicionismo prea
tou-se a lntprpretaçlíes contraditórias. Numerosos pensadores, como DmoVJI, 
FARGBS, JOJ.IVET, MARJTAIN, 0LOIATI, I'Em:DO, RoLAND·G088ELDf, Dz RVOQIIIIO, 
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·ato· também antl-lntelectuallstas as vé.rtas corre�tes fllo
sóficas compreendidas sob o nome de Extstenctaltsmo. Delas 
trataremos Infra, n. 128. 

contra eoaos estes Anti-ihtetectualismos, evttanao-Ihes 
o8 exageros extremistas, o INTELECTUALISMO MODERADO 
e"stabelece a seguinte tese: 

TESE VII. - O Anti-Intelectualismo, reduzivel ao 
Relativismo universal, como fato é impossível; como- doutrina 
tnclul contradição; e os substitutos dos conceitos universais 
que . ele apresenta são inaptos e desnecessários. 

I Parte. - O Anti-Intelectualismo é redllzfvel ao RelaU
vtsmo universal. 

115 . O Anti-Intelectualismo, quando radical e universal, 
nega o valor obj etivo de todo e qualquer conceito Intelectual 
esté.vel e universal acêrca das essências dos seres, como também 
o valor da razão discursiva, para aceitar sOmente a experiência 
concreta que é Instável e Individual. 

Ora, como afirmam os mesmos anti-lntelectuallstas, o 
que· é· assim Instável e fluente nA.o se repete duas vêzes do 
mesmo· modo, donde nA.o há duas experiências concretas per
feitamente Iguais, em circunstâncias perfeitamente kiêntlcas ; 
o que é próprio de um individuo nA.o pode aplicar-se a outro, 
gols nA.o há dois lndlvlduos perfeitamente Iguais. 

Logo o nosso conhecimento nA.o poderia ter valor objetivo 
comum, l. é,. valor absoluto; mas seria necessàrlamente relativo 
� um dnlco individuo e num Instante dnlco da. sua existência: 
o que é precisamente o Relativismo universal, refutado na tese 
I?recedente como impossivel e contraditório. 

lf: também evidente que, com tais conhecimentos Instáveis 
e 1ildlv1duais, é lmposslvel estabelecer acêrca da realidade 
uma teoria estd.vez com untdade de prtnctptos e caractérlstlcas 
próprias permanentes. Sem conceitos e juizos universais, sem 
o uso de raclocinlos válidos, todo o nosso conhecimento se 
redü.zlrl'a a uma pluralidade de experiências puramente Indi
viduais, sem nexo entre elas ; seriam experimentadas com uma 
consciência puramente senslvel e espontânea, nem seria pos
sfvel · a sua constatação e descriçA.o, como logo veremos. 

Bl:llTII.I.ARall!l, DE Tol'IQVf:Dzc, ZARAattETA, etc., consagraram-lhe v6.rtaa abras. 
Otr. a ampla bibliografia citada: por D. MARrms S.J., em Ber(ftltm, Porto, 19411. 
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116 . O Anti-Intelectualismo como tato seria o estado psico
lógico de alguém que constatasse e descreyeSf!e os fatos concre
tos tais como se apresentam imediatamente na sua experiência, 
sem para isso Jazer uso nem de conceitos e juizos intelectuais 
universais percebidos como especulativamente verdadeiros, nem 
de racioclnlos vá.lldos. - Um tal estado psicológico é impos
slvel, pois : 

a) Na experiência externa, na qual temos consciência 
cl� sentir muitos dados senslvels, e na experiência interna, na 
qual temos consciência ele experimentar os nossos atos e esta
dos Internos e a nossa própria existência, percebemos com toda 
a evidência que estamos formulando, acêrca dêstes dados e 
dêstes atos e estados, j uizos absolutamente certos : por ex., 
que êstes sensiveis se impOem a nós, que nos resistem ou nos 
atraem, que existimos, que estamos em tal situac;A.o, que que
remos sair dela . . .  Quem podera. negar a existência em nós dêstes 
juizos, atestados imediatamente pela consciência? Seria cair 
em cheio no Ceticismo, do qual o anti-intelectualismo quer 
precisamente fugir. Seria mutUar a experiência, e não consta
tA-la tal como se apresenta com tudo o que ela encerra de 
modo lndubitá.vel. 

Ora êstes j uizos 

- sA.o ob1etlva e especulattvamente verdadeiros, ppis 
afirmam da experiência o que ela realmente é ;  

- sA.o absolutos e untversais, 1. é, nl.o limitados neces
sAriamente a um Individuo ou a uma determinada circunstAn

cla concreta individualmente considerada, mas apllcá.vels no 

mesmo sentido a qualquer individuo, a qualquer outra circuns
tância numêricamente distinta : qualquer individuo, lnclu�)ve 
o antl-intelectuallsta, pode dizer com verdade e diz de fato e 
repetidas vêzes,. que existe, que percebe seus atos . . .  ; os predica
dos dêstes juizos sl.o pois conceitos universais. 

Logo é impossivel constatar a nossa experiência como se 
nos apresenta, sem perceber nela a atlvldade da intellgência que 
se processa por conceitos universais e juizos especulatlvamente 
certos, 1. é, sem perceber o exerclcio do Intelectualismo. (118) 

<118) Cfr. MoiWfllua, obro cft., p. 101. 
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b) A tort1.or1., sem conceitos e principios universais 

,acêrca das essências e sem racioclnlos, é lmposslvel a clescrtçlio 

das nossas experiências individuais. Com efeito: 

Como posso reconhecer e anrmãf que atuatmente estou 
existindo, pensando, querendo, vendo um circulo, padecendo 

uma angdstia ... , se não sei o que é (= se nA.o tenho os conceitos 

de) ser, pensamento, vontade, querer, circulo, angtlstia? (119) 

Cada um dêstes conceitos deve ter uma stgntttcaçlio 
própria e determinada, representando a essência (= o que é) 
ce um ato, de uma circunstância, de um estado ... : senão, impos
s1vel me será distinguir entre si os vários atos e estados que 
experimento, nem descrever as suas caracterlsticas. 

Esta significação própria deve ser permanentemente a 
mesma e poder aplicar-se a mais de um ato singular (= deve 
ser universal) :  senão, como poderei reconhecer, em outras 
experiências sucessivas, que estou de novo pensando, querendo, 
vendo outro circulo ... ? 

Como também poderei explicar o nexo existente entre 
os vários estados que experimento, como poderei querer sair 
de uma situação em que me acho e substitui-la por outra não 
l\tualmente experimentada, se não conheço j á  esta nova situa
çlo, se a intellgência nAo m'a apresenta como desejável e não 
me Indica como devo proceder para deduzi-la da situaçA.o atual? 

Ora tudo isso supõe necessàrlamente o exercício da ativi
dade Intelectual, o uso de conceitos, de juizos universais e de 
racloclnlos reconhecidos como especulativamente verdadeiros. 

Pois, é sempre o conhecimento Intelectual que torna 
possível e dirige todas as "opções" da nossa vontade e toda 
a nossa atividade consciente ordenada: tgnoU nulla cupido. 
Jt enquanto julga e manifesta um objeto como apetecível e 
tndtca o modo como alcançá-lo, que a tntellgêncla dirige e move 
a vontade. Mas nunca poderá êste juizo ter eficácia diretivo
prática, 1. é, ser tomado como norma segundo a qual trel pautar 
e. minha vida e atividade prática. se nAo perceber como certo 
o seu valor especulativo, que consiste em me representar o 
objeto como realmente ê. 

(11Bl "La descrlptlon dolt permettre 1 qui ne l'auralt jamais vu de 
ee représenter l'objet. Or cela n'est posalble qu'il. partir de concepts . . .  
SI l'on ne- salt pas de quot l'on pule, nl ce qu'on cUt, n aemble dlfflclle 
de prétendre encore cUcnre quelque chose. La forme a dévoré le fonds." 
<R. VEIINEA"Cx, no L'Emtenttcltsme, Revue de PhUoaophle, Année 1948, 
2.• ecUç., _Téqul, 1947, pp. 194-6) . 
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Logo é lmposslvel descrever as nossas experiências Indi

viduais e expUcar as passagerts de umas situações para outras, 

sem a atividade Intelectual e a evidência do seu valor especula
tivo, i. é; sem o exercrcto do I:Ateleatüallamo 

Negar Isso, seria reduzir toda a nossa vida consciente a 

uma atividade puramente Instintiva., de espontaneidade cega, 
como a doa animais, em contradtçll.o flagrante com o testemu
nho evidente da nossa consciência que nos atesta os prlnclpios 
c motivos conforme os quais agimos. 

Donde o Antl-lntelectuaUsmo é um estado psicológico 
lmposstvel. ii só ilusórtamente que alguém pode pensar ser 
antl-lntelectuallsta; na realidade é lntelectuallsta como todos 

os homens. 
· 

CONFIRMA-O o proceder dos mesmos antl-lntelectualls
tas. Apelam, é veNlade; para substitutos da inteligência e dos 
conceitos abstratos, para uma faculdade extra e supra intelec

tual,. capaz de colhêr o real no seu ser concreto, com Intuições 
alóglcas fora da ordem Intelectual. "Mas na realidade êstes 

fiJósofos nio nos dll.o. nunca um exemplo de conhecimento 
supra-intelectual, de universal concreto, de intuições alógicas. 
As suas obras sA.o feitas de conceitos abstratos." (120) Nos seus 

Uvroa, nas suas conferências e na sua vida prática, servem-se 
sempre de conhecimentos de ordem Intelectual, de noções com 

slgnlflca.çA.o determinada permanente, apllcâveis e de fato por 
êles aplicadas a muitos casos distintos, I. é, de noções qqe 
abstraem das condições Individuais e que por conseguinte sll.o 
universais. Movem guerra aos conceitos universais armados com 
êstes mesmos conceitos. NA.o é iuo uma contradiçll.o? 

m
· 
Parie. ·- O Antl-mtelectuallsmo eomo doutdna Inclui 

ooniradiÇio. 

117 . A- doutrina antl-lntelectualista, como toda e qualquer 
teoria deve fazer e faz de fato se quiser ser tomada em consi

deraçll.o, apresenta-se· como verdadeira, I. é, como exprimindo 
o que a realidade é, e por conseguinte como vâllda de um modo 
absoluto, sempre e- para todos. Enquanto teoria caracterlstica, 
tt>m seus pi:lricfplos próprios e suas constatações estáveis, donde 

deduz suas conclusões. 

(120) Cfr. VAIOII RoVIaBI, Elementf clf /UOI0/14, Vol. IV, p. U'l.· 
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Ora em todo êste trabalho da construçAo da sua teoria, o 

Anti-lnteleçtuallsmo, como necessà.rlamente acontece a qualquer 

teoria filosófica, se serve da atividade intelectual para definir 

conceitos universais, formular prl:nclplos gerais e deduzir suas 

conclusões. 
Logo, para poder admitir o valor especulativo do Anti

lnteleetuallsmo, é necessário admitir o valor especulativo da 
atividade Intelectual. 

Mas esta teoria consiste precisamente em negar .o valor 
f:Speculatlvo do conhecimento intelectual. 

Logo, para poder admitir esta teoria como verdadeira, 
seria preciso juntamente admitir e não admitir o valor espe
culativo do conhecimento Intelectual : o que é contraditório. 
A teoria anti-lntelectuallsta Incide nesta contradiçAo funda
mental: de pretender ter valor negando o valor do conheci
mento Intelectual, sObre o qual se baseia para estabelecer-se 
como teoria. 

IV Partil. - Os substitutos dos ecm10eitos universais são 
Inaptos. 

118 . De um modo geral: 

Quando o anti-intelectualista, o irracionalista, declara 
que a realidade é concreta, é individual, é vida, açAo, mudan
Ça, organicidade, absurdo ... , ou entende fazer afirmações que 
tenham uma signlflcação, ou não. Usar de palavras sem lhes 
dar uma significaçâo, é reduzir a linguagem humana a um 
palrear de papagaios, sem saber o que se diz, e mais prOpria
nléhte sem dizer nada. Como falar em realidade, vida, açâo, 
mudança ... sem saber primeiro que cotsa é (= sem ter o con
ceito de) realidade, vida, ação, mudança ... ? 

Por isso é que cada teoria, inclusive a anti-lntelectualista, 
procura antes de mais nada <letermlnar a significação que dá 
às palavras técnicas do seu sistema. 

Mas dar uma signlficaçA.o determinada às palavras, é 
reconhecê-las como expressões de concettos. E de conceitos 
abstratoo e untversats, sena.o como poderiam ser aplicadas 
sempre no mesmo sentido a qualquer realidade, a qualquer 
aça.o vital, a qualquer mudança ... , como acontece também nas 
obras dos anti-intelectuallstas? 

Logo êstes pretensos substitutos, "sucedê.neos" dos con
ceitos, sA.o êles mesmos conceitos abstratos universais, sob pena 



de serem reduzidos a meros "flatw voeis", a simples sons 
articulados ou arranj os de sllabas sem sentido e por conse
guinte inúteis. E se êstes conceitos nio tiverem valor ontoló
gico, 1. é, especulativo e ebsolute, flll8 valeP pederá tet a teoda 
construtda sObre êles? que utllldade real poderão ter para avaliar 
corretamente os vé.rtos momentos da nossa vida prática? 

119 . Em particular: 

1) A t ct é t a  t n a  t a, recebida passtvamente e tncte

pendentemente da experiência senslvel ao começarmos a exis
tir, com a qual o racionalismo cartesiano quer substituir o 
conceito attvamente elaborado pela lntellgência ao analisar os 
dadoR da experiência: - de nada poderia servir para conhe
cermos a realidade como ela é, sem pressupor, com um dogma
tismo apriortstico e tnj ustificado, que a ordem destas idéias 
corresponde à ordem da realidade, e sem recorrer à arbitra
riedade dos paralellsmos, das harmonias pré-estabelecidas 
(LEIBNIZ) ou dos ocastonalismos (MALEBRANCHE) ; - estã. em 
oposição com um fato certo, a saber : que o objeto próprio da 
nossa Inteligência é a essência dos seres sensiveis apresentados 
pela Imagem (n. 74) e que todas as nossas Idéias sa.o abstraldas 
dos dados dos sentidos (n. 69) . 

2) A t m a g e m  dos Empiristas, como jé. vimos (n. 64) , 
na.o se pode confuncUr com a idéia ;  nem se pode reduzir um 
juizo ou um ractoclnlo a uma assoctaça.o de imagens (n. 62) . 
Só com imagens e assoctaçOes permanecemos ainda na ordem 
senstvel : poderemos com elas adestrar animaiE, na.o porém 
educar homens. 

3) Os I a t o s  devem, é verdade, ser o ponto de partida; 
n.as se na.o quisermos ter dêles um conhecimer1to puramente 
senslvel como os animais, devemos analisá-los, compreender
lhes a natureza, i. é, pens4-Zos, para expllcá-:�os, agrupá-los 
cientificamente e descobrir as leis gerais que os regem : sOmente 
assim poderá ser possível a ciência experimental. 

4) A u t H t ct a ct e p r 4 t t  c a de uma doutrina, para o 
individuo e para a sociedade, poderé. às vêzP.s fornecer um 
sinal, uma confirmaça.o e verificaça.o experimental da verdade 
c!esta doutrina; não pode porém constituir essencialmente a 
verdade nem ser o seu critério 1Utimo, pois é ne•:essârio primeiro 
reconhecer esta doutrina como boa e útil. 
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ora como se pode saber que os resultados de uma dou

trma slo realmente bons e não maus, útélr. e nllo nocivos? 

Recorrendo de novo ao critério prático da utUldade? Seria clr

eulo vicioso ou pura tautologia : é verdadeira. porque é boa e 

dtU, é boa e 'QtU porque é boa e útil. 

Logo é forçoso recorrer a uma normn diferente, com a 
qual possamos avaliar a própria ut111dade ou nocividade. 

E de fato, é bom para alguém o que c.onvém à sua natu
reza; é util o que é melo apto para alcançnr um fim. 

Por isso, nll.o se pode reconhecer uma doutrina como boa 
e 'Qtll, sem conhecer antes a natureza do homem e da sociedade 
é as suas finalidades e ver a conformidade r. aptldft.o da doutrina 
com esta natureza e estas flnalldades. Sbmente quando êstes 
conhecimentos forem certos e obj etivos (= representarem a 
reaUdade como ela é) , poder& ser reconhecida como certa e 
real a ut1lldade de uma doutrina. (121) 

Mas, como tais conhecimentos sft.o frutos da atividade 
Intelectual, reconhecê-los como certos e obj etivos, � reconhecer 
o valor especulativo absoluto da atividade intelectual. 

Logo, longe de dispensar a lntellgêncla com seus concei
tos e j uizos, a utlUdade e o valor prático de uma doutrina o. 
pressupõem necessàrlamente e dela dependem: absolutamente 
falando, uma doutrina dá bons frutos porque é verdadeira, 1. é, 
conforme com a natureza real ; dar bous frutos poderá ser um 
stnaz, nlo a causa ou o porquê da sua ·verdade. 

5) O mesmo se diga da v t d a, da a ç o.  o (= atividade 
total-da alma) . li: Irracional e contrário ao testemunho evidente 
da nossa consclêncla fazer depender t otaZmente a ordem espe
culatlva e teórica da ordem prática. Nft.o é a Idéia que nasce 
c1al. açft.o, mas é o pensamento que é a base da nossa vida. 
A atividade verdadeiramente humana supõe a luz da lntellgên
cla que a gula. E se na atividade enc.ontramos uma "conatura
Udade" e uma unift.o Imediata com os seres reais, é porque a 
lnteUgêncla atinge imediatamente êstes seres como sAo em 
si-mesmos e a êles adapta a nossa atividade. 

<121) Senlo, a6 poderJamoa ter um conhecimento lnsttntfvo, sem 
CODIOHncls renexa, como os anlmals. NAo 6 evidentemente o que se paasa 
em. n6e. que reconhecemos conscientemente a utWdacle e o fim, como tala, 
e eacolhemoa e dlspomaa cooacJentemente os meloa 11teta para o flm. 



6) Quanto à t n t u  t ç 4 o bergsoniana, dela trataremos 
depols de resolvidas as objeções que o mesmo BERGSON opOe ao 
valor especulativo do conhecimento Intelectual. 

V Parte. - lstes
·
. substitutos do conceito sio desne

cessârios. 

120 . Como acabamos de ver, êstes -substitutos apresentados 
são Inaptos para substituir os conceitos: não sõmente não os 
dispensam, mas os pressupOem _ necessàrlamente. São também 
desnecess4rtos, pols com a atividade Intelectual (conceitos, j uizos 
e racioclnios) podemos alcançar todos os conhecimentos llusõ
riamente atrlbuldos a êstes substitutos, como aparecerá pela 
solução das obJeçOes movidas contra os conceitos Intelectuais. 

Estas objeçOes enunciam geralmente fatos verdadeiros, 
mas a conclusão que dêles pretendem deduzir é ilegltima. 

I OBJEÇAO . - A realidade é CONCRETA e INDIVIDUAL, 
ao passo que o conceito é abstrato e universal. Logo n4o pode jazer 
conhecer a realidade como ela é .  

RESPOSTA . - a) 11: verdade, a realtdade é concreta e o con
ceito é abstraio .  Mas "abstrato" não quer dizer construido a priorf, 
sem relaçio com o real concreto; nem é uma abstração vazia de 
conteúdo . Ser abstrato é propriedade do conceito humano, expri
mindo o processo como é obtido (modum quo conctpttur) ; mas a. 
natureza mesma do conceito humano consiste em ser uma essência 
ou tipo de ser colhido pela Inteligência nos dados sensivets con
cretos . A abstração, processo nosso de conhecer, não se acha, é 
claro, no objeto concreto, mas só na tnteUgêncta . O conteúdo, 
porém, do conceito, o que é concebido (fd quocl conctpttur) ,  I. é, 
a essência, o tipo de ser que êle representa e exprime, se acha real
mente realizado no ser concreto existente <ns. 68-72) . Por Isso, o 
fato de ser abstrato não impede ao conceito de nos fazer conhecer 
o ser concreto no que êste realmente é .  

b) e ainda verdade que o ser real exlstente é sempre Indi
vidual, ao passo que o nosso conceito é sempre universal . Mas a 
universalidade do conceito, conseqüência do modo abstrato como 
existe o tipo de ser na Inteligência que o pensa, não lhe destrói o 
valor objetivo . De fato, qualquer homem existente, qualquer circulo 
real, é necessàriamente êste ou aquêle homem ou circulo Individual 
e nada nêle é universal . Mas é também evidente que não poderia 
ser §ste homem, §ste circulo, sem ser homem, circulo, 1. é, sem 
realizar a essência de homem, de circulo . Donde o conceito, apesar 
de universal, não deixa de representar e fazer conhecer o que o 
mdtvlduo concreto é realmente . 

Abstrair não é negar, mas somente não considerar . Por l11so, 
quando . a um l,ndlviduo concreto (Pedro) atrtbulm.oa uma essência 
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�u tfpo de ser, 1. é, o conteúdo, a significação de um conceito (ho

jnt�m) , não lhe atribuímos a abstração e universalidade qu_: esta 
·
:�ssêncla tem na nossa mente, nem negamos a individualizaçao que 

· .Í.& tem no tndhidae eefterelie; Mas, Mlsliraotlule de_ tl:lde isse, ali• 
roamos simplesmente existir no Individuo a perfeiçao que constitui 

. ;. �sta essência representada pelo conceito . E Isso é uma realidade : 

'ttearo é realmente homem, pois realiza o tipo de ser "animal ra
:(llonal". Donde, no conhecimento Intelectual por conceitos abas

' tratos e universais, não há nenhuma deformação positiva da reali

dade que lhe venha tolher o seu valor especulativo absoluto, pois a 
abstração unlversallzadora não Introduz no conteúdo do conceito 

nenhum elemento relativista ou deformante (ns . 70-72) . 

121 . 11 OBJEÇAO . - A realidade individual existente é RICA 
da Infinidade de suas c a r a c t e r f  s t i c a s p a r t t  c u l a r e s 
p -r 6 p r i a s ,  ao passo que o conceito, abstraindo destas caracte
rlsttcas, s6 apresenta um como "molde" geral, empobrecido e vazto . 
Logo • . .  

RESPOSTA. - li: verdade, o conceito prescinde da Individuali
-dade, e vimos o porquê (n.o 69) ; nem esgota a riqueza do real . Per
derá por Isso o seu valor ? Por não nos dar a conhecer tudo, não 

nos dará a conhecer nada ? li: talvez necessário, para um conheci
mento ser verdadeiro, que êle exprima explicitamente tudo o que é 
conhecivel no ser concreto ? Pedro não é realmente homem, e 
por conseguinte não estou atingindo a realidade ao conhecê-lo como 
homem, embora Ignore a sua "Petreidade", 1. é, a sua Individua
lidade em si mesma ? Para conhecer e dizer a verdade, basta que 
-a perfeição afirmada do ser esteja realmente nêle . 

Cada conceito nosso exprime uma única essência ou tipo de 
'Ser; cada caracteristlca do Individuo real, sendo a realização de 
um tipo de ser diferente, requer um conceito diferente . Mas que 
1nconveniente há em unir muitos dêstes conceitos e ter assim da 
riqueza das características de um Individuo um conhecimento menos 

1ncompleto e suficiente para distingui-lo de outro Individuo ? 
Como vimos (n.o 78) (122) , é só com os sentidos que atingi

mos direta e Intuitivamente o Individuo concreto existente; mas nos 
dados reais captados por êles, a Inteligência "lê" mais profunda

-mente e vê as essências ai realizadas . E quando queremos descrever 
e distinguir êste Individuo, é destas essências que lançamos mão, 

·agrupando-as até obter um conjunto de caracteristicas que convém 
116 a êste Individuo . 

E não procedem assim também os anti-lntelectualistas ? Não 
'<lescrevem os lndlviduos e suas próprias experiências e ações vitais 
por melo de caracteristlcas e circunstâncias ? Quando é que nos 
·fizeram ver que possuem um modo de conhecer "alógico", que ex
prima a Individualidade substancial do ser concreto juntamente com 
toda a variedade de suas características ? 

(122) Cfr. também Infra, n.o 127. 
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- Possufmo-lo, dizem, mas não é exprlmfvel em conceitos . 
Mas de que serviria um conhecimento "impensável", do qual nem 
se pode falar ? - Falamos, Insistem, porém só por metáforas, por 
sfmbolos, comparações, imagens . . . - Mas isso tudo pressupõe 
conceitos, senão Df!Dhum sentido teda • quaRdo9 liiBR&B&If nes dlz 
que a sua intuição ''brota de algum modo da torsão do querer 
sôbre sl mesmo", Jé. bem pouca coisa entendemos, mas êste pouco 
seria reduzido ao nada absoluto se não soubéssemos que coisa é 
<= se não tivéssemos o conceito de) metáfora, sfmbolo . . .  brotar. 
torsão, vontade, dor . . .  

Donde, como nós, também os anti-lntelectualistas, experi
mentam emplrlcamente pela sua atividade vital sensitiva os seres 
materiais nas suas condições concretas existenciais; e quando falam 
dêstes seres e descrevem o que dêles conhecem, não procedem senão 
por conceitos Intelectuais, abstratos e universais . Que seria das 
suas descrições, se êstes conceitos não tivessem valor ? se fôssem 
"vazios" de conteúdo real ? 

122 . 111 OBJEÇAO . - Mas a realidade é ORGAN1CA : qual
quer parte, qualquer momento dela, está em relaçt!o essencial com 
todo o universo; pelo contrário o concetto abstrato prescinde des
tas relações . Logo, mesmo com muttos conceitos, não terei sendo 
uma coleção de fragmentos independentes entre st fo "morcelage"· 
de Bergson), incapazes por conseguinte de me fazer conhecer o real" 
concreto como éle é na sua untdade org4nfca . 

RESPOSTA . - 1) Em que consiste a "organfctdade" do real ? 
li: lmpossfvel e inconceblvel reduzir a realidade, como quereria BERG
SON, por ex . ,  a puras relações sem sujeitos relacionados. Relações
re&ls exigem têrmos reais relacionados : distância real supõe seres
reais distantes, causalidade real exige causa real e efeito real, como. 
aUvldade real exige um ser ativo, um movimento real exige um 
ser real que se mova . . . Logo a organicldade do real consiste em 
seres reais relacionados entre sf . 

Estas relações provêm das interações dos seres relacionados� 
a atividade de um ser provém dos seus poderes de agir e êstes pode-
res de agir brotam das suas essências, substanciais e acidentais . 
Donde, conforme a diversidade destas essências serão também diver
sos os poderes de agir, as atividades e as relações que delas nascem . 

2) Pode esta organtctdade ser conhectda independentemente
da atividade intelectual '! 

Com a Intuição sensfvel captamos o conjunto dos seres jus-. 
tapostos. não porém enquanto relacionados entre si e formando uma. 
unidade orgânica . 

Os têrmos "realidade", "organicldade", "relação", ou são pala-. 
vras ôcas e sem sentido, ou são êles mesmos expressões de concel- .  
tos Intelectuais abstratos e universais, com um conteúdo determi
nado que indica que cotsa é realidade, organlcldade e relação em. 
geral e em qualquer circunstância . Sem êstes conceitos, nem falar 
podfamos em realidade orgânica : como afirmar que a realidade ê· 
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� orgâDiea, se não sei o que é realidade e organicldade ? Logo, até 

mesmo para pOr o problema e formular a pergunta, já precisamos 

de. conceitos intelectuais, e que tenham valor especulativo, senão 

,eeftii:Ym vr.lel' eiJ�etk'e J19deP:&a •e• a respei!M:. -
Além disso, para conhecer nexos, relações enquanto tais, é 

preciso poder comparar, julgar, deduzir : para conhecer a organici

dade das conexões, é preciso conhecer as várias naturezas dos seres 

relacionados, as suas várias atividades, compará-las entre si e dedu

·ztr a existência e a natureza dos vários nexos que nascem destas 

atividades . Ora tudo isso é função própria da Inteligência, a única 

faculdade em nós que pode comparar, julgar e deduzir, baseada nos 

prlncipios universais de razão suficiente e de causalldade . 
Logo, no conhecimento da realidade como orgânica, não pode 

a lntellgêncla ser substituida por um elemento alógico, extra
intelectual . 

3) Nem prectsa ser substttufda1 pois com a sua atividade ela 
é capaz dêste conhecimento : 

Não será, é verdade, com um único conceito, porque de fato 
eada conceito nosso, tomado de per si, tem um conteúdo determi
nado que prescinde e é independente do conteúdo de outros concei
tos, e por Isso não bastará sozinho para exprimir as multas e 
variadas conexões que um Individuo existente tem com os outros 
seres . Serão pois necessários para isso muitos e multisslmos conceitos. 

Mas conhecer e exprimir a realidade orgânica por melo de 
muitos conceitos determinados e limitados no seu conteúdo, não 
quebra em fragmentos absolutos e Independentes uns dos outros a 
unidade orgA.nlca do real, mas antes a reconhece e a afirma . Assim, 
dizendo : Pedro é um homem, alto, carioca, pal de vários filhos, 
ótimo cirurgião, agora ocupado em fazer uma operação de apendi
cite nwn jovem universitário baiano . . .  " não separo fragmentos 
absolutos e independentes, mas pelo contrário exprimo as relações 
que unem seres e circunstâncias na organlcldade de um todo . 

As conexões orgânicas não reduzem toda a realldade a um 
único ser, mas cada individuo concreto relacionado conse"a a sua 
natureza própria e a sua Individualidade distinta, bem como as 
várias atividades fontes de relações numerosas e diversas . Esta dis
tinção não só não se opõe à unidade orgânica, mas antes é exigi
da por ela : imposslvel é conhecer um conjunto orgânico sem reco
nhecer nêle partes distintas . Por isso o nosso conhecimento do real 
concreto, por melo de muitos conceitos determinados e distintos, 
não é uma pura abstração artlflclal e subjetiva que deforma a 
realldade, nem uma "fragmentação" do real exigida pela nossa 
vlda com flnalldade e valor unicamente prático, como afirma BERG
SON; mas é um conhecimento verdadeiro, com valor especulativo ab
soluto) porque nos dá a conhecer a realidade como ela é em sl mesma. 
Mesmo que a realldade toda fôsse conhecida com um conceito único 
(como se dá em Deus) , êste conceito deveria representar o real como 
sendo um composto de seres, atividades e relações diversos e real
mente distintos . 
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É, sim, o nosso conhecimento do real, um conhecimento In
completo, que não alcança a individualidade substancial de cada 
ser, nem abrange todos os nexos que o unem aos outros, principal
mente se às relações presentes acrescentarmos todas 

s seres, das as futuras que serão en
quanto existirem êstes seres, todas as futurlvels i. é, que seriam se 
fôsse posta uma condição que de fato nunca se realizará, todas 
as possiveis . 

Mas com seus "substitutos alógicos", inclusive a "intuição" 
bergsoniana (123 ) , conseguem isso os Anti-intelectuallstas ? Berta 
um conhecimento compreensivo (de comprehendere = abarcar tudo 
o que é conhecivel) que é próprio de Deus, pois requer inteligência 
infinita . 

Reconhecer llmites no nosso conhecimento, não implica negar 
o seu valor objetivo . Não atingir todas as relações, não torna falso 
o conhecimento das relações atingidas. 

123 . IV OBJEÇAO . - A realidade é DINAMICA, t. é, é mu
danças contínuas, é sempre nova, é vtda, é evolução perene; é um 
puro tornar-se (le Devenlr pur) sem su1eeto que mude, é um conti
nuo fluente tndtvtsível (la Durée) . - Pelo contrário, o concetto inte
lectual, - presctndtndo do tempo e da sucessão, representando 
ob1etos bem determinados e separados uns dos outros, e definindo 
essénctas que permanecem eterna, t m u t á v e l e necessdrtamente 
o que s 6. o - é tmobtltdade estática, é fixidez, é morte, é fõlha s�ca 
conservada num herbárto, é dtvtsão artfftctal, soltdiftcaç6.o do 
fluente, crtstaztzação do "tornar-se" . Logo é tão incapaz de apreen
der a realidade movente, quanto uma r§de de captar o curso de uma 
torrente . - Por isso o conhecimento Intelectual por meto de con
ceitos não pode ter valor especulativo, mas sômente valor práttco 
por ser maravilhosamente adaptado para a ação, permitindo a lin
guagem determinada, o auzflfo mútuo, a transmissão dos conhe
cimentos 1á obtidos e o progresso das ct§nctas . (BERGSON) • 

REsPosTA . - 1 )  :11: absolutamente 1n1nteligivel uma mudança 
sem um sujeito que, mudando, passe de um estado para outro . O 
puro "tomar-se", como única realidade existente, é um absurdo : 
deveria dar-se a si-mesmo o que não tem . o "Tomar-se" (le De
ventr> , como ser substancial subsistente, não existe . Éle é somente 
a atualização de um ser capaz de receber wna modificação, 1 é, 
o introduzir-se desta modificação no ser, a passagem mesma do 
estado de não ter esta modificação para o estado de tê-la : actus 
entfs tn potentta, tnquantum est tn potentta, diz a Escola depois de 
ARISTÓTELES . 

E é isso mesmo que nos apresenta a experiência interna e 
externa . 

(123) O próprio BEROSON reconhece que a sua Intuição é frag
mentârin. 
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Na intuição interna dos nossos atos constatamos, não puras 

mudanças e sucessões, mas o nosso Eu que age e muda, permane

cendo contudo sob estas mudanças : se absolutamente tudo mudasse 

em mim ao produzir um ato, denota dêste ato �é não &ttla mais BM 
quem exlste, mas um outro ser que me teria sucedido, teria havido 

aniqullação do meu Eu e criação de outro ser : o que é evidente

mente contrário ao testemunho Intuitivo da nossa consciência, e 

tomaria absolutamente lmpossivel a percepção das mudanças em 

nós, pois somente quem conhece juntamente o estado anterior (têr

mo a quo) e o estado atual (têrmo ad quem) pode perceber que 

houve mudança. - Nos dados fornecidos pela intuição externa dos 

sentidos constatamos a permanência ou a reprodução constante 

de muitos tipos de ser. 
Logo se, na realidade existente, é inegável o fato das mudan. 

ças, é Igualmente evidente que não se dá a cada Instante em cada 
ser uma mudança especifica e total de toda a entidade dêste ser, 
pelo contrário, encontramos uma estabUldade em multas subs
tâncias individuais e em multas caracterlstlcas acidentais, como 
também uma permanência de muitos tipos de ser determinados, que 
se realizam sempre os mesmos no decorrer do tempo . 

Pelo fato de envelhecer cada dia, não deixa Pedro de perma· 
necer homem e de conservar multas caracterlsticas suas acidentais, 
pelas quais é sempre reconhecivel . E no suceder-se das gerações o 
tipo "homem" permanece essencialmente um "animal racional'' . 
Diga-se o mesmo de todos os seres sensivels : uma esfera de metal, 
mudando-se-lhe um pouco a temperatura, não deixa de ser metal, 
nem perde a sua forma esférica. 

Além disso, as mudanças que observamos se dão não de 
qualquer modo e por acaso, mas seguindo processos constantes e 
caracteristlcos para cada espécie de seres . O que supõe necessà· 
rlamente a existência de essências com potencialidade e atividades 
determinadas e constantes. 

Logo é verdade que todos os seres que observamos estão sujei
tos a mudanças; mas é falso que a realidade toda seja constltuida 
pelo puro "tomar-se". Por conseguinte, o objeto da Metaflslca, 
ciência do real, não pode ser limitado ao puro movimento (le De
ventr pur) , mas deve primária e necessàrlamente incluir o ser, os 
seres, que são o sujeito em que se dão as mudanças e o substrato 
Indispensável da sua possibllldade . 

2) A imutabllldade do conceito provém do modo abstrato 
como o tipo de ser existe na Inteligência (n o 72) . Mas quando 
atribuímos um tipo de ser a um Individuo existente, é somente a 
realização do conteúdo do conceito que afirmamos e não a sua 
eternidade ou lmutabllldade . Ao dizer de Pedro que êle é "homem", 
só entendo afirmar que realiza atualmente o tipo "animal racio
nal" e não que seja um homem imutável . 

Esta minha afirmação, estando conforme com a realidade, é 
uma verdade com valor especulativo absoluto . E êste valor, nenhu
ma mudança pode destrui-lo : mesmo depois da morte de Pedro e 
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por toda a eternidade, ficará sempre verdade que no determinado 
momento em que afirmei dêle o tipo "homem", êle o possuia real
mente . 

Donde os conceitos Intelectuais determinados, fixos e Imutá
veis quanto ao seu conteúdo, e as apucaçõu que dilea ia11emes aes 
seres concretos existentes, não deformam positivamente a realidade, 
não a "recortam" artificialmente, não "fixam" nem "so11dlflcam" a 
corrente das mudanças; mas representam, exprimem e fazem conhe
cer a real1dade como ela é num dado momento real . E quando 
constatarmos que ela mudou, serão novos tipos de ser, novas pro.:. 
prledades, que dela abstrairemos e afirmaremos . 

Por conseguinte, a "dlnamleldade" da realidade não impede o 
valor especulaUoo do nosso conhecimento Intelectual . Antes, sem 
êste valor nem poderiamos reconhecer a realidade como cltn4mtca, 
pois é sõmente por meio de conceitos determinados e permanente
mente fixos no seu conteúdo que podemos perceber as mudanças 
sucessivas dos seres : como perceber, por ex., que esta cêra deixou 
de ter a forma esférica para tomar a forma cllfndrica, se o conceito 
de esfera e o de c111ndro não tivessem caracteristlcas bem determi
nadas e permanentes ? 

3) Na nossa atividade Intelectual BEaosoN vê somente uma 
função prática .  Mas a nossa ação exerce-se evidentemente sôbre o 
real e é guiada, como o concede BERosoN, pelo conhecimento Intelec
tual . Se êste conhecimento não é conforme com a realidade, como 
pode guiar uma ação tão fecunda, que consegUe tirar proveito de 
todas as clrcunstlnclas, que consegue dominar a m.atéria, determinar 
suas leis e aproveitá-las em nossa utll1dade ? Um tal resultado só é 
possivel se a 1ntel1gêncla atinge as propriedades reais dos seres como 
são em si mesmos : pois a realidade não obedece cegamente a cons
truções nossas subjetivas, como o provam tantas hipóteses que a 
ciência formulara e teve depois que abandonar por serem desmen
tidas pela experiência . Mas atingir a realidade como é em si mesma, 
é ter dela um conhecimento com valor teórico, especulativo e abso
luto . Logo o valor prático do nosso conhecimento Intelectual só 
poderá ser conseqüência do seu valor especulativo . (124) 

124 . CRíTICA DA INTUIÇAO BERGSONIANA. - NA.o errou 

BERGSON em requerer uma lntuiçA.o para fundamentar o rea
lismo e o conhecimento absoluto e metaflsico : é o que sempre 
ensinou a filosofia tradicional. Pois sem o ponto de partida de 

uma visA.o imediata do objeto, i. é, sem um contacto inicial entre 
o objeto e a faculdade, nenhuma garantia poderlamos ter do 

(124) Parece, como noto. TBONNARD (obra ctt., pãg. 906) , que o mes
mo Bergson o concede às vêzes, como quando escreve : "Nous ne voyons 
paa pourquol la sclence de la matlêre n'attelndralt paa un absolu . .  , "  <La 
pensée et le mouvant, p. 45) • 
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valor do nosso conhecimento. (124a) - Errou, porém, em ir 
procurar esta intuição numa faculdade diversa da inteligência 
e ntesmo oposta a ela. 

a) - Uma tal faculdalde nio existe no home-m. 

1) Afirma Bergson que a realidade metaflsica, absoluta, 
t Deventr pur, mudança sem sujeito que mude. (125) Como 
chegou a saber isso? - Foi por meio da atividade intelectual? 
Então, lõgicamente, deve reconhecer a inteligência como apta 
para o conhecimento metafísico e absoluto da realidade como 
ela é e, por conseguinte, como tendo valor especulativo; donde 
nlo se requer outra faculdade ou Intuição. - Foi por unta 
intuição? Então não se vê bem como possa ser evitado o circulo 
vicioso ou a arbitrariedade : sei que não basta a inteligência 
com seus conceitos fixos e determinados, mas se requer a Intui
ção, porque a realidade é Deventr pur; sei que a realidade é 
Deventr pur por intuição. 

Além de que, esta Intuição estaria en1 plena oposlçâo com 
c testemunho intuitivo da nossa consciência, que nos faz ver 
exatamente o contrário, i. é, a permanência substancial do nosso 
Eu debaixo das mudanças que se sucedem em nós. E como é 
num único ato e com a mesma evidência de dados imediatos 
que conhecemos tanto a permanência como as mudanças, é 
s.rbltrário estabelecer para Isso duas faculdades distintas e até 
opostas, a inteligência e a intuição, e negar à primeira o valor 
especulativo que se concede à segunda. 

2) Afirma Bergson que a intulçio é uma cotnctd�ncfa 
vivida com a realidade como ela é em si mesma, vista "par le 
dedans", e que esta realidade absoluta é simples e 1ncllvls1vel. 
Pergunta-se: esta realidade é constituída por un1 único ser, ou 
por muitos seres realmente dlstlntos? - Jt por um único ser? 

(124a) Assim, o conhecimento senslvel tem valor, porque provém 
da unl!i.o ent.re a. faculda.de sensitiva. e o objeto sensível, dos qua.ls é o 
efeito comum, como já dizia Aristóteles : sem êste contacto lnlclal, sem 
esta apercepçAo lmedia.ta, lmposslvel nos seria o conhecimento do mundo. 
<ns. 76-79> . Assim, o conhecimento Intelectual tem como ponto de partida 

a visão do lntellglvel no senslvel, de que resulta o conceito, e a vls!i.o do 
nexo entre dois conceltoll, de que rt.sulta.m os primeiros prlnclplos. 
<Cfr. G. Micunrr, Dieu et Z'Agnosticisme contemporain, 3.8 edlç., pp. 368 

e seguintes. 

ri26) Cfr. MAllrrAIN, La Philosophie bergsontenne, 2.• edlç. Paris, 
Rlvlêrt, 1930, pp. 199-202 : multas citações de Bergson neste sentido. 
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Então: a) é o absurdo do monismo panteista evolucionista ( 126) ; 

b) nem se compreende bem como a intuiçA.o bergsoniana, coin

cidência vivida com êste ser único, simples e indivisivel, possa 

ser fragmentá.ria, limitada e progressiva. como a afirma Bergson. 

- l\': por vários seres distintos? Então. como quem subsiste são 

sOmente os lndividuos concretos e é sOmente dêstes seres con

cretos e individuais que, segundo Bergson, se pode ter lntuiçã.o, 

não se vê bem como seria possivel a intuição da realidade e 

ela vida em geral, multas vêzes afirmada por êle. 
3) Reconhece Bergson que o conhecimento por intuição 

só fornece um pálido clarão, uma visâo confusa e indistinta 
que nos leva a buscar a determinação e a clareza do conheci
mento intelectual, de modo que do objeto atingido pela intuição 
conhecemos tâo sOmente aqullo que o conceito intelectual pode 
exprimir, como vimos supra (n. 121 ) . - Mas isso não equivale 
quase a dizer que a intuição, enquanto diversa e independente 
do conceito, é visão de nada, não é vlsA.o? e que, por conse
guinte, quem vê e conhece não é senA.o a própria inteligência, 
a qual, porque humana e imperfeita, no seu conhecimento passa 
progressivamente do mais vago para o mais distinto? 

4) A intuição bergsoniana, que prometia dar-nos um 
modo de conhecer "supra-intelectual" e fazer-nos atingir o 

real no que tem de mais intimo e de absoluto, na realidade 
despoja o nosso conhecimento de toda a verdade. 

Com efeito, segundo Bergson, nenhum conhecimento 
exprimivel pela inteligência em conceitos determinados é capaz 
de nos dar a conhecer a realidade tal qual é, pois afirma que 
nenhum conceito pode ter valor especulativo. Ora tudo o que 
conhecemos pode sempre (por imperfeito e analógico que seja o 

modo) ser expresso inteligivelmente (= em têrmos conceituais) ,  
pois tudo o que é, tendo entidade e essência, tem intellgiblll
dade exprlmivel por um conceito. Logo nenhum conhecimento 
nosso pode ser verdadeiro. 

(126) Protestou Bergson contra esta interprete.çli.o da. sua EvoZutton 
créatrlce. E de fato nas suas obras ultel"lores, afirma expllcltamente a 
distinção entre Deus e as criaturas. Esta distinção, porém, exige que Deus 
seja uma substA.ncla lmutâvel e que o mundo seja constttuldo por indivf
duos substanciais distintos : o que nli.o parece quadrar bem com os funda
mentos do sistema bergsoniano. Precisaria introduzir nêle o valor espe
culativo absoluto dos conceitos intelectuais determinados e diversos da 
lntuiçli.o bergsoniano., a única, segundo Bergson, capaz de conhecer a rea
Jida.de. O anti-intelectualismo impede a unificação real do sistema. 
(Cfr. THONNARD, obra ctt., p. 914) . 
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De outro modo. Aos juizos todos, às afirmações que êle nos 
apresenta, como, por ex . ,  "a realldade absoluta e metafislca é 
Devenir pur", reconhece BERGSON um valor especulatlvamente ver
dadeiro <= que nos diz o que a realidade é em si mesma) ,  ou não ? 

No ptrmerto ciiSO, sei1a falso que a ihtwÇil.'O oergsoniana nãõ 
possa ser conceitualizada, pois : cada um dêstes juizos e destas 
afirmações tem uma significação determinada, senão nada signi
ficaria, e por conseguinte consta de conceitos determinados (rea
Udade . . . Devenlr pur) ; por outro lado, deve ser expressão fiel de 
uma intuição bergsonlana, senão, de acôrdo com o sistema, não 
poderia ter valor especulativo; donde cada um dêstes juizos seria 
a expressão conceltuallzada de uma intuição bergsoniana. Mas 
então, como conceltuallzar é função própria da Inteligência, desa
parece a intuição bergsonlana como distinta do conhecimento Inte
lectual : ela é uma atividade da intellgência; donde, é o próprio 
conhecimento intelectual que tem valor especulativo. 

No segundo caso, ou admite BEROSON que as contraditórias das 
suas afirmações são verdadeiras : e assim reconhece o próprio siste
ma como falso; - ou não admite : deve então admitir duas con
traditórias como ambas falsas, o que é rejeitar o princípio de con
tradição, I. é, pôr a contradição como base do seu sistema. - Além 
disso, como todos os nossos juizos são enunciados em termos con
ceituais, êles seriam todos Igualmente falsos; donde não haveria 
verdade possivel para nós.  

Tenta BERGSON, com o brilhantismo refinado do seu estllo 
metafórico, manter-se em equlllbrio entre estas duas conseqüências 
contraditórias; mas entre o sim e o não não há outro melo têrmo 
senão calar, não afirmar nada e virar "tronco" . ( 127) 

b) - Nem é necessária. 

125 . Nft.o precisamos de uma faculdade diversa dos sentidos 
e da inteligência para obtermos as Intuições todas de que precisa 
um conhecimento da realidade especulativamente v-erdadeiro. 

- Há intulçft.o no s e n t t d o e s t r i t o, quando o real 
é attngtdo Imediatamente ( 128) e enquanto presenctalmente 
existente na sua lndlvldualldade concreta. 

(127) "Je regrette de devolr m'exprlmer lei avec une certalne ru
desse, mais 11 y va de biens trop précleux : la théorle bergsonienne de 
l'lntultlon an�antit l'intelllgence, dépossêde irrémédlablement de la vérlté 
la pensée de l'homme." MARITAIN, 1flfd., p. 192. 

De fato porém, não deixa Bergson de usar de juizos e afirmações 
onde entram conceitos determinados, mas precisamente : "Le bergsonisme 
nous apparalt à CP. polnt de vue comme rongé par une lmpitoyable con
tradictlon Interne". Cibfd.) 

(128) :tste "imediatamente" significa sem intermediârio obtettvo, 
prêviamente conhecido em si e no qual termine o conhecimento. 

Realiza-se por dois processos : ou sem nenhuma. "espécie", nem 
impressa nem exprr./lsa, como acontece sômente na intuição que Deus 



192 CAP. IV - RELATIVISMO E ANTI-INTELECTUALISMO 

Realiza-se esta intuição : 

1 )  na percepção externa sensfvel dos sentidos externos 
(quando feita nas condições normais dos sentidos, do melo e do 

objeto, como vimos nos ns . 78 e 93) ,  sôbre a qual repousa toda a 
clêncla humana : nela é atingido pelos sentidos o objeto concreto 
na materia:lidit!e da sua êil8têncla e da sua ãÇ4o ihdtvlduãl, i. e, 
enquanto presenclalmente existente e agindo realmente sõbre os 
órgãos sensoriais; êste objeto flca asslm conhecido, não na sua 
essência, mas nas suas qualidades sensivels pelas quals exerce sôbre 
nós a sua ação . Quem conhece e afirma a extsténcia real do objeto, 
não são os sentidos, mas a inteligência, baseada porém na percepção 
real e atual dos sentidos, como logo veremos . Assim, são Intuitivos 
os juizos singulares de experiência, como por ex . ,  estou sentado, o 
sol brilha, esta estátua que vejo existe . . .  

2 )  na percepção interna da consctêncfa intelectual, q u e  
atinge o nosso Eu nos seus atos, I. é, enquanto presenclalmente 
existindo e agindo, não porém na sua essência que é conhecida só 
depois por melo de raclocinlos (129) ; 

3) na percepção dos seres pela Inteligência dos puros espf
rttos, os quais, procedendo por espécies (= Idéias) nêles Infusas por 
Deus ao criá-los (e não como nós, por espécies abstraidas dos dados 
sensivels) , atingem direta e Imediatamente êstes seres enquanto 
presenclalmente existentes e na sua singularidade mesma, perce
bendo-lhes a essência Inteiramente e de uma só vez, com todos os 
seus atributos e todas as riquezas reals que contêm, sem precisar 
para Isso, como nós, nem de abstração nem de composições de 
juizos ou de raclocinlos . 

tem de si mesmo e na. vlsi.o beatifica. dos bema.venturados; - ou com 
"espécies", como acontece nos conhecimentos naturais da.s criaturas. Estas 
"espécies" não Impedem ao conheclmento ser Imediato, pois nAo sAo Inter
mediários objetivos entre o conhecimento e a realidade, 1. é, nllo consti
tuem outros tantos objetos previamente conhecidos em s1 e dos qua.ts 
tenhamos depois que passar para o conhecimento da realidade, mas sAo 
simplesmente processos psicológicos Integrantes do próprio ato cognitivo, 
nece."'Sé.rios par11. estabelecer e. união da Inteligência criada com o seu 
objeto, a. natureza dos seres. 

Com efeito, ao conceber uma Idéia, o que conheço nAo é a Idéia, 
mas a coisa <a natureza) mesma representada na e pela Idéia <n.o 66) . 

A concepçAo da Idéia é o processo <Indispensável quando se trata de 
conhecer tun objeto criado, cfr. o porquê no n.0 90, '7.0) pelo qual se dê. 
entre a tntellg�ncla e o objeto a un111o eBSenclal a todo conhecimento : a. 
idéia é uma asslmllaçi.o vital pela qual a Inteligência Introduz o objeto 
em sl-mesmn, vivendo-o numa Identidade n!o flsica mas Intencional (ns. 
66 e 85) . Assim, a mesma essência (ou tipo de ser) existente no ser 
real existe também, embora com outro modo de existência (n.o 69) , na. 
nossa IntE-ligência., que dêstE' modo está em contacto Imediato com a reali
dade (ns. '18 e 90, 9.0) . 

(129) Cfr. THONNARD, obra Cit., pp. '799-802. 
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- Há também intuição, mas n u m  s e n t i  d o l a  r g o e 

4 n a  l ó g 'l c o (que é o sentido geralmente considerado na 

gnoseologla moderna) ,  quando o objeto é conhecido de um modo 

tmediato, dtreto, em si-mesmo, não porém enquanto presen

etalmeate existente, I é prescindindo da sua existência con

.creta num individuo determinado. 

Verifica-se esta intuição no sentido largo : 

1) Na stmples apreensão dos tfpos de ser, realizados nas 
coisas materiais e que a nossa inteligência atinge abstraindo-os dos 
dados dos sentidos apresentados pela imagem . 

:!stes tipos de ser, representados nas idéias, são certamente 
reals Cn o 68) ; por isso se pode dizer que a inteligência atinge 
direta e imediatamente o real, pois, como vimos, as idéias não cons
tituem intermediários objetivos . 

Porém, por causa do modo nosso próprio de conceber as Idéias, 
que é por abstraçao (130) , neste seu primeiro ato de simples apreen
-são e de pura intelecção do real, a nossa inteligência "colhe" sõ
.mente o conteúdo do tipo de ser (131) ; donde não sabe ainda que 
êle é realizado de fato, nem em que individuo . E Isso, precisamente, 
é prescindir (sem negá-la) da presenclalidade e existência reais 
'do objeto e da sua concretização individual . Por Isso, é intuição 
.sõmente no sentido largo . 

2) Na vfstio do nexo existente : 

a )  nos prtmetros prtncipios, entre os seus dois têrmos, sujeito 
� predicado . Esta visão além de direta é também Imediata Cn.0 102) . 

b) nos ractocinfos, entre as premissas e a conclusão e, conse
qüentemente, entre os dois têrmos da mesma conclusão. Esta visão, 
embora não imediata, porque obtida por melo de outras visões inter
mediârlas (as das premissas) ,  contudo atinge diretamente a con
clusão em sl mesma . O raciocfnlo não foi senão um processo para 
fazer constatar o nexo necessário que une a conclusão aos primeiros 
prlnciplos. Mas, feita esta "resolutlo ln prima principia", 1. é, tor
nado evidente êste nexo com os primeiros prlncfpios, o conheci
mento da conclusão <= do nexo entre seus dois têrmos) é uma 
visão intelectual, uma intuição no sentido largo de percepçdo dtreta . 
Por isso, dlz S .  ToMAs que o "discurso da razão sempre começa com 
uma visão (direta e imediata, a dos primeiros prlnclpios) e termina 

numa visão (direta, a da conclusão) "  CII-II, q. 8, a. 1, ad 2um. ) . 

(130) Veja o porquê e o como <n.0 69) e as conseqüências (n.0 72) . 

(]31) Nem cada um dêstes tipos de ser, como já notamos (n.0 72, g) , 
faz conhecer todos os predicados que competem a uma essência, mas 
somente o que dela revelaram suas operações ou propriedades pelas quais 
A.glu nos sentidos, I. é, uma nota caro.cterlstlca, "une détermlnatlon typl
-que" <Marltaln) .  Para um conhecimento mais completo e distinto da 
essência sl\o necessárlns várias Idéias, juizos e racloclnlos. 
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Por Isso, não há oposição entre Intuição e conceito . Nem 
entre Intuição Imediata e conhecimento discursivo; mas apenas 
dois modos ou processos diferentes de obter a evidência, a visão : 
um mais perfeito e mais rápido, na evidência imediata; outro menos 
perfeito e mais laborioso, na evidência obtida por racloclnlo . 

Qonde, ,embora CQIU preee&&e& àlJirer&es e eeaferme a.e 
várias espécies de intellgêncla (divina, angélica, humana) , a 
função própria da Inteligência ê uma operação intutttva, lendo 
a realidade no que tem de mais intimo, no que ela é. 

Esta sua função, exercida pela inteligência humana por 
meio de conceitos, j uizos e racioclnios, tem valor critico absoluto 
e especulativo, pois procede à. luz da necessidade de uma evi
dência objetiva, critério supremo da certeza e da verdade. (132) 

Por conseguinte, nenhuma necessidade temos da lntui
çâo bergsonlana para conhecer a realldade, mesmo metaf!slca: 
com as Intuições supra mencionadas, haurindo sempre o seu 
aUmento real nos dados experimentais da intuição senslvel, sem 
Introduzir nêles nenhuma deformaçA.o, a inteligência humana 
é capaz de atingir a realidade como ela é em sl mesma (realidade 
metaflsfca) e de progredir sem cessar no conhecimento da 
essência e das propriedades desta realidade. 

126 . Como foi BERGSON levado à sua "filosofia nova" antl-lnte
lectuallsta ? - Foi 

1 )  porque não conheceu ou não deu Importância ao processo 
da "abstração" apresentado pela filosofia perene, aristotélico
tomista, para explicar a formação das idéias; 

2 )  porque, com toda a füosofla moderna depois de DESCARTES, 
segundo o preconceito subJetlv1sta que lhe ficou (Inconscientemente 
talvez) da sua formação, não compreendeu a função da Idéia : fez 
dela, não (como é na verdade) um processo de conhecer, um melo 
puramente psicológico pelo qual é atingido diretamente o objeto 
real, mas um objeto primeiro conhecido diretamente em si, do qual 

(132) 1!: criticamente justificada uma afirmação <um juizo) , quan
do t•emos que o Qbjeto é na renlldade como se afirma e nll.o pode ser 
diversamente <ns. 13 e 15) . 

A justificação critico. (= a. teoria critica do conhecimento) deve 
pois consistir em fazer constatar expllcitamente (in actu stgnato> que 
a Inteligência possui esta evidência na sua atividade natural, f. é, em pOr 
em evidência a razlio Intima e verdadeira da certeza espontânea, anali
sando o processo por ela seguido nesta mesma atividade. li: o que fizemos 
em tudo o que foi exposto até aqui. A conclusão foi que a Inteligência é 
por sua natureza uma faculdade critica, não admitindo nada com certeza 
sem a garantia da visilo cte alguma necessid4de, intrfnseca ou extrlnseca, 
daquilo que afirma. 
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precisaria depois pB.BBar para o conhecimento do ser real; e vendo 
ser Isso lmpossivel, rejeitou o valor especulativo do conceito; 

3) porque deu maior lmportãncla à Imagem do que à idéia, 
chegando a confundi-las e atribuindo a esta as imperfeições da-

4) porque, conseqüentemente, não compreendendo o pro
cesso humano de conhecer a realidade pela atividade conjugada dos 
sentidos e da inteligência - processo, como vimos, exigido pela nossa 
natureza, onde a alma é substancialmente unida ao corpo - pre
tende dar ao homem o modo de conhecer próprio dos seres pura
mente espirituais, os Anjos, que com uma mesma faculdade conhecem 
diretamente o abstrato e o concreto, o universal e o singular; 

5) por isso, declarando a nossa inteligência incapaz de atin
gir a realidade absoluta e de exprimir o stngular concreto extstente, 
a fim de preencher esta função, apela para a sua "intuição" des
crita supra (n.O 114) : processo, no dizer do mesmo BERGSON, que 
agora para nós é inatural e exige esforços dolorosos . (133) 

Para evidenciar mais uma vez a inutllldade desta intuição 
bergsoniana e reivindicar o valor especulativo da nossa lntellgêncla, 
indicaremos o modo como ela chega ao conhecimento do Individuo 
concreto existente . 

Conhecimento, por parte da inteligência, do tndivfduo 
concreto existente. 

127 . Da necessldlllde, para nós, do processo abstrativo no 
conhecimento intelectual, nlo se pode concluir a incapacidade 
da nossa inteligência para conhecer o tncttvfduo concreto exis
tente, pois a atividade intelectual nã.o acaba com a simples 
apreensão e a concepçlo de uma idéia e de um tipo de ser. 
A êste seu primeiro ato segue-se imediatamente outro, o juizo, 
o seu ato mais perfeito, no qual conhece a verdade. 

Ora a verdade, como diz S. ToMAs, "sequttur esse rerum", 
segue e acompanha a existência das coisas, pois conhecer uma 
verdade é sempre e necessàriamente conhecer o que é :  o que 
não é, o nada, nA.o pode ser o têrmo de um conhecimento; 
conhecer a verdade é sempre conhecer a adequação ou confor
midade (Identidade) entre o que a lntellgêncla diz da coisa 
c o que ela é em sl mesma. 

Por isso, o juizo "resptcit tpsum esse ret" (134) , diz res
peito à existência mesma do ser, ao ser enquanto existe. Verifl-

(133) Cfr. MARITAm, obra ctt., pp. 162-175 e pp. 186-188. 
(134) S. ToMAs, In Boettum De Trlnttate, q. 6, a. 3 (In Opuscula, 

cdlç. Mandonnet, vol. III, p. 110) - Cfr. HOENEN, La Thoorle du Juge
ment, Gregoriana, Roma, 1946, p. 43-63. 
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ca-se isso : quer na ordem ideal (= a ordem das essências 

consideradas em si mesmas, nos seus elementos necessários) .  

como quando digo : " o  todo é maior do que uma sua parte";  

quer na ordem fislca e real, como quando digo : "êste homem lt 
alto". sempre o ]Uizo anrma que o sujellxl, na ordem em que 
é considerado, existe como realizando o predicado. Mesmo 
quando afirma relações puramente essenciais, sempre o j uizo 
considera estas essências como "lntellgtvels" e como "seres", 
l. é, como algo ••a quem compete existir", que pode existir ; 

donde sempre afirma uma objetividade. Por isso a função do 
j uizo é uma funçâo extstenctal. (135) 

1 - Esta funçáo ntlo é imposstvel, pois: 

a) Desde a concepção da sua primeira idéia e desde o 
seu primeiro j uizo, tem a inteligência a noção de " existência", 
não ainda com a precisão técnica de um metafisico, mas como 
incluida ·no conceito de "ser" : o que é, entidade a quem com
pete existir, donde essência e existência. Qualquer que tenha 
sido a primeira idéia explicita (in actu stgnato) concebida pela 
criança, nesta idéia e depois em todas as outras, sempre esteve 
presente, ao menos impllcitamente (in actu exercito) ,  a noção 
de "ser " :  senão seriam idéias de nada (o que não é "ser" é 

nada) . A existência não é ela mesma uma essência, um tipo 
de ser, ou um seu elemento especifico; mas é a atualtzaçtlo 
de tudo o que é, a perfeição positiva que faz "ex-sistere" 
(ex-sistir) , 1. é, que põe e faz permanecer a essência (com todas 
as suas riquezas substanciais e acidentais) na ordem da reali
dade, . fora (ex) das suas causas, fora da ordem puramente 
possível; por conseguinte é um principio, intrf.nseco e real, 
constitutivo do " ser". Por isso, ao conhecer a realidade como 
"ser" é conhecida também a existência. 

b) Por outro lado, o tipo de ser concebido na idéia, sendo 
uma natureza "absolute constàerata", i. é, considerada em si 
c somente nos seus elementos essenciais (n. 73) , náo inclui 
mas nem exclui (só prescinde) o modo de existir concretizado 
num individuo. Pode, por conseguinte ser realizado num ser 
real individual, identificando-se concretamente com êle. Mas o 
que é identificável com uma realidade individual pode servir 
de meto para conhecer esta realidade. Logo a idéia pode servir 
de melo para conhecer o individuo concreto. 

( 135) Cfr. HOENEN, ibld., pp. 63-70. 
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2 - Que, de jato, a inteligência conheça de algum modo 

os indivíduos concretos existentes, é absolutamente evidente: 

quer na ordem especulativa, como no raciocinio indutivo, ati

vidade certamente intelectual e que seria impossivel sem o 

COUiiethnento, pela iJl$ellgêB81&, de& fatg& C®.cretos experimen
tadOS, conhecimento que ela exprime com juizos particulares 

sObre individuas concretos existentes, por ex., êste ferro dUata

se com o calor; quer na ordem práttca, onde a nossa atividade 

humana se desenvolve toda em relaçli.o com individuos concre

tos existentes, acêrca dos quais tomamos decisões livres: impos

slvel, por ex., decidir uma compra de objetos, se a inteligência 

nl.o esclarecer a escolha com o conhecimento do valor concreto 

dêstes objetos. (136) 

3 - De que modo alcança a inteligência êste conheci
mento do individuo existente? 

Não pode ser por um conhecimento àtreto, que atinja o 
individuo em si-mesmo com uma idéia especial e singular repre
sentando o Individuo enquanto tal (= a Individualidade) : pois, 
por causa da abstraçã.o, todas as nossas idéias são universais. 

Logo sO poderá. ser tnàtretamente e por meio de uma 

idéia universal. O conhecimento é tndtreto, quando o objeto 

só é conhecido por Intermédio de outro objeto com o qual o 

primeiro tem relaçã.o. A inteligência conhece diretamente o tipo 

de ser universal, os sentidos conhecem diretamente o singular 

eXIstente; a Inteligência alcança um conhecimento Indireto do 

singular existente pondo em relaçã.o o tipo de ser universal com 

o objeto concreto de uma percepçli.o atual. A única condlçli.o 

necessária é que neste objeto esteja realizado o tipo de ser. 

Chega entli.o a Inteligência a saber conscientemente que o tipo 

de ser por ela concebido têm existência real num determinado 

individuo existente; conhece assim o individuo concreto por 
melo do tipo de ser nêle realizado (1. é, enquanto realizando o 

(136) Cfr. THONNARD, obra ctt., pp. 706-714. 
A existência. de fato doa seres senslvels é um sensível per accidens 

� um intellglvel per se, que se Impõe necessil.rlamnte a nós e que a inteli
gência colhe Imediatamente ao apresentar-se o objeto sentido, "assim como 
logo ao ver alguém falando ou movendo-se, apreendo com a inteligência 
a vida dêle (e a sua existência) , donde posso dizer que o vejo viver (e 
existir) ", embora a vida e a existência não sejam algo de sensível por si, 
como n côr, o calor . . .  , mas algo de lntellglvel. (Cfl'. S. ToiiiAs, De Anima, 
llb. li, c. 6, lect. 13) . 



198 CAP. IV - RELATIVISMO E ANTI-INTELECTUALISMO 

tipo e ser) e afirma a sua existência baseando-se no conlleci
mento dos sentidos. (Cfr. S. ToMAs, I, q. 86, a. 1 e 3.) 

Estritamente falando, quem conhece é o homem pelas suas 
faculdades : possui êle diretamente o conhecimento do Individuo 
slrigülar pelos sentidos extêrnos e a ImãgüiAÇilu, e o coulteclmeuto 
do tipo de ser universal pela inteligência. Pode pois relacionar a 
intuição sensfvel com a abstração intelectual e aplicar êste tipo de 
ser ao singular, reconhecendo ter sido dêle que o abstraiu . (S . ToMAs, 
De Veritate, q. 2, a. 6, ad 3um) . Dêste modo, colhe num ato único 
(o juizo> o objeto concreto tal como é, sob seu duplo aspecto : como 
individuo existente, graças a atividade dos sentidos; e como pos
suindo um tipo de ser lnteligivel, graças ao pensamento . 

4 - Qual sej a o processo ps1col6gtco dêste conhecimento 
Indireto, já foi indicado no n. 69. 

a) Por uma volta ou rejlextlo (per quamdam retlexto
nem, per conttnuationem ad phantasmata) , em que refaz em 
sentido Inverso o caminho feito na abstração da idéia, a tnte
llgência atinge o seu ato, a tdéta concebida, o fantasma 
( a  imagem) donde a abstraiu, percebendo que o conteúdo desta 
idéia (a natureza " absolute conslderata") se acha realizado no 
individuo representado no fantasma; vendo assim a tdenttdade 
de conteúdo na idéia e no individuo, conhece êste individuo 
por melo da idéia universal. ( 137) 

b )  S e  a inteligência prolongar ainda a sua reflexão, a 
sua volta, até à percepçtlo atual dos senttdos externos, tendo 
consciência dela, então conhece, por meto desta percepção, a 
existência atual daquele individuo : conhece o individuo con
creto eXistente. (Cfr. S. ToMAs, De Verttate, q. 10, a. 5.) 

l!:ste prolongamento da reflexão até a percepção atual dos 
sentidos é necessário, pois : como a existência real de um individuo 

(137) Assim descreve S. ToMAs esta renexlo : "Nlo é ao conheci
mento do far.tasma (1. é, da 1magem que está. na Imaginação) que é levada 
diretamente a lntellgêncla pela espécie nela recebida, mas ao conhecimento 
da coisa da qual é fantasma (Imagem) ; contudo por uma certa reflexAo 
volta tnmbém para o conhecimento do fantasma mesmo, enquanto consi
dera a natur.ezn do próprio ato e da espécie pela qual vê e daquUo de 
que abstraiu a espécie, t. é, do fantasma : assim como pela semelhança 
existente na vista e recebida de um espêlho, a visão é levada diretamente 
uo conheclmt>nto do objeto espelhado, e contudo por alguma reversAo é 
levada pela mesma para a Imagem mesma que está. no espêlho. Por con
seguinte, enquanto a nossa Inteligência pela semelhança (espécie) rece
bida do fantasma se reflete (se volta) para o fantasma mesmo do qual 
abstraiu a espécie, (fantasma) que é uma Imagem particular, ela tem 
algum conhecimento do slngulal' por uma certa continuação da Jntell
gêncla para a imngtnaçlo". (De Verltate, q. 2, a. 6) . 
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ou de qualquer fato contingente não Inclui em si mesma nenhuma 
necessidade (pode dar-se, pode não se dar) , "é sõmente quando 
cair sob os sentidos que poderemos ter dela plena certeza" (Cfr . 
S .  ToMÁS, Ethic. VI, lect. 3, n.0 1145) , porque são sõmente os senti-

r to a resentam nos seus 
dados o encontro atual neste mesmo ser da forma do su e a 
forma "mesa") com a forma do predicado (a forma "retângulo") , 
fornecendo assim à lntellgência o motivo final do seu juizo em que 
afirma : esta mesa existe, esta mesa é retangular . 

c )  A posslbtlldade destas reflexões (voltas) sObre o fan
tasma e sObre as percepções dos sentidos externos está fundada 
na unidade do homem, em que há uma "conttnuaçllo" entre a 
lntellgêncla e as faculdades sensiveis por estarem todas radi
cadas na mesma alma. "Uma corrente orgânica de operações 
mentais une a percepção sensorial daquilo que é com a abstra
ção e o j uizo pelo qual o homem conhece "o que é" como ser . . .  
O ciclo Inteiro das operações que têm inicio na intulçA.o sensivel 
acaba precisamente nesta mesma intulçâo sensivel."  ( 138) 

d) Todos os homens, antes de qualquer pesquisa critica, 
com uma evidência Imediata, espontânea, constante e Irrepri
mível, admitem êstes juizos sObre lndlviduos concretos existen
tes, os quais, como vimos, contêm a sua legltlmaçA.o critica 
percebida implicitamente pela lntellgência, tn actu exerctto, ao 
emiti-los (ns. 19, 88, 93 e 96) . 

e) Para obter desta legitimação uma evidência expU
cita, reflexa, tn actu stgnato, basta reparar na natureza da 
percepção sens1vel, quando jetta nas condições normats, tal 
como se apresenta à intellgência na sua refiexã.o sObre ela. 
Temos então plena evidência de estarmos atingindo pelos sen
tidos, com uma intuição no sentido estrito, um objeto real e 
atualmente presente ( 139) , existente em si tal como o percebe
mos: por ex., na vlsâo e no toque dêste livro que temos nas 
mãos. E a razão é a evidência com a qual a inteligência percebe 
o nexo necessário entre uma Intuição real e atual e a existência 
também atual do seu objeto: não pode haver realmente uma 
" visão" sem que haja um objeto real "visto". O que S. ToMAs 
afirma dizendo: "Esta (proposiçll.o) condicional é necessária 
(= exprime um nexo necessário) :  se se vê alguém sentado, estâ 

(138) E. GILSON, em Eststen2iaUsmo (Acta Pont. Acad. Roman1e 
S. Thomre) , Marlettl, 1947, p. 108. 

(139) Ao menos na sua ação em nós, como seria o caso de uma 
estriBa já. apagada, cuja luz só agora chega à nossa vista. 
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sentado mesmo " - ou em forma categórica : "o que se vê sen
tado, é necessário que (de fato) estej a sentado". (Contra Gent .• 

Uv. I, cap. 67.) Evidência tal que em vão se buscaria uma maior. 
u o abandono acarretaria abandonar a evidência obj etiva 

como critério supremo da verdade cer a e ca r no a 
Ceticismo Universal. 

f> Esta presença atual do objeto pode ser, não digo demons"' 
trada, pois a evidência é imediata, mas confirmada reflexamente 
atendendo ao caráter passivo da percepção em que o objeto se. impõe 
a nós, bem diferente do que acontece na atividade da imaginação 
em que podemos à vontade evocar imagens de objetos ausentes . (140)

, 

S .  ToMAs nõ-la faz constatar de outro modo, apresentando 
casos concretos em que intervém uma atividade nossa atual, ates
tada pela consciência, no objeto percebido : como o traçar uma 
reta auxlliar numa figura geométrica e a leitura do resultado tor
nado assim evidente ao próprio sentido da vista; ou o ato de contar 
objetos reais (pedrinhas, moedas . . .  ) executado com as mãos, no 
qual a percepção dos sentidos dirige e observa o processo todo, ser
vindo também de motivo para a inteligência afirmar os resultados 
parciais e o final; ou a atividade do artfttce na produção de sua 
obra . . .  Em todos êstes casos, com o auxilio combinado dos senti� 
dos e da inteligência, temos um conhecimento intelectual de que 
a percepção sensivel atinge um objeto atual e o atinge tal como é 
em s1 mesmo . E êste conhecimento possui evidência critica, pois a 
inteligência vê que não é posslvel agir atualmente senão num objeto 
existente atualmente; vê também que êste objeto não pode ser em 
sl diferente do que o conhecemos, pois êle recebe uma ação que só 
um objeto realmente tal como o que conhecemos e nos representa
mos pode receber : sõmente uma figura geométrica realmente exis
tente numa folha de papel ou num quadro negro e que seja realmente 
a figura que a percepção nos apresenta poderá receber · em sl o 
traçado real de uma determinada reta auxUlar e dar o determinado 
resultado que constatamos . 

Por Isso conclui S. ToloiAs : "Unde tactentes alfqutd actu cog
noscunt", donde pela atividade atual que exercem, conhecem (Met . 
IX, lect . 10, ns . 1888-1894) . (141) 

O "tactentes" garante criticamente a presença atual do ob
jeto e nos manifesta que a percepção sensivel, em principio e por 
sua natureza (per se> , atinge objetos concretos enquanto atual
mente existentes e tais como são . 

(140) Cfr. THONNARD, obra ctt., pp. 1161 e segs. 

(141) Assim também expõe a "sclentla vlslonls" que Deus tem de 
cada criatura na sua singularidade e na sua existência atual e real no 
tempo : conhece-a porque a produz pela sua "scientla quae est causa 
rerum" (1, q. U, a. 11> . 

Para uma exposiçAo pormenorizada de toda esta teoria, cfr. 
HOI!NEN, obra Cit., pp. 26'1-304. 
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Quanto aos casos de ilusão ou alucinação {os erros dos sen· 
tlclos) é ainda geralmente pelo "tactentes" {por ex . ,  apalpando) 
que poderemos cliscerni·los de uma percepção real . 

A CONCLUSAO é pois que com a inteligência, embora 
mmretanrente, "medta:nta as faculdades sensheis", :rseàemes 
conhecer qualquer individuo concreto existente, em qualquer 
sltuaçl!.o real êle se encontrar, e conhecê·lo taZ como é, por 
conseguinte com uma certeza critica e especulativamente válida. 
Diante de fenômenos e fatos de experiência, constatados lntui· 
tivamente pela percepção externa, pode a inteligência, com plena 
evidência, pronunciar j uizos de extsttncta (= afirmar a sua 
existência real ) ,  cuja objetividade é garantida pela infallbili· 
dade (per se) da intuição senslvel externa, e que constituem 
a base infallvel das induções, quer cientificas (determinação 
das leis da natureza) , quer filosóficas (conhecimento da substân· 
c19. e de suas propriedades) . (142) 

ARTIGO TERCEIRO 

DO EXISTENCIALISMO (143) 

Sob esta denominação vêm sendo compreendidas várias 
correntes filosóficas modernas que pretendem, "apolando·se 
sôbre a e.xtsMncta humana, concreta e viva, resolver direta· 
mente, unicamente por melo da existência, o problema do ser e 
do mundo sem fazer apêlo aos dados racionais clássicos". (144) 

( 142) Cfr. THONNARD, obra cit., pp. 1174-1176. 

(143) Cfr. entre as várias exposições gerais do Exlstenclallsmo : 
P. FotJLQvú:, L'eztstentialisme, Paris. Presses Unlversitaires, 7.• ediçio, 

1962, traduzido para o português por J. Guinsburg, Coleção "Saber Atual", 
S. Paulo 195&; M. F. Scv.ccA, La Filosofia oggf, Bocca, Roma 1962, 2.• edtç., 
Vol. I, pp. 249-481; D. MARTINS 6. J., E3:1stencialtsmo, Braga 1965; Esisten
:!ialtsmo e Cristianestmo, Ediç. "Pro Civlt. Ohrlst.", Assls1 1952; L'Eststen
zki.Zismo: Critica Filosoflca, Firen:r.e 1952; R. JOLIVET, Les tklctrtnes ulsten· 
tki.Ztstes, Paris, Edlt. Fontenelle, 1948; na "Revue de PhUosophle" do ano 
1946 : L'Enstentfaltsme, Paris, Téqui, 1947; c. FABRo, Introduztcme all'Esis
tenztalfsmo, MUII.o, 1943; nas atas da Academia de S. Tomás, Eststenzialta
mo, Roma, Marietti, 1947; R. LoMsARDI S. J., numerosos artigos na Ctvtlt� 
Cattol1ca, anos 1944 e seguintes, de que muito nos servimos para a presente 
t:Xposiçll..o. 

(144) F. CAYRt, na Revue de PhUos., obra cit., p. 10. - JoLIVET, na 
obra cft., p. 24, define o Existencialismo como : "o conjunto das doutri
nas segundo as quais a filosofia tem por objeto a análise e R descrição 
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Entre estas vá.rias correntes nA.o há unidade nem conteúdo 
doutrinai absolutamente comum, porque o Exlstenciallsmo geral
mente nA.o é, nem quer ser um "sistema". (145) Dal a grande 
variedade das aprectagões e a grande dificuldade de uma slntese 
geral comum. Só é posslvel recolher uns pontos fundamentais, 
advertindo porém que ao lado da terminologia e de uma parte 
da significaçAo que é comum, existem diferenças em cada autor 
no modo de entender cada um dêstes pontos. 

I - 'Erposlçio geral. 

128 . 1 - Nasceu o Exlstenclallsmo de uma reaçA.o contra o 
racionallsmo exagerado da filosofia cartesiana, contra o idea
lismo kantiano e post-kantiano, contra o monismo panlógico 
de Hegel e contra o cientismo mecanicista do materialismo e do 
positivismo : porque todos êles negllgenciavam a consideração 
do que é próprio da pessoa humana tomada concretamente na 
sua singularidade. Mas esta sua reaçio pa$SOU ao extremo 
oposto, negando a realldade das essências, ou pelo menos a sua 
permanência e necessidade, e por conseguinte todo valor aos 
conceitos universais para fazer conhecer o singular concreto : 
dal o seu Antt-'lntelectualtsmo que se Insurge contra a filosojta. 
perene e toda "sistematlzaçli.o". 

2 ---:- No seu ponto de partida e em prtnctpto, o existen
cialismo rejeita qualquer ponto de vista a prtort ou sistema
tico, só aceita o fenOmeno tal como se apresenta antes de 
qualquer reflexAo. 

Concentra o seu lnterêsse na análise e descriçA.o da pessoa 
humana, tomada na sua existência concreta, na sua absoluta 
stngulartdade e unictdade subjetiva (e nli.o sOmente como parte 

da existência concreta, considerada como o ato de uma llberdade que 
se constitui afirmando-se e nl.o tem outra gênese e outro fundamento 
afora esta n.firmaçl.o". Toda:t as correntes atéias podem cair sob esta 
deflnlçl.o, mas o 1\ltlmo inciso dela. nli.o se apllCD. às correntes rellglosas, 
como a de OAIIIIIKL MARcm., cujo exlstenclallsmo, como diz JOLIVET, só tem 
semelhanças analógicas com as outras correntes. 

(145) Assim JASPBRB, seguindo KIERKEGAARD, nega a filosofia COIIt<l 
sistema, e quer reduzi-la a uma ané.llse e descrlçli.o da existência Individual 
e concreta. HEIDEGOEI\ porém quer com esta ané.llse constituir um& fllo
sofla do sr.r; SARTRE pretende construir uma "ontologia fenomenológica"; 
GABRIEL 1\'IARCEL tende para uma sistematização das exigências absolutas 
do homem, a partir da necessidade do Absoluto. - Cfr. JoLIVET, tbtd., 
pp. 9-10, pp. 14 e sega. 
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de um todo ou como individuo impessoal de um gênero) , e 

conhecida imediatamente por tntrospecçllo. 

3 - A pessoa humana assim considerada. é chamada 
"Existência " :  dai o nome de Existencialismo. E dá disso a 

"Existência." (de ex-sistere = ex-sistir, estar fora. e 
significa., segundo KlERKEGAARD, o modo de ser de a.lguém que 
está como que inclinado fora do seu centro, tendendo pa.ra. uma 
"ulteriorid.ade", para superar-se a. si-mesmo, essencia.lmente 
em perigo e risco entre várias posslbllldades, com o dever de 
se atua.r a. si-mesmo escolhendo uma delas por melo de "opções" 
llvres. Ora. quem tem um tal modo de ser é precisamente o 
homem e só êle, pois os outros seres recebem determinada.mente 
da natureza todo o seu ser. Por isso, propriamente falando, só 
o homem "extste", é "extst�ncla" ; as outras coisas somente 
"silo", são "seres". (146) 

"Ex-slstlr" significa também esta.r fora do "um" do 
monismo hegellano, que absorve a. lndlvlduallda.de; estar fora 
do " gênero", como que rompendo o molde comum pelas ca.racte
ristica.s individuais: e por conseguinte a "existência" é lnexprl
mivel por conceitos intelectuais universais. 

4 - Esta "existência" slngula.r é tomada na sua máxima 
concretização, enquanto "encarnada" na sua sttuaçllo, isto é, 
cnqua.nto se acha numa determinadissima. colocaçll.o no conjunto 
da realidade, com um lugar especifico, rodeado com densa rêde 
de circunstâncias, e tem a sua reação própriá, total e prelóglca, 
a tudo isso: determinaçll.o, lugar, reaçll.o, que nll.o sll.o coisas 
extrínsecas, mas constituem a. singularidade concreta. de cada 
um. Cada homem é um "jeté-là", um "atirado al" para Viver 
uma situaçll.o que nllo se deu a si-mesmo, com êste corpo, êste 
pais, esta. pátria, esta época, estas doenças, estas rela.ções, etc . . .  

5 - J!: dentro dos limites desta sltuaçll.o concreta que 
poderão ser exercidas as opções da liberdade, por melo das 
quais cada um "cria" o ser que lhe é próprio, a própria essência, 
a própria personalldade. E como é esta sltuaçll.o que constitui 
por assim dizer o seu "Eu" existente peculiar, para ser inten
samente "si-mesmo", deve o homem, conscientemente e por 
decisão própria, absolutamente ltvre e tndependente, escolher 
um destino, aceitar e viver a própria sltuaçllo o mais plenamente 

<146) Cfr. FotJLQUIÉ, obra clt., pp. 40-45, na trad. port. pp. 46-52. 
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possivel, agindo sempre, na sua tendência para o "mais ser", 
de acOrdo com esta livre escolha fundamental que é sua, irrepe
tlvelmente sua: terá assim uma Existência autêntica, bem dife
rente da Existência inaut�ntica dos que descansam anônimos 
nas persuasões banais e irrefletidas do senso comum. J!'l assim 
que a extst�ncta prececle a ess�ncta, pois nio há uma natureza 
humana absoluta, slgnificada numa idéia universal padrão, da 
qual as existências concretas nA.o seriam mais que uma repro
dução individualizada. 

6 - Esta tendência para o "mais ser", esta "procura 
de ser", manifesta com evidência a "finttucle",  a limitação da 
existência. O homem é um ser finito, que precisa de "outros" 
para garantir a reallzaçâo das suas exigências fundamentais: 
dai a procura de um complemento, de uma establlidade que 
lhe falta. 

7 - Para isso deve o homem comunicar-se existencial

mente com outros seres : é a transcencl�ncia, à qual os vários 

existencialistas dâo as mais variadas significações. A trans

cendência sub:lettva não é senllo a nossa mesma tendência, o 

esfOrço para o "mais ser" mediante o risco das opções livres. 

A transcendência objetiva é o têrmo, os seres para os quais 

tendemos, com os quais entramos em relaçA.o. Esta pode ser 

intramunclana, i. é, limitada aos seres do universo sensível; ou 

uztramunclana (= transe. absoluta, autêntica) ,  1. é, que vai além 

do mundo sensível. 

a) A transcendência objetiva intramund.ana é admitida por 
todos, quanto à afirmação da realidade : o existencialismo não é 
acósmico, nem sollpslsmo, mas admite a realidade das coisas e dos 
outros homens, e o "estar-no-mundo" é o constitutivo da existência, 
1. é, do homem . Porém estas realidades, êstes "seres em si-mesmos" 
são como blocos estranhos contra os quais tropeçamos e que perma
necem lnintellgivels, absurdos . O conhecimento que temos dêste 
mundo é dado de um modo "preldgfco", pela necessidade absoluta 
experimentada pelo homem em ter que usar das coisas como de 
meios para a sua própria realização . Quanto aos conceitos univer
sais, conforme a teoria de Bergson, êles não atingem Intelectualmen
te a essência dos seres, e não passam de fórmulas provisórias e 
flúidas para uma finalidade puramente prática : pois essências reais 
que sejam permanentes e necessé.rias, não existem; donde os nossos 
conceitos universais, necessãrios, eternos, não têm valor objetivo 
especulativo . 

b) A transcendência objetiva ultramundana, a mais impor
tante porque nos leva ao problema de Deus, não é admitida senão 



O EXISTENCIALISMO 205 

por poucos existencialistas : SARTRE a nega explicitamente, afirmando 
que cada homem é uma "existência "jetée-là." neste mundo, como 
••pura contingência" absoluta, sem causa nem explicação racional : 
:isso é um absurdo, mas Deus também é um absurdo, e tudo é absurdo 
<= sem explicação; dai o "absurdfsmo" de CAMtJS e de BATAILLE, como 

ela mesma da realidade) ;  nã.o se acha em HEmzooER; reduz-se 
a um vago panteismo em JASPERS; c ega a uma ver a 
iia Divindade em MARCEL, não porém por vla intelectual e racional, 
mas pela necessidade do absoluto que é a marca mais profunda e 
-constante do homem . 

8 - Para conhecer e estudar esta "existência" singular, 
(!Ue é o homem concreto na riqueza da sua vida interior e 
das suas situações reais, o Existencialismo adota o método da 
jenomenologta de E. HusSERL (1859-1938) , por meio de análises 
c descrições, único método que tenha valor, e o limita aos dados 
fenomenológicos (= "ce qui se montre") , considerados, não nas 
suas causas últimas como fazia a filosofia tradicional, mas 
precisamente no seu imediatismo singular, concreto e tangivel. 

9 - Tais análises e descrições são desenhadas com tintas 
às vêzes superficialmente religiosas, com freqüência realmente 
éticas, quase sempre trágicas, sempre, ao menos na intenção, 
fiéis ao estado de ânimo de cada um. 

Introduzido por influência de KIERKEGAARD como conse
qüência da "finitude" e limitação do homem, que é um apêlo 
ao infinito, ao Absoluto, e concretamente à Divindade, o aspecto 
religioso ficou atenuado e até suprimido em muitos existencia
listas atuais. 

O aspecto moral e p� lcológtco, pelo contrário, continua 
.sendo descrito com tintas fortes, rudes e exageradas, por meio 
de "categorias" não de essências abstratas, mas da existência 
-concreta: 

a> Em primeiro lugar vem a categeria da "morte", sinal da 
flnltude do homem, a sua "situação" mals fundamental e inlludivel : 

o homem ê um "ser-para-a-morte". Cada existencialista dá à. morte 
um sentido próprio, mas sempre de Importância capital na proble
mática do homem e na filosofia da sua existência : HEmEGGER, por 
ex . ,  faz da morte a categoria suprema que encerra totalmente a 
-existência . 

b) Outra categoria muito explorada é a da "angústia", que 
consiste na consciência do perpétuo risco, num sentimento agudo, 
numa vertigem daquelas alternativas em que o homem se acha 
continuamente e das opções livres com as quais deve decidir de 

.si-mesmo e realizar-se, sacrificando outras possibUldades que tam
.bém subsistiam ao lado da que fol escolhida. - l!: esta angústia 
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que deve estimular em cada um o empenho na vida e na realização 
das próprias possibUldades, que é a finalidade do existencialismo . 

c> Anexas à angústia estão as categorias de "culpa", de 
"é"o", de "dor'' . O conceito de pecado varia para cada autor, mas 
a primitiva noção luterana vivamente expressa na experiência pes
soi.d: de KIBiUtEUMitll (o peeado é priBelp&bReMe a concnptscAncts 
habitual, que leva a apetites desordenados, toma o homem inteiro 
constantemente pecador e exclui justiça própria e merecimento ver
dadeiro> , embora ceda o lugar a noções mais equllibradas e reais. 
custa contudo a desaparecer . Donde o aspecto profundamente "trá
gico" e até "d.esespe1'aàor" dado à vida humana por muitos existen
cialistas . 

10 - Conforme a poslçli.o tomada em relaçli.o à. trans
cendência ultramundana e a importância predominante dada a 
alguma destas categorias, os resultados destas aná.Uses foram o 
homem cristO.o (luterano) de KIERKEGAARD, o homem angusttado 
de HEIDEGGER, o homem-náusea (l'homme-à-la-nausée) de 
SARTRE, o homem-absurdo de CAMUS, o homem desesperado de 
BATAILLE, e pelo contrá.rlo o homem da esperança de MAacEL. 

"Amarga filosofia, em que a exasperada concentraçli.o 
sObre o homem, e sObre o homem sbmente, acaba achando nêle 
uma tragédia essencial, que dificilmente se poderia imaginar 
mais grave. A sinceridade de multas aná.llses exlstenclalistas tem 
precisamente êste mérito inegá.vel : de revelar o que na verdade 
deveria ser afirmado do homem, se nli.o existisse nada de supe
rior à. sua pobre vida ; seria uma visli.o temerosa." ( 147) 

11 - Os prhwlpals existeneiallstas. 

129 . Como precursor dêste movimento aponta-se geralmente 
BõRBN Kn:lua:oAARD (1813-1855) , pensador dinamarquês protestante� 
que em oposição ao racionalismo hegeliano, insiste na irracionali
dade ( = 1mpossib1Udade de se poder dar uma explicação racional) 
da extsténcta humana singular, e com análtses psicológicas poderosas: 
e profunda convicção religiosa (luterana) descreve sua própria ex
periência pessoal, desenvolvendo o lado trágico pela existência do. 
pecado, da liberdade, da limitação, da fé na existência de Deus, da 
Incerteza, ansiedade e angústia . . .  (148) 

Influenciado por Klerkegaard, NIETZSCHE (1844-1900) rejeita.. 
toda verdade intelectual especulatlva e moral e propõe o seu "su
perhomem" exaltando a "heroicidade" que êle coloca nos Instintos: 
violentos . 

(147) Cfr. J..oMBARDI, art. citado, Ctviltà Cattolfca, 1944, p. 368. 
(148) Cfr. R. JoLIVEr, Introductton 4: Kterkegaarcl, Edtç. de Fon

tenelle, 1346. 
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BERGSON (1859-1941 ) ,  com o seu intuicionismo extra-intelectual 
exerceu poderoso lnfluxo sõbre os existencialistas recentes . 

Os principais representantes atuais são : 

MARTIN HEIDEGGER (n. em 1889) , discipulo de Husserl, que na 
sua obra principal Setn und Zett (Baile 1927) desenvolve temas 
JáeJIIIet�aaràlaaas1 aupdmlRdv ou mudando 'ft'' aapecto rellgtoso. in
sistindo no sentido pesstmfsta da existência humana, que pelo tédio 
e pela angústia se desinteressa das coisas e se reconhece limitada e 
encerrada neste mundo e destinada à morte, 1. é, ao nada; e cuja 
única verdadeira liberdade e vida autêntica consistem em aceitar 
êste destino : o existente, o Dasetn, é um "ser-para-a-morte", "para
o-nada"; proveniente do Nada, o seu existir no mundo é uma cor
rida para o nada, para o seu nada, a sua morte . - A êste "primeiro" 
Heidegger teria, segundo alguns intrépretes, sucedido um "segundo" 
que evolui para Deus : na sua Carta s6bre o Humanismo, Heldegger 
rejeita a interpretação atéia do seu pensamento. Fazemos votos que 
assim seja; mas enquanto não fôr abandonada a posição do "pri
meiro" Heidegger, para quem o "Ser é o Nada", o Deus do "segundo" 
continuará a dar a impressão de ser o Nada. (Cfr. SciACCA, obra 
ctt., pp. 273-291 )  

CARLOS J'ASPERS (n. e m  1883 ; publlcou e m  1932 sua obra fun
damental : FUosotta, 3 vols.; em 1947, Da Verdade; em 1948, A Fé 
Filosófica> : a existência é o "eu" na sua subJetividade; o existir 
consiste em escolher livremente, mas a escolha é irracional e injus
tlflcada, pois a existência é vivida e não pensada; contudo cada 
um responde pela sua escolha . A "situação" do finito que tende para 
o infinito é a "autenticidade" do existente ;  para isso requer-se a 
comunicação existencial com os outros; entretanto nunca se pode 
estar certo de ter conseguido esta comunicação, e portanto nem de 
viver autênticamente. Esta lmposslbllldade de ser absoluto, de ser 
Deus, é o fracasso, pelo qual o existente se revela a si mesmo e se 
torna consciente do seu destino . Jaspers, protestante e que se diz 
!iJmpatlzante com o catollclsmo, fala multo em "TranscencUncfa", 
a que chama Deus; é porém um têrmo ambiguo, que parece signlfl
car, não um ser distinto pessoal, o Deus do cristianismo, mas sim
plesmente um limite inatingivel, um "além" de sabor panteista, 
dfante do qual "naufraga" o existente nos seus esforços de aper
feiçoamento e de superação . 

GABRIEL MAHCEL, <n. em 1889) , (principalmente em Journal 
métaphystque, Paris, 1927; �tre et Avotr, 1935; Homo vfator, 1944) , 
restitui o sentido rellgioso ao existencialismo, dando-lhe uma inter-· 
pretação católica : o ato livre fundamental, a nossa primeira esco
lha que constitui a nossa personalidade, consiste na aceitação do 
nosso eu como criado por Deus, consiste em responder sim à graça; 
embora numa angústia humUde e temerosa por causa da fraqueza 
da nossa liberdade, devemos desenvolver a esperança, o amor e a 
tendência para Deus, o Ser que dá um sentido racional e autêntico 
às realidades contingentes dêste mundo. - Sendo porém também 
êle anti-intelectuallsta, afirma tudo isso por um conhecimento "mis-
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terloso", Isto é, por uma certa participação da presença de Deus, 
como "Eu Absoluto", sem llmltes nem deficiências, que a razão não 
pode demonstrar, mas que o homem experimenta ao sentir suas 
próprias llmltações, deflclênclas e responsabUldades. 

JEAN-PAUL BARTRE, (n. em 1905) , (em vãrlas novelas, peças 
<le teatiO e sobret:ado em :E.'-B.,e eê Je A'é&RI, Pam, 1843), 'ncréd,!lo 
desde o nascimento, desenvolve uma teoria (em que não faltam 
contradições) de acõrdo com suas convicções : considera a nossa 
existência como um fato, princfpfo absoluto e conting§nc1a pura 
(sem causa) , lnexpllcãvel, fechando a sua Inquietação e a sua li

berdade numa ordem puramente humana de absoluta autonomia : 
o homem é livre; a liberdade é um absoluto que não comporta limi
tação alguma; logo o homem não pode ser criado, porque para Isso 
deveria receber a sua natureza, pela qual estaria limitado e deter
minado no agir, ficando prlslonelro desta natureza e portanto dei
xando de ser livre . Não sendo criado, o homem deve negar a Deus . 
:l!: um "ser atirado ai" que deve escolher um destino, embora saiba 
que a nada o conduzirá; dai a náusea . Deve contudo ser sincero 
aceitando sua trãglca situação, afirmar-se escolhendo qualquer coisa, 
e conservar-se fiel à sua escolha . Nesta escolha, a liberdade humana 
não é limitada por nada, pois a liberdade é lel a sl mesma; é por
tanto uma escolha "Irracional", 1. é, feita sem motivo, sem critério, 
sem gula, sem finalidade . O homem é fundamentalmente "desejo 
de ser Deus"; mas Deus é impossivel, pois deveria ser um "en-sol
}Jour-sol" que é um absurdo; donde o homem é wna "paixllo inútil". 
Professando o amoralismo, o atelsmo e a lmposslbilldade de qual
quer metaflsica racional, e, por conseguinte, descrevendo o mundo 
como um "absurdo", pretende contudo construir uma ontologia fe
nomenológica . (149) 

(149) Para um jufzo sõbre a obra de Sartre, leiam-se no citado 
fasclculo l/E:ctstentialfsme, da "Revue de Phllosophle" do ano de 1946, os 
dois magnlftcos trabalhos : L'ontolO{rle phénoménologique ele J. P. Sartre, 
de D. Dl1BARLE (pp. 90-123) , e L'Athéisme lU J.-P. Sartre, de P. DBSOOQS 
(pp. 39-89) . DlscoQs, depois da lndlcaçlo de abundante bibliografia (pp. 
39-40) , põe em plena evidência que "son exlstenUallsme est dénué de 
toute base proprement phllosophlque et (qu') n est purement gratult" 
(p. 62) ; faz ver o cinismo com o qual êle "nie a priori toute intelllglbllltê 

de l'être, exclut tout terraln d'entente entre gens qui crolent à l'lntelU
(l'enCt'" (fb.) ; patentelR como Bartre contradiz a sl mesmo e ao bom senso 
afirmando a lmpusslbllldade da existência de Deus; para concluir "en 
déflnltlve l'on voudralt que, dans cette aventure exlstentlallste sartrlenne, 
l'on se moquât un peu molns de l'homme, de la nature et de chacun de 
nous" (p. 87) , e termina com uma palavra de CuvWler, aludindo ê. afirma
ção sartrlana segundo a qual o pensamento é uma "doença do ser" : "Je 
crains que la phllosophle de Sartre ne solt qu'une ma.ladle de la phl
losoph1e". 

Os escritos de Sartre sl!.o "d'un réallsme puant et souillant" (CAYJit, 
tb. p. 10) , seus personagens sAo "anormaux, en prole aux passlons les plus 
honteuses auxquelles lls se lalssent aller sans freln, en toute "llberté" . . .  ; 
c'est le snoblsme de la laldeur qui se trouve mls en vedette dans cette 
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111 - Critica. 

130 . 1 - J!: ótimo reagir contra o idealismo e focalizar a. 
pessoa humana na sua realldade concreta, interessando-se pelos 

lemas da sua existência e do seu destino, tão cheios de 
gravidade e de emoções. Desta reaç o prec s 
moderna, perdida nas nuvens das abstrações do idealismo, ou 
na técnica e metodologia das ciências; não porém a fllosofia 
perene e escolástica, que desde Sócrates, Aristóteles, Santo 
Agostinho, S. Tomás, etc., com base na experiência, sempre teve 
a peito indagar e expor com profundeza as causas, a natureza 
e o conhecimento da alma humana, deduzindo as leis universais 
da metaflsica e da moral, sem contudo perder o contacto com 
o homem real e existente, a quem fornece normas racionais 
práticas para guiá-lo em qualquer situação concreta em que 
se ache. 

2 - Foi porém péssimo levar esta reação, como fizeram 
algumas correntes, até à negação do valor da lntellgêncla nos 
seus conceitos e juizos universais e nos seus raciocínios, e 
procurar o aperfeiçoamento da pessoa humana e a solução meta
flsica numa ordem vital existencial alógtca. :t!lste anti-intelec
tuallsmo envenena todas as tentativas do Existencialismo e 
1mposslb1lltarla o valor de qualquer resultado, não fOra a con
tradiçlo na qual, como todo antl-lntelectuallsmo, cal também 

Uttérature de "sala.uds", selon un terme famllier à Sartre, et qu'une foule 
de jeunes dêsaxés semblent avotr a.doptée avec enthouste.srne". . .  "Oruelle 
rançon d'une attltude ph11osophique paradoxa.le, qui mêne à ne pouvotr 
absorber cette llttérature exlstentlallste sa.rtrlenne qu'avec des plncettes, 
en se boucha.nt les narJnes, et à en Jnterdire la lecture à tout homme, à 
toute femme qui se respecte et ri'est pas tenu par office d'en prenclre 
connatssance." (DmcoQs, tb., pp. 60-1) . 

Eis porque as obras de SARTU: tiveram que ser postas no Indez 
dos livros proibidos. 

Um repórter perguntou a Sartre : "Comment dl11.ble se falt-11 que 
votre phllosoph!e a.lt tant de succês ?" - Resposta. de Sartre : "Cela n'a 
pas de bon sens. C'est um phénomêne d'aprês-guerre. Da.ns ces êpo
ques-là, 11 y a des gens qui cherchent lo scandale. Aprês 18 ce tut le 
dada.Ysme. Je suis nouveau dada.. Ça peut changer". E. BRIBBOIB s. J. 
assim termina. seu estudo Le Sartrtsme et le Problême Moral : Un tel 
ma.sochlsme moral est essentlellement antJnaturel. . . 11 heurte trop vio
lemment ce fond de bon sens et de sa.nté morale de l'homme pour s'lmplan
ter défJnttiv�ment en lui. Aussl la vle elle-même se chargera d'en falre 
justlce." CNouvelle .Revue Théologlque, Pévrler 1962, p. 146) .  E de fato a 
moda jé. diminuiu; esperemos que breve desapareça de todo, para bem 
das jovens gerações que freqUentam o afamado "Collêge de France". 
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o Existenciallsmo, a saber: descrever as suas análises e cons
truir as suas teorias com êstes mesmos conceitos, juizos e racio
clnios, cujo valor êle nega no seu principio fundamental. Ou 
renunciar ao seu anti-intelectualismo. ou resignar-se a nli.o ter 
valor alKum • conservar ps dois Juntos é que é imposslvel. 

3 - :B:rro e grande foi sem dúvida encerrar-se o raciona
llsmo exagerado na esfera das puras essências abstratas em que 
o singular, o individuo é absorvido pelo universal. Mas é êrro 
ua.o menor restrlnglr a pesqutsa exclusivamente ao concreto 
tenomenológtco. rejeitando as ess�nctas untversats, permanentes 
e necessárias. Nem uma filosofia puramente essenclallsta, nem 
uma fllosofla puramente existencialista podem chegar ao conhe
cimento da realidade e a uma ontologia verdadeira : 

a) Nilo podem conhecer a realidade . - A realidade é "ser"; 
logo é o "ser" que deve orientar desde o seu inicio o caminho da 
metaflsica bem como da teoria do conhecimento . Mas quem diz 
"ser", diz entidade a quem compete existir; diz essência e existên
cia . Esséncfa, i. é, entidade, tipo de ser, elemento especifico que 
torna o ser tal, substancial ou acidentalmente . Exfst�ncta, i. é, 
atuação desta essência, que sem acrescentar nada ao seu conteúdo 
especifico, a faz existir pondo-a e mantendo-a na ordem da rea
lidade . Donde, supr1m1ndo a essência, a existência mesma desapa
rece : se não houver nada para ser atuado, não há atuação pos
sivel; o nada não pode ser uma realidade existente .  

Mais ainda . A essência é o elemento intellgivel do "ser'', o 
que o caracteriza; logo, tirada a essência, o ser é incompreensivel, 
lnlntellgivel, incapaz de ser analisado e descrito. Tirem de Pedro 
tudo o que o constitui tal na sua substância ou nos seus acidentes 
(o ser homem, branco, carioca, pai, médico, o estar pensando, que
rendo, lendo . . .  ) , que fica depois para conhecer, anallsar, descrever ? 

Logo sem admitir as essências e o seu conhecimento legiti
mo por melo de conceitos com significação determinada, perma
nente e universal, não ser6. posslvel conhecer a realidade existente, 
nem descrever as nossas próprias experiências lndivlduais, como já 
foi exposto (n.0 118) . 

Com tais conceitos, pelo contrário, podemos conhecer a rea
lidade concreta (n.0 120) , nas riquezas das suas determinações e 
situações (n.0 121 ) ,  na sua organlcldade e transcendência com os 
outros seres <n.0 122) , na sua dlnamlcldade e nas suas mudanças 
(n.o 123) , numa palavra, o individuo concreto existente (n. 127) . 

b) Nilo podem construir uma ontologia do ser, como pre
tendem, por ex. ,  Heldegger e Sartre : 

O método existencialista restringe o conhecimento verda
deiro imlcamente à experiência individual enquanto tal e aos dados 
fenomenológicos concretos, "ce qui se montre", em oposição aos 
processos "racionais" (e por conseguinte pretendendo não fazer 
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uso dêles) , que colhem alguma realidade além, "au delà" dêstes 
dados . - Ora êste método : 

além de falso, pois conhecemos de fato não sõmente a nossa 
existência individual, mas com ela muitos conceitos e principlos uni
versids e tmla a enpePiêaala &a:Piive'; 

é também contrário à nossa mesma experiência, pois é Sõ
mente por melo de conceitos universais, representando os tipos de 
ser nêle realizados, que podemos julgar e descrever o próprio singular 
existente (n.o 127, 3) . E de fato asslm procedem também os exlsten
clallstas . 

Mas, dado mesmo que fôsse possivel esta descrição sem con
ceitos universais, o resultado obtido não passaria de fatos e dados 
singulares, sem que nenhum empirismo, mesmo existencial, forne
ça o melo de passar os limites da "situação" individual descrita . 

Ora a fllosofla, como tal, tende a definir uma ordem "de 
direito", que parte, sim, de fatos e dados experimentais, mas trans
cende esta ordem particular e vale para a universalidade dos 11eres 
e dos homens . o que supõe a capacidade da razão de colhêr nos 
fatos da experiência leis e principios universais, de descobrir no 
que é o que deve ser, e passar assim da ordem concreta e contin
gente dos fatos para a ordem ideal e necessária das essências uni
versais . Mas são precisamente esta capacidade da razão e esta ordem 
das essências, que o exlstenciallsmo nega, quando restringe o valor 
da experiência aos dados concretos que se vêem e apalpam . 

Logo irreallzável será a pretensão do existencialismo de cons
truir uma fUosofla, uma ontologia, enquanto não renunciar pri
meiro ao seu principio anti-lntelectualista e não abandonar o no
mlnallsmo e empirismo das suas descrições puramente fenomenoló
gicas . A negação das essências universais leva necessàrlamente a 
um trractonallsmo absoluto, porque traz automàtlcamente consigo 
a supressão de toda e qualquer norma para as nossas ações, de toda 
e qualquer ra24o e finalidade para os seres do universo . 

Só poderá o existencialismo ser um 'humanismo", i. é, uma 
·filosofia do homem como pessoa e ser social (comme "je" et comme 
"nous") , quando reconhecer o "direito" no fato, a ordem "humana" 
Ideal, considerada na sua causa última intrlnseca que é a essência, 
reconhecendo-a inscrita no comportamento do homem individual . 
O que Implica reconhecer o valor da atividade intelectual, nos seus 
conceitos e juizos universais e nos seus racioclnlos, e servir-se desta 
atividade, 1. é, ser lntelectuallsta. (150) 

Em outras palavras. Com o método fenomenológico existen
cialista que parte unicamente do fato bruto dado pela experMncta, 
é impossivel chegar a elaborar uma teoria racionalmente justificada: 
os dados da experiência sõzlnhos não constituem uma teoria, mas 
tão somente a matéria fornecida que deve · necessàrlamente ser in
terpretada pelo filósofo . Para isso, é mister recorrer a princlpios já 
aceitos anteriormente, e que virão informar, avallar e orientar êstes 

060) Cfr. R. JouvEr, obra cit., pp. 331-340. 



212 CAP. IV - RELATIVISMO E ANTI-INTELECTUALISMO 

dados. ll: precisamente o que se deu realmente no caso do exlsten
clallsmo . Cada autor considerou o fato bruto colhido na experiência 
conforme o seu modo próprio de pensar, preformado por uma meta
ffsica subjacente anterior : é desta "traição" ao método fenomeno
lóitoo que sairam os yárips extstenc!a!lsmos 

4 - l!:  ainda por causa do seu anti-intelectualismo oposto 
às essências, que o existencialismo, em algumas das suas formas, 
faz das "situações" o constitutivo mesmo da "eXistê-ncia", 1. é, 
da pessoa singular. O que é falso, pois o homem é constituido 
individuo pela sua própria substância (esta matéria e esta 
IJ.lma) ; qualquer situaçâo em que se possa achar, inclusive a 
primeira, é sempre uma realidade acidental, que poderia ser 
outra sem que mudasse a individualidade. - ll: verdade que é 
pelo conjunto destas situações e circunstâncias que distingui
mos um individuo de outro, porque a individualidade em si 
mesma nos é desconhecida (n. 69) ,  mas é impossivel ser alguém 
tal homem, sem ser homem, 1. é, sem realizar uma natureza que 
o define, que o faz homem e nâo cavalo ou macieira. E assim, 
absolutamente falando, a ess�ncta precede lógtcamente a 
extst�ncia. 

5 - Sim, o homem deve "realizar-se", reagindo pelo seu 
esfôrço livre sObre as suas situações concretas. Porém estas 
reações nã.o dependem Unicamente das situações exteriores 
ou da liberdade, mas primeiro e principalmente da natureza 

nossa humana que limita todas as nossas "posstbllldades": 

na.o reagem do mesmo modo um elefante e um homem. Por isso, 

as diferenças nas reações do existente concreto nA.o provêm 

tAo sõmente do fato de ser tal individuo, mas também enquanto 

possui tal essência, a humanidade : com a sua liberdade, o indi

viduo se torna bom ou mau, corajoso ou covarde . . .  nas inume
ráveis diferenciações Individuais; mas, apesar destas Indefinidas 

possiblUdades de escolhas diferentes, permanece sempre homem. 
Donde, negando as essências, é lmpossivel explicar cabalmente 
as reações e as realizações do individuo humano. 

6 - Quanto à. Uberãarle, tão exaltada pelos existen
cialistas : 

a )  além de não se ver bem como seja ela com possível com 
a necessidade da "situaçAo" tal como a apresentam alguns; 

b) ela é propriedade de uma vontade, que nA.o é senã.o 
a tendência apetitiva intelectual (cfr. infra, ns. 171 e 181) e 
que, por conseguinte, nos seus atos deve ser guiada por conhe-
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cimentos intelectuais : sem isso, não passaria de puro instinto 
cego, próp1:<1 dos animais. 

c )  o que dá valor a uma nossa escolha, não é a escolha 
em si mesma, mas a bondade do objeto escolhido, i. é, a sua 
conformidade com a nossa natureza humana, e a tntençll:o eom 
a qual escolhemos. Isso pressupõe o conceito do "homem em 
geral", o valor da noção universal e necessária da "natureza 
humana" e dos primeiros princípios da ordem prática, que sA.o 
o absoluto em relação ao qual apreciamos o valor do homem 
e a significação moral das situações e das escolhas concretas 
de cada individuo. (151) 

Negar o valor dêste conceito e dêstes principios, considerar 
todos os objetos como indiferentes, para exaltar somente uma li
berdade sem pelas, é reduzir a puro capricho o uso da nossa li
berdade, subverter os fundamentos da moralidade, equiparandG 
crimes livremente perpetrados a atos virtuosos . (152) Tudo isso é 
evidentemente contrário às condições reais da natureza humana, 
aos dados da nossa consciência psicológica e moral, que atesta a 
existência em nós de principios morais a cuja luz aprova ou condena 
as nossas escolhas, 1. é, atesta uma autonomia dependente e não 
illmitada. - Admitindo para a nossa liberdade uma norma fundada 
na transcendência, evita esta arbitrariedade G .  MARCEL; mas a sua. 
desconfiança aeêrca do valor objetivo e universal do nosso conhe
cimento intelectual lhe torna dlficll estabelecer uma doutrina segura. 
desta norma. 

Donde, mais uma vez, ou renunciar ao anti-intelectualis
mo, ou negar a verdadeira liberdade humana e o valor moral 
das suas escolhas. 

(161) Cfr. JoLIVET, obra clt., pp. 341-344. 

(162) Não recua SARTilE diante destas conseqüências. Toda e qual
quer escolha tendo para êle o mesmo valor objetivo, "seri a mesma coi&a 
que alguém se embriague na solldão, ou que se faça chefe de povos .. 
<L'Etre et le Néant, p. 722) . Reconhece que esta sua posição 6 simpleS 
conseqüência de ter rejeitado Deus : ou afirmar Deus, ou negar o bem e 
o mal Ubtct., p. 128; L'E:tl.sf. est un humanlsme, pp. 36-8) . Sartre escolheu 
negar Deus, perdendo "lpso facto" a ordem toda dos valores, em contra
dição com o testemunho da sua consciência. Teve que substitui-lo por 
um homem absolutamente autônomo, puro. existência sem causa, "atirada 
alt" e constrangida a escolher o seu destino sem ter outro apOlo além da. 
r.ua declsi\o e da sua escolha, da qual não deve responder perante nln
&uém afora de sl mesmo. Pretensão que lembra estranhamente o "nem 
serviam" luclferlno. crr. DsscoQs, art. cit., pp. 68-119 e pp. 81-88. - Sepa
rada da raclonalldade e de toda norma, "la llberté, c'est une maléctlctlon". 
como dlz o próprio Sartre : IJU\ldiçli.o para o individuo e para a sociedade. 
- S6bre a ltberdade sartrlana e suas conseqüências, cfr. SERTILLANGIS, 
Le ProbMme du Mal, Aubler, Paris 1949, pp. 401-405. 
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7 - Tem razão o existencialismo em admitir a transcen
dência objetiva intramundana, i. é, a existência real dos seres 
dêste mundo sen&lvel. Mas o seu anti-Intelectualismo, que reduz 
o eonheelmefttie Ele lft'tlftde a lHRa eHpeÃê&gla "preJógtca ", multo 
parecida com a Intuição bergsoniana que não existe, só lhe 
permite atingir os seres como "blocos estranhos contra os quais 
tropeçamos, lnintellglveis e absurdos", por não ser posslvel atin
gir-lhes a essência e a finalidade. Nem Isso terá direito de 
afirmar, quem quiser reduzir o seu conhecimento às próprias 
experiências Internas. Certamente sera.o lmposslvels as relações 
entre homens, a "comunicação das consciências" ;  elas "perma
necem radicalmente separadas". (153) Donde o existente 
••autêntico" é reduzido a uma completa e desesperadora sollda.o. 
J!l pois por uma nova traição ao seu principio fundamental e ao 
seu método que se podem os existencialistas comportar em 
relação ao mundo como os outros homens. 

8 - O homem é um ser finito, Umttado. Mas esta verdade 
não esperou o existencialismo para ser reconhecida. A consciên
cia desta nossa limitação leva legitimamente à existência da 
"transcendência objetiva ultramundana", l. é, à extsténcta de 

Deus e a um conhecimento analógico da sua ess�ncta, mas 
sOmente por racioclnlo argulndo do efeito para a causa, do ser 
por participação para o ser por essência, como veremos Infra, 
e não por uma experiência Imediata como querem KIERKEGAARD, 
MARCEL, BARTH e outros. 

Querer limitar, como fazem HEIDEOGER e SARTRE, a análise exis
tencialista aos seres dêste mundo, não pôr nem deixar pôr o pro
blema do Absoluto, de Deus, é um decreto aprloristlco herdado do 
positivismo e contrário aos prlnclplos e às exigências mais óbvias 
da razão . O fato da existência do homem se Impõe, é claro . Mas 
fica com Isso explicada a sua origem ? De modo algum . "O homem 
não se criou a si mesmo" : mas então donde vem ? "Foi atirado no 
mundo" ( 154) : mas por quem ? A questão é lnüudivel . Afastar 
desdenhosamente os prlncipios de razão suficiente e de causalidade, 
é negar a inteltgência que nos distingue de uma pedra ou de um 
gato, que nos dá a capacidade de conhecer não somente o ser que 
é, mas também as suas condições de ser; é negar a inteltgibllldade 
e racionalidade do ser, para lhe substituir a irracionalidade e o 

(163) SARTRI!:, L'Etre et !e Néant, p. 498. 

(154) SARTRE. L'E:ristentüzltsme est un hmnantsme, p. 37. 
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absurdlsmo . A conseqüência é de fato inevitável : sem Deus, tudo 
ttca absurdo e sem explicação . (155) 

Se porém êstes principios não valem na questão da origem 
do ser, que valor podem ter e porque usar dêles na análise das 
evoluções do mesmo ser e na sua interpretação ? Mas quem faz da 
contta:dlçiU a l:Jase do seu sJstema, nio se seube emn a: ettrigatie 
de evitá-la na exposição dêle . 

9 - Donde a "existência" (= a pessoa humana) ,  anali
sada concr.etamente, mas com todas a.s suas condições de ser 
e suas exigências, nos obriga a ultrapassar o fato bruto fenome
nológico presente, até atingir com a atividade da inteligência: 
internamente, uma. natureza que é juntamente definiçA.o do 
nosso ser e a lei do nosso porvir; externamente, um têrmo trans
cendente, Deus, que é a justificaçA.o e a explicação racional do 
nosso existir, porque é "a causa da constttutçilo e ordem do 

(155) Triste escolha, porém, a de Sartre : a Deus preferir um mun
do e um homem "absurdos" I Assoma espontânea a suspeita de que tal 
posiçll.o Inicial, tomada cz priori e com tanto cinismo, não tenha outro 
motivo além de uma tentativa para legitimar a vida que levam as per
sonagens dos seus romances. 

1!: verdade que Sartre julga ver a 1rnpossibWdade de Deus na opo
alçll.o, para êle absoluta e irredutlvel, entre o "en sot" e o "pour sai", 
1. é, na impossibilidade que haveria para um ser não causado, simples 
e imutável, sempre idêntico a si mesmo <= en sot) , de ter consctêncl& 
de si-mesmo <= pour sol) , porque, diz, a consciência fa.z com que alguem 
seja o que não é, e não seja o que é (leít-motiv de Sartre) ; donde Deus, 
que deveria ser um "en-sol-pour-soi", é uma contradição, uma pura 
quimera. (Cfr. DESCOQS, no czrt. ctt., a exposlçll.o e refutação dêste sofisma) . 

Mas o simples bom senso vê logo a arbitrariedade desta noção de 
consciência. Nenhum antagonismo existe por si entre a minha identidade 
e o ato de me conhecer; pelo contrário, "mesmo a nossa inteligência, ao 
conhecer-se a si mesma, está em si mesma, nil.o somente enqUanto Idên
tica a si mE'.sma por essência, mas também enquanto apreendida por si 
mesma no ato de entender" (STO. ToMAs, Summa O. Gent., 1. IV, c. 11) . 
Evidentemente para um ser material e extenso (o único que parece entrar 
N cogitação de Sartre) é imposslvel esta "reflexll.o", esta volta total 
116bre si-mesmo, nl\o porém para um ser espiritual. Donde para utn 
EBpfrito que nlo deve adquirir coisa que ainda não tenha, porque já plena
mente em ato c perfeito, para quem por conseguinte a açlio não constitui 
uma acldentalldade posterior mas é a sua própria essência, nenhuma 
dlliculdade há em que se conheça eternamente sem deixar de ser sempr11 
Idêntico a si-mesmo, i. é, em realizar a identidade e a unidade do "en-soi
pour-soi". 

MeNno que para Sartre o argumento procedesse, como pode êle, smn 
uma novo. contradição, negar a Deus, por ser um imposslvel, um absurllo, 
quando admite a existência do mundo e do próprio Sartre apC!i!Rl' de 
considerA-los uns A.bsurdos ? Numa teoria que exalta o Irracional, naJa. 
pode ser negado pelo fato de ser Irracional. 
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universo, a luz com que podemos perceber a verdade, e a fonte 
onde haurir a felicidade" .  (156) 

Nesta perspectiva objetiva completa, o homem permanece 
ainda o art1flce do seu destino, enquanto deve decicllr-se na& 
mn situações concretas. Porém as categorias extstenchdlst:as de 
pecado, de angústia, de dor . . . e a mesma morte, perdem o seu 
caráter desesperador, porque a nossa vida sObre esta terra, 
permanecendo ainda uma coisa serissima por causa das conse� 
qüênclas eternas dependentes das nossas escolhas e do nosso 
proceder; contudo não é mais uma irracionalidade, um absurdo, 
uma condenação a esforços e opções inúteis e vãos, com a morte 
e o nada por têrmo final; mas um tempo que nos é dado pelo 
Criador para nos "realizar", 1. é, para nos tornarmos o que 
devemos ser, aperfeiçoando a nossa personalidade com o exer
clclo legitimo da nossa liberdade guiada por princlpios racionais 
e verdadeiros, tendo por têrmo uma felicidade sem fim que 
espera além da morte a quem tiver sido fiel à sua consciência. 

CONCLUSAO. - Pode o existencialismo, inclusive o de 
G. MARCEL (157) , conduzir-nos a êste feliz resultado? - Lógica 
e racionalmente, n ti. o: impedem-lho o seu anti-intelectua
lismo e o seu método puramente fenomenológico. Quando 
muito poderá ser "um método de aproximação, orientado para 
uma região prOpriamente �etafisica, da qual recebe por traz 
e pela frente, sob forma de moção e de atração, um impulso 
profundo, mas na qual não pode entrar por se ter fechado o 
acesso com seus próprios princlpios" (158) . - "Parece pois 
que, para conservar suas preciosas riquezas de psicologia, deve 
o existencialismo renunciar a erigir-se em sistema autônomo 
e permanecer, o que êle é de um modo excelente, uma intro-

(156) Sro. AGOSTINDO, De ctvttate Det, I. 8, C. 10. 

(157) Cfr. MARITAIN, em Esistenzlaltsmo <Acta Aca.d. Rom. S. Tho
mae, 1947) , p. 64; N. PETat:ZZBLLIS, L'eststemtaltsmo crtsttano clt G. Marcel, 
ibtd ' pp. 133-167. 

(168.1 JOLIVET, obra ctt., p. 363. - O ExlstencJallsmo ateu, como 
!Uosofla do finito, termina num "fracasso" da metaflslca, num "naufrágio" 
da razão, deixando ainda. por resolver todos os problemas que se propusera 
e que o constituem e caracterizam. Em nenhuma outra teoria ficou a 
existência tão empobrecida e o homem num estado tl!.o desesperador. 
Nl!.o assim no ex1stencla.lismo teológico; mas há o perigo de se encerrar 
numa exigência Interior de Deus, que seria Insuficiente para justificar a 
passagem da exigência para a existência real de Deus. Cfr. SciACCA, em 
I.'Eststenzlaltsmo : Critica fllosoflca, Flrenze 1962, pp. 7-14. 
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duçA.o geral à. filosofia". ( 159) - "Um sistema desprezador 
das essências só poderia conduzir ao nominalismo mais abso
luto";  com a sua desconfiança dos primeiros princípios e o 
abandono da sua aplicaçã.o rigorosa, não pode fornecer "um 
corpo de verdades utllizãvel para o pensamentõ crlstlo". (160) 

O fato da sua aceitação (a  qual de resto j á  parece decli
nar) , não tanto por pensadores filósofos quanto pelo público 
em geral e a mocidade em .especial, pode talvez encontrar uma 
explicaç!i.o no vazio deixado nos espíritos pela crise do idealis
mo e do positivismo, nas dificuldade� dos tempos . . . e prin
cipalmente nas análises e descrições psicológicas nas quais 
se concentrou sem a preocupação de uma "sistematização" 
pouco accessivel ao grande público: muitos pensaram encon
trar nelas um retrato fiel dos próprios estados d'alma, sem 
perceber a vacuidade de princípios e não raras vêzes a superfi
cialidade escondidas sob o brilhantismo do estilo e o snobismo, 
atraente para os jovens, de expressões paradoxais. 

" Oportet haereses esse. O existencialismo terá servido a 
fazer-nos tomar uma consciência mais viva das riquezas da 
doutrina dos nossos grandes Doutores, em especial do Doutor 
comum, STo ToMAs DE AQUINO" (161) , dirigindo para a filosofia 
perene, por um efeito de reaç!i.o, a atençã.o e os estudos dos 
pensadores que não se querem resignar ao "desespêro" inte
lectual e moral. 

(169) TaoNNARD, Précfs d.'Histotre d.e la Phflosophte, Desclée, 1946, 
pâglna 886. 

(160) BoYER, Les leçons d.e Z'Encyclfque "Humanf Generfs", em Gre
gor!anum, vol. XXXI (1950) , p. 637. - o Existencialismo condenado por 
PIO xn é precisamente aquêle que "rejeitando as essências 1mutâvels das 
coisas, s6 se preocupa com a ezistencta de cada Individuo". <Enco, no o 6) . 

Quanto ao sistema sartrlano : " (ll) n'est, comme tel, nl utlllsable, 
nl recevableo o .  Cet exlstent1allsme-là.. o o est aux antlpodes de la pensée 
chrétlenne et de la ralson normale. Voulolr envers et contre tout lul ten
dre la ma1n, c'est pour un cathollque, s'exposer sana aucun proflt li. se 
falre moquer de sol". (DEScoQS, art. cito, p. 88) . 

(161) BoYEII, Eststmztalismo (Acta Acad. Rom. s. Thomae, 194'7) , 
Po 7; Eststenzialfsmo e Crfsttanestmo, p. 132o 
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ARTIGO QUARTO 

INFLU:S:NCIA DA VONTADE, DOS SENTIMENTOS AFETIVOS, 
DOS HABITOS NO CONHECIMENTO HUMANO. ( 162) 

131 . Uma das acusaçõs mais comuns feita errOneamente à 
filosofia perene, aristotélico-tomista, é a de ser um intelectua
lismo rtgido, que "no processo do conhecimento se ocupa somente 
da inteligência, e faz caso omisso da funçft.o da vontade e do 
sentimento". (163) 

(182) Resumimos aqui os artigos de U. VIOLINO, Ragtone, Volont4 
e Senttmento nella Conoscenza humana, em Commentarfum tn Lttt. Enc. 
"Humant Generls", (Euntes docete, 1961, fase. 1 e 2) , Roma, pp. 181-20D 
(com lndicaçio blbliogrâflca) e de G. BoRTOLAso, La connaturalitcl afle
tiva nel processo conoscttivo, na "CivUtà Cattolica", 1952, vol. I, pp. 374-384. 

(163) Enc. "Humant Generts", edlç. das "Vozes", 1950, n.0 32, Pio XII 
faz ver como Isso nlo corresponde à verdade e como o Magistério C1a 
Igreja, embora eminente e fundamentalmente lntelectuaUsta, nlo Ignora 
contudo a Importância das disposições do sentimento e da vontade, bem 
como do comportamento na vida prática, para o conhecimento da verdade, 
principalmente de ordem moral e religiosa. 

Els como VIoLmo (art. ctt.> sintetiza o pensamento da EncfcUca 
sObre êste assunto : 

1) A razão humana é capaz de dar uma resposta substancial aos 
!Jl'aves problemas da vida <em particular acêrca da existência de Deus, 
da lei moral, dos fundamentos racionais da fé) , à. luz dos seus prlncfpioa 
primeiros e fundamentais (Enc. n.0 28) ; 

2) dlío-se verdades <e correspondentes expressões fUoaOficas) den
n1t1vamente adqu1r1das pela razão, embora seja sempre possivel um pro
gresso na sua penetraçlo e apresentaçio (n.0 28) ; 

3) a lnteligl!nc!a tem, pois, uma efetiva posslbllldade de lntuiçli.o da 
verdade objetiva, nem pode nesta sua função própria ser eubatitu1da pelas 
tendências volltlvo-afetivas (ns. 28 e 32) . 

Contudo : 
4) a raz.Ao pode corretamente e com segurança desempenhar esta 

atribulçlío <dt> resolver substancialmente o problema do homem e da exis
tência de Deus) sbmente se fOr devidamente formada e cultivada (n.o 28) ; 

6) para a funçlío cognitiva do intelecto, particularmente para o 
pleno conhecimento e aceitaçlo das verdades de ordem moral-religiosa, 
contribuem, em sentido tanto positivo como negativo, a vontade, as dispo
sições afetivas, o sentimento (ns. 2, 4, 32) ; 

6) e até, tratando-se dos supremos valores morais, tanto da oraem 
natural como da aobreno.tural, é possivel ao homem, conforme a doutrina 
de S. Tornés, um certo conhecimento fundado numa consonAncia ou 
"conaturalldade" com êstes mesmos valores, natural ou derivada da graça 

<nmnero 32> • 

As trl!& primeiras proposições afirmam o valor e a universalidade do 
conhecimento racional, as três llltlrnas afirmam a parte que no conheci· 
menta humano podem ter as disposições afetivo-volitivas. 
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Embora a única faculdade capaz de intelecção seja a 
tntellgência, contudo o ato de conhecer é ato humano, i. é, nêle 
toma parte o homem todo, com suas situações concretas, com 
suas tendências inatas e seus hábitos adquiridos, numa sfntese 
complexa entre operações de faculdades materiais e esplrltuals, 
em contfnuat relação com o organismo biológico individual. 

Prescindir dêste conjunto de condições concretas e fndi
vlduats, para transferir o homem na ordem abstrata do puro 
intellglvel, foi o êrro do racionalismo. Negar o valor do conhe
cimento racional universal, para encerrar-se nestas condições 
contingentes e individuais, foi o exagêro da reação que deu 
origem ao trractonaltsmo. 

Para compreensão dos autores, damos aqui os principais 
sentidos do têrmo "irracional" na fllosofla moderna . (164) 

Racional e irracional são os dois polos de atração na histó
ria do pensamento ocidental : prevalece ora um ora outro . 

Racional é tudo o que pode ser plenamente traduzido ou 
expresso em têrmos de pensamento lógico : conceitos, juizos, ra
ciocinios transparentes na luz do principio de identidade e de con
tradição e por conseguinte universal e necessAriamente verdadeiros . 

Irracional, se define em oposição a racional, mas toma várias 
significações, conforme uma gradação diferente nesta oposição . 

a) No campo g n o s e o l 6 g i c o ,  do conhecimento, é cha
mado irracional : 

1) em sentido absoluto, o que não somente não é expri
mivel em têrmos racionais, mas se apresenta como sua antiteSE' 
contraditória : é o absurdo,· 

2) o "llmlte" do conhecimento racional exato : assim, por 
ex . ,  os números irracionais nas matemáticas, certos fenômenos do 
mundo subatõmico lmpossiveis de serem determinados com exatidão; 

3) tudo o que não pode ser deduzido por processo racional 
lógico-dialético, mas é (ou se supõe ser) atlngivel por outras vias 
como sejam o sentimento, a vontade, a fé . . .  ; 

4) as formas de conhecimentos experimentais e alóglcos 
como a Intuição psicológica ou artistica; as formas imediatas ou 
derivadas da experiência, onde entram em jOgo atividades com
plexas do sujeito, antes de se desdobrar no plano da evidência con
ceitual; 

5) todos os estados psíquicos primitivos, passíveis de es
clarecimentos clentificos, mas refratários a qualquer análise prô

priamente conceitual : o dominlo do Instinto e dos sentimentos 
( amor, ódio, paixão . . .  ) ; 

<164) Cfr. U. VIOLINO, ll razlona.le e l'lrra.zfona.le nell'esf8tenza., em 
Eslstenzta.ltsmo (Acta Acad. S. Thomae, 1947) , pp. 1'10-1'13. 
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6) o transcendente, a realldade ontológica que a razão não 
pode explicar, mas de que pode com seus meios atingir a existên
cia, ou advertir de algum modo a exigência, ou que pelo menos pode 
propor como problema e pergunta histórica ou teórica; 

7) em sentido teológico, o sobrenatural, o mistério, que, sem 
aparecer como absutl!O, H!O podê cOntuC!u, poi eatma da 'tHIUmhf:a 
de transcendente do seu conteúdo, ser compreendido pela razão hu
mana. 

b) No campo o n t o  l ó g t c o ,  da realidade, é chamado ir
racional : 

1) a estrutura mesma e entidade do ser real, porque, segundo 
alguns, nela não haveria inteligibutdade, finalidade, razão de ser, 
sentido, certeza, evidência . Assim : a vontade cega tendente para a 
vida, qual obscuro principio do mundo, segundo Schopenhauet"; a 
liberdade humana, como poder absoluto de escolha, não reduzivel a 
necessidade e racionalidade, qual raiz irracional da "existência", 
segundo várias formas de existencialismo; a hipótese de alguns cien
tistas recentes, segundo a qual no mundo fisico as leis iriam len
tamente se alterando e transformando (Contlngentlsmo) ;  

2)  o Absoluto, que, segundo alguns sistemas, não poderia 
ser conceituallzado sem ser negado; também o Indivíduo como tal, 
na sua singularidade incomunicável e alóglca . 

1: evidente que não todas estas significações correspondem à 
realldade e à verdade . Deve-se, pois, distinguir acuradamente entre 
um fundo de verdade que pode existir e os exageros certamente 
contidos nestas afirmações, a fim de colocar o intelectualismo no:: 
seus justos limites reais. 

O Irraclonaltsmo em geral "nega à raza.o a possib1lidade 
efetiva de uma ciência teórica absoluta: conceitos e lógica não 
silo adequaçllo e expressAo cognitiva da realidade mesma, mas 
têm por 'Onica finalldade reduzir o mundo real a uma medida 
humana e amoldA-lo para o nosso uso", como já vimos no anti
intelectualismo bergsonlano. 

Donde a verdade "não deve ser entendida como uma 
evidência intelectual, mas deve ser medida pelos postulados 
e pelas exigências da aça.o e da vida (pragmatismo) ,  ou então 
depende quer de uma tendência ou de um ato inicial da vontade 
( voluntartsmo) , quer de um lnstin to de fé e crença (ftdetsmo) , 

quer de uma opçll.o ou escolha llvre ou instintiva (opctonf.smo) , 
quer de uma compenetraçA.o instintivo-simpática infra-intelec
tual da realldade (f.ntutctontsmo) ". 

Além destas formas, o irracionalismo, principalmente no 
campo ético-rellgioso, "pode assumir teoricamente e assumiu 
de fato duas direções diversas, conforme a determinação dos 
valores é relacionada : a) com um poder tntra-racf.onal : o cora-
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çll.o, o afeto, o sentimento ; b) ou com um principio considerado 
supra-ractonaZ : a vontade, a fé livre ou opção". 

Nos dois casos, a razão com seus conceitos e raclocinios 
fica excluida " ou porque chega só depois da primeira deter
mihaÇ!o da vezdade, J'II:Pa làe eeiA.Or Oi frutos prétlcos; OU 
porque, julgada insuficiente por sua natureza para atingir com 
certeza o absoluto ético-religioso, é suprida por um ato da 
vontade, que exprime a sintese das tendências afetivas ou da3 
exigências instintivas da vida". (165) 

Por isso, o conhecimento religioso proviria primàriamente 
de uma "intuiçilo emocional", da qual os conceitos religiosos 
racionais, as fórmulas dogmáticas (sem valor teórico próprto) 
não passariam de uma transcrição simbólica. 

Assim, com graduações diversas, depois de KANT e por sua 
influência, 8CHLEIERMACHER, W. JAMES, KIERKEOAARD, BARTH, RENOU
VIER, LABERTHONNIERE, OS MODERNISTAS e um pOUCO também BLONDEL 
no seu método de "imanência" . 

Assim também várias posições recentes, que, sem negar sem
pre e totalmente o aspecto intelectual, dão contudo a preeminência 
ao fator moral-afetivo, concebendo a fé como um "conhecimento de 
Deus e do divino devido substancialmente a um movimento da alma 
toda e das suas disposições morais", uma "sensação imediata de 
Deus na experiência rellgiosa", um "conhecimento tntultlvo, ime
diato, pessoal", uma "aceitação das doutrinas rellgiosas enquanto 
reconhecidas como um bem, ou enquanto concordam com as nossas 
tendências profundas, conaturats ao nosso ser espiritual . 

Estas tentativas de encerrar a certeza ético-religiosa na 
esfera volitivo-afetiva tem sua origem não sOmente em consi
derações sistemáticas, mas também no duplo caráter das ver
dades religiosas : a) transcendem a experiência sensivel; b) estão 
relacionadas intrinsecamente com a vida prática, empenhando 
3 existência toda e exigindo rentmcias no nosso comportamento. 

Impossibilidade do frra�ionallsmo. 

132 . Como j á  vimos a propósito do bergsonismo e do exis
tenciallsmo, o irracionalismo não passa de uma ílusilo: é teórica 
e pràtlcamente irreal. 

1 - O "irracional" absoluto, na ordem ontológica da 
realidade, seria, como afirmam os irracionalista.s, um ser inln-

(166) U. VIOLINO, art. cft., pp. 184-180. 
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teltgtvel, sem razâo de ser, sem finalldade . . .  - Ora tudo isso 
é absurdo; é Impensável e irrealizável : 

a) Qualquer realidade, por ser realidade, deve necessà
riamente conter alguma entidade positiva em fOrça da qual 
é o que é e nio outta eolsa (prlnc. de lden�klalie) ;  lese dne 
necessàrtamente conter alguma determinaçl\o; mas "determt
naçâo" significa precisamente um conteúdo determinado, uma 
essência, uma verdade ontológica (n. 3) que pode por conse
guinte ser representada por um conceito intelectual com signi
ficação bem definida; donde qualquer realldade é inttlliglvel. 
- Pelo contrário, o irracional absoluto, para ser lninteligivel, 
deveria ser pura indeterminação, falta de toda entidade, 1. é, 
o puro nada; deveria, pois, ser juntamente realidade e puro 
nada: o que é contraditório e irrealizável (n. 103, b) . 

b )  Também é tmpossivel um ser sem a sua razão de 
ser, i. é, sem o que é necessário para que seja um "ser " :  não 
teria por onde se distinguir do puro nada (n. 101, 2) . 

c) Igualmente, qualquer ser pela sua estrutura determi
nada tem aptidão e orientação para uma determinada atividade, 
que é a sua finalidade. 

Logo o irracional absoluto na ordem ontológica é um 
absurdo, impensável e irrealizável, porque contrário aos pri
meiros principios, leis fundamentais do ser e do pensar: a 
nl\o-contradtçâo, e por conseguinte a inte11gib111dade, é um 
caráter objetivo de qualquer realldade. 

2 - Jf: evidente que o nosso conhecimento da realidade 
ó ztmttaào, que nl\o abrange no seu conteúdo tudo o que há 
nela de conheclvel e inteligivel sob todos os aspectos. Mas êste 
fato nl\o impede o nosso conhecimento, no que atinge desta 
realldade, de se poder adequar com ela na conformidade da 
verdade; nem muito menos exclui que toda a tnteltgibllldade 
da realidade seja plena e totalmente conhecida pela inteligên
cia divina. Logo é falso que a realldade seja em si-mesma irra
cional, ou que o nosso conhecimento, por ser limitado, nAo possa 
ser racional e especulativamente verdadeiro;  ou que sOmente 
o que fOr compreensível e expltcável pela raza.o humana Umt
tada possa ser real e racional, como afirmam Hegel e os 
Racionalistas. 

3 - A realidade concreta do universo é racionalmente 
expltcável, na.o como um absoluto, indeficiente e bastando-se a 
si-mesmo, mas como deficiente e relativo a uma Causa suprema, 
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à qual nos conduz racional e necessàriamente, em fOrça do 
principio de causalidade, a limitação e a contingência consta
tadas nos seres e no mesmo homem. 

Os problemas que a realidade suscita poderâo ser dlfi
oeJa, nAn sAn porém entre si contraditórios e criando antinomias 
reais verdadeiras. 

O mesmo individuo existente, como j á  vimos, embora 
tnatlngivel por nós na sua singularidade substancial, pode con
tudo ser atingido na sua existência (direta e intuitivamente 
com os sentidos, indiretamente com a inteligência) , pode ser 
conhecido nas suas vârias situações e explicado racionalmente 
à luz da experiência e dos principlos evidentes. 

Logo nem a realidade concreta em geral, nem o individuo 
existente, são "irracionais", mas são conheclveis e explicáveis 
pela atividade intelectual em têrmos de conceitos, juizos e 
racioclnios. (166) 

4 - :t fácll falar mal da razâo, mas isso não se pode 
fazer senão em nome da mesma razão : " qualquer condenação 
da razA.o que se tente, só pode proceder da mesma razão refle
tente e por conseguinte vai acabar em definitivo numa reafir
m.ação do seu valor."  (167) 

Mesmo quando escolhe seguir o instinto ou suas exigências 
espirituais, o homem, como ser pensante, é sempre um agens 
per tntellectum, pois não há ação verdadeiramente humana e 
espiritual que não proceda de um conhecimento ou intuição 
da significação e da finalidade desta ação; na.o há conheci
mento, verdade, afirmação, sem a compreensão de uma signi
ficação e por conseguinte de um conceito. Logo a escolha da 
vontade, o sentimento ou persuasão vivida de uma realidade 
ou de um dado imediato da consciência, não podem ter signifi
cação nem valor algum, senão enquanto assumidos como objetos 
pela inteligência e avaliados por ela à luz dos prlnclpios do 
ser. E sem um valor universal reconhecido a êstes conceitos e 
juizos da inteligência, nada verdadeiramente humano pode 

(166) Mais uma vez se torna evl<lente o absurdo da poslçlo de 
algumas correntes extstenclaltstas que consl<leram a "exlstêncla" <= a pes� 
aoa humana) como "lrractonal" na sua origem (1. é, que começou a 
existir sem explicaçio, nem razão de ser, nem causa) , nas suas mudanças 
contingentes e no seu tomar-se (1. é, que na.o tem flnall<lade alguma em 
função da qual deva organlzar a sua atlvl<la<le Uvre) . 

(167) U. VIOLINO, art. clt., p. 191. 
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permanecer no homem: fica tudo reduzido a processos e fatos 
naturais de instintos cegos e arbitré.rios. Nem se vê que coisa 
poderia êle conhecer nestes fatos, nem como poderia racional
mente confiar a êles a direção da sua vida. A vida humana, redu
zida a para axbttiatlectade sub;lettva, pezde a stta slgBUlea.tAe, 

Pois é, dizem os lrraclonallstas, é isso mesmo . - Não, não 
é isso mesm� : opõem-se a realidade da verdade especulativa e uni

versal e a evidência de um fato comprovado pela consciência dA 
cada um como pela história toda do gênero humano, a saber : an
tes das suas escolhas, os homens, inclusive os Irracionalistas ( 168) , 
deliberam, analisam os prós e contra, procuram nas suas ações 
uma flnalldade preconhecida; nem sempre se entregam cegamente 
aos Impulsos da sua vontade, dos seus sentimentos e das suas ten
dências, mas procuram guiar-se por conhecimentos e motivos for
necidos pela Inteligência . Logo é falso o "irracionalismo" absoluto 
na ordem gnoseol6gtca (do conhecimento) , porque o primado e a di
reção pertencem sempre à intellgência. 

Mas a vontade, os sentimentos, as tendências, não influem 
neste mesmo conhecimento? - Certamente, dentro porém de 
determinados limites, sempre como auxtuos ou impedimentos e 
nunca como poderes intuitivos da realidade e substitutos da 
tntelig�ncia. :S: verdade que a " alma toda", a "pessoa toda" se 
acha interessada na posse da verdade e que todas as faculdades, 
radicadas na mesma alma, podem e devem contribuir; porém 
sOmente a inteligência, única faculdade que tem por objeto a 
verdade, pode alcançá-Ia e conhecê-la. 

Pelo contrário, as correntes irracionalistas, que tendem 
a definir a verdade em funçAo da "vida", da "ação", assumiram 
a vontade e a afetiVidade como instrumentos e órgãos revela
dores do ser, mais válidos e mais objetivos que a intellgência. 
Tem fundamento tal pretensão? - Absolutamente nAo, como 
vamos ver. 

Vontade e Conhecimento. 

133 . 1 - A vontade, considerada como tendéncia natural 
do ser espiritual para o bem em geral, é o dinamismo Inicial 
que torna possivel e explica toda a atividade humana, moven
do as faculdades a agir, também a inteligência, enquanto esta 
atividade é um bem. Mas nAo se refere ainda a nada de detel·
minado, não constitui nenhum objeto ou têrmo para o conhe-

<168) Também os que definem "o homem, esta Jn11tn pa.lxAo" 
SARTRE, L"Etre et i e Néant, p. 708) , 
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cimento. Segue-se que a primeira determinação e avaliação do 
significado do objeto, mesmo P.m relação à vontade, 1. é, enquan· 
to é um bem ou um mal, é posta na e pela Inteligência. 

2 - Uma vez, porém, reconhecidos os obj etos como bens, 
a vontade tõrna-se apetite elZctto, 1. ê, p"e um ato espeelflee 
de querer um determinado bem conscientemente presente na 
lnteltgêncta. Começa então, e permanece durante a existência 
toda, uma influência mútua entre a inteligência e a vontade. 
A Inteligência move a vonta'Cle apresentando-lhe bens e fina
lidades que a atraem como causa final; a vontade, pelo contrá
rio, move a inteligência como causa ejicf.ente, fazendo-a agir 
e aplicar-se a tal objeto (de preferência a outros) que a vonta-de 
livremente escolheu (169) . A vontade, movida pela presença de 
fins concretos, dirige a vida toda e em particular a atividade 
da Inteligência para a consecução do fim escolhido e para a 
determinação de outros fins ulteriores, influindo com os seus 
atos de amor, escolha, decisão, desejo, impeto, paixão . . .  Asslm 
a atividade da inteligência se acha condicionada, no seu curso 
e no seu exercicio, às direções dadas pela vontade livre, e dêste 
modo entra na trama complexa, que vai criando a personali
dade própria de cada ser. Pois, quando a vontade se determina 
para um fim ou uma série de fins, ela faz convergir para êstes 
fins o ser pessoal todo; e quando se trata de uma decisão defi
nitiva e constante, ela chega a manter a inteligência orientada 
num determinado sentido, até criar-se nela uma mentalidade 
bem definida. 

Por uma tal Influência profunda se compreende como a 
vida teórica de um Individuo possa ser em tão grande parte 
função da sua vontade e manifeste um caráter pessoal. Aconte
cerá. numa medida tanto maior quanto mais o conhecimento 
se referir a objetos com valor prático, como por ex., os valores 
êtlco-religlosos, que interessam imediatamente o comportamento 
todo da pessoa. 

Mas nesta sua moção e influência, a vontade não inter
vêm no processo interno da inteligência, não lhe aumenta o 
poder de intelecção e compreensão, mas sOmente a obriga a 
fixar sua atenção constante sObre determinados objetos com 
excluslto de outros. 

(169) C!r. Sro. ToMAs, Summa Theol., I·II, q. 9, a. 1, In c. e ad Sum: 
I, q. 82, a. 4; De Verltate, q. 22, a. 2. 
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3 - Além desta causalidade, pode-se atribuir à vontade, 
como apetite ellcito, uma função cognUtva, um tutzo ele valor 
sObre a existência e natureza dos objetos considerados - N O. o, 
porque as duas ordens, intelectiva e volitiva, apesar das causa-
lldades exezctdas uJatuamente utna sObte a oatta, peiztiBIItcenx 
distintas e irredutíveis. 

Intutçflo (e conhecimento) ê presença ou conscténcta de 
um objeto; pelo contrário, querer é tender para um objeto. 
Julgar é clar-se conta de um valor, de uma relação, de uma 
verdade; é cltzer o que é, é assentir à evidente manifestaçA.o do 
ser no e pelo pensamento. Querer, pelo contrário, é consentir, 
adertr a um objeto, a uma verdade, como a um bem; pressupõe 
pois o conhecimento e a avaliação dêste objeto como bem, porque 
tgnott nuzza cuptclo. 

O Juizo, por conseguinte, não ê uma opção, uma escolha. 
Conhecimento e j uizo são evtcl�ncta, clareza, objetividade, neces
sidade, teoria; pelo contrário, a opç!l.o, como pura escolha, i. ê, 
abstraç!l.o feita dos motivos intelectuais que a orientam, é 
obscuridade, subjeUvtclacle, praxe, arbttrarteclacle. 

FaJtando-lhe a evidência intrtnseca do objeto nã.o poderá 
a inteligência ser necessitada a afirmá-lo (n. 20) ; poderá con� 
tudo buscar e achar uma garantia (= a evidência extrtnseca) , 
ou no valor de uma testemunha ou em outros fatos, da verdade 
de um juizo e da conveniência ou obrigatoriedade em emiti-lo. 
A vontade ent!l.o, que é a tendência para o bem, poderá imperar 
à inteligência que admita esta verdade com ato de fé (n. 25) . 
Mas neste ato, quando é sincero e consciente, "queremos crer" 
porque temos raz6es (conhecimentos intelectuais) para crer: 
"nã.o havia de crer, diz Sto. Tomás, se não visse que se pode e 
se deve crer".  E estas razOes, o Império da vontade não as modi
fica nem as pode suprir : crer sem razões (= sem evidência 
extrinseca, sem a evidência da creclibtltclade) ,  crer unicamente 
porque "queremos crer", não crer unicamente porque "não que
remos crer", não é ato sinceramente humano digno de uma 
pessoa racional. Mesmo assim, êste ato supõe por parte da inte
ligência o conhecimento prévio dêste capricho da vontade, como 
único motivo (ao menos explicito) da sua decisão. 

Também para uma escolha feita de acOrdo com exigên
cias ou tendências objetivas e verdadeiras, se ela é ato cons
ciente e não comportamento meramente instintivo, é preciso que 
estas tendências e exigências passem primeira pela inteligência 
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e sejam por ela. reconhecidas como "motivos" ou "postulados" :  
só então poderA.o influir, atraindo a vontade, como vimos 
supra (n. 132, 4) . 

Afetividade e Conhecimen·to. 

134. Na afetividade ou nas "disposições afetivas" estão 
,compreendidas as Inclinações Instintivas próprias da natureza 
humana, as inclinações 1nd1v1dua1s provenientes do complexo 
biológico-pslquico de cada um, e as inclinações e tendências 
provocadas pela atividade livre da vontade. 

Não há dúvida que muitas vêzes formulamos juizos não 
por pura evidência �e princípios especulativos, mas seguindo a 
inclinação e o atrativo experimentados no momento: judicium 
per modum incU.nattonts (170) , movidos por amor, ódio, temor, 
simpatias ou antipatias, etc. l!: evidente que um tal modo de 
Julgar nA.o contém por sua natureza uma garantia de verdade. 
Mas podem as disposições afetivas contribuir para um conhe
cimento mais profundo e mais rápido do objeto para o qual 
nos inclinam? 

1 - Fundamentalmente, elas Influem movendo, atraindo, 
aplicando o conhecimento a um determinado objeto, o qual 
por causa destas tendências assume para o individuo um inte
rêsse maior. l!: pois uma função de direç{lo, de orlentaçâo, de 
preferência e, Indiretamente, de deU.mitação nos objetos subme
tidos ao conhecimento. :S: uma evidência de experiência quoti
diana, quanto o caráter, o sentimento, as inclinações, o amor 
Influem em cada um para determinar a escolha dos estudos 
a que se vai dedicar, e consequentemente, o curso teórico de 
sua vida cognitiva. Por outro lado, disposições, tendências e 
hábitos, contrários a um determinado assunto, diminuirão ou 
até lmpedirâo de todo o empenho em estudá-lo: assim se expli
ca, por ex., a ignorância de muitos em matéria religiosa. 

Dêste modo a orientaçâo preferencial ou exclusiva da 
atividade intelectual, provocada pelas disposições afetivas para 
certos objetos, pode ser responsável por Ignorâncias profundas, 
que por sua vez irâo influir no comportamento da pessoa com 
conseqüências para toda a existência. 

2 - Mas além desta influência fundamental podemos 
reconhecer nas disposições afetivas e no amor uma função 

U'lO) s. To11As, Summa Theol., I, q. 1, a. 6, ad sum. 
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direta, positiva ou negativa, em relação ao conhecimento do 
objeto? São elas um auxtzto ou um obstáculo para se obter um 
conhecimento verdadeiro?  O amor ou a tendência para com 
dado objeto pode valer como instrumento de um conhecimento 
mais profundo e verdadeiro dêste objeto? - Responde-se : 

a) O amor e as tendências afetivas de um dado objeto 
contribuem em fazer converglr, em polarizar e concentrar sObre 
êste obj eto a atençélo de todas as faculdades cognitivas da pessoa, 
pondo-a dêste modo nas condições favoráveis para um conhe
cimento mais profundo. Não é que as tendências e o amor sejam 
elas-mesmas faculdades cognitivas, com olhos próprios para ver 
o objeto ; mas estimulam e intenslflcam a atenção e consequen
temente a penetração das faculdades cognitivas : "pois agimos 
com mais atenção naquUo de que gostamos, e a atenção ajuda 
a operação" (171) . 

b) As tendências afetivas e o amor fazem com que o 
objeto se apresente como revestido a nosso respeito de umas 
relações de conveniência, aperfeiçoamento ou prazer. Sob êste 
ponto de vista, não é possivel a prtort determinar se êste Influxo 
é útil ou danoso ao conhecimento. 

Será um auxtlto úttl, se a orientação destas tendências 
corresponder realmente à objetividade, i. é, se estas relações 
com que o objeto é apresentado não sA.o puramente subjetivas, 
mas estão de acOrdo com a razão, correspondendo de fato à 
autêntica e genuina essência do homem e à sua verdadeira 
finalidade e, por conseguinte, ao valor real que o objeto tem 
para esta essência. 

Será, pelo contrário, um obstáculo ao conhecimento 
verdadeiro, se estas tendências afetivas, contrárias à genulna 
essência e finalidade do homem, revestirem o objeto de relações 
puramente subjetivas, falsificando-o e pervertendo-lhe o valor. 
Em vez de auxiliar, têm entA.o as tendências afetivas uma 
influência nociva, tolhendo ou obscurecendo a visA.o serena da 
realidade, como uma neblina que impede a visão do panorama 
quando densa, ofusca-o quando menos densa, ou só o deixa 
entrever a intervalos desiguais quando intermitente. (172) 

A Inteligência conserva, sim, toda a sua capacidade visual, 
mas fica impedida de contemplar o seu objeto ou, se o entre-

(171) S. ToMAs, Summa Theol., I-II, q. 23, a. 3. 

C172) Cfr. BoRTOLASO, art. cft., p. 378. 
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·Vêl nAo será com perfeita clareza, mas como que através de 

!tfui diafragma deformante e melo opaco. ( 173) :S: neste sen

�ttdo que a palxAo cega a razão e leva o homem a erros e ações 

fen1entãvels. 

135 , Donde provém que um j uizo formulado em base a uma 
·determinada Inclinação possa ser verãaãetro? 

A origem primeira e fundamental deve ser colocada no 
sâblo finallsmo e na unidade que o Criador inseriu na natu
reza humana: finaltsmo, pelo qual somos espontê.neamente 
atratdos por tudo o que é conforme com a nossa natureza e 
lhe é conveniente, e pelo contrário sentimos uma repulsa instin
tiva por tudo o que lhe é disforme e inconveniente; unidade, 
pela qual tudo no homem está, direta ou indiretamente, ao 
serviço da inteligência, a quem compete guiá-lo na consecução 
do seu fim último. ( 173a) 

Donde provém que êste juizo por Inclinação afetiva 
possa levar-nos a um conhecimento do objeto mais profundo e 
mais fáctl? 

Provém formalmente da espécie de "consonância", de 
.. afinidade", de "conaturalidade", que a inclinação ou dispo
sição afetiva, quer natural quer adquirida - e mais ainda 
quando exercitada até tornar-se um hábito, uma quase segunda 
natureza - estabelece entre a pessoa e o objeto. 

Por isso, é chamado c o n h e c t m e n t o p o r c o n a t u -

r a l i  à a à e, "1udictum pe.r quamãam connaturalitatem". 

Torna-se então o conhecimento quase experimental, tão 
rápido que parece intuitivo, e penetra no objeto até profun
dezas e pormenores inating1veis por outra via. 

Assim, o artista habllltado por longo exerciclo não precisa 
mais recorrer explicitamente a principios teóricos para colhêr, com 
maior prontidão e segurança do que outros, a beleza caraeteristica, 
e nos seus pormenores próprios, de uma paisagem, de uma situa
ção dramática . . . 1: prevenido, por assim dizer, pela comoção es-

(17::1) "A filosofia cristã não negou nunca a utntdade e eflcâcla que 
provêm das boas disposições da alma toda, para conhecer e abraçar aa 
verdades religiosas e morais; pelo contrário, ela sempre ensinou que a 
falta de tais disposições pode ser a causa pela qual a Inteligência, sob o 
influxo das paixões e da vontade transvtada, se obscureça a tal ponto que 
já nAo consiga ver a verdade." Pro xu, Bnc. "HumanC Generis", n.o 311, 

(173a) Cfr. BORTOLASO, art. clt., pp, 380·381. 
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tética que experimenta ao contemplá-la, e por esta comoção se 
deixa guiar no seu juizo . - Assim, um regente de orquestra percebe 
a menor desafinação, que outros menos exercitados nem advertem . 
- Também o amor suscita, em quem ama, uma particular intuição 
para tJJdo o qne se refin-e ao uàje�a IUilllsdG • ea&lm, a Ali& sala& des 
cobrir no fUho pormenores de temperamento e disposições imper
ceptiveis aos outros . 

136 . N o t e - s e b e m, porém, que, como vimos, sOmente 
uma conaturalidade auMnttca e objettva pode auxlllar o conhe
cimento. Que ela seja tal, nAo, é o simples tato de termos uma 
tendência afetiva, um amor para com um objeto, que nO-lo poderá 
manifestar. Pois a consonância, que o amor por sua natureza 
suscita sempre entre a pessoa e o objeto amado, por st é de 
ordem puramente psicológica e não de ordem cognitiva. Por isso, 
deverá ela mesma, bem como o próprio amor, ser avaliada à luz 
dos princlpios do ser, de causalidade e de finalidade, por um 
juizo da inteligência, único ato capaz de discernir valores, a fim 
de ver se realmente é objetiva, i. é, conforme com a nossa natu
reza e os ditames da razl1o. 

Há um caso contudo, em que a atraçl1o ou a repulsa 
podem fundamentar um j uizo mais seguramente verdadeiro. 
1!: quando uma pessoa virtuosa julga e avalia o caráter de uma 
situaçl1o ou de uma açl1o concreta, relacionada com a virtude 
que possui e quer conservar. 

Jfl bem diferente conhecer uma virtude pelas definições e 
exposições de um tratado de moral e conhecê-la pela experiên
cia longamente vivida de sua prática. Colocado diante de uma 
sltuaçl1o complexa, o homem virtuoso sabe escolher com sur
preendente clareza, facllldade e segurança, o caminho a seguir 
ou o valor moral de uma ação, sem recorrer a racioclnios, mas 
ee deixando guiar pela atração que êste caminho ou esta açl1o 
lhe inspira. 

Jfl porque a prãtlca da virtude criou nêle, para com os 
objetos correspondentes ou relacionados com esta virtude, uma 
particular "proporçl1o" e "consonância" que torna mais fácil 
El profundo o conhecimento dêstes objetos, e uma atração 
"conatural" sObre a qual pode com direito basear-se para for
mular um juizo reto. (174) 

Esta atração é então "lndice" de verdade e obj etividade, 
porque sendo a virtude por sua natureza um hábito racional, os 

( 174) BORTOLASO, 'bfc!. 
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:tnovlmentos afetivos que ela suscita diante do seu objeto indi� 
:·cam uma conformidade com os ditames da razão. (175) 

Mas mesmo neste caso do hábito virtuoso, são ainda pos

atveis desyios. exageros ou 3berracões <coma, por ex., o escrú
pulo) , os quais manifestam claramente que a disposlçAo ou 
atraçAo afetiva por st s6 não é teórica e necessàriamente válida 
e genuinamente objetiva nem critério absoluto, mas precisa 
ela mesma ser submetida, na determinaçA.o do seu valor, a uma 
avallaçAo da razA.o. 

137 . Como procede a razão nesta avaliação? 
1. A inteligência conhece evidentemente os atos da von

tade: atesta-o a experiência interna, pois sabemos que esta� 
mos querendo, amando, odiando, desejando . . .  ; e a vontade não 
ó senAo a incltnaçll.o que segue o ato da inteligência. :tl:stes atos 
sAo conhecidos não somente de um modo abstrato na sua essên
cia universal e especlftca, mas também concretamente e na 
sua singularidade, pois os experimentamos enquanto se estll.o 
desenvolvendo. Donde a inteligência, que conhece também a 
finalidade da nossa natureza e da vontade, pode comparar com 
esta finalidade os objetos e a finalidade própria dêstes atos e 
deduzir se há realmente conveniência e conformidade ou nt\o, 
I. é, se para nós êstes objetos e êstes atos são realmente um 
bem ou não. Dêste modo fica verificado se a consonância e 
conaturalldade afetiva experimentada é genuína e objetiva, ou 
puramente subjetiva e llusória. 

2. No conhecimento por conaturalldade, a Inteligência 
nA.o faz expllcitamente esta verificação, mas da consonância e 
atraçA.o concretamente experimentada argúi logo a bondade 
do objeto que a provocou, entrevendo de algum modo a sua 
conveniência com a. natureza humana. Dai, ser menos claro 
êste conhecimento do que o conhecimento lógico e dedutivo; 

(176) li: principalmente a êstes hâbltos virtuosos e acêrca dos bens 
morais que se refere a doutrina da conaturalldade afetiva, como Ja. em 
ARISTÓTELES <Etica. a Nicómaco, llb. 3, cap. 6) , também em Soro. ToJds 
(Summa. Theol., n-n, q. 45, a. 2 ;  q. 1, a. 4, ad 3um> . 

A esta. doutrina alude Pio xu na Enc. cit.: "Mais ainda, o Doutor 
comum é de parecer que a Inteligência pode de algum modo perceber os 
bens supe1:lores de ordem moral, seja natural, seja sobrenatural, enquanto 
experimenta no seu Intimo uma certa "conaturalldade", seja na ordem 
natural seja como fruto da graça, com os ditos bens; e é manifesto quanto 
êste conhecimento, embora sub-obscuro (no texto latino : veZ subobscura> , 
possa ser de ajuda � razlo nas suas pesquisas" (n.0 32) . 
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nã.o o pode pois substituir, mas antes, como vimos, é por êle 
avaliado e verificado. 

3. A vontade e o sentimento nã.o têm nenhum poder 
Intuitivo (n. 133, 3) ; nAo podem ools dar, mesmo nas verdades 
morais, uma certeza que a razã.o seja Incapaz de alcançar. 
Donde nunca substituem a raz4o. O amor, a conaturalidade, 
a atraçã.o, têm sbmente uma tunçAo subsldMrta, que consiste 
em orientar, auxlliar e Intensificar o esfOrço da Inteligência 
na pesquisa da verdade, à qual, depois de atingida pelo racio
clnto, torna a adesA.o mais pronta e mais firme, fazendo amar, 
saborear e viver esta verdade. (176) 

138 . Conaturalidade análoga encontramos nas virtudes sobrena
turais. Quem possui a virtude sobrenatural da fé, experimenta uma 
especial facUldade para admitir a verdade revelada e ensinada pela 
Igreja, e uma especial Inclinação e atração que o gula no discernir 
o que é realmente conforme com esta fé . 

li: por esta conaturalldade que multas almas simples julgam 
às vêzes com tanto acêrto sObre verdades de fé . - O amor de Deus, 
fruto da graça santtticante que é principio na alma de uma parti
cipação da vida divina, põe em ato e exprime por si-mesmo uma 
autêntica, embora' análoga, conaturalldade com as coisas divinas . 

Ter um juizo reto por conaturalldade sObre coisas divinas é 
atribuido por Sro. ToMAs à. "sabedoria", enquanto é dom do Espi
rlto Santo, dom "cuja causa, a caridade, reside na vontade, mas 
cuja essência reside na Inteligência, a quem pertence julgar reta
mente" . (II-II, q. 45, a. 2) • !lste juizo, quando provém autentica
mente desta sabedoria, traz consigo certeza infalivel . Mas na pre
sença e manifestação do amor de Deus, mesmo em experiências 
religiosas, aio posslvels Uusões e contrafações, como, por ex., as 
falsas expressões de "mlstlclsmo" em pessoas certamente sinceras . 
Donde também na conaturalldade sobrenatural, para discernir a 
verdade, é necessária a verltlcação da razão Uuminada pela fé, e 
às vêzes o alto juizo da sabedoria mesma da Igreja .  Também esta 
conaturalldade sobrenatural tem função puramente subsidiária . 

139 . CONCLUSOES. - Podemos resumir tudo o que dissemos 
acêrca do lnfiuxo da vontade, do sentimento, da conaturalidade 
afetiva sObre o conhecimento humano nas seguintes conclusões: 

(176) "Mas uma coisa 6 reconhecer o poder que têm a vontade e 
as disposições da alma para ajudar a razl.o a atingir um conhecimento 
mais certo e mala firme das verdades morais, outra coisa é quanto vl.o 
espalhando êssee tnovadoN.s, a saber : que a vontade e o sentimento têm 
um certo poder Intuitivo e que, nAo podendo o homem discernir com 
certeza aquilo que deve abraçar como verdadeiro, se serve da vontade, 
detennlnando por ela a 1111& livre escolha entre duas oplnl6ee opostas, 
confundindo assim Indevidamente conhecimento e ato de vontade." PIO xu, 
Enc. cft., n.0 32. 
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1) É a tnteltg�ncia a ú n i c a faculdade com poder 

perceptivo-intuitivo do universo e da verdade do ser. 

2) Na sua atividade e no seu desenvolvimento, ela é 

eetw�•etetul&s pela sU�1191iie "" pe88es '"teirs e ptiFti�N�l&Fme:Ate 
pelas dtspostç�es vozttivo-afetivas. 

3) Vontade e disposiç�es afetivas nito possuem tnten
clonaliàade ou conhecimento p r 6 p r i o, e muito menos sito 
capazes de um juf.zo, de uma apreciaçito sllbre o ser, a reali
dade e a vida. Portanto, uma fé entregue unicamente 4 von
tade e 4s tend�ncias afetivas é teoricamente injustificada e 
por conseguinte atttude puramente subjetiva. 

4) Vontade, disposições afetivas, amor, quando o b 1 e 
U v a m e n t e o r i e n t a d o s, sito um auxilio efica2 para a 
atividade cogntttva racional, principalmente nas verdades de 
ordem ético-reztgiosa, natural e sobrenatural. 

5) Porém a consonttncia ou conaturaltàade afetiva e o 
amor, nito sito p o r s i s 6 s argumento e principio de obje
tividade e de verdade no conhecimento. Seu significado e sua 
avaliaçilo devem, pelo contrário, em última análise, ser atri
buídos 4 atividade teorético-racional da inteztg�ncia, porque 
somente a inteligência, baseada nos primeiros princípios, ou na 
experiência, ou em verdades reveladas, pode julgar e avaliar os 
vários conhecimentos por conaturalidade. 

É à inteligência que compete "recte judicare"; e se à 
esfera afetiva em geral se deve reconhecer o poder de facilitar 
a consecução da verdade, dela contudo se deve excluir toda e 
qualquer "vis intuendi" ou poder cognitivo próprio. (177) . 

C O N C L U S A O  
dêste estudo sôbre o Conhecimento humano : 

O lntelectuallsmo realista moderado. 

140 . "Segundo Aristóteles, Sto. Tomd.s e a maioria dos 
Escolásticos, as idéias e os prtnctptos sito a obra comum de duas 
causas subordinadas: uma sensível, a saber os dados dos sen-

(177) Cfr. U. VIOUNO, art. cit., pp. 204-206. 
"Pretender mais, conclui BOYER, S. J., é atribuir o critério da ver

dade às faculdades cégas do querer e do sentimento. Jt despojar a lnteU
gêncla de sua funçA.o própria de demonstrar a existência de Deus e as 
outras verdades neceBB6.rlas à. vida moral". (Les leçons de l'EnCJIClfque 
"Humanj Generfs", em Gregorlanum, 1960, p. 638. 
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ttdos que apresentam à inteligência, por intermédio da imagi
nação, os objetos materiais singulares que nos rodeiam; outra 
inata, supra-senstvel, ativa, a tnteztg�ncia que elabora êstes 
dados (contra ºM Emplrtstas), sem lhes acrescentar nenllJ,m 
elemento representativo (contra os Racionalistas, Iõealistas e 
Relativistas) ;  que dêles desprende (com o intelecto agente) 
e nêles percebe (com o intelecto possivel) o essencial, o neces
sário, numa palavra o tipo de ser; a universalidade e a objeti
vidade real das nossas tõéias e de nossos princípios ficam assim 
explicadas e salvaguardadas, temos verdadeiramente a cténcia 
do real. 

"A tnteltg�ncta n4o tem em si-mesma nem idéias inatas, 
nem prejormações, nem formas subjetivas: pura potência na 
ordem cognitiva, tem sômente sua natureza, aquilo sem o que 
não seria ela uma inteligência, 1. é, o poder de perceber no 
sensivel o inteligivel. Se ela é, ao nascer, como uma tábula de 
cêra virgem imaterial na qual nada ainda está escrito, ela é 
também um estilete espiritual, capaz de escrever s6bre si-mesma 
à luz da experténcia: desta experiência tira as suas idéias por 
abstração das coisas concretas que não são elas mesmas senão 
idéias realizadas. Unida essencialmente aos sentidos, vê por 
reflexão que é de tal objeto senslvel real que tirou tal tipo de 
ser e, pelo juizo, lh'o atribui. 

"Quanto aos princtpios, s4o éles juizos sóbre as proprie
dades mais gerais e mais essenciais do ser, que a evidência lhe 
Impõe apenas lhes conhece os têrmos e que se tornam depois 
as regras vivas do seu pensamento sObre qualquer ser. 

"Dêste modo o homem conhece exatamente, senão ade
quadamente, o mundo existente, composto sem dúvida de indi
víduos indefinidamente variados e mutáveis, mas onde se 
encontram múltiplos tipos de seres semelhantes. Pelos senti
dos externos percebe os tndtvtduos concretos mutáveis ; pela 
inteztg�ncia, entende mais ou menos claramente o que êles são 
substancial ou acidentalmente, os tipos de ser em si imutáveis, 
as esséncias que êles reaUzam. Assim, graças à união substancial 
do composto humano, dotado j untamente de sentidos e de uma 
inteligência, o homem conhece o duplo aspecto das coisas, o 
que há nelas de individual e mutável, o que há nelas de uni
versal e de imutável, e, no j uizo, faz a síntese dêstes dados dife
rentes, para afirmar que tal objeto concreto realiza em tal 
momento tal tipo geral de ser. Nossos conhecimentos são pois 
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inadequados à realidade, fragmentários, progressivos, obtidos 
com o concurso e por atos múltiplos de diversas faculdades do 
mesmo eu: mas nem por isso são errôneos. A intellgêncla huma
aa ggulila &&IR àáviEle. e liltime htgM' el'l:�re e:s tnt!ellgl!netas, 
constrangida que é a buscar o seu objeto nos dados materiais 
dos sentidos e sujeita às lentidões do juizo e aos ziguezagues 
do raciocfnio; não deixa porém de ser uma verdadeira intell
gência que eleva o homem bein acima do bruto, tornando-o 
pessoa livre, e que abre diante do seu olhar, mais ou menos 
penetrante, a imensidade do se:r, dos seres c r i a d o s  como do 
S e r  p o r  e s s � n c i a  que é D é u s. "  ( 178) 

(] 78) HENRI COLLIN, Manuel de PhUosophle ThOmfste: vol. n : Psy
choloufe, 1949, Téqul, pp. 310-311. 



PARTE SEGUNDA 

A ALMA HUMANA 



Sendo a Religião um coojuoto de relações morais entre o homem e 

Deus, ela pressupõe a e:dstência dos dois têrmos e a capacidade no homem 
para a ordem moral. De Deus trataremos na parte seguinte. Ael!rea do 

Homem, deixando para tratados mais apropriados questões interessantes sllbre 
sua origem, antiguidade, etc . . .  , estudaremos agora somente a sua natureza 

no que ela deve necessàriamente conter para ser possível a ordem moral, Isto é, 

a e x i s t ê n c i a  n o  h o m e m d e  u m a a l m a  e s p i r i t u a l ,  l i v r e  
e i m o r t a l .  

Questões Importantes, de cuja solução depende a orientação toda da 

nossa vida, como é evidente: bem diferente será esta orientação, so eu me 
considero um simples conjunto fortúlto de partículas materiais, capaz de 

vibrar por algum tempo, mas que tem a decomposição como têrmo final; ou 

se reconheço em mim um ser espiritual, dono dos seus atos, d01 quais de· 
verá dar conta numa vida sem fim. A crise atnal provém, na liU8 causa mais 

profunda, de uma apreciação errada sôbre a natureza e a finaUdade do 

homem. (179) 

Para conhecer a natnreza de um ser real, níío se pode proceder "a 
prlorl", mas é preciso basear o estudo na análise dos fatos, observados todos 

sem precooceito sistemáticos; para depois procurar-lhes a eausa, sempre à luz 
dos prindpios evidentes da razão: é o caminho "empfrlco-raclonal" segÚido 

sempre pela filosofia clássica e pela clêocla verdadeira. (180) 

(179) SObre a crise do homem moderno, considerada nos seus males, 
na sua causa intima e no único remédio eficaz, cfr. Pio XII, Enc. Summt 
Pont1/icatus (20 de out. de 1939) . 1!: essencialmente uma crise religiosa. 
Deus foi esquecido, velo a faltar o ponto de apôlo, a lei, a sanção, o ideal 
orientador. Concepções materialistas, lmanentlstas, edonlataa e pragma.
tlstu, relatlvlstas e agnósticas, tomaram a vida humana illdivldual e 
social, uma vida lalclzada, exteriorizada, materlallza.da, e por Isto mesmo 
animalizada, tentando fazer di\S piort>s depravações um costume, uma lei, 
um direito, uma orgo.nlzaçlo, e até um critério de civlllzação. O resultado 
foi um homem, "o pior dos animais" (Aristóteles) . Para reformá-lo, o 
rico como o pobre, o patrão como o proleté.rio . . .  é mister penetrar outra 
vez na natureza humana até a sua "forma", a alma, e readquirlr o ver
dadt>lro conceito do homem que é o conceito cristão. - Cfr. o estudo do 
R. P. ODDONE sObre a Funztone soclale deUa Religione (CivUt4. Cattoltca, 
quad. 2286, 15 de out., de 1945, Roma) . Leia-se a ané.llse profunda do 
problema, feita pelo P. LEONEL FRANCA na sua obra A Crise do Mundo 
Moderno, José Olymplo, Rio, 1041. 

(180) "Entre os que fazem profissão de saber, há. alguns que, 
ouvindo somente a experiência, nli.o sabem senão recolher e amontoar 
fatos : silo as formigas da. cl�ncla.. Outros pelo contrário só ouvem a sua 
razllo, e fabricam sistemas com o.s abstrações tiradas do seu esp1rlto : são 
aranhas. A verdadeira. filosofia, li. semelhança das abelhas que recolhem o 
néctar das flores paro. elaboré.-lo e transform6.-lo, consulta e interroga a 
história natural e a experiência; depois interpreta e expllca os seus dados 
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(De um modo geral os Tratados de Psicologia racional) ( 181 ) 

BoYEa (Carolus) S .  J . ,  Cursus Philosophiae, 2 vols . ,  Vol . II . 
BuvssE <Paul) CôNEGO, Vers la Croyance, Desclée, 1921, s.a ediç . 

CoLLm (Henrt) CôNEGO, Manuel de Phflosophte Thomiste, Téqul, 
pa rt s, '9'9, 1rol II · Psyebelagle . 

DUPLESSY (Eugénto> CôNEGO, Apologéttque, 3 vols . ,  Bonne Presse, 
Paris, 1924, vol . I .  

F'ERNANDEZ DE SANTAKA S .  J . , 0 Materialismo perante a Sciência, 2 
vols . ,  Lisboa, 1900; Apologética, I, Bases cientificas da Reli
gião, Lisboa, 1900 . 

GAETANI (Fr . M . )  S .  J . ,  L'Uomo, Gregoriana, Roma, 1946 . 
GIACON (C . )  S .  J .  Le Grandt Tesi del Tomismo, Marzorati, Mllano, 

1948 . 
JoLIVET (Régis) , Tratté de Phtlosophie, 4 vols . ,  Lyon, 1941, vol . I I. 
MATTIUSSI (Guido) S .  J . , Le XXIV Tesi della Filosofia di S .  Tomaso 

d' Aquino, Gregoriana, Roma, 1947 .  
OLGIATI (Fr . ) MoNs . ,  I Fondamenti della Filosofia classica, Vi t a  e 

Pcnsiero, Mllano, 1950 . 
PETAZZI (José) S .  J . ,  Corso dt Cultura Superiora Religiosa, Trieste, 

séries II e III (Anos 1933-1936) ,  ou Edlç . Lampade Viventl, 
Venezia, Vol . I I  e III. 

SALIM (E . 1 . )  MONS . , Ciéncta e Religião, 2 vols . ,  S .  Paulo, 1941, vol. I. 
SINIBAL:>r (DoM Thiago) ,  Elementos de Phtlosophia, 2 vols., 4.e. edlç . ,  

Roma, 1923, 1916 . 
THONNARD (F . 1 . )  A. A . ,  Précis de Philosophie, Desclée, 1950. 
ZAccm (A . )  o. P . ,  L'Uomo, 2 vols., 1920, reeditado por Ferrar!, 

Roma, 1946 . 

à luz dos prlncipios e do raclocln.lo. ll.: precisamente na unlio dêstes dois 
elementos e no cmprêgo simultâneo da experiência e dos prlnc!plos que 
reside a esperança da verdadeira ciência." (FRANCISCO BACON, Nowm 
Organum, I, 96) . 

A existência da alma, a sua eaplrltualldade e lmortalldade, e a liber
dade humana foram repetidas vêzea reveladas na Sagrada Escritura, como 
veremos na exposição do dogma da crlaçAo do homem. Sll.o porém ver
dades demonstráveis também pela razAo humana. Tal foi sempre o ensino 
da Igreja. Por ex., na propostçll.o submetida à. assinatura de Bonnety, 
�uspetto de fldeismo : "A razão pode provar, com absoluta certeza, a exis
t.êncla de DE'us, a espirltualldade da alma e a liberdade humana". De 
fato, admitiu-as sempre o conjunto da humanidade e demonstraram-nas 
pagãos, c:>mo Aristóteles. - J!: pois com as fôrças naturais da razll.o e 
filosoficamente, que vamos estabelecer estas verdades. 

(181) Indicamos aqui tll.o somente as obras mais cltaQas no decurso 
do tratado. 
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EXIST.tl:NCIA E ESPIRITUALIDADE DA ALMA HUMANA. 

AR'riGO PRIMEIRO 

EXISTtNCIA DA ALMA 

TESE VIII. - Em todo ser vivo existe uma abna, 
e uma só. 

141 . I - Segundo o testemunho de todos, sli.o seres vivos 
os que movem a si mesmos, que se põem a si mesmos a agir ; 
consideram-se como mortos desde que não apresentam mais 
esta caracteristica: "Vivum est ens cui conventt secundum suam 
naturam movere seipsum ad operandum." - Entendendo aqui 
por "movimento" qualquer operação, mesmo se o agir não acar
reta nenhuma mudança no ser vivo, como acontece em Deus. 

Mover-se a si mesmo, significa que o têrmo da ação não 
passa para um ser externo, mas permanece no agente mesmo 
e o aperfeiçoa : dai chamar-se ação t m a n e n t e, como a 
"visão" que é produzida no que sente e permanece nêle como 
sua perfeição. Jt a ação v i t a l. Pelo contrário, nos seres não
vivos, a açAo vai sempre terminar num ser distinto; por isso é 

chamada ação t r a n s e u n t e, como a ação pela qual o fogo 
aquece a água. 

A açll.o imanente supõe : em t o d o s  os seres vtvos, um 
principio operativo em fOrça do qual êles, ao menos parcial
mente, se põem por sl mesmos a agir, ao passo que os seres 
não-vivos, deixados a sl mesmos, permanecem Inertes ;  - nos 
seres vtvos c r t a  d o s, em que a ação é uma modificação que 
vem acrescentar-se à sua essência, umas partes distintas, das 
quais uma possa mover a outra. 

Jt evidente que ntlo todos os corpos são vtvos. Logo, não 
é formalmente por ser corpo, que um ser é vivo, mas por um 
outro elemento que não é corpo. 
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lil também evidente que entre os corpos vivos e os nllo
vivos a dtterença não é somente acidental ou de grau, mas é 
e s s e n c i a l ou de n a t u r e z a. Prova-se : 

a) pelo modo essencialmente diverso de agir : imanente, 

R9R seres 'Jives; sé '"eftee�tt�te, �88 fti8 vi,:es; 
b) por todo o comportamento inteiramente diverso nos 

vivos e nos não-vivos: nos vivos, as partes sâo heterogêneas, 
desenvolvem-se desde a forma de embrião até um tipo com 
tamanho e forma bem definidos em cada espécie ; a vida se 
mantém por alimentação ou assimilação de novas substâncias, 
e se propaga pela elaboração com matéria própria de germens 
capazes de dar outros indivíduos da mesma espécie;  - nos 
nllo-vivos, pelo contrário, as partes são homogêneas, nã.o há 
crescimento por alimentação (mas só por justa/posição, nos 
cristais) ,  nem há tamanho ou forma determinada em cada 
espécie, nem há geração, etc . . .. 

Logo o ser vivo constitui uma essência substancial, um 
tipo de ser especial, e por conseguinte, na substância do corpo 
vivo, além da matéria, há de haver um outro elemento essen
cial pelo qual o cQrpo é vivo, e que por isso é chamado p r i n  -
c f p i o  v t t a  Z ou a Z m a. (182) 

(182) ll:ste elemento essencial, n alma, é a forma sttbstanctal, que, 
compando-se com o. "matéria prima", faz com que o composto seja corpo 
vivo, e de tal espécie de vivente. - :t a aplicação ao ser vivo da doutrina 
do ILEMORFISMO <ulé = matéria, mo1•fé = forma) , que em todo e qual
quer corpo natural (átomos, moléculas, compostos qulmicos) reconhece a 
nect'ssidade de um duplo elemento essencial : a matéria prima e a forma 
substancial, para explicar as propriedades especificamente diversas dos 
vá.rlos tipos está.vels de corpos e as mudanças substanciais observadas nos 
combinações qulmicas e na alimentação dos viventes. - Para a exposição 
do Ilemorfismo, cfr. os tratados de cosmologia, por ex., P. HOENEN B. J., 
Cosmologia (Gregoriana, Roma, 1949) e Filosofia della Natura. Inorga.ntca. 
(trad .. ital., La Scuola, Brescla, 1949) ; - c. BoYER S. J., Cursu.s Philoso
phW.e, Vol. I, pp. 449-610; - F • .  I. THONNARD, A. A., Préc!s de Philosophie, 
pp. 412-446 e pp. 838-839. 

o Ilemorfismo não se opõe às teorias da ffsica atômica e nuclear : 
à. análise experimental pertence estabelecer as leis do movimento, deter
minar o número de elementos, descrever suas propriedades e suas combina
ções; à. aná.lise filosófica pertence Indagar mais profundamente as con
dições gerai!.' da possiblUdade mesma dêstes movimentos, mudanças, 
atividades e combinações dos elementos e dos corpos, dando a razAo fntlma 
e essencial do que a ciência experimental encontrou nas suas pesquisas. 
Donde, longe de se opor, completam-se : por ex., várias dificuldades da. 
flsica Infra-atômica (como as suscitadas pela teoria dos quanta. de Planck, 
pelo principio àe lndeterminaçAo de Helsenberg) seriam talvez evitados, 
se os corpúsculos no átomo não viessem mais considerados como outros 
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142 . II - �ste prtnctpto vttal (ou alma) é úNICO em cada 

ser vivo. 
a) Assim o exige a unidade intima encontrada -na ttna

Udade das operações vitais e do organismo, observando: - o 
aesenvotV!fltettto da célala-Jnl:e, qtte sempre se Elá RYJR marev1-
lhoso conjunto de órgãos até formar o organismo completo, 
estrutura onde os vários órgãos são conexos e ordenados a um 
mesmo fim ; - a manutenç(lo desta estrutura pelo esfOrço unido 
e ordenado de todas as partes, que agem primàriamente para 
o bem do todo: por ex., na nutrição, na reparação de partes 
lesadas . . .  ; - a elaboraç(lo dos germens capazes de reproduzir 
c. organismo especiflco . . . Uma tal unidade funcional supõe 
necessàriamente uma unidade substancial no ser vivo. 

b) Assim o atesta em nós a consct�ncia, testemunha 
interna de todos os nossos atos, e que os refere todos ao mesmo 
'·Eu", como a um único vivente que os está produzindo e expe

rimentando todos : é o mesmo " Eu "  que sente dor, caminha, 
está alegre, pensa, quer . . .  , o que seria impossível experimen
tarmos em nós, se várias fOssem as almas e por conseguinte 
os viventes. (183) . 

tn.ntos indivíduos "actu" existentes e dlsMntos (cfr. por ex., Ds BROGLIE. 
Physlqtte et mícrophysique, Albin Michel, Paris, 1947, p. 200-2, p. 203-4, 
p. 207-8, p. 212-25\ , agindo individualmente, mas como fazendo parte de 
um todo de uma natureza especifica, que é a causa de toda a atividade. 
- É talvez a auxllios desta natureza que aludia PLIINCK ao afirmar : 
''Poderia dar-se que, no estudo da solução da presente crise atravessada 
pelas ciênciaR, voltassem a viver e exercer seu Influxo benéfico opiniões 
fJlosóflcas calda�� no esquecimento <dos cientistas> . O estudo dos grandes 
filósofos poderá ser de grande utUldade para os cientistas. Os tempos, 
em qus filosofia e clênclas nnturals se hostilizavam mutuamente, acaba
ram, e devem ter acabado para sempre". <Na.tu11018sensc1u!.jten, 1928) 
(Citado por OLGIATI, 1 tondamentt della JUoso!ta. cla.ssfca., p. 263) , 

As ciências flsico-matemáticas e a fllosofia são complementares e 
devem auxll1ar-se mutuamente para expllcar totalmente a realidade flslca. 

Cfr. sôbre isso THONNARD, obra C1t., pp. 388-406; F. SKLVAGOI S. J., 
La Sostanza 1tell'Eucartstia e !a jtstca moc!erna, Gregorianum, 1949, pp. 7-45 
(ou Coll. Opusc. Apologetlcl S. O. S., Chlerl, série X, ns. 148-149-160) ; 
Dl.stinztone e Complementarità tra. /islca e lilosotia, na CivUtà Cattoltca, 
quad. 2378 (16 de julho de 1949) ou em Filosofia delle scienze, 1953, pp. 311-
336; La sostanza nella Jisica det quantl, ibid., quad. 2441 o.o de março de 
1962) pp. 510-523, onde o autor resolve as dúvidas e objeções de algumas 
teorias modernas contra a existência da wbstânclo. arlstotêllca. 

(183) "Por uma Indubitável atestação da consciência. estamos certos 
de sermos sensitivos e intelectivos : sou eu quem sente e quem entende. 
Ora, isto não se daria, se o principio Intelectivo fôsse diferente da alma 
sensitiva. Porque, se fôsse diferente, poderia talvez cQnhecer quem sente; 
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c) A experiência ensina que uma operação intensa pre
judica as outras atividades, o que nâo se deveria dar se as 
almas, princípios de atividade, fOssem várias. ( 184) 

Logo, há no homem, como em todo ser vivo, uma alma, 
única, que nâG é corpo, nem matéria, mas um elemento essen
cial que com a matéria constitui a substância humana. 

ARTIGO SEGUNDO 

ESPIRITUALIDADE DA ALMA HUMANA 

143 . Pergunta-se : qual é a natureza desta alma? 

O CRIT�RIO para determinar essa natureza é a análise 
das operações> das attvidades do ser vivo, porque " operari sequi
tur esse et est ei proportionatum", i. é, o agir segue o existir e 
lhe é proporcionado, na.o somente enquanto é necessário existir 
para agir, mas enquanto o modo de agir é junçao do modo de 
existir, pois o principio fundamental em fôrça do qual o ser 
age é precisamente a sua essência, a sua natureza (primeiro 
principio interno da atividade) , da qual resultam os poderes 
de agir que são as faculdades. 

Ora, em virtude do principio de causalidade, o efeito não 
pode ser superior à sua causa, mas lhe deve ser proporcionado, 
pois : entanto é necessário recorrer a uma causa, enquanto é 
necessário achar a razão suficiente da existência do efeito ; 
uma causa nâo proporcionada ao efeito não daria a razão sufi
ciente dêste efeito: o que nêle superasse a causa nâo poderia 
provir dela, uma vez que ninguém dá o que não tem. 

mas êle não sentiria.. Perceberia. talvez o corpo como têrmo do seu agir; 
não perceberia como suas próprias as mudanças do corpo mesmo. Teria 
talvez consciência de si, como de um motor do corpo, como de alguém que 
o tem em seu poder, mas nll.o estenderia o seu "Eu" ao corpo mesmo, 
nem diria : eu sinto, eu padeço, eu me aUmento, eu me peso na balança, 
enquanto tudo isso sE' dá no corpo mesmo. 1!: necessário concluir que o 
mesmo princípio Intelectivo, um com o sensitivo, se une para constituir 
uma única substância. com êste mesmo corpo que vegeta e que sente, 
1. é, com a matéria animada e viva." G. MATTwssx S. J., Le XXIV test . . . , 
péglns. 130. 

<184) DondE', o vivente corpóreo (planta, animal, homem) nll.o é 
ums. simples "colônia de células" tendo cs.da uma a sua vida e atividade 
própria e Independente. 
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Logo, nem da essência podem resultar faculdades de na

tureza superior à essência, nem as faculdades podem produzir 
efeitos superiores à sua capacidade, mas tal será a atividade, 
qual fOr a capacidade da faculdade; tal será esta capacidade, 
qual for 11 natuzeza da essencla da ctt�ai res\ilta a faeYllilulil9; 
e por conseguinte, tal será o modo de agir, qual fOr o modo 
de existir. 

Donde, pela natureza das operações se pode conhecer a 
natureza do ser agente. ( 185) 

Analisando, pois, as atividades dos vários seres vivos 
.poderemos estabelecer a natureza do principio vital, da alma, 
de cada um. 

TESE IX. - Em todo ser vivo, o princípio vital, a 
alma, é essencialmente superior às fôrças físico-químicas 
da matéria. 

144 . Alguns materialistas e positivistas querem reduzir as 
operações vitais, ao menos nas plantas, ou a movimentos meca

nicos ou a reações jtsico-qutmicas dos elementos : HELMHOLZ, 

VIRCHOW, BUCHNER, HAECKEL, LE DANTEC . . . 

Na tese afirmamos, pelo contrário, que as ações vitais 

sendo Imanentes, não se podem reduzir a simples efeitos das 

fOrças f1sico-qu1micas da matéria bruta, mas requerem um prin

cipio interno, vital, essenctalmente superior. 

ARGUMENTO. - Em qualquer corpo vivo, as ações vitais são 
Imanentes e superam as capacidades das fOrças f1sico-qu1m1cas 
da matéria bruta. - Ora toda ação supõe no agente um princi
pio ativo proporcionado, pois o modo de agir é função do modo 
de existir. - Logo, em qualquer corpo vivo, a alma é de natu
reza essencialmente superior às fOrças fisico-quimicas da ma
téria bruta. 

(185) ll: o CI'itério seguido em todns as ciências da natureza; reco· 
nhecem-no os mesmos materialistas : "A teoria positiva est6. obrigada. 
a convir que o efeito deve corresponder à causa" (BucRNER, Mat!ére et 
Force, p. 218) ; - "cont.nnto que a funç!io seja proporcionada A. organi
zação e medida por ela" <KARL VoGT, Leçons sur l'homme, p. 12) ; "N!io 
podemos medir diretamente nem as causas produtoras dos fenômenos nem 
as !Orças produtoras dos movimentos, mas podemos medi-Ias pelos seus 
efeitos". <WuNDT) (Citados em BuYssE, Vers la Cr071ance, p. 208) . 
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Prova da M a t o r: Em qualquer corpo vivo encontramos : 

a) a nutrtçtlo, pela qual substâncias externas são assi
miladas, i. é, transformadas na substância do ser vivo e distrl

hYiàas fi9F teli9 9 91'SiiiRiiJilQj 
b) a elaboraçtlo do organismo, dirigida e executada 

segundo um tipo especifico bem determinado, desde a célula
mãe até a forma adulta, conservando êste organismo e dentro 
de certos limites reparando-lhe as lesões ; 

c) a reproduçtlo, pela qual no organismo, por compli
cados e delicados processos, é preparada, formada e emitida 
uma semente capaz por sua vez de se desenvolver em outro 
individuo do mesmo tipo especifico. 

Ora tais operações: 1 )  Fora do ser vivo nunca são encon
tradas. - 2) No ser vtvo : são operações imanentes, pois o seu 
têrmo permanece no ser vivo, que fica aperfeiçoado com elas; 
requerem o concurso ordenado de todas as partes do organismo, 
aglndD não como indivíduos independentes, mas como partes de 
um todo para o qual primàriamente agem, sacrificando até a 
própria utilidade para o bem do todo: o que supõe um principio 
interno capaz de elaborar o mesmo organismo, constituindo as 
suas várias partes e dirigindo-as .em vista da formação, conser
vação, reparação e reprodução do todo. (As fôrças fisico-químicas 
conservam o seu valor no ser vivo, mas obeodecem ao principio 
vital que as dirige.)  - 3 )  São evidentemente operações de ordem 
essenctalmente superior às da matéria bruta, pois : é melhor ter 
em si mesmo o principio ativo do próprio movimento do que ser 
inerte e recebê-lo simplesmente de fora; é mais perfeito poder 
assimilar substâncias externas, do que crescer por simples justa
posição externa; é mais perfeito poder produzir um novo indi
viduo do que não poder. Há no ser vivo, mesmo puramente 
vegetativo, um certo grau de autonomia e uma certa imuni
dade de influência externa na sua operação. ( 186) Com maior 
evidência ainda vemos a superioridade da vida sensitiva e da 
intelectiva. 

Logo as operações do ser vivo superam as capacidades 
das fOrças fisico-quimtcas da matéria bruta; donde em todo 
corpo vivo a alma é um principio formal essencialmente supe
rior à natureza inanimada. 

(186) Cfr. MAT'l'lussr, obra cit., pp. 114-116. 
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TESE X. - Como porém as operações vegetativas e 
sensitivas dependem intrinsecamente da matéria, o princí
pio vital das plantas e dos animais é ainda de ordem 
material, nem pode subsistir sozinho. 

145 . Uma operação depende t n t r t n s e c a m e n t e da 
matéria, quando a matéria faz parte da causa produtora desta 
operação, 1. é, quando a ação mesma é produzida também pelo 
organismo como principio operante, de tal modo que a faculdade 
não pode agir sem êste concurso causal e direto do organismo. 
Então a faculdade reside num órgão, e a causa total da ope
ração é o conjunto da faculdade com êste órgão (= o órgllo 
animado) ;  por isso uma tal faculdade é chamada o r g 4 n f c a; 
ela está necessàriamente ligada a êste órgão e sem êle não 
pode agir nem existir. 

São org4nicas todas as faculdades da vida vegetativa e 
da vida sensitiva, porque todas as suas operações dependem 
intrinsecamente da matéria. 

1 )  Quanto à vida vegetattva, não há quem duvide, pois 
todas as suas operações (= os fenômenos ttstológtcos) se exer
-cem por meio das propriedades fisico-quimicas da matéria. (187) 

2) Quanto aos tatos psicológicos da vtda sensitiva, embo

ra constituam fenômenos de ordem superior aos fisiológicos, 
-contudo também êles dependem intrinsecamente da matéria. 

Demonstra-se 

a) pela experMncta tnterna, que nos atos do tacto, do 

gOsto e do olfato, às vêzes também nos da vista e do ouvido, 

nos atesta uma modiflcação agradável ou dolorosa, que acom

panha a sensação, e nO-la atesta como modificação do nossc 

corpo, como localizada, extensa, com as condições da matéria; 

assim no tacto, sentimos a impressão m-esma produzida pelo 

objeto, e a sentimos como extensa e localizada na parte do 

·corpo atingida ( 188) ; 

b) pela necessidade de uma tmpressllo proveniente do 

objeto sensivel que venha determinar quem sente: esta impres
são, por ter caracteres materiais e quantitativos (com um mini-

(187) Cfr. T!IONN.\RD, obra cit., pp, 464-465. 

(188) Cfr. BOYER, obra clt., !I, p, 69-60; MATTltJSSI, obra clt., 
:pp, 128-129. 



248 CAP. I - ESPIRITUALIDADE DA ALMA 

mo e um máximo determinados) , requer um órgão material 
que a receba; 

c) pela índole corpórea concreta e quantttativa do objeto 

de t o d a sensaçllo, 1. é, pelo fato de a sensação não atingir 

senão objetos matetials e ae um modo ma'berlal, e El:l:l& &l:lp�e 
uma faculdade da mesma ordem, 1. é, ligada essencialmente 

às condições da matéria e por conseguinte tendo um órgão como 

principio da sua ação. Donde a sensação, quer no objeto sentido, 

quer no sujeito que sente, permanece ligada às condições mate

riais e quantitativas. 
Todos êstes fatos supõem que a faculdade sensitiva não 

ó puramente imaterial (como queria Descartes) , mas orgânica, 
1. é, residente num órgão corpóreo, de modo que a causa total 
produtora da sensaçlto seja o conjunto do órgão e da faculdade 
(= o órgão animado) . 

Logo as operações vegetativas e sensitivas, não sendo 

livres das condições da matéria, não superam a ordem 
material. (189) 

3) Segue-se que a alma das plantas e dos animais não 
tem nenhuma operaça.o que seja própria dela só, mas age 
somente em união e composição com a matéria; donde é 
somente nesta união e composição que ela pode existir, e não 
por uma existência que lhe seja própria. Logo nllo é espiritual, 
nem pode subsistir sõztnha, mas acaba ao corromper-se o com
posto vivo, voltando para a potencialidade, 1. é, para a capa
cidade da matéria, como a forma esférica da cera acaba quando 
a cêra toma a forma cúbica, mas permanece (como posslvel, 
nli.o como atualizada) na potencialidade d a  cera que pode reto
mar a forma esférica. - Não s� deve pois conceber a alma das 
plantas e dos animais como uma substância completa, uma espé

cie de espírito existente nas plantas e nos animais além do orga
nismo vivo que vemos; mas ela é somente o elemento �ssencial 
especificativo que, informando a matéria, faz com que ela tenha 

esta forma organizada capaz de vegetar e d� sentir. ( 190) 

(189) SPndo Intrinsecamente ligada à matéria, a sensaçAo é acom
panhada de fenômenos mecânicos, ffsicos e qufmicos, mas nAo se iden
tifica pura c simple��mente com êstes fenômenos, como queriam os mate· 
riallstas. De:>ta. dependência provêm também os influxos mútuos entre 
os fenômenos fisiológicos e os psicológicos. Cfr. SANTANNA, Apologética. 
p. 185 e seg. e H. COLLIN, Manuel de Philosophie Thomtste, 1949, II pp. 35-43. 

(190) Cfr. MATTIUSSI, obra cit., pp. 132-133 e Con. E. J. SALIN, Cién
cl4 e Religitlo, Vol. I, p. 106. 
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TESE XI. - No homem, pelo contrário, no qual, além 
das operações vegetativas e sensitivas, há outras intrinseca
mente independentes da matéria, a alma é estritamente 
espiritual e subsistente. 

Prenoções. 
146. 1 )  Material é tudo o que depende intrinsecamente 

da matéria, ou porque a matéria taz parte déle : assim o corpo; 
ou porque sem o concurso da matéria não pode nem existir 
nem agir : assim são as formas substanciais e acidentais dos 
minerais, das plantas e dos animais, e no homem as formas 
acidentais da vida corpórea, vegetativa e sensitiva. (191) 

2) Subsistente é o ser que tem em si mesmo uma exis
tência própria, e não existe tão sõmente como disposiçA.o ou 
forma de um composto de modo que com a destruiçA.o do 
composto deva deixar de existir. 

3) Espiritual é toda realidade que intrinsecamente, na 
sua constituiçA.o e no seu ser, nA.o inclui matéria nem dela 
cl.epende. 

1!: espfrito subsistente, se fOr substa..ncia: assim Deus, 
Anjos, almas humanas; é acidente espiritual, se fOr disposição 
ou forma inerente ao esp1rito: assim a inteligência e a vontade, 

as qualidades intelectuais e morais nos anjos e nos homens 
(não em Deus, pois em Deus nada há de acidental) . 

4) Donde o Ser espiritual é aquêle que pode agir e exis
tir independentemente da matéria (= pode subsistir, sem estar 
unido à matéria) . Inclui: simplicidade (= não ter essência 
composta de vários elementos) e substst�ncia (= ter existência 
própria e independente da matéria) . 

5) Existem seres espirituais? 

Seria arbitrá.rio negá-lo a priori, pois a noçA.o de ser não 
é sinônima da noção de corpo, matéria, nem a noção de espírito 

inclui em si alguma contradição; logo não se pode excluir a sua 

(191) As vêzes chama-se tmaterial de algum modo (secundum quid> 
o que não é matéria e possui alguma independência da matéria. Neste 
sentido se pode chamar de "imateriais" a todas essas formas, porque 
nenhuma é matéria, e algumas não estão sujeitas à. Inércia; mas estrita
mente falando <slmpl1citer) são materiais. - Ofr. THONNARD, obra ctt., 
pp. 840-842, e. classificação das formas substanciais, segundo a sua mate
rialidade e imaterlaltdadc. 
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possibllidade. (192) - Que existam de fato, deve ser provado. 

Como? Aplicando o Critério indicado supra (n. 143) : pela aná

lise das operações. Por si, bastaria uma única operaça.o espiri
tual, pois nunca o efeito pode superar a causa. 

I - Existem no homem operações diferentes das vege
tativas e sensitivas. 

147. É evidente, pois pensar, julgar, refletir, raciocinar, 

induzir leis universais, deduzir verdades novas, querer e desejar 
o bem em si, ter o sentimento do dever, de responsabllidade, o 

exerclcio das virtudes morais, numa palavra as operações da 
vida intelectual e volitiva, são ações diferentes das operações 
da vida vegetativa e sensitiva, e que nunca encontramos nem 

nas plantas nem nos animais. Donde quem definisse o homem: 
um corpo que vegeta e sente, daria uma definição incompleta; 
antes, não definiria o homem, pois deixaria de lado precisa

mente a caracterlstica especifica do homem, que é a sua 
racionalidade. 

É precisamente neste plano que se revela a esplritualidadc 
substancial da alma humana, deduzida da espirittialidade das 
suas faculdades, a inteligência e a vontade, cujas operações se 
elevam acima dos determinismos da matéria, para atingir o 

abstrato, o transcendente, o eterno e o absoluto: objetos êstes, 
que são evidentemente de ordem espiritual. 

li - Estas operações da inteligência e da vontade são 
estritamente espirituais, Isto é, intrlnsecamente independentes 

da matéria ? 

148. a )  - Respondem 

os Matertalistas: como os atos da vida vegetativa e sensi
tiva, também os da vida intelectual e volitiva procedem das 

(192) Nesta. a1·bltrarleda.de cai necessàrla.mente o mater1a.l1smo. "Se 
construirmos logicamente o sistema, escreve A. FounLÉE, percebemos que 
<>stá contl:io nestas duas linhas : tudo é matéria, mas nl\o sabemos o que 
é matéria.; se1· = matéria, matéria = X". Cit. em P. BtrYSSE, obra ctt., 
p. 178. � evidente que todo corpo, toda. matéria. é "ser", mas não é essen
cial e necessário à noção de "ser" receber a determina.çl\o de "corpóreo, 
sensivel" pa.1·a ser intellgfvel e realizável. A noção absoluta. de "ser" diz : 
aquilo a quem compete existir quocumque modo, de qualquer modo que 
seja. Com que direito, pois, se pretenderia restringir e reduzir, a priori, 
êste "quocumque modo" a.o modo corpóreo e sensfvel ? Não se pode pois, 
sem arbitrariedade. aflrmnr que todo ser é matéria. 
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fOrças da matéria bruta: são puros movimentos dos átomos ou 

ação dos nervos: "o pensamento é uma secreção do cérebro 
como a b1lis do flgado". Assim, na antiguidade, DEMÓCRITO, 

EPICURO, LucRÉciO; - no séc. XVII, HOBBEs; -no séc. XVIII, 
I!ELVEIIOS, D'IIet�Bneti, Ds Lr. Mil'II!RIE, D'4tFMBFPT; no séc XIX 
FUERBACH, BUCHNER, MoLESCOTT, VoGT, HAECKEL, LE DANTEC; no 
SéC. XX, O COMUNISMO; 

os Senststas e Assoctactonistas : a diferença entre o conhe
cimento intelectual e o sensível é somente acidental; as idéias . . .  

não passam de sensações obtidas por associaçeles de imagens 
(n. 59) ; donde a inteligência é uma imaginação um pouco 
mais desenvolvida que a dos animais, mas da mesma natureza; 

assim também, a vontade é simplesmente o apetite (tendência) 
senslvel mais desenvolvido. Assim, LocKE, HUME, CoNDILLAC, Posi
tivistas e Fenomenistas (como WUNDT, TAINE, WILLIAM JAMES),  

que negam também a existência da alma como su.bst4ncia per
manente debaixo do fluxo das várias operações. 

b) -Responde, pelo contrário, o ESPIRITUALISMO: estas 
operações são e�tritamente espirituais, i n  t r i n  s e  c a m e  n t e  
independentes da matéria; na sua produção as faculdades não 
se servem de nenhum órgão, sâo espirituais; donde é também 
espiritual a alma, da qual resultam e na qual residem. 

Há somente uma dependência e x  t r i n  s e  c a :  o orga

nismo (os sentidos) é necessário, não como concausa que deva 
concorrer na produção mesma destas operações, mas somente 

como condição de atividade, enquanto deve fornecer dados e 
materiais dos quais a faculdade abstrai o seu objeto (n. 74) . 
- Mas como a condição é extrfnseca e prévia ao ato, esta 
dependência é puramente extrtnseca e a faculdade, na sua 
operação, permanece intri nsecamente independente do orga

nismo: é ela sõztnha que a produz. Assim, na iluminação de 
um quarto, a causa é a luz do sol, e não a janela (senâo, 

abram-na de noite para ver), que é somente condição para a 
passagem dos raios solares. Na construção de uma parede, na 

pintura de um quadro, a causa é o pedreiro e o pintor; quem 
lhes traz tijolos e argamassa, cOres e pincéis, é condição prévia 
para que êles possam depois exercer sõzinhos a sua atividade. 

Donde esta dependência extrlnseca é sinal de imperfei
ção na faculdade, mas nao se oplJe à espirttualidade dela, pois 
não impede que a operação seja própria dela só, 1. é, produzida 
sem o concurso causal de um órgão. 
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Uma tal faculdade reside, não num órgão, mas na alma 
só ; por isso é chamada anorg4ntca, e pode continuar a existir 
na alma quando esta se separa do corpo. 

Tal é a doutrina tradicional da Humanidade : ANAxAoo-
RAs, PLATÃo, ARISTóTELEs • • •  , os Escoldsttcos todos, os Cal testa

nos, LEIBNIZ, BERGSON • • .  ; e a Ciência, que no século passado 

fazia alarido com o materialismo, volta-se agora, cada dia mais, 

para o espiritualismo. 

A - As operações da INTELIG:tNCIA são espirituais. 

149. I ARO. - Pelo objeto da inteztgéncta. 

SA.o necessàrlamente espirituais as operações com as 
quais são atingidos objetos imateriais, 1. é, sem as condições 
da matéria. 

Ora com as operações da intellgência são atingidos obje-
tos imateriais, sem as condições da matéria. 

Logo as operações da inteligência são espirituais. 

Prova da M A I O R : 

a) D e  u m  m o d o  g e r a l, a operação é o meio de 
atingir o objeto, ao qual se une como o movimento ao seu têrmo; 
estâ portanto por sua própria natureza relacionada com o seu 
objeto. Assim, a visão não é senão o movimento com o qual a 
faculdade visual atinge o objeto colorido, que é o seu objeto 
externo próprio; o pensamento não é senão o movimento ou 
ativida-de vl.tal, com a qual a inteligência atinge a natureza de 
um objeto. Ora o melo deve ser proporcionado ao seu fim próprio, 
para o qual tende por sua natureza, como o movimento ao seu 
têrmo próprio. Deve pois a operação ter intrtnseca proporça.o 
com o objeto formal que ela atinge, e por conseguinte ser da 
mesma ordem que êle. Logo sõmente uma operação imaterial 
poderâ atingir objetos imateriais. (193) 

b) No nosso ato cognitivo, a união do objeto com a 
taculdade é obtida por melo de uma espécie impressa na facul
dade (ns. 84 e 88) . Quando a faculdade e o ato não são espiri
tuais, mas intrinsecamente dependentes da matéria, esta espécie 
impressa contém as condições da matéria, porque é recebida 

(193) Cfr. THONNARD, obra clt., pp. 482-487. De fato, como com
]:>reender que uma operaçAo. exercendo-se debaixo das condições da maté
ria, possa atingir um objeto situado fora da ordem material, onde nenhuma 
destas condições pode realizar-se ? 
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vitalmente numa faculdade material, e tudo o que assim é 

recebido deve forçosamente ter o modo di:! ser desta faculdade, 

pois : quü:lqutd rectpttur ad modum rectpientfs reclpttur. Ora, 

evidentemente uma espécie impressa encerrada nas condições 

materiais Bie ped.e representar um obleto que não tenha estas 

condições. Logo é imposslvel que com um ato não imaterial 

se possa conhecer um objeto imaterial. Donde, quando o 

objeto conhecido é imaterial, a operação é necessàrlamente 

Imaterial. (194) 

Prova da M E  N O R: 

As propriedades da matéria são a quantidade e as outras 
determinações que dela resultam, como a individuação, a figura, 
a cOr, a resistência, a temperatura, o pêso, o lugar, o espaço, o 
tempo ... Logo tudo o que não tiver estas propriedades não será 
material, mas imaterial. - Ora os objetos que a inteligência 
atinge com suas operações não têm estas propriedades. Assim: 

1. - Pela S i m p l e s A p r e e n s (lo são formados 
C o n c e i t o s  

a) universais, essencialmente diferentes .das imagens 
sensíveis: por ex., os conceitos de homem, planta, trlê.ngulo, etc. 
O que os sentidos percebem e as imagens representam é sempre 
um singular concreto, �ste hOII].em, esta planta, �ste triângulo 
particular, com suas condições concretas de tal figura, tal lugar, 
tal tempo . . .  O conceito, pelo contrário, prescinde do hic et nunc 
e de todas as condições concretas individuais, representa uma 
natureza, um algo inteliglvel, com os caracteres de necessidade, 
de universalidade, de imutabiUdade e de eternidade (ns. 61 e 64) ,  
sem nenhuma das propriedades da matéria. (195) Donde, na 
simples apreensão, o que é atingido e conhecido é sempre algo 
de imaterial, e mesmo os seres materiais são conhecidos de um 

modo imaterial ;  

(194> Cfr. BoYER, obra cit., n, p. 69. 

(]96) o que conhecemos com a Idéia de homem, de planta, de 
pedra, de �so. . . 1. é, a natureza humana, a natureza da planta, da pedra, 
do pêso, não tem fonna nem cOr, nem resistência nem pêso, não ocupa 
lugar no espaço : a Idéia de azul nli.o é azul, a Idéia de km não tem mJl 
metros de comprimento, a Idéia de quadrado não é quadrada, não tem 
pêso, nem rhelro, nem cOr. . . O que a Idéia nos dá. a conhecer é a 
natureza "absolute considerat-o." (n.0 73), desmaterlallzada pela abstra.
�-l!.o unlversallzadora, prescindindo das suas realizações concretas no tem
po e no espaço, e portanto fora do alcance da apreensão senslvel (ns. 70-72), 
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b) de objetos existentes nos seres materiais, mas que 

entendemos poder achar-se também em seres ntlo materiais; 

donde os conhecemos como na.o ligados necessária e intrinse

camente à matéria, 1. é, como imateriais: ex., as noções de ser, 

causa, substancta . . .  ; 

c) de objetos absolutamente tora da ordem material e 
senstvel, que nos seus elementos não contêm nenhuma condição 
material: assim as noções de Deus, de alma, de dever, de justiça, 
de necessário, de contingente, de verdade . . .  ; assim também as 
relações entre os seres: igualdade, divergência, dependência . . .• 

pois a relação, como tal, não inclui nada de material. 
Logo os objetos atingidos pela primeira operação da inte

Ugêncla - a elaboraça.o dos concettos - são imateriais e por 
conseguinte esta atividade, que se processa fora da ordem sen
s1vel, é imaterial. 

Reconhecem-no os mesmos materialistas, que para fugir da 
conseqüência (a nossa alma é espiritual) negam a existência de 
conceitos em nós, afirmando, como o positivista TAINE, que é uma 
"Ilusão psicológica" . AfirmaÇão absurda: como já vimos (ns . 39, 
50), o recQnheclmento da ilusão, como tal, supõe o conhecimento 
da realidade, como o do êrro supõe o da verdade. Donde a ilusão de 
termos idéias, supõe o fato de termos idéias . Como pode um ser 
material (qual seria o homem, segundo os materialistas) ter uma 
ilusão independente das condições da matéria, como é o pensamen
to? Seria como admitir que um jumento pudesse ter ilusões de 
cálculo tnflnlteslmal . Afirmação contradftórta : não é por melo de 
conceitos que negam os conceitos, admitindo com os fatos o que 
negam com as palavras ? 

Sõmente uma atividade espiritual da inteligência explica a 
LINGUAGEM. É lei constante que, na ordem fislca, as mesmas cau
sas produzem regularmente os mesmos efeitos. Ponhamos que o 
homem todo seja só matéria. É claro então que impressões per
feitamente iguais feitas sObre esta matéria, por melo de sensações 
externas, produzirão sempre o mesmo efeito . E assim, a palavra do 
homem, tomada materialmente, não sendo senão uma série de sons 
articulados, se no homem tudo é matéria, produzirá fenômenos dl
versos se variarem os sons; mas se os sons fôrem os mesmos, tam
bém os efeitos deverão ser os mesmos . "Ora, contràrlamente à lei 
enunciada, palavras completamente diversas produzem no homem 
fenômenos perfeitamente semelhantes, e palavras perfeitamente 
semelhantes, produzem fenômenos de todo diferentes. Um francês 
me vem ao encontro e me diz : "Comment vous portez-vous ?" Eu 
respondo: "multo bem" e agradeço . Sobrevém um inglês e diz: 
"How do you do ?" - Eu respondo : "multo bem" e agradeço. Um 
italiano : "Come stà ?" Respondo também a êle "multo bem" e 
agradeço . Um alemão, um russo, um otentote teriam a mesma res-
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posta, se, perguntando-me também êles na sua língua "como es
tou", eu compreendesse a sua linguagem, 1. é, se compreendesse 
a relação que há nestes vários povos entre alguns sinais e sons e 
algumas idéias : relação para a qual a matéria bruta é absoluta
mente lnápta. Receba embora Impressões e sons quanto se quiser 
o 110&80 ozganisme; mas &8 tudo Msse matéria nós nunca pode
ríamos dar a mesma resposta a sinais diferentes produzindo impres
sões diversas ... " (MoNSABRÉ, Exposição do Dogma, Quaresma 1875, 
Conferência XVI) . 

Vice-versa, as mesmas palavras, os mesmos sons sensiveis. 
podem suscitar reações muito diferentes. Ouçamos ainda MoNSABRÉ 
na mesma conferência : 

"Eu leio em qualquer história : "O rei voltou para a sua ca
pital; foi ai "qu'il mourut". :mste "qu'il mourut" deixa-me comple
tamente insensivel. Mas leio em Corneille : 

- Que vouliez-vous qu'll fit contre trois ? 
- Qu'U mourút. 
Logo sinto palpitar meu coração. . . e chorar meus olhos. Estas 

duas palavras qu'il mourilt, comoveram todo o meu ser e penetraram 
até a medula dos meus ossos. Porque isso? Porque é que estava 
ainda há pouco tranqüilo, e porque é que agora não posso conter 
minha admiração? As palavras são as mesmas, a entonação não 
pôde mudar a impressão recebida, pois eu 11 silenciosamente. O 
mesmo órgão foi modificado do mesmo modo, deve ter produzido 
na massa cerebral a mesma reação. Eis a matéria apanhada em 
plena contravenção a suas próprias leis. Experimentai expllcar êste 
mistério de outra maneira que não pela ação de uma fôrça trans
cendente que vê o que a matéria não vê, não o podereis". 

2. - No J u t z o, num único ato conhecemos simultânea
mente dois têrmos e comparando-os vemos o NEXO entre êles. 
Ora os sentidos só podem perceber partes justapostas, suces
sivas, não porém o nexo, o qual nâo tem nenhuma condiçâo 
material (não tem tamanho, nem forma, nem cOr . . .  ) . Logo 
os sentidos nâo podem julgar. - Nos juizos universais, vemos 
êste nexo como universal, abraçando todos os casos possíveis. 
Ora os sentidos, ligados ao material, só podem atingir as qua
lidades exteriores do que é "hic et nunc", não a essência em 
si mesma, nem o que deve ser, o necessário, o universal. Logo 
também o juizo transcende a ordem senslvel e atinge o imate
rial, e por conseguinte é uma atividade imaterial. 

3. - No R a c t o c t n i o, quer dedutivo onde a inteli
gência vê o nexo entre as premissas e a conclusão (vendo os 
nexos de dois têrmos com um terceiro), quer indutivo onde 
ela vê a let universal nas experiências realizadas, o que é atin
gido - os nexos, a ilação - é sempre algo destltuido de qualquer 
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condição da matéria, incapaz por conseguinte de impressionar 
os sentidos. Logo também o raciocinio, que atinge o imaterial, 
é uma atividade imaterial. 

4 Ordenando lógica e ha.rmoniosamente conceitos, 

juizos e raciocinios, a intellgência forma as dtversas Czencms, 
teóricas e práticas, com as quais domina o mundo da matéria 

e o faz servir para a utilldade do homem ; perscruta a natu

reza dos corpos, dos viventes, do homem mesmo, e de progresso 

em progresso, descobre as leis gerais e a ordem admirável do 

universo, subindo sempre das causas próximas e particulares 

para as mais gerais, até a mais universal, Causa Primeira, 
Primeiro Principio e último Fim, Ser Supremo, diante do qual se 
inclina reverente num culto religioso de adoração e submissa.o. 

- Quem poderá afirmar que uma tal atividade da inte
ligência se reduz à atividade sensivel e material? que entre 
elas a diferença é sõmente de grau, não de natureza? ( 196) 
Parte, sim, a inteligência de dados fornecidos pelos sentidos, 
mas é somente com uma atividade estritamente imaterial que 
poderá "contemplar nêles as essências despojadas da sua mate
rialidade, subir ao conhecimento de coisas supra-senslveis e 
imateriais, descobrir relações universais e constantes no fluxo 
incessante dos seres, abraçar o universo todo e descobrir-lhe as 
leis, perscrutar-lhe as causas últimas e elevar-se até à contem
plação e adoração do aboluto, do eterno, do Infinito". ( 197) 

150. n ARG.- Pela rejlexflo completa. 

Entre a atividade intelectual há também a reflexão com
pleta, em que a Inteligência se volta completamente sObre si 

(196) Esta irreduUblltdadP. essencial entre o conhecimento Intelec
tual e o senslvel foi confirmada também pelas pesquJsas experimentais. 
Cfr. DE LA V.ussliRB S. J., Eléments de Psychologte Expérimentale, Paris, 
Beauchesne, 1914, ns. 76 e 77. 

(197) "1!: caracterfstlca da inteligência a necessidade lncoerclvel de 
vrr, de saber; é uma sêde - dlrel absurda ? dlrel sublime ? - de luz 
infinita. Ontem eu não existia, amo.nhlí não existirei mais. Tenho silmente 
um lampêjo de Inteligência. Uma nesga de céu, um astro, uma flor, 
deveriam bastar, parece, para absorvê-lo. Mas não: quero ver tudo, pene
trar tudo, o meu espJrlto ult.rapassa todos os tempos, todos os lugares, 
todos os espaços, todos os objetos criados, e, com o poeta que no momento 
de morrer brR.dava: Lu2, mais lt� /, depois de ter virado todas as páginas 
de um lh'l'o, especulado todos os astros, esgotado todas as ciências, ávido 
e ainda lnsa.tlsfelto digo : E depois ? Eis o esplrlto do homem." BouoAUD, 
O Crtstfanismo e os tempos presentes, Vol. I, cap. 1. 
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mesma, tornando-se juntamente objeto conhecido e faculdade 
conhecedora. Acontece isso em todo juizo direto certo, e também 
quando conscientemente nos percebemos pensando, julgando ... 
(por isso essa consciência é chamada reflexa, auto-conscMn
(l#Q consciência de si mesma, a inteligência se conhece a si 
mesma). (198) 

Ora uma tal reflexão completa -não pode ser uma ativi
dade material, pois: no ato cognitivo material, quem age é o 

órgão animado, 1. é, o conjunto do órgão com a faculdade que 
o informa, e o ato reside neste conjunto do órgão animado; 
donde, para uma faculdade orgânica, refletir-se completamente 
sObre si mesma ou sObre o seu ato Incluiria. também a reflexa.o 
completa do órgão sObre si mesmo; mas isso é imposs!vel, porque 
o órgão é extenso com "partes extra partes" incompenetrá v eis : 
pode o órgão dobrar uma parte sObre outra, na.o porém o todo 
sObre o mesmo todo, como é necessário para que seja junta

mente objeto e instrumento de conhecimento; por isso nenhuma 
faculdade orgânica pode conhecer-se a si mesma, nem ao 
próprio ato. (199) 

Logo·o ato de reflexão completa é um ato imaterial. 

151. CONFIRMAÇAO àa imatertalfdade da atividade intelectual. 

1 .  - Pelo d o m  f n to que o conhecimento intelectual tem 
a) s6bre si mesmo : a inteligência não só se conhece a si 

mesma e ao seu ato, mas conhece também as normas e as condições 
da sua atividade, e assim pode examinar, verificar os próprios pro
cessos e corrigi-los em caso de êrro; 

b) s6bre o conhecimento sensivel: ela pode controlar os 
dados dos sentidos, verificar se agiram nas devl�as condições, cor
rigir os chamados "erros dos sentidos", conhecendo-lhes o porque 
(por ex., as leis da refração da luz), e assim pode julgar contra 
as aparências (por ex., julga Intacta uma bengala que, melo Imersa 
na água, lhe aparece como quebrada) . 

Ora, dirigir os próprios atos e os das outras faculdades subor
dinadas segundo ordens absolutas e imateriais, conhecidas reflexa 
e conscientemente, é uma atividade totalmente diversa, na natureza 

(198) Cfr. THONNARD, obra Cit., pp. 791-792. 

(199) Assim, a vista nio pode ver-se a si mesma, nem ver a sua 
vlsii.o. Podemos nos sentir sentindo, porque há em nós (também nos ani
mais) um sentido Interno, o sentido comum (= consciência sensível) , que 
tem por objeto as várias sensações dos sentidos externos e as suas dife
renças. Nisso po1·ém não hA reflexão total de um sentido sôbre st mesmo, 
nem sôbrP. o ato próprio, mas sõmente conhecimento de atos produzidos 
por outros sentidos. 
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e no modo, da atividade material de uma faculdade orgânica, pois 
esta, dependendo inteiramente das impressões produzidas no órgão, 
não pode conhecer senão o que impressionou êste órgão. 

Logo o nosso conhecimento intelectual é uma atividade ima
terial (200 > 

2 .  - No conhecimento material, sensitivo, o objeto vem 1m
pressionar o órgão e quando êste objeto supera certa intensidade, 
fica o órgão lesado por êle, e a operação fica impedida ou por algum 
tempo, ou mesmo para sempre: assim, uma luz intensa pode cegar, 
uma explosão violenta pode ensurdecer, uma dor veemente pode 
causar a morte, uma sensação multo intensa torna durante certo 
tempo o órgão insensível a sensações menores; uma sensação multo 
repetida diminui, e como que se apaga. Pelo contrário, o estudo 
de um assunto multo dificU, não só não lesa a inteligência, mas a 
dispõe melhor para compreender assuntos mais fáceis, para os quais 
pode passar imediatamente. Donde - é a conclusão que já Aris
tóteles deduzia - a inteligência na sua atividade não depende d e  
u m  órgão material, e por conseguinte, a sua atividade não é de 
ordem material. (201) 

3. - Os casos dos surdo-mudos cegos, que, partindo somente 

dos dados do tacto, puderam chegar a conhecimentos universais, a. 

noções espirituais, à consciência do dever, ao conhecimento de 
Deus e da vida futura : o ·que supõe nêles um principio ativo inter
no e uma operação espiritual infinitamente superior ao alcance do 
sentido do tacto. - Assim, as Irmãos Religiosas de Larnay (Viena) 
educaram MAftTHA ÜBRECHT e depois MARIA HEURTIN (1885 - 1921) . 
(202) Nos Estados Unidos é célebre o caso de HELEN KELLER, que 
chegou até a escrever livros, como "História da minha vida", "Mi
nha chave de vida". 

B - As operações da VONTADE são imateriais. 

152. I ARO. - Pelo objeto da vontade. 
A vontade não é senão a tendência que resulta do 

conhecimento intelectual, como o apetite sensível é a tendên
cia resultante do conhecimento sensfvel. Donde, assim como o 
apetite sensfvel é proporcional ao conhecimento sensfvel, assim 
também a extensão da atividade da vontade é proporcionada à 
extensão da inteligência. 

(200) Cft·. SANl'ANNA, obra cit., p. 213. 

(201) Cfr. SANTO ToMAs, Contra Genttles, llv. II, cap. 66; BoYER, obra 
ctt., V oi. !I, p. 70-1; E. PETAZZI, Corso di Cultura Superiora Religiosa, Sé

rie II (1933-1934), pp. 27-28. 

(202) Cfr. AaNom.D, Une 4me en prison. VIde um resumo em BuYsSE, 

Vers la Croyance, pp. 213-217. 
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Ora a inteligência não se limita, como os sentidos, a 
conhecer coisas boas, concretas e sensiveis, mas conhece também 

o que as torna boas, 1. é, tem a noção de bondade em universal; 

donde pode estender o seu conhecimento a tudo o que tem a 
razlo de "beta", ae bem \l&ir:ersal, lmaterla1, eterna, ahsnlnto, 
ao bem espiritual, ao bem moral. E êstes são bens espirituais 
que nada têm que ver com o prazer sensivel: assim, a alegria 
no conhecimento da verdade, no cumprimento do dever, no 
amor casto, na virtude, na união com Deus ... - Logo a von
tade atinge o b 1 e t o s  i m a t e r i a i s, donde a sua atividade 
ó imaterial. (203) 

11 ARG. - Pela liberdade (= domtnio sObre os atos). 
a) - Com testemunho irrefragável atesta a consciên

cia que em muitos atos somos livres, 1. é, que está em nosso 

poder ( =  somos donos de) pô-los ou não pô-los. (Cfr. a demons
traçã.o infra, ns. 179 e 180). - Ora o apetite sensivel, sendo 
poder orgânico, está sempre sujeito ao determinismo das fôrças 
materiais que influem no organismo; donde age sempre e neces
sàriamente de acOrdo com elas. (204) - Logo o ato livre não 
pode ser orgânico, l. é, não pode ser material. 

"Colocai um cordeiro esfomeado diante de um pasto verde
jante e forçosamente saciará a sua fome. Colocai uma mesa co
berta das mais deliciosas Iguarias diante de um anacoreta austero 
que fez voto de jejuar, e vereis que êle, apesar de exausto de fôr
ças e de veementes tentações de se regalar, não tocará em nada 
enquanto o prazo do jejum não terminar. Mostra que sua vontade 
é intrinsecamente Independente da matéria e das impressões .sen

aitivas e que até pode escolher o contrário". (205) 

b) - O ato llvre supõe o conhecimento do bem universal, 
a comparaçao dêle com bens concretos e finitos, o jutzo de que 
nenhum dêstes bens finitos é necessàriamente apeteclvel por 

r.ão saciar a capacidade de tendência que tem a vontade, a 
reflexao sObre os motivos de agir, a conscMncta de que nenhum 
dêles necessita, a consciéncia positiva de escolhermos um dêstes 
bens em vez de outro porque assim o queremos, não por sermos 

coagidos, mas por termos dominio sObre os motivos e sObre o 
atrativo dêste bem. - Ora todos êstes atos s!io estritamente 

(203) Cfr. G. PETAZZI, obra ctt., Série li, p. 22. 

(204) Cfr. SANTANN.\, obra cit., pp. 193-196. 

(206) G. LOCHER S. J., Vade-mecum Phtlosophico, S. Paulo, 1898, 
página 149. 
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Imateriais. - Logo o ato livre é imaterial, quer nos seus pressu
postos, quer na sua essência que é a decisão e a escolha. Por isso, 
mesmo quando ela quer bens sensíveis e materiais, a vontade 
age !materialmente. porque os escolhe e quer ztvremente. 

153. CONFIRMA-SE a Irredutibilidade essencial entre a 
atividade material dos sentidos e do apetite senslvel e a ativi
dade espiritual da inteligência e da vontade. 

1) Pela existência em nós da ordem moral: a) da Lei moral, 
1. é, de um conjunto de leis universais que mandam fazer umas 
ações porque boas e que proibem outras porque más, com uma obri
gação absoluta, sim, mas que não necessita fisicamente (como acon
tece com as leis fisicas), à qual, por conseguinte, a vontade adere 
com exerclclo de sua liberdade psicológica; ora, isso exige uma ati
vidade espiritual, quer da lntellgência para conhecer estas lels mo
rais universais, quer da vontade para cumpri-las livremente; '-- b) 
dos sentimentos de responsabilidade, de mérito ou demérito (re
morso) ; da conscMncfa moral, voz interna que aprova ou condena, 
fora mesmo da eventualidade de um prêmio ou de um castigo, e 
que supõe na inteligência o conhecimento não só do que fizemos, 
mas também do que devfamos e podfamos fazer, e na vontade a 
llberdade para fazê-lo : operações todas espirituais, impossíveis à 
vlda puramente orgânica e sensível. 

2) Pela luta ínttma existente em nós entre a racionalidade 
e a antmaltdade, entre a razão e os sentidos, entre a vontade e as 
paixões (206),  na qual colhemos em flagrante oposição e antago
nismo irredutivel duas tendências de naturezas essencialmente dl
versas : uma arrastando o homem para a materialidade do mundo 
senslvel, outra elevando-o para a espirltualidade de um bem su
perior e eterno; uma levando para o egolsmo dos instintos anima
lescos, outra conduzindo para a dedicação do dever mesmo a prêço 
de sacrificios. . . Luta em que não raras vêzes, infellzmente, consegue 
vencer a violência das paixões, mas onde multlsslmas vêzes obtém 

206) Vide descrigões t'm S. PAULO : Epist. aos .Romanos, VII, 1&; 
aos Gálatas, V, 17; - em S. AGOSTINHO: Confissões, VIII, cap. 11; - em 
s. BERNARDO : serm. in Coena Domtnt. etc ... 

E os versos de Rflc1ne : 

"Mon Dleu, quelle guerre cruelle 1 
Je trouve deux hommes en moi. ..  
. . . L'un, tout esprlt et  tout céleste, 
Veut qu'au clel sans cesse attaché, 
Et des blens étemels touché, 
Je compte pour rlen tout le reste; 
Et l'autre, par son poids funeste, 
Me tient vers la terre penché." 

que faziam exclamar a LoliiS xxv : "Oh I comme je connals bien ces deux 
hommes-là I" (Cit. em DUPLESSY, obra ctt., p. 176) . 
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a vitória a razão e a vontade, o dever e a virtude (qu�m nunca 
resistiu a seus caprichos, nunca cumpriu um dever?). Ora, se tudo 
em nós dependesse da matéria, não seria somente às vêzes, mas 
sempre que a paixão venceria; nunca seria possivel nem a resistên

cia, nem muito menos a vitória sôbre ela. 

LOGO as operações da tnteZtg�ncta e da vontade silo espf
rltuats. Na sua produçâo a matéria nâo tem influxo de causali
dade intrinseca. - Dêste fato segue-se necessàriamente a 

CONCLUSAO : Logo a alma humana é Espiritual e 
Subsistente. 

154 . Aplicando o Crttério demonstrado supra (n. 143 ) ,  "o 
modo de agir é tunç{lo do modo de extsttr", vemos imediata
mente que a alma humana é 

a) Espiritual : 

Operações vitais espirituais supõem faculdades vitais 
(= poderes de agir) proporcionadas, i. é, espirituais. 

Faculdades vitais espirituais supõem um principio vital, 
a alma, do qual resultam, também espiritual; pois do material 
não pode resultar nada de espiritual. 

Ora no homem há operações vitais espirituais : as opera-
ções da inteligência e da vontade. 

Logo no homem o principio vital, a alma, é espiritual. 

b) Subsistente : 

É subsistente o ser que tem em si mesmo um&. existência 
que lhe é própria. 

Tem uma existência própria, quem tem uma atividade 
própria, pois "agere sequttur esse": quem depende de outro 
no existir, dêle depende também no agir ; e quem nâo depende 
(ao menos nâo intrinsecamente) de outro no agir, dêle na.o 
depende no existir. 

Ora a alma humana tem atividade própria, Independente 
(Intrinsecamente) da matéria : a atividade intelectual e volitiva. 

Logo a alma humana tem uma existência própria, inde
pendente da matéria, e não existe somente como parte do todo 
que é a substância humana completa. Donde é um subsistente, 
é um s e r e s p i r i t u  a l que pode existir por si, sem estar 
unido à matéria. 

155. Donde, no homem, além da matéria, existe um ser 
espiritual p e r m a n e n t e, que comunica a sua exist�ncta ao 
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corpo e lhe mantém a unidade e a indtvtdualtdade, o que é 

confirmado pelo testemunho da ciência e da consciência. 
Segundo o testemunho da ct�ncta, a matéria toda do nosso 

corpo, inclusive a óssea (207), muda e se renova num curto 
lapso de tempo (de sete anos, diziam antes; agora o rédUzem tte 
muito) . Segundo o testemunho da consctêncta, cada um de nós 
é o mesmo individuo, o mesmo EU, que antes era criança, depois 
adolescente, agora adulto, ao qual sa.o atribuídos todos os atos 
feitos no passado -Ora, dada a continua mudança da matéria, 
para poder perceber o suceder-se em nós das ações diversas e a 
sua união num· único EU que as produz, é necessário admitir 
algum principio permanente que sej a distinto das ações pas
sageiras, sucessivas, destacadas, e distinto também da matéria 
que muda continuamente e n4o pode rejlettr s6bre st mesma 
para ter consciência dos atos. - Logo, além dos atos e da maté
ria, existe em nós um ser permanente, causa dêstes atos e 
capaz de ter consciência dêles (n. 45) . (Não acontece o mesmo 
nas plantas nem nos animais, onde o principio vital é tão sbmen
te o elemento essencial que dá à matéria a sua forma orga
nizada.) - :l!:ste ser, unindo-se substancialmente ao corpo, 
comunica-lhe a sua existência e mantém a nossa unidade e 
Individualidade. 

Contra esta substancialldade permanente da Alma levantaram 
algumas OBJEÇOES (Cfr. GAETANI, L'Uomo, p. 101. .. ) 

1.a - A alma seria "como um espectador impotente e para
lizado no jôgo da vida" (W. JAMES); "como um ponto invariável, 
rigido, imóvel da realidade" (FR. PAULSEN); "seria lnconclllável com 
a realidade da vida pslquica em continuas mudanças ... " (W. 
W'D'NDT) • • •  

Resp. - A alma é espectador não puramente passivo, mas 
ativo: é o primeiro principio interno da nossa atividade. Não muda 
substancialmente, mas acidentalmente, sim, segundo os vários atos 
que produz e sustenta. 

2.a- O "Eu" como realldade permanente é uma ilusão . É a 
simples resultante dos muitos atos psiquicos, mas não tem consis
tência própria. 

Resp . - a> A consciência que temos desta realidade está
vel e permanente debaixo do continuo fluxo dos atos é também 
ela um fato psíquico, o mais claro, constante e universal. Tanto 
que consideramos doente o individuo em quem esta consciência 
começa a obscurecer-se, e o confiamos a um psiquiatra. 

(207) Cfr. as experiências de F'LO'CRENS numa pomba; De la. Vte de 
l'Intelllgence, pp. 20-21. (Citado em BuYSsE, Vers la. Croya.nce, pp. 201-202). 
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b) É uma ilusão ? - Lo go há algu ém que se Ilude ,  há al
guém qu e conhece a realldade, um sujeito capaz de fazer a critica 
de si mesmo, observar as su as ações, penetrar-lhes a natureza, jul
gar se êstes at os estão sendo su stent ados ou não por u m  sujeit o 
e stável e permanente. É precisamente êste alguém que constitu i 
a alma suà&tlnc'e 

c) Não é possivel uma mudança sem alguém que mude, u m  
movimento sem alguém que se mova, u ma evolução sem alguém 
que e volu a ( n.0 123) . A consciência é criação nossa ? Mas então há 
alguém que a cria, que colhe os vários elementos e os ajunt a numa 
uni dade. :S:ste algu ém é a alma. 

cl) Nem é possivel um pensamento, sem alguém que pense : 
em cada um dos nossos pensamentos, ou existe relação ao mesmo eu, 
e ntão a consciência da identidade do eu não é frut o da simples su
cessão dos at os, mas é um fato referido pelos at os psiqu1cos; ou não 
existe relação alguma, então os pensamentos segu intes não se podem 
referir a u m  mesmo eu, nem poderá nascer a ilusão de u m  eu per
manente. 

Os Fenomenistas, que negaram a existência dêst e elemento 
substancial e permanente, reduzindo tudo em nós a ações suces
sivas e independent es entre si, viram- se obrigados a confessar o 
absu rdo da su a posição : 

"HUME, diz HOFFDING (Hfstoire de la Phtlosophie, I, 454) , acha 
a relação por associação não somente incompreensivel, mas contra
ditória : como pode haver um principio de conexão, se todas as nos
s as sensações e idéias são exi stências seperadas, independentes ? 
HuME declara esta dificuldade árdua demais para sua 1ntellgên
cia . . .  " 

STUART MILL (Philosophie ele Hamilton, t rad. franc. , p. 235) 
é ainda mais explí cit o : "Se considerarmos o espirit o como uma 
s érie de sentimentos, devemos forçosamente completar a proposi
ção chamando- a u ma série de sentiment os, que se conhece a si 
mesma como passada e futura; e estamos reduzidos à alternativa 
de crer que o espf rito, o " eu", é outra coisa além das séries de 
sentimentos ou das possl b1 lidades de sentimento s, ou então de ad
mitir o paradoxo : u ma coisa que, ex-hypothest, não é senão uma 
série de sentiment os, pod e  conhecer- se a si mesma enquanto série . "  
( Citados em CoLLIN, obra ctt., Vol. II, pp. 460-461) 

E legant emente, o grande Conferencista de Notre Dame : 

"O homem diz em todas as fases da sua existência EU ! 
Aquela criança despreocupada, cu ja férv1da fantasia la-se esprai
ando qual borboleta sôbre as primeiras flores da vida, era EU; aquêle 
jovem que receiava no combate e bradava a Deu s : "0 Deus, salvai
me, eu pereço 1 ", era EU; aqu êle homem maduro que começa a 
compreender o vazio das coisas hu ma nas, e a dar ouvido ao passo 
rápido da eternidade, sou EU; aqu êle ancião que daqu i a algu ns 
anos, chorando suas faltas e confiando na misericórdia de Deus, 
e sperará cada dia o t êrmo de suas misé rias, serei EU; EU, sempre 
EU, o mesmo e imutável EU ! Certament e t enho consciência da 
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minha identidad e, e entretanto a cada instante eu mudo .  A ma
téria com movimento perpé tuo assemelha- se ao r io que passa em
purran do uma onda após o utra; passa de tal modo que a c iênc ia 
pode determinar com precisão matemática o dia, no qual do que 
bote eu sou não fic ará n em um átomo siquer . Apesar de tudo isso 
eu digo sempr e EU e s empre o direi. Afirmaçao impossível, se eu 
fõsse só matéria, porque n a  fuga Inc essante dos elementos de que 
so u co mposto, eu perderia infalivelmente a consctêncla da mfnha 
tdentfdade . E sta consciência não a po sso conservar senão porque 
uma subsistência imóvel v ê  passar o rio da minh a vida, e na sua 
Im utáv el simpl ic idade junta a onda que chega com a onda que 
pass a". (208) 

Que a al ma não s eja um "espectado1· impotente e paraliza
do . . .  ", põe- no-lo vivo ante os o lhos a elo qü ência do no sso Imortal 
P .  ANTONIO VIE IRA : 

"Mas já que somos tão corporais, e damo s tanto crédito aos 
olhos; os mesmo s olhos quero que nos digam, e que co nfess em o 
que é a alma. Quereis v er o que é uma alma ? Olhai ( di z  S anto 
Agos tinho) para um corpo sem alma. S e  aquêle corpo era de um 
sábio, onde estão as c iências ? Foram-se com a alma, porque eram 
suas. A retórica, a po esi a, a filoso fia, as matemátic as, a teologia. 
a jurisprudência, aquelas razões tão fortes, aquêles discur sos tão 
deduzidos, aquelas sentenças tão vivas, aquêles pensamentos tão 
sub lim es, aquêl es escritos hum anos e div inos que admiramo s, e ex
cedem a admiração : tudo isso era a alma. S e  o corpo é de um 
ar tl fic e, quem fazia v iv er as tábuas e os mármores ? Q uem amole
ela o ferro, quem derretia os bronz es, quem dava nova forma e 
novo ser à mesma n atur eza ? Q uem ensinou naquele corpo regras 
ao fo go, fec undidade à terra, caminhos ao mar, obediência ao s 
ventos e a unir as distâncias do universo ,  e meter to do o mundo 
v enal em uma praça ? A alma. Se o corpo morto é de um soldado, a 
ordem dos exércitos, a disposição do s arraiais, a f ábric a dos muros, 
os engenhos e máquinas bélicas,  o valor, a bizarria, a audác ia, a 
constância, a honra, a vitó ria, o levar na lâmina de uma espada 
a v ida própria e a morte alh eia : quem fazia tudo Isso ? A alma. 
Se o corpo é de um princlpe, a serenidade no adverso, a vlgUâ.ncla, a 
pr udênc ia, a justiça, todas as o utras v irtudes politlcas com que o 
mundo se gov erna; de quem eram governadas e de quem eram ? 
Da alma. Se o corpo é de um santo, a h umll dade, a paciência, a 
temperança, a caridade, o zêlo, a contemplação altissima das coisas 
divinas, os êxtases, os r aptos, subido o mesmo pêso do corpo, e sus
pendido no ar : que maravilha I Mas isto é a al ma. Finalmente, os 
mesmo s vícios no ssos nos diz em o que ela é .  . . Até a mesma formo-

(!!081 MONSADRÉ, Exposttion du Dogme, Quaresma 1876, Confer. XVI. 
Quisera ver um materla.llstn., conseqüente com seus prlnclplos diante 

ele um juiz que o condena. por um crime cometido no passado, decltna.r a 
responsabtltdade, alegando já nio ser mais o mesmo individuo por estar 
totalmente mudada a sua matéria I 
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sura, que parece dote próprio do corpo, e tanto arrebata e cativa 
os sentidos humanos, aquela graça, aquela proporção, aquela sua
vidade de cõr, aquêle ar, aquêle brio, aquela vida; que é tudo, se
não alma ? E senão vê de o corpo sem ela . . . A alma levou tudo o 
que havia de beleza, como de ciência, de arte, de valor, de mages
tade, de virtude; porque tudo, amaa: QUe a alma se nrto vla, eta 
a alma . . .  " (1.0 Sermão da 1.a Dom. da Quar., Obras Compl., Porto, 
1907, Sermões, Vol . li, p. 384-5) . 

156. COROLARIOS. 
A tese sObre a Espiritualidade da alma humana traz 

graves conseqüências na Psicologia e na Moral. Dela decorrem 
muitos e importantes corolários. Eis alguns : 

1 )  - Logo além da matéria, existe o ser espiritual : donde 
é falsa qualquer espécie de Materialismo. 

2) - Logo existe disUnçilo essencial entre a alma do 

homem e a do animal (pois aquela é espiritual, e esta é mate
rial) e por conseguinte, entre o homem e o animal. 

3) - Logo a alma do homem é imortal : será ainda 
demonstrado em artigo especial. 

4) - Logo existe distinçilo essencial entre a origem, o 
destino do homem e a origem e o destino do animal. A alma 
do homem, sendo espiritual, não pode ser o efeito da matéria, 
mas tem um fiert próprio segundo toda a sua entidade, i. é, só 
pode vir à existência por um ato criador; e sendo imortal, a 
sua finalidade transcende esta vida terrestre. Donde é falso o 
Transformismo aplicado ao homem inteiro. (209) 

5) - Logo o homem é Pessoa (= subslstens dlstinctum 
In intellectuali natura) e possui direitos tnaUen4veis e incoer
cfveis, que qualquer autoridade humana deve respeitar, como 
também deveres de que nilo se pode eximir, por ex., o de tender 
ao seu fim último pela prá.tica da relig:UI.o mandada por Deus. 

A nossa ·espiritualldade não é pois uma verdade pura
mente especulativa, mas uma verdade que deve ser vivida. 
Ela constitui a nossa grandeza na ordem natural e o suporte 
indispensável para uma elevação à ordem sobr·enatural ; por ela 
somos superiores ao universo sensível. Somos um caniço, mas 
um "caniço pensante" (PASCAL) e valemos mais do que o uni
verso sensfvel, ao qual por conseguinte não devemos nos escra-

(200) A questlio do Trsns!ormlsmo e da criação da alma será tra
tada na exposlçlio do Dogma da Crlaçlio do Universo e do Homem .. 
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vizar, pois : " Qutd prodest homtnt . . .  , que adianta a o  h omem 
ganhar o universo se p erder a sua alm a ? "  (Mat. XVI, 26.) 

15'7 . SOLUÇAO DAS OBJEÇOES. 

I OBJEÇAO . Não se deve admitir senao o que é expen-
mentalmente verificável, ou a experiência sensivel é o único meio 
de chegar à verdade. - Ora a alma, o espirito, o pensamento en
quanto espiritual e distinto dos conhecimentos sensiveis, não caem 
debaixo da experiência sensivel. - Logo não existem (Materialistas) 
ou não os podemos conhecer (Positivistas) . 

RESPOSTA . - Afirmar o principio enunciado na M a  i o r 
a) é negá-lo, porque não é êle mesmo verificável pela ex

periência sensivel; logo afirmá-lo é contradizer-se : êle inclui con
tradição <veja infra, n.o 199, d) ; 

b) é pettçilo ãe prtnctpto : querendo provar que não existe 
nada de espiritual, que não conhecemos coisas supra-sensiveis, põe
se como principio do raciocinio aquilo mesmo que deveria ser a 
conclusão, pois êste principio já pressupõe que nada pode existir 
afora o sensivel, que nada pode ser espiritual : mas é isto mesmo 
que se deveria demonstrar; 

c) é contradizer os tatos, pois como vimos, conhecemos ob
jetos não materiais : para se poder admitir êste principio seria pre
ciso antes fazer ver que não temos senão conhecimentos m ateriais, 
de objetos sensiveis, conhecidos só materialmente, 1. é, com as 
suas condições m ateriais, individuais, quantitativas, de espaço e 
de tempo . .. ; provar isso é lmpossivel, pois é contrário à nossa ex
periência. quotidiana, à nossa consciência que atesta em nós co
nhecimentos de objetos independentes da matéria e de suas con
dições, como foi demonstrado nos Argwnentos da tese . 

11 OBJEÇAO . - Mas em nenhum dos exames feitos sôbre 
o organismo humano se encontrou o espirito : "Se analiso quimica
mente o cérebro humano, acho talvez nêle o espirito ? Nem por 
sonho I Acho somente elementos m ateriais, como em todos os outros 
corpos . Não pois o esplrlto, mas a matéria deve dar-nos a chave de 
todos os fenômenos humanos . Um_a. garrafa contendo carbônio, 
a.moniaco, clorêto de potássio, fosfato de sódio, cálcio, m agnésio, 
ferro, ácido sulfúrico, etc . . . : eis num modo ideal, o principio vital 
completo das plantas, dos animais e do homem". (MOLESCHOTT, La 
ctrculatton de la vie, II, p. 40) - Logo o espírito não existe ou não 
o podemos conhecer . 

RESPOSTA. - Quando foi feito êste exame, esta análise ? Depois 
da morte ? - Jt multo tarde : a alma já se foi, mesmo se fôsse 
visivel não mais se poderia encontrar . Antes da morte ? - Duvido 
que tenham podido fazê-lo, mas suponhamos que possam .  A alma 
está, mas não é visivel sensivelmente, precisamente porque é espi
ritual; se fOsse visivel, teria razão o materialismo, porque então a 
alma seria matéria, seria corpo. Donde revtdo o argumento : A alma 
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esti, pois o homem está vivo; a alma não se vê, não se encontra; 
logo ela não é matéria . 

Dizer que a alma não está, porque não se vê com os sentidos, 
é outra vez uma petição de princípio : é supor que só existe o que 

lmos sem vê-las sensivelmente em si 
mesmas : a honra, a virtude, até a fôrça da gravlda e .  . emos 
tudo Isso nos seus efeitos . 

Assim também a alma se pode ver . . . mas nas suas operações, 
porém considerando-as todas e usando Instrumentos aptos . 

Moleschott considerou só um órgão, o cérebro, e tratou-o 
"quimicamente" . J!: claro que devia e podia encontrar somente ele
mentos quimicos . OUtros submetem o homem a Instrumentos fislcos, 
capazes de captar unicamente reações jfsicas, e depois se queixam 
(ou se gabam) de só encontrar reações da mesma ordem fisica . 
Coitados dos Instrumentos I fazem o que podem; a culpa não é 
dêles, mas de quem pretende obrigá-los a atingir e manifestar uma 
realldade que está fora do seu alcance . 

Quem quiser "captar" a alma e a sua espirltualldade, deve 
submeter o homem todo à análise de instrumentos espirituais, como 
fizemos nos argumentos . Então, como nós, também êle encontrará 
a esplritualldade da alma como única expltcaç{lo possível, que dê 
a razão suficiente, das operações e da atividade intelectual e voli
tiva observada no homem . 

Donde respondo em forma, distinguindo o antecedente : 

- em nenhum dos exames puramente empíricos e sensiveis, 

feitos sôbre o organismo material do homem e usando instrumentos 

Inaptos, se encontrou o espírito, concedo; nem com êste processo 

se poderia encontrar; 
- em nenhum dos exames, i. é, das análises, dos estudos, 

das experimentações externas e internas, das atestações da nossa 
consciência, das deduções . . .  feitos sôbre a atividade toda do com
posto humano vivo, se encontrou o espirlto, subdistingo : sàmente 
com os sentidos, concedo; servindo-se também da intellgêncla, nego. 
Logo não é "a prtori" que admitimos a existência da alma espiritual, 
mas "a posteriori" como resultado destas pesquisas . 

Eis pois o argumento com o qual fizeram (presentemente só 
alguns ainda tentam fazer) tanto alarido os materialistas ·: nega
se o espirito, porque, não sendo matéria, êle não cal debaixo da..s 
experiências materiais . Reduz-se a uma petição de principio e a 
uma falha no método experimental . 

III OBJEÇAO . - Não pode o homem representar-se a alma . 
Como pode então admiti-la ? (D'HoLBACH) 

RESPOSTA . - Distingo o Antecedente : não pode . . . com a 
Imaginação, sensivelmente, concedo, dêste modo é impossivel, pois 
o ser espiritual, simples, inextenso, não tem cõr, nem forma; -
não pode . . .  com a razão, Intelectualmente, nego; dêste modo não 
só é possível, mas é um tato também nos materialistas : como po-
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deriam discutir sõbre a alma e negar-lhe a existência, se não tives
sem o conceito dela ? 

IV OBJEÇAO .  - Mas todos os nossos conhecimentos têm 
uma origem sensitiva e todos são dependentes das imagens sensiveis 
da nossa imaginação . Logo são todos de ordem sensivel. 

RESPOSTA . - Para conhecer a natureza de uma coisa, nem 
sempre basta olhar para a sua origem, mas é necessário considerar 
também o seu conteúdo . :S: verdade que as nossas idéias, na sua 
origem, provêm dos dados dos sentidos, porque, como já vimos (n.0 
74) , enquanto a alma está untda substancialmente ao corpo, o objeto 
próprio da nossa lntellgência, - aquêle que, por ter o mesmo grau 
de imaterialidade que ela, poderá ser conhecido direta e Imediata
mente, como é em s1 mesmo, na sua essência própria, e por cuja 
analogia será entendido todo o resto -- é a natureza contida nos 
seres materiais . 

Contudo esta natureza, como vimos (n.0 6 9), é conhecida 
sem as condições materiais e concretas que tem nos lndividuos, i. 
é, é conhecida de um modo universal e imaterial . Mas esta na
tureza universal não existe como tal, unlversallzada, mas sõmente 
como concretizada nos 1ndlviduos . 1.: pois necessé.rlo que a Inte
ligência seja posta em relação com o seu objeto por meio dos sen
tidos . Dai, como já ensinavam Aristóteles e Sto . Tomás, ter a 
Inteligência que se converter para o fantasma (imagem) quer na 
aquisição quer no uso das idéias. (210) 

Esta dependência, porém, não é intrinseca, mas sàmente ex
trínseca : "corpus requtrltur ad actionem intellectus, non stcut or
ganum, quo talts actto exerceatur, sed ratione objectt" (211 ) ,  1. 
é, o cérebro com sua imagem é necessário não como órgão pelo 
qual seja executada a ação, não como causa produtora do ato, 
mas em razão do objeto, para fornecer o objeto à inteligência, para 
determinar a intellgência a um objeto e uni-la com êle . Esta ati
vidade sensivel, porém, é só condição prévia, posta a qual a inte
ligência, então atualizada e determinada, entra em atividade so
zinha, reproduzindo em st mesma e conhecendo pela idéia uma 
essência, um tipo de ser realizado no objeto . Mas êste tipo de ser, 
colhido sem as condições materiais individuais, tem um conteúdo 
universal e imaterial, donde não é mais de ordem sensivel, mas é 
Imaterial . (212) Logo uma tal dependência extrínseca, como de uma 

(210) S. ToMÁs, Summa Theol., I, q. 87, a. 7. 

(211) S. TOMÁS, ibtà., I, q. 76, a. 2, ad 3um. 

(212) Como .,·lmos na explicação psicológica. do conhecimento Inte
lectual (ns. 88-00) , é mister distinguir no processo da. ldeação dois momen
tos : a recepção de uma espécie .intellgfvel na. Inteligência (Intelecto 
possfvel) , e a atividade desta. lntellgêncln. no conhecimento de um objeto 
pela concepção da ldéln.. A eapécle lntellgivel é produzida pela. fôrça. 
abstra.tlva do Intelecto agente como causa principal e pela imagem como 
causa tnstrum�ntal. Esto. espécie é Imaterial e lntellgfvel fn actu em 
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condtçllo prévia ao ato, não impede que a atividade própria da in
teligência seja Imaterial, e assim não se opõe à sua esplrttualide.de . 

Donde em forma, dtsttngo o antecedente : Todos os nossos 
conhecimentos . . .  

as imagens devem pôr uma condição prévia, fornecendo da os nos 
quais possa a lntellgência, agindo sõzinha, conhecer o seu objeto 
universal e !materialmente, concedo; 

- são dependentes tntrinsecamente, enquanto os sentidos e 
as imagens devem exercer, em união com a Inteligência, uma cau
salidade na produção mesma das idéias e do conhecimento inte
lectual, nego . 

i: por causa desta dependência extrinseca que, enquanto a 
1ntel1gência pensa, julga, raciocina . . .  , deve também simultânea
mente trabalhar a imaginação para fornecer as imagens . Eis por
que se dlz vulgarmente que o trabalho intelectual cansa : é pro
priamente o cérebro que se cansa por causa do trabalho conco
mitante que deve fornecer. Donde é sempre com a mesma distinção, 
que se resolvem as objeções contra a esplritualidade da inteligência, 
tiradas das mudanças produzidas no organismo quo.ndo a mente 
exerce a sua atividade : a dependência é somente extrínseca e con
dicional, não intrínseca e causal, pois não há proporção entre o 
pensamento e os movimentos cerebrais ou do organismo . 

i: também por causa da união substancial da alma com o 
corpo, do qual é forma substancial e recebe, ao ser criada, a sua 
individuação, i. é, as suas caracterlsticas individuais (segundo a 
doutrina de Sto . Tomás, a matéria é o principio de individuação) , 
que se originam na alma os caracteres hereditários que poderiam 
parecer de natureza intelectual e volitiva, como as anormalidades 
do pensamento conexas com as anormalidades do cérebro : ao ser 
criada e infundida numa matéria que dos pais recebera determinada 
disposição, a alma adquire estas disposições enquanto substitui a 
forma corpórea precedente da qual elas provinham . (213) 

i: ainda pela união substancial da alma com o corpo : a> que 
se pode dar o que impropriamente foi chamado "o Influxo mútuo do 
flsico e do moral", e que a alma espiritual, vivificando o corpo, ao 
qual comunica a sua existência, pode movê-lo, não por contactos 

fôrça do Intelecto agente (que a abstraiu das condlçOes materiais Indi
viduais) ; é semelhança de tal determinado objeto, porque abstrafda da 
Imagem de tal objeto. A recepçll.o desta espécie Inteligível é condiçAo 
prévia necessária para que a lntellgêncln., de si Indeterminada, seja rela
cionada a um determlnndo objeto. Uma vez Informada por esta espécie, 
a Inteligência (lntele<'to possível) sozinha reage vitalmente concebendo 
o. Idéia <verbum mentts> , na qual conhece o objeto. Assim, o conhecimento 
intelectual tl'm realmente a Rua origem nos dados sensíveis e contudo é 
produzido pela Inteligência sõzlnha e 6 de ordem lmaterlo.l. 

(213) Cfr. THONNARD, obra clt., pp. 846-847, com Bibliografia sObre 
o assunto. 
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quantitativos que exigiriam extensão na alma, mas por contactos 
"virtutis" ( S .  ToMÁS, C .  Gent., cc. 56, 68, 70, 71, 72) e como causa 
formal, enquanto, constituindo com o corpo uma substância (com
posta> , constitui também com êle um único principio agente; b) 
que a aluia está p; esente toda lnk:l:ra em tedg o co•po e em cada 
uma das suas partes quanto à perfeição da sua essência, não porém 
quanto a todas as suas faculdades e funções, das quais umas exigem 
tal órgão especial e outras se exercem sem o concurso de órgão 
algum . - Querer ver como é que a vontade move, por ex., as mãos, 
como que procurando umas m{los da vontade que põem em mo
vimento as mãos do corpo, é jõgo da fantasia; é supor a alma ma
terial e movendo o corpo só extrinsecamente e como causa efici
ente, qual o cavaleiro que move e gula o cavalo . Foi o êrro de 
PLAT1o e também de DESCARTES, que concebia a alma espiritual 
como uma substância completa, unida só acidentalmente ao corpo 
e residente na glândula plneal . (214) 

Cérebro e lntetigência 

158 . V OBJEÇAO . - O pensamento é uma secreção do cé
rebro . "O cérebro digere as Impressões e segrega o pensamento como 
o estômago digere os alimentos e o figado segrega a b111s". Assim KARL 
VoGT repetindo Cabanls (1757-1808 ) ,  na obra "Rapports du phy
sfque et du moral de l'homme" . 

RESPOSTA. - Esta afirmação é a condenação do materia
lismo, pois assim como o figado, que é material, segrega a bUis 
também material, o aparelho digestivo segrega o s u c o gástrico, 
também material, e os olhos materiais segregam as lágrimas, 
também materiais; assim o cérebro, também êle material, deveria 
segregar um pensamento também material . A bllis, o suco gás
trico, as lágrimas se podem ver, tocar . . .  : façam ver e tocar 
também o pensamento . Não podem ? Então com que direito 
afirmam ? 

VI OBJEÇAO . - Mas quando pensamos, as moléculas cere
brais se movem . Logo o pensamento é movimento do cérebro. 

RESPOSTA . - Ji: um raciocinlo semelhante a êstes : o cego 
está sempre acompanhado do seu cão, logo o cego é o seu cão; 
quando o violinista toca, as cordas do violino vibram, logo o gênio 
do violinista são as vibrações des cordas . . . É o sofisma : cum hoc, 
ergo est hoc . - O movimento das moléculas é material, o pensa
mento é Imaterial : logo não são a mesma coisa . (215) 

(214) Cfr. COLLIN, obra Cit., pp. 466-468; PONCE DE LEON 8. J., CUTBO 
de Filosofia, Vol. V : Psicologia racional, Poblet, Buenos Aires, 1947, pági
nas 484-494. 

(215) o pobre materialismo já nlio sabe mais a que "santo" 
<= matéria) se encomendar. Está. tft.o certo das afirmações que êle adian
ta com tão enfatuada convicção, que as vai mudando cada dia. Assim, 
o pensamento, que com tanto alarido foi "definido uma secreção do 
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VII OBJEÇAO . - O pensamento é função do cérebro, por
que : posta a causa, põe-se o efeito; tirada a causa, é tirado o 
efeito; ora posto o cérebro, tem-se o pensamento, tirado o cérebro 
é tirado o pensamento; logo o cérebro é a causa do pensamento . 

RMP8BWL A. gbjeção confunde "condição necessária" com 
"causa" . Também : aberta a janela, vê-se o que se passa lá fora; 
fechada janela, não se vê mais . Logo é a janela que produz a 
visão ? 

Para que o cérebro fôsse causa, e não só condição, seria pre
ciso que entre êle e o pensamento houvesse proporção e uma cor
respondência perfeita e constante . Ora, proporção não há ne
huma, como não há entre a beleza de um poema e a tinta usada 
para escrevê-lo, pois o cérebro é material, ao passo que o pensa
mento, como vimos, atingindo objetos estranhos a. toda ordem 
material e sensível, é imaterial . 

Quanto à correspond�ncta e correlação entre o cérebro e o 
pensamento, não há negar que alguma há-de haver, uma vez que 
o cérebro deve fornecer numa imagem (phantasma) o objeto que 
a intellgência deverá abstrair e pensar universalmente, como já 
vimos . De um plano desencordoado nem o melhor pianista poderá 
tirar senão sons dlssonantes; assim a inteligência diante de lma-

cérebro, ao depois, no tempo dos grandes entusiasmos pelos maravilhosos 
progressos químicos, tomou-se uma etervescencta de reações qufmtcas, mas 
virou um cstad.o elétrico quando se queria explicar tudo com a eletricidade, 
para. em seguida., com as descobertas de Becquerel e da Curle, ser um 
fenl!meno radioativo, mas logo ameaçou resolver-se por um momento numa 
troca de hormônios; agora seria o efeito e a rctraçilo de ondulações pro
tlententes do cosmos. Que coisa seré. êle amanhA ?" <MARio BARONCI, Lo 
Spiritualismo moderno, Colettl. Roma., 1934, II ediç., p. 99) . 

Modêlo dêsse convencimento e ousadta são as obras de ERNEST 
HAECKEL, o falsário. "Para provar a. semelhança dos embriões do homem, 
do macaco e do cio, reproduziu o mesmo cliché atribuindo-o sucessiva
mente ao homem, ao macaco e ao cio. Cortar vértebras, acrescentar ca.u
daa, esquematizar figuras fomm proeeaaos de que foi useiro e vezeiro o 
obcecado naturalista para provar suas teorias e verificar suas leis. RUTI
MEYER (1868) , 0. NAMANN (1872) , W. HIS (1874), desde muitos anos O 
haviam acusado de falsificador. Como porém o réu impenitente conti
nuasse recidiva, em 1908, A. BRASs voltou à carga, denunciando-lhe novas 
falsiflcaçõcs. O velho professor de Iena tentou defender-se, mas houve 
por fim de confessar-se culpado. Os próprios monlstas, em número de 
40, no interl'sse do sistema seriamente comprometido com tal gênero de 
argumentação, lavraram um processo público contra os processos de esque
matlzação do seu Uustre patriarca. Na história da ciência ficará o nome 
de Hacckel como triste personificação do sábio que à obstlna.çã.o de um 
preconceito e a.o sectarismo de um ódio anti-religioso não hesita em Imolar 
os mais Sa!O'adOs direitos da verdade e da justiça". (LEONEL FRANcA, Noções 
de Hist.ória da Filosofia, Agir, Rio, 1949, 12.8 edlç., pp. 200-1). 

Cfr. também A. BRAss-GEMELLI, Le Falstficazioni di Ernesto Hae
ckel, Flrenze, 1912; ELIE DE CvoN, Dieu et Science, Alcan, Paris 1912, cap. 
V :  La lutte de la Sclence cont.re les doctrineA de Haeckel; A. EYMI&tr S. J., 
Le Naturalisme det•ant la Sciencc, Perrin, Paris, 1911. 
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gens defeituosas fornecidas por um cérebro doente . A inteligência 
porém não delxa de existir, como nem a arte do pianista; mas falta 
uma condtçilo indispensável para se poder manifestar . Trata-se 
pois de uma correspondência e dependência extrínseca, já reconhe
elda pg;r '-1"111tQt8l811 8 litg 'XQIRállu (Ctr De Antma IX 9 2; Summa 

Theol . ,  I, q. 76, a. 5) 
Mas esta correspondência e correlação é absolutamente rigo

rosa, como se exigiria para poder reconhecer no cérebro a causa 
do pensamento e estabelecer a equação : inteligência = cérebro ? 

As tentativas todas dos materialistas para prová-lo foram 
desmentidas pelos fatos . Assim : 

1 )  Foi apresentado primeiro o v o l u m e do cérebro, me
dido pela capacidade do crânio : "a· grandes cabeças, grandes espí
ritos" (KARL VooT) . - Mas os resultados experimentais deram : 
homens pré-históricos (Neanderthal . . .  ) 1600 cc., Esquimós 1546 cc., 
Holandeses 1530 cc., Chineses 1518 cc., Néo-Zelandeses 1487 cc., Ja
poneses 1486 cc., Italianos 1467 cc., Negros do Dahomey 1452 cc., 
Anglo-Saxões 1412 cc . . .  : o que evidentemente não corresponde às 
manifestações de lntellgêncla dadas por estas várias raças . Além 
disso, homens de lndlscutivel valor Intelectual tinham um crânio 
pequeno, por ex . ,  Cicero, Raphael, Descartes, Voltaire, Napoleão, 
Gambetta, o mineralogista Haussmann . . .  

2) Recorreram ao p e s o  a b s o l u t o  do cérebro (ToPINARD) .  
- Mas então a balela (4 . 500 grs . ) ,  o elefante (3 .000 grs) , o delfim 
(1 . 800 grs . ) ,  seriam mais lntellgentes do que a média dos homens 
( 1360 grs . ) .  E entre os homens (experiência de RoDOLFO WAGNER 
sôbre 964 cérebros humanos) os resultados foram análogos aos do 
volume : nas classes pouco instruidas acharam-se pêsos magnitlcos 
de 1700 a 1925 grs., quanto o cérebro de Cu vier (1830 grs . ) ; e entre 
pessoas cultas e Intelectuais foram achados pêsos abaixo da média, 
por ex . ,  o de Gambetta (1294 grs . ) ,  o de Haussmann (1225 grs . ) . 

3 )  Apelaram então para o p e s o  r e l a  t t v o <= quociente 
do pêso do cérebro pelo pêso do corpo) . - Mas nesta hipótese : -
a) mais Inteligente que o homem ( 1/47) , seriam o sagüi (1/28) e 
o canário ( 1/14) ; - b) uma criança de 1 ano seria 4 vêzes mais 
inteligente que um adulto; emagrecendo deveria aumentar a inte
llência : coitados dos gordos I - c) o desenvolvimento mental e 
a Inteligência deveriam seguir a curva dêste pêso relativo, o que 
não se verifica : o cérebro desenvolve-se multo nos prhneiros anos 
(aos 2 anos, já triplicou) ,  menos na adolescência, fica estacionário 
na idade adulta até pelos 40 anos, segue depois uma lenta evolu
ção regressiva até a morte; pelo contrário a Inteligência se desen
volve cada vez mais depois dos 7 anos . . . e muitos homens célebres 
produziram suas melhores obras primas na extrema velhice ; - d) 
a perda de parte conslderé.vel da massa cerebral deveria necessà� 
riamente trazer grandes perturbações na atividade psíquica inte
lectual; entretanto, segundo as experiências do Da. SuaBLED (Le 
Cerveau) , e depois do Da . Gutam (Comunicação à Academia das 
Ciências, fevereiro de 1916) e do Da . PIERRE MARIE sôbre numerosos 
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feridos da primeira guerra mundial (alguns perderam até 1/3 da 
massa cerebral) ,  em muitos casos não foi notada. perturbação al
guma, ao menos apreciável . O naturalista BICHAT tinha um hemis
fério cerebral atrofiado. 

ltdade do cérebro ro use-
ram a substância c t n z e n t a que forma a ca.mada cortical o 
cérebro : maior superficie, mais substância cinzenta; mais numero
sas e profundas circunvoluções dão mais superficie; donde a inte
llgência seria proporcional à riqueza destas c t r c u n v o l u ç 6 e s . 

- Mas então o elefante seria mais lntellgente que o homem; o 
carneiro, e o . . .  jumento, tanto quanto o homem e mais que o 
cão; o castor tem cérebro llso; em muitos idiotas e loucos foi en
contrada grande riqueza de circunvoluções, maior até do que em 
muitos homens cultos e intellgentes . 

5) A massa cinzenta foi substltuida pelo 1 6  s 1 o r o (Mo
LESCHo:rr) - Mas os peixes e os . . .  suinos são mais ricos em fósforo : 
serão êles mais intellgentes que o homem ? O cérebro dos loucos 
tem tanto fósforo quanto o dos homens normais . 

6) Finalmente, mais prudentes agora, contentam-se em fazer 
depender o grau de lntellgência de condtç6es orgllntcas mais gerais, 
de uma melhor irrigação sanguínea do cérebro, etc . . . - Mas, sem 
negar a Influência do estado geral do organismo sôbre a atividade 
mental, não se pode contudo admitir uma perfeita correspondên
cia. Nem sempre os mais fortes e de melhor saúde são os mais 
inteligentes : S .  Agostinho, S .  Gregório Magno, Pascal e muitos 
outros gênios tiveram a vida toda uma saúde bastante precária; 
Leopardl, Chopln, Cervantes, Wagner, Pergolesl . . . são provas vivas 
do vigor da alma, que às vêzes irrompe mais poderosa na fragilidade 
do corpo e no espasmo dos nervos; Cuvier, Humbolt, Littré, etc . . .  
manifestaram mais rica atividade mental na idade em que o cérebro 
recebia somente um minguado fluxo sanguineo. 

Ressalta de tudo isso, com evidência, que o cérebro deve, sim, 
colaborar com a inteligência, mas como condição prévia que for
nece os materiais, não porém como causa ou concausa produtora 
da própria ativldade mental . (216) 

NOTA. - A nossa dignidade de Pessoa. 

159 . li: na esplritualldade da nossa alma que tem sua raiz 
profunda e real a nossa personaltdade : - a pessoa é "1ntel
Zectualis naturre indtvidua substantta" (Botcro) ,  e a nossa alma 

(216) Cfr. FARGES, Le Cerveau, l'Ame et les Facultés, Paris, 1908; 
DR. SunoLED, Art. "Cérébrologze" no Dlct. Apologétlque de D'Alés, Vol. I, 
col. 489 e segs., com Blbllografl.a Indicada; SINIBALDI, obra cit., vol. II, 
pp, 45-59 ; BUYSSE, obra cit., pp, 167-178 ; 0LGIATI, obra Cit., pp. 256-257; 
A. VELoso, A alma e o cérebro na Brotéria, maio de 1962, pp, 621-634, onde, 
seguindo BEROSON (!.'Ame et te Corps) , refuta a hipótese, não científica, 
do paralelismo e da equivalência entre o cérebro e a Inteligência. 
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é intelectual porque é espiritual ; - a pessoa é "id quod est 
pertecttss1.mum 1.11 tota natura" (STo. ToMAs, I, q. 29, a. 3) , e 
o que constitui a nossa perfeição e dignidade própria, não é o 
eer�e flU& temos em comum com os animais. mas sim o espirlto, 
pelo qual somos maiores e de maior valor que o universo sensi
vel; - é por ser espiritual a nossa alma, com um ff.eri e um 
esse próprio dela, que temos uma finalidade pessoal não limi
tada à sucessão dos fenômenos senslveis em nós, mas trans
cendente à matéria, ao espaço e ao tempo. Dai a sentença de 
Cristo : "que adianta ao homem ganhar o universo todo se vier 
a. perder a sua alma? ", i. é, a finalidade pessoal para a qual 
existe. É pois a espiritualidade, que é independência da matéria 
e domtnio do esiif.rlto sObre o senslvel, que faz a grandeza do 
homem e que deve ser a nota caracter1st1ca do nosso comporta
mento. Quantos porém, infelizmente, se deixam dominar e trans
portar por êste fluxo superficial das coisas exteriores efêmeras, 
caindo na escravidão moral! Esqueceram o "SOpro divino" nêles 
infundido, que há de voltar ao Criador servindo-se do (e não 
servindo ao) seu corpo e do universo para o aperfeiçoamento 
humano dos individuos e das sociedades. A espiritualidade é 
verdade que pede ser vivida : só assim dignificará a Pessoa. 



CAPITULO SEGUNDO 

IMORTALIDADE DA ALMA HUMANA 

INTRODUÇÃO . - Que será desta alma superior à matéria ? Seus 
tesouros de ciência e de virtude, conquistados a prêço de sacrifi
cios, serão perdidos definitivamente ? O herói que se Imola e o 
libertino que zomba de toda lei humana e divina, serão igualados 
no mesmo fim ? Pergunta Inevitável ! Ouvindo falar em Imortali
dade, todos, crentes e Incrédulos, preocupam-se e prestam ouvido . 
"A negligência num negócio em que se trata de nós mesmos, de 
nossa eternidade, do nosso tudo, mais do que comover-me, Irrita
me . Surpreende-me e espanta; para mim é uma verdadeira mons
truosidade" . (217) 

É a imortalidade que dá. a suprema solução aos problemas 
tormentosos desta vida; ela que sustenta a virtude, a fidelidade, a 
dor, o sacrificio; ela que apaga as tendências· mais lncoerciveis do 
nosso ser. Não é "ópio" que paralisa, mas energia construtora de 
eternidade . Sem a esperança na vida futura, cresce o pessimismo, 
cresce o egolsmo, cresce o desespêro . Que o digam os sulcidlos exis
tencialistas ! 

Para a sociedade como para o Individuo, o esplrltuallsmo é 
a vida, o materialismo é a morte . Conceder à alma sõmente esta 
vida terrestre, é privar o homem do "sôpro divino", é condená-lo à 
bestialidade . Sem a imortalidade, "os povos não passam de reba
nhos a combater pela existência, segundo a fórmula de Darwin, 
devorando-se uns aos outros, mangeant, 1ouissant et crevant au lteu 
ele "mourir" (GEORGE SAND) ; (218) 

Para a imortalidade convergem poderosamente e o rigor do 
raciocinio e as exigências do coração . 

160 . Noções. 

1 - I m o r t a l  i d a d e  é indestrutibllldade do vivente. 
A vida pode ser destruida ou por causas intrinsecas: então é 

(217) PASCAt., Pensées sur la relioton, c.ap. I. 

(218) Eis o Ideal supremo do materialismo : "A coisa melhor e 
mais útil que o homem possa deixar de si mesmo morrendo, é uma quan
t.ldade maior de fosfatos de cálcio, de sais raros e fecundos, destinados 
a fornecer uma assoclaçli.o mais rica de moléculas e assim aumentar o 
bem-estar humano" (BUCHNER, F6rça e matéria) • 
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por corrupçao; o u  pela intervenção de um agente extrlnseco. 
por antquílaçao. 

Donde Im o r t a l  é o vivente que nao pode perder a vida, 

al n e m p o r c o r r u p ç a o - passagem do ser vivo 
de um estado �ubstancial para outro, corrompendo-se 

- diretamente, per se = dissociação de um composto 
material em seus elementos: matéria e forma. 

A morte é a desagregação de um organismo, a tal ponto de 
tornar impossível a permanência no vivente do seu princípio vital . 

Esta desagregação provém da complexidade e instabilidade 
do organismo : a vida permanece enquanto o principio vital conse
gue, por melo da assimilação e renovação, manter num equUibrlo 
dinâmico a unidade do organismo . Quando o desgaste dos tecidos 
e das células não fôr mais suficientemente compensado, começa a 
velJ:lice, a desagregação, até sobrevir a morte . 

Mortais por corrupção direta (per se) são todos os viventes 
que na sua e$sência contêm o elemento matéria : assim, plantas, 
animais, homens . 

- indiretamente, per acctàens = o acabar de um prin
ctpío vital por causa da corrupçA.o direta do organismo, do qual 
êste principio vital dependia intrlnseca e totalmente no agir 
e no existir. 

Assim acabam as almas das plantas e dos animais, porque 
em todo o seu agir e existir requerem o concurso causal e Intrínseco 
de um determinado organismo . Donde, desagregando-se êstes orga
nismos, acabam seus prJnclplos vitais, por serem incapazes de agir 
e existir sozinhos . Voltam na potencialidade da matéria, como a 
forma esférica na cêra que tomou a forma cúbica .  Esta matéria 
poderá receber novamente um principio vital, se fôr outra vez 
elaborada e asslmUada por Up1. ser vivo . 

b) n e m p o r a n i q u i l a ç a o = passagem da vida 
para o nada completo, cessação absoluta de existência sob 
Qualquer forma. Só Deus pode aniquilar, como só 1!:le pode 
criar; requer-se para isso um poder infinito. Também a ciência 
o proclama: "Entre as fOrças da natureza, nenhuma é capaz 
de criar ou aniquilar. "  (n. 450, l .O) .  

2. - Distingue-se uma trtplice imortalidade : 
e s s e n c i a l = quando o existir de fato é a essência 

mesma do vivente : verlflca-se somente em Deus, como veremos; 
n a  t u  r a l = quando o vivente tem uma essência que, 

embora nA.o seja o existir e viver de fato, contudo não contém 
em sl nenhum principio de corrupção: verifica-se nos Anjos. 
e na alma humana, como vamos demonstrar; 
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g r a t ú t t u = quando o vivente tem na sua essência um 

principio corruptível, mas a corrupção é impedida por alguma 

intervenção ou por algum dom de Deus, não devido a esta 

essência : assim era o homem no estado de j ustiça original, 
88IJUIUIQ Q dogma católico. 

TESE XII. - A alma hwnana é por sua natureza 
Imortal. 

161 . Afirma-se uma imortalidade natural para a alma 

pessoal e consciente de cada homem. 

NEGAM-NO : os Materialistas e Sensistas, que não querem 

rf,)conhecer a espiritualidade da alma, nem a diferença essencial 

entre o homem e o bruto; os Pantetstas e os Budistas, que 

nA.o admitem a imortalidade pessoal e consciente de cada alma 

humana. 

A imortalidade foi sempre AFIRMADA pela humanidade 

em geral e pelo escol dos filósofos de todos os tempos : ANA

XÁGORAS, PLATÃO, ARISTÓTELES, PLOTINO • • .  , OS SANTOS PADRES 

(AGOSTINHO • • .  ) OS EscolástiCOS (STO. TOMÁS . • •  ) , DESCARTES, 

LEIBNIZ, WOLFF, KANT, REID . , ,  

I AIJtG. - A Voz da Humanidade. 

162. A crença na sobrevivência da alma (Non omnis moriar) ,  
é um tato universal, em todos os povos, como a crença na exis

tência de Deus. Consta.: 

a )  Nos povos primitivos: 
1 )  pela idéia que têm d a.  morte, como d e  uma partida 

do espírito, o qual segundo alguns povos mora ainda por certo 
tempo no quarto ou nas vizinhanças; donde ritos especiais para 

mantê-lo por mais tempo (Anamitas, Mongóls) ou para afastá.-lo 

definitivamente (tndia., América, Grécia) (219) ; 

2). pelas certmónias funerárias :  objetos, armas, alimen

tos colocados no túmulo ; posição dada ao cadáver simboltzando 

nova vida, fOlhas de acanto que se tornariam asas . . .  ; 

3) pelo culto dos mortos : desde os tempos pré-históricos, 

o homem recolhe com respeito os despojos mortais de seus 

semelhantes, sepulta-os com especiais cerimônias, guarda os 
sepulcros como coisa sagrada : assim os Romanos, os Celtas, 

(219) Cfr. BuyssE, obra clt., pp. 181 e sega. 
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os Germanos, os Gregos ( crendo que a alma nã.o tivesse paz 
enquanto o corpo não fôsse sepultado : vejam os esforços e 
sacrificios dos heróis da Illada para alcançar os cadáveres e 

sepultá-los) .  Coisas análogas sa.o observadas pelos etnólogos 
(SCHNEIDER, LE RôY, ScfiMibt) nas titbos selvagene da 1-<.tsia, 
América, Africa, Austrália. Se a alma não sobrevivesse, porque 
honrar ou temer quem na.o mats eXiste, porque cultuá-la, cor
responder com orações? . . . Em Roma, os defuntos, os manes 
tinham sua festa : Dfes parentales ( 13 a 21 de fevereiro) , em 
que era implorada a sua bênça.o . . . (220) 

b) Nos povos hlst6ricos: 
1) pelos seus monumentos e documentos : por ex., as 

Inscrições sepulcrais deixadas pelos Babilônios, pelos Eglpcios, 
pelos Gregos ; o "livro dos mortos" entre os Eglpcios, que dava 
as indicações julgadas necessárias à alma para a longa viagem 
até chegar ao mundo do deus local (221) ; 

2) pelas suas rellgMes: o Vedismo, na índia, que une 
a fellcidade dos defuntos aos serviços a êles prestados pelos 
seus descendentes . . .  ; o Zoroastrtsmo na Pérsia; mesmo no 
Bramanismo, no Budismo e no Sintoismo, sOmente uns poucos 
especulativos consideravam o Nirvana como a perda da perso
nalidade, a massa toda dêstes povos da índia, da China e do 
Jap5.o, sempre admitiu uma sobrevivência pessoal. (222) 

c) Nas elites de todos os tempos, como nos sábios de hoje. 
Nri.o sOmente os literatos e os artistas, mas também os 

fllósofos e os sábios na sua quase totalidade, sempre admitiram, 
juntamente com a existência de Deus, a crença na imortali
dade da alma, como consta da sua vida e das suas obras. (223) 
Já SENECA (Eptst. 102) chegou a dizer que o dia da morte "dtes 
reternt natalts est" e CfcERo atribui à alma, uma vez ztvre do 
corpo, uma luz mais pura e resplandescente, com a qual poderã 
ver as coisas absolutamente como elas são". ( Tuscul., llv. I, XX.) 

(220) Reconhece a fOrça dêste argumento o mesmo CícERO : Tuscul. 
Dlsp. I, 13. 

(221) BUYSSE, obra ctt., pp. 183-187. 

(222) Cfr. HUBY, Christus, onde sli.o dlfusamente discutidas todas 
estas religiões. 

(223) Cfr. EYII!ln.v, La part des croyants dans le pro{JTés des scien
ces, entre os sábios do sec. XIX achou 96% crentes, entre os quais todos os 
maiores e Iniciadores de todas as ciências. Cfr. Infra, nota 629, uma biblio
grafia mais completa. 
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Diante dêste consenso universal, o Materialismo consti
tui minoria transcurável e passageira, explicável pelo exclusi
vismo de não queA er considerar o que transcende a experiência 
sensivel ou por deficiências morais : "Nâo se impugna a sobre
vivência por boas razões, mas por más paixões." (A. F'RANCHI) 

Hoj·e em dia, o materialismo é totalmente desacreditado nas 
altas esferas do pensamento filosófico e cientlfico, e é usado 
sómente para incitar à revolta as massas comunistas e socialistas. 

Qual é o Valor desta afirmaçâo tão universal? 
Trata-se de uma afirmação que toca intima e essencial

mente a concepção fundamental da vida humana e que é admi
tida constante e universalmente pela humanidade. - Ora um 
tal efeito assim universal requer uma causa também universal ; 
c se fôsse errado, requeria uma causa univ·ersal do êrro. 

Recorrer, com os Enciclopedistas do séc. XVII, a uma 
invenção de sacerdotes, a uma imposição de legisladores, é 
pueril : isso poderia quando muito explicar uma crença passa
geira e localizada, em povos Ignorantes e escravizados; mas com 
o tempo, a invenção ou a fraude seria descoberta, os povos 
livres e cultos não mais teriam esta crença. 

As causas gerais do êrro são os sentidos, que referindo 
aparências, podem levar a inteligência a juizos errados ; e as 
patxões, que inclinam a admitir o que lhes é favorável. Mas tais 
causas nâo podem aqui interferir ; muito pelo contrário, pois as 
aparências sensiveis só falam em morte e corrupção, as paixões 
encontram na imortalidade um freio poderoslssimo. Donde, não 
{' por causa, mas apesar das aparências e das paixões, que a 
humanidade manteve a certeza da imortalidade. 

Forçoso é pois reconhecer nesta certeza universal o brado 
espontâneo e invenclvel da natureza racional, que se impõe a 
todos como uma necessidade lógica baseada em razões evi
dentes: "Consensto omntum genttum lex naturce putanàa est." 
(CícERo, Tuscul., I. 1 . )  

11 ARG. - A Voz d o  Coração. 

163. A voz da Humanidade é o eco da voz de nossa alma, 
nela acha sua origem psicológica, verdadeira e profunda. 
Entrando em nós, encontramos no mais intimo do coração uma 
tendência Irrefreável para viver sempre, um desejo veemente 
de felicidade sem fim. Ora esta tendência e êste desejo atestam 
e comprovam a Imortalidade. Com efeito : 
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1)  O desejo provém do conhecimento e lhe é proporcio
nado : tgnoti nulla cupido. Por isso os brutos, conhecendo só o 
"hic et nunc" concreto e sensivel, desejam sõmente o existir e 
o bent sensl rel lmedla•e. o kemem, pela contrário. em virtude 
do conhecimento intelectual que lhe é natural, conhece o ser 
e o bem universal, abstraindo de qualquer llmitaçli.o de tempo. 
Dêste conhecimento nasce naturalmente a tendência para uma 
existência e fellcidade sem fim. Ora deve necessàriamente haver 
proporção entre as faculdades e tendências fundamentais e 
absolutas e a natureza da qual brotam e da qual manifestam 
a intima constituiçllo. Logo tendência e desejo que transcen
dem o tempo, supõem natureza que também transcende o tempo, 
I. é, natureza imortal. (224) 

2) Nem uma tal tend�ncta pode ser vil: 
a) seria uma oposição à lei de finalidade universal, 

observada em todos os seres e descrita por todas as ciências; 
no meio desta ordem o homem seria um absurdo, uma con
t,·adiçilo entre um desejo inato de imortalidade e uma natu
reza mortal ; 

b) o homem seria o ser mais infeliz, sendo impelido 
invenclvelmente para uma felicidade inatingível de um modo 
absoluto e universal e sem culpa própria; 

c) sendo natural, esta tendência provém de Deus autor 
da natureza; sem imortalidade ela seria Ilusória, seria um enga
no ao qual nos levaria Deus irresistivelmente : o que repugna. 

Donde a voz do coração, pela sua tendência natural, 
fundamental e irresistivel, para uma existência sem fim, supõe 
necessàriamente a imortalidade da alma. 

ID ARG. - A Voz da Consciência. 

164. Tão universal quanto a certeza da imortalldade é em 
todos os povos a certeza da lei moral, que a nossa consciência 
atesta em nós, cujo legislador é Deus e cuja Sançilo definitiva 
é invocada pela alma humana numa vida futura, para resta
belecimento da justiça, para prêmio da virtude e castigo 
do vicio. 

Um legislador sábio e justo, ao fazer uma lei, deve pre
munl-la com uma sançâo eficaz, suficiente e perfeita, pois êle 

(224) Cfr. s. ToMAs, Summa T1leol. I, q. 76, a. 8; C. Gent., llv. n, 
c. 55 e 79. 
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quer a observância da lei, nem pode tratar do mesmo modo 
quem a observa e quem não a observa. 

Ora Deus, sábio e j usto, é o Autor da lei moral, cuja 

existência em nós é atestada pela consciência. Logo deve tê-la 

premühido com uma sançft:o eficaz e J:'trfdtla. Mas -.·emes EfY& 
nesta vida não há esta sanção perfeita : o que todos concedem 

por ser evidente. 
Logo esta sanção deve existir numa outra vida, e para 

ser eficaz e perfeita deve ser eterna, pois uma sanção só 
temporária: 

- não seria proporcionada à gravidade da culpa, ofensa 
de um direito divino infinito; logo l)ão satisfaria a justiça 

divina; ,.  
- não seria eficaz, pois comparada com a eternidade 

teria valor zero (uma fração com numerador finito e denomi
nador infinito tem valor zero) ; donde a inteligência não faria 
caso dela; 

- obrigaria a Deus a se dar em prêmio a uma alma 
cuja vontade, depois de cumprida a pena, permanecesse impe
nitente : o que é absurdo. - Etc. etc . . .  

Logo a alma humana, principal responsável pelos atos 
da pessoa humana, deve sobreviver a esta vida terrena e para 
sempre. 

(N. B. - :mste arg. será desenvolvido melhor em outro 
tratado.) 

"Quando não tivesse outra prova da imortalidade da alma 
senão o triunfo do mau e a opressão do justo neste mundo, isso só 
me impediria a dúvida" (J . J. RoussEAU) . 

"Não houvesse, no centro do mundo desolado, senão um único 
pecador fellz, êle provaria a. necessidade de uma pena futura com 
toda a fôrça de sua. impunidade presente . Não houvesse no meio 
dos maus felizes senão um único justo Infeliz, êle provaria a neces
sidade de uma recompensa futura com toda a fôrça do seu infortúnio 
imerecido". (225) 

IV ARG. - A Voz da Razão. 

165 . Ouvimos a voz da história, da psicologia, da ética, que 
num acorde harmônico proclamam a imortalidade da nossa 
alma. A êste acorde a nossa razão acrescenta a nota funda
mental, com a voz da metattsica : considerando a natureza 
mesma da nossa alma, nela se achará o intimo porquê, o 

(226) MONSABú, Conférences de Notre-Da.me, 1888, Conf. XCIII. 
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propter quid, da sua imortalidade : é imortal, porque é simples 
e espiritual. 

É imortal por sua natureza aquela substância que não 
� corruptivel nem cnreta (pe; se) Bem bt4iretamente <per 
accidens) .  - Ora assim é da alma humana. - Logo ela é 
Imortal por sua natureza. 

A M a  i o r é evidente : exprime os dois modos posslvels 
de corrupção (vide as noções) . 

Prova da M e n o r: 

a) É corruptlvel d i r e t a m e n t e  (per se) sOmente 
aquela substância que consta de vários princlpios essenciais 
separáveis (n. 160) . - d'fa a alma humana é simples (= não 
tem partes essenciais nem quantitativas, porque, como vimos 
no n. 141, a alma não é matéria, mas é o principio formal da 
essência) , e o que é simples, não tendo partes separáveis, não 
é desagregável ou corruptivel. - Logo a alma humana n(J.o é 
corruptível diretamente, per se, como de resto nenhuma forma 
substancial. 

b) É corruptivel i n d i r e t a m e n t e  (per accidens) 
sOmente aquela alma que depende intrinseca e totalmente do 
organismo corpóreo para agir e existir. - Ora a alma humana, 
sendo esptr'ltuaZ <= tendo operações próprias, intrinsecamente 
Independentes da matéria e do organismo corpóreo) , tem um 
agir e por conseguinte um existir que é próprio dela, pois : o 
agir é proporcionado ao existir, donde o agir próprio e inde� 
pendente da matéria supõe o existir próprio e independente 
da matéria, donde ela subsiste em si mesma (n. 154) . - Logo 
a alma humana, ao desagregar�se o corpo, deixará, sim, de 
poder exercer as funções vegetativas e sensitivas (como na 

amputação de um órglo deixa de poder exercer as funções dêste 
órgão ) ,  mas nft.o deixará de poder exercer as operações próprias 
dela; abandonará o corpo, com viva dor (como que numa ampu� 
taçA.o) , mas nA.o deixará de existir da existência e da vida que 
lhe é própria : donde ela n(J.o é corrupttvel indiretamente, per 
acctdens. Assim como as fOrças da natureza não puderam pro� 
duzlr a alma espiritual, assim também a não podem destruir, 
porque, sendo espiritual, a alma escapa ao alcance delas. 

166 . Mas Deus N A  O A N I Q U I  L A R A a alma humana? 
De potentia absoluta, 1. é, olhando sO para a onlpot!n� 

ela divina, assim como pOde criar a alma, assim Deus poderia 
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aniquilá-la :  cessando o ato divino positivo da conservação no 
�;er, a alma deixaria de ser, deixaria de existir. 

De potentta ordtnata, 1. é, olhando para o poder divino 

em união com a bondade, sabedoria, santidade e justiça divina, 

Deus nl!o a antqatla:r4, :poli!: 
a) a intençâo da vontade de Deus, na sua Providência 

ordinária, se manifesta pelas suas obras, pelos caracteres essen
ciais que lhes deu (226) ; ora o caráter essencial da nossa alma, 
como vimos, é a aptldâo e a exigência flsica para existir sempre; 
logo Deus, que trata as criaturas segundo a essência de cada 
uma, não deixará de sustentar a alma na sua existência, "nem 
convém a :S:le tirar o que deu, e ser causa de uma deficiência 
que a ordem das coisas na.o requer " (277) : isso seria contrário 
à sua sabedoria, pois seria em vâo que teria dado à alma uma 
natureza imortal ; 

b )  a aniquilaçâo seria também contrária à veracidade 
e bondade de Deus, tornando ilusórias as tendências naturais : 
seria enganar o homem e como que zombar dêle, torná-lo o 
ser mais infeliz, propondo-lhe um fim e impedindo-o de atin
gi-lo (II Arg.) ; - ·seria contrária à santidade e justtça divina, 
tirando à lei natural a sua sanção suficiente, ao bem e ao mal 
a sua oposiçü.o essencial ; nivelando no mesmo nada os bons e 
os maus, a virtude e o vicio (III Arg.) . (228) 

E a todos êstes argumentos acrescentou Deus a sua pro
messa infalivel, como veremos ao tratar do dogma da criação. 

CONCLUSAO. - Com uma tal convergência poderosa e 
harmoniosa de argumentos, ficou evidenciada uma. verdade não 
de ordem puramente especulativa, mas de conseqüências práti
cas infinitas. l!: uma verdade que nos revela nossa verdadeira 

(226) Cfr. Sro. TOMÁS, Summa Theol., I, q. 104, a. 4, onde acrescenta 
que as intervenções extraordinárias da Providência (milagres) sAo ordena
das à manlfestaçio da graça, à qual nio seria ordenada a aniqullaçio, 
pois melhor se manifesta a bondade e o poder conservando os seres na 
existência; donde conclui "simpllctter cUcendum est, quod nlhtl omntno cn 
nihtlnm redtgetur'', nada será aniqullado. 

(227) Cfr. MArrrossr, Apologia della ReUgione, Bergamo, 1911, p. 67. 

(226) Mas ao menos nio poderia Deus anlqullar as almas infiéis e 
condenadas ? - "Das ações destas almas fez Deus depender a felicidade 
delas, nlio a existência que precede as açOes. Por Isso, pecando perdem a 
bemaventura.nça, n!!.o a existência". (MArrrossr, tbitt.> - :1!: precisamente 
esta etemJdo.de que, tomando a sançio suficiente eficaz, é exigida pela 
justiça. e santidade dlvlno. e que Deus revelou, como veremos no tratado 
dos Novlsslmos. 
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grandeza e nossa esperança, mas que também nos convida à. 
meditação das nossas graves responsabiUdades : uma eterntdade 
nos espera I Será ela feliz ou infeliz à. escolha nossa, à. escolha 

terminada elos nossos atos e pelo nosso proceder. Que lou
cura seria pOr todo o nosso afã em perscru ar 
vels, mutáveis e caducos, ficando na Ignorância da nossa alma, 
de nossa vida futura e do caminho que conduz à felicidade 
eterna! 

OBSERVAÇOES. 

167 . I. - Conhecimento natural da alma separada do corpo. 
A separação do corpo modifica o modo de existir da alma, 

não lhe muda a natureza : existe sem corpo, mas permanece 
alma humana. - Sendo um ser espiritual subsistente, é inte
liglvel em ato; donde a sua essência é obj eto de uma intuição, 
nâo sOmente quanto à. sua existência, mas também quanto à. 
sua natureza, a qual se torna dai em diante o objeto formal 

próprio em cuja comparaçllo entenderá todo o resto. - Pensa, 
não mais "per converstonem ad phantasmata", mas pelo modo 
próprio dos puros esplritos, i. é, por idéias infusas, participações 
da luz intelectual divina, pelas quais pode conhecer as outras 
criaturas espirituais ou sensiveis, não passivamente e por 
abstração, mas por intuiçâo. - Com a separação do corpo, perde 
a alma a memória sensivel, conserva porém a intelectual com 
as ciências e conhecimentos acêrca das pessoas e coisas conhe
cidas no estado de uniâo com o corpo. - como ser espiritual, 
depende diretamente só de Deus; possui pois o domlnio sObre 
sua consciência, seus pensamentos e decisões; pode, se quiser, 
por um simples ato de sua vontade livre, abrir-se a um outro 
esplrito e manifestar-lhe o conteúdo do seu pensamento : é a 
linguagem espirttual. - Além da atividade intelectual, perma
nece também a atividade volltiva. (229) 

Pela revelação sabemos que a alma bemaventurada no 
céu, além desta atividade natural, gozará da visão intuitiva 
de Deus e na divina essência conhecerá tudo o que Deus lhe 
quiser manifestar. 

168 . Il. - Quanto à Ressurretçtlo dos corpos, a simples razâo 
natural, embora não veja nela nenhuma impossibllidade, e des-

(229) SObre o conhecimento natural da alma separada do corpo 
<.1r. S. ToMAS, Summa Theol. I, a q, 89 toda; - TBONNAIID, obra cft., 

pp.. 861-868. 
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cubra até conveniências (STo. ToMAs, Contra Gent. 1. IV, c. 79) ,  
contudo não lhe pode demonstrar a necessidade. J!J sOmente pela 
fé que podemos ter certeza, como será expllcado ao se tratar 
dêste dogma. 

18§. III. !latia *em Efli8 Y&r a ressnrretçaa à os oorpps com 

a Reencarnaçtlo (metempsicose) e o EsptrUlsmo. - 1• Metem
psicose ou reencarnação é a existência sucessiva da mesma 
alma em corpos diversos, quer de homens quer de animais. 
1!1 parte principal de sistemas religiosos orientais, como o bra
manismo e o budismo, e da teosofia (doutrina fllosóflco-rellgiosa 
divulgada no séc. XIX pelas Sras. BLAVATSKY e ANNIE BESANT) .  

- O Esplrittsmo, que foi praticado j á  desde a antiguidade 
(necromãncia, divlnação) ,  foi divulgado modernamente, princi
palmente por ALLAN KARDEC (pseudônimo de lpóllto RIVAIL, que 
julgava ser a reencarnação de um sacerdote dos Druidos, cha
mado Allan Kardec) ,  que o apresenta como a ciência das rellt
ções com as almas dos defuntos. Tanto a reencarnação como 
estas relações são naturalmente lmpossfvets : 

1. - Na ressurreição cada alma volta a unir-se (não por 
fOrças naturais, mas pelo poder divino) com a matéria que 
constituiu o próprio corpo, ou ao menos com parte dela. Estn. 
matéria não só continha determinados elementos especlttcos 
que a constltuiam matéria de um corpo humano, mas também 
estava com determinada compleição própria dêste determinado 
individuo e assim foi principio das caracteristlcas Individuais 
da alma. Donde a alma, forma substancial do corpo, conserva. 
sempre por sua mesma essência a ordenação para esta deter
minada matéria assim constltutda, com a qual está individual
mente proporcionada (como ato para sua potência) . Logo ela 
nã.o pode informar e atuar outra matéria com diversa complei
ção e individuação. Por conseguinte, é imposstvez qualquer 

reencarnaçt!o ou metempslcose em vários corpos humanos diver
samente Individuados, e multo mais em corpos de animais diver
samente especificados. (230) 

A metempsicose é apresentada como sançtlo da lei moral, 
o que é tmpossivel, pois : para que uma existência seja real e 
racionalmente uma sanção, i. é, seja aceita como expiação de 
culpas cometidas em vida anterior, é necessário ter consciência 

(230) Cfr. PETAZZI, obra clt., li Série, 1."' edlç. pp, 141-144; GAETANI, 
L'Uomo, pp. 252-267; F. M. PALMÉB B. J., Metapsfqu!ctJ 11 Esp!rltúmo, 
Barcelona, 2.• edlç. 1950, pp. 441-472, 
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desta vida anterior e lembrar-se das culpas nela cometidas: 
impossivel, com efeito, arrepender-se de culpas totalmente igno
radas, das quais nAo nos sentimos culpados; ora é evidente que 
nAo nos lembramos, nem mesmo confusamente, de uma vida 
aR\erler, ftem de eulpas nela couxe ttdas, logo a me tempslcose 
ou reencarnaçAo nAo pode ser uma sançAo moral racional. 

Além disso, uma nova vida na qual entrariamos, como 
observa MONSABRÉ (231) , com as fOrças enfraquecidas J)Or 
lncltnações más deixadas pelos pecados, nAo seria provàvel
mente meio apto para uma emenda e um aperfeiçoamento, 
mas antes ocasiAo para maiores fraquezas e pecados; donde a 
necessidade, segundo os teosoflstas, de novas existências cada 
vez mais Infelizes; dai maiores ofensas, sem que Deus pudesse 
aplicar a verdad,eira sançAo definitiva da lei moral. 

Uma tal doutrina, segundo a qual todos os sofrimentos 
desta vida silo castigos de culpas passadas, não leva lOgica
mente a ter compaixAo dos que sofrem. Nem seria muito con
solador para os pais o pensar que seus filhos queridos j á  foram 
de outros pais, e que voltando a reencarnar-se em outros corpos 
nada saberAo do afeto que lhes dedicam: seria a destruiçft.o de 
todos os vinculas mais sagrados de parentesco, amizade e gra
tldAo . . . (232) Entre os mesmos espirltas não faltam grandes 
dlssenslies acêrca da reencarnaçAo: célebres esplritas anglo
saxlies nAo a admitem. (233) 

2. - Quanto 4 comun'lcaçlfo com as almas dos defuntos, 
como pretendem os Esplritas, ela é n a  t u  r a l m e n t e tmpos
stvez. Com efeito: 

A natureza essencial da alma é de ser forma substanctal 
de um corpo e precisamente dêste determinado corpo que a 
individuou, como vimos. Ora a forma substancial nft.o pode 
mover seu corpo como causa eficiente, mas somente como causa 
formal, 1. é, informando-o e vivificando-o; por outro lado, ao 
separar-se do seu corpo, a alma nll.o muda de natureza, mas 
permanece essencialmente forma substancial dêste corpo. Logo, 
enquanto está separada dêle, na.o o informando, não o pode 
mover, e na.o podendo informar nenhum outro corpo, ntto poderá 
"'over nenhum corpo. (234) - Nem pode comuntcar-nos seus 

(231) MONSAIIRt, loc. Clt., Confer. XCIV. 
(232) Cfr. 0AITANI, tb!d., p. 283. 
(233) Cfr. PALJris, obra cit., capitulo 36. 

(234> Cfr. s. ToMAs, Summa Theol. I, q. 117, a. 4; - PBTAZZI, obra 

ctt., pp. 117-122. 
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pensamentos, porque: como nesta vida nós nA.o podemos conhe
cer s..Jnâo por melo de imagens (per converslonem ad phantas
mata) que sA.o materiais, a alma separada deveria. produzir em 
nós estas imagens; ora para isso se requer mover a matéria, o 
que lhe é lmposslvel. Donde as manitestaçoes esplrltas fiaO 
podem provir de almas dos defuntos. 

NOTA. - Não é aqui o lugar de tratar "ex-professo" do 
Espiritismo; mas já pelo que foi dito, pela sua absoluta falta 
de base cient1f1ca, pelas inúmeras fraudes usadas e confessa
das pelos mesmos esp1ritas, pelos absurdos fllosóflcos que êle 
contém, pelos males físicos e psiquicos que (segundo a expe
riência e as afirmações da classe médica) êle provoca, pelos 
erros morais e religiosos que êle ensina, é claro que o Espiri
tismo é uma superstição contrária à lei natural e à Religião 
revelada. Donde as doutrinas e as práticas do Espiritismo são 
evidente e necessàriamente proibidas pela mesma lei natural 
e pela Igreja. Não se confunda o Espiritismo com os fenômenos 
metapsiquicos, acêrca dos quais a Igreja não se pronunciou, mas 
deixou ao estudo da Ciência. (235) 

Falamos sempre do poder que compete à alma naturalmente, pois 
por virtudE' divina e por milagre, é claro que a alma separada pode receber 

o poder de mover a matéria e Influir diretamente nas Imagens. - Quanto 
à natureza angéllca, nlio sendo forma substancial de matéria alguma, ela 
pode com sua fOrça natural (e com permlsslo de Deus) mover e/fclente
mente a matéria, sem Informá-la, mas por contactum vtrtut!s, e produ
zindo em nóA Imagens sugerir-nos seus pensamentos. 

Logo, SE nas sessões esptritas se der algum fenômeno, nAo prove
niente dE' fraudes, truques, fôrças naturais pslqulcas ou conhecimentos 
(conscientes ou Inconscientes) do médium ou dos assistentes, mas tal que 
requeira a Intervenção de uma lntellgéncla superior, esta Inteligência só 
pode ser um esplrlto angélico. E como a doutrina moral e religiosa pro
fessada pelo espiritismo é contrária, em muitos pontos, à lei natural 
e à Revelnçl!.o, êste esptrlto só pode ser um esplrlto mau, um ãem6nfo. 

(235) Do Espiritismo e da Teosofia trataremos em lugares mais apro
prlado!i. Entretanto, cfr. PB1'AZZI S. J., Corso cU Cultura Superiora Religfo8a, 
Trleste, n série, 1." edlç., pp. 76-177 e Lo Sptrtttsmo Moderno, Trleate 1934 
(com Bibliografia) ; ZACCHI O. P., Lo Spirttlsmo e la sopravvtvenza, Roma, 
1932 e L'Uomo, Roma, vol. n, c. 13; MARIO l!IARONCI, Lo Spirftualbmo mo
demo, Colettl, Roma, 1934; BusNELLI S. J., Manuale di Teoso/fa, 4 vols., 
Roma, 1909-1913 ; Card. LúiCIER, Le Monde tnvtstble, Paris, 1931; MAnu
OE o. P., Les Princtpes de la Théosophte, Paris, 1922; F. M. PALMts S. J., 
Metapstqutca y Esptrttismo, Barcelona, 2." edlç., 1960; HEIIEOIA s. J., o 
espiritismo e o bom senso, (tro.d. port.) Livraria Católlca, Rio de Janeiro, 
1926; As Fraudes espfrttas e os tenómenos metapslqufcos, Ctrad. port. de L. 
Leal Ferreira) Rio dE' Janeiro, 1949 ; P. SIWEK S. J., La Rétncarnatfon des 
Esprtts, Desclée, Rio de Janeiro, 1942 ; R. G'D'ÉNoN, L'Erreur Sptrtte, Rlvlêre, 
Paris, 1923. ·- Veja. também, Infra, a. nota 860. 



CAPíTULO TERCEIRO 

O PROBLEMA DA LIBERDADE HUMANA 

170. IMPORTÂNCIA . - Ninguém há que não veja a importância 
fundamental e o alcance universal na vida humana do problema da 
liberdade . Se em todos os nossos atos somos invenclvelmente ne
cessitados, que sentido podem ter o dever e o direito, a virtude e o 
vicio, o remorso e a boa consciência, a educação da vontade e do 
caráter, e a dignidade humana ? Sem o livre arbítrio, é absurdo 
falar em direitos e em liberdades naturais, civis ou políticos, que 
com tanta insistência reclamamos, e com tantos sacrlficios defen
demos . - Sem liberdade, imposslvel é a responsabllldade : se tudo 
em nós é necessidade de natureza, o responsável pelos nossos atos 
é quem nos deu esta natureza, Deus . - Tirar a liberdade, é tirar 
a Moral; é impossibllltar a obrigação moral, a relação moral de 
dependência para com o Criador; donde sem liberdade, nenhuma 
religião . Não seria talvez esta, para muitos, a principal razão de 
combater e tentar pôr em dúvida a própria liberdade : a esperança 
de "libertar" e legitimar todas as suas paixões ? 

Problema importante, solução necessária .  Por Isso o Autor 
do gênero humano providenciou a sua evidência e escreveu-a na 
consciência de cada um . Nada mais evidente do que o tato da nossa 
liberdade : proclama-o em cada homem, com voz irreprlmivel, a 
testemunha Interna, a mais imparcial e mais persistente, procla
ma-o com universalidade a voz constante de toda a Humanidade 
em toda a sua atividade, em todas as suas instituições . 

Como explicar então a variedade dos Determinismos ? Como 
pôde alguém chamar a llberdade "la serrure embroulllée de la mé
taphyslque" ? - Porque foi com chaves as mais falsas e 1nverossi
meis que moralistas, flsiólogos, psicólogos, historiadores, estadistas, 
crlmlnologistas, matemáticos, mecânicos, fisicos e filósofos, foram 
tentar abri-la ou antes fechá-la cada vez mais . Todos êles fizeram 
da llberdade uma fechadura "embrouUlée" pelos conceitos erra
dos que se formaram do ato livre, como de um ato "arbitrário", 
sem causa . . .  ; - ou quiseram abri-la com chaves "falsas" : uma 
inteligência incapaz de conhecer a realidade, umas generalizações 
aprioristicas de leis observadas em determinada classe de fenôme
nos materiais ou anormais . O resultado era inevitável : a fechadura 
ficou fechada, o ato livre ficou-lhes incompreensivel. (236) 

(236) Cfr. FAROES, La Ltberté et le Devoir, p. 17. 
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Mas, e a persuasão da nossa testemunha intima ? - A cons
ciência 1 Ela não tem competência, não tem credenciais para co
nhecer um ato ltvre : está Uudlda . - E a voz poderosa da vida mul
tlssecular de toda uma humanidade ? - Esté. lludida ? 

E com o dique permeheJ e vaporoso de uma Uusão tentam 
conter o mar encapelado dos atos llvres . Mas nada mais persistente 
e penetrante do que a natureza e a realldade . 

E os Determlnistas todos - êles, os não lludidos - dellberam 
e decidem, acusam e perdoam : como nós, como todos os homens, 
são pessoas, são donos dos seus atos, são livres . 

Melhor fôra para êles, se em vez de folhear ltvros "en-Kanta
dos", tivessem usado a "chave de ouro" da tradição escolé.stico
tomista; nada teriam tido que sacrificar das legitimas conquistas 
do espirlto humano, e mais sólidos fundamentos teriam encontrado 
para solucionar os problemas do homem . 

De resto, a existência de um fato evidente não depende da 
sua expllcação : seja embora esta dlficU, fôsse mesmo lmpossivel, 
ainda ficar-se-la Impondo o fato . 

DIVIsÃo . - Depois de umas noções sObre a vontade e sôbre a 
liberdade, a consciência moral e a humanidade nos atestarão o fato 
de sermos Uvres, a consciência pstcológtca nos dará a ané.lise do 
ato llvre, e a razão nos forneceré. o "propter qutcl", a razão metafísica 
da llberdade . Fé.cll será então perceber os enganos dos vários De
termlnlsmos . 

ARTIGO PRIMEIRO 

EXIST:l!:NCIA, NATUREZA E OBJETO DA VONTADE 

171 . 1. - Extste no homem uma faculdade a p e t t t i  v a 

t n t e l e c t u a l  que se chama v o n t a d e: pois é evidente que 
nA.o só conhecemos intelectualmente muitos objetos, mas que 
também desejamos, amamos, apetecemos (procuramos, tende
mos para) os que a inteligência nos apresenta como bons. 

2. - A vontade é uma faculdade r e a z m e n t e d i s
t t n t a  d a  a Z m a: pois é o "com que" a alma tende ao bem; 
e a faculdade é da mesma ordem que a operaç!\o que ela produz; 
ora no homem as operações sA.o acidentais; logo também as 
faculdades; donde elas se distinguem da alma que é substância. 

3. - A vontade é uma faculdade e s p i r t t u a l, pois 
pode apetecer objetos imateriais, sendo objetos apresentados 
pela Inteligência: ex., o dever, a virtude, Deus . . .  ; e também 
objetos materiais de um modo abstrato e universal. 
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4. - Donde é realmente dtsttnta d o a p e t t t e s e n -
s t v e l, pois : a) tende aos objetos segundo uma formalidade 
universal: a razA.o comum de bem, o bem; pelo contrârio, o 
apetite senslvel só tende ao bem enquanto concreto e singu
lar! este bem sensWel; D) reage contxa o apetite sensl,el 
e n4o raras vêzes o vence: nfi.o comer estando com gula, 
com fome . . .  

5. - � também realmente distinta d a  t n t e  l t g � n c t a, 

pois : a) são essencialmente diversos os re.spectivos objetos 
formais : para a inteligência, é o ser enquanto conheclvel e 
verdadeiro; para a vontade, é o ser enquanto apetecivel e bom; 
- b) sto diferentes os modos de agir : a inteligência atrai o 
obj eto em si, intencionalmente ; a vontade, pelo contrário, é 
atralda pelo objeto na sua realidade; - c) a inteligência 
dirige a vontade como causa final, apresentando motivos de 
agir; a vontade manda eficientemente a inteligência exercer 
seus atos. 

6. - A vontade tem p o r o b 1 e t o 

a) qualquer ser: pois, como apetite intelectual, deve ter a 
mesma extens4o que a inteligência, cujo objeto é qualquer ser; 

b) mas sob o aspecto formal ( especlflco) de bom: pois, 
como qualquer faculdade apetitiva, não é senão uma tendência 
para o que é apeteclvel ; ora é apetecível somente o que tiver 
alguma qualidade ou perfeição conveniente ao apetente, e o 
que é conveniente a alguém é bom para êle; 

c) enquanto conhecido pela tntelig�ncta: pois a von
tade é precisamente o apetite, a tendência, que resulta do 
conhecimento intelectual ; por isso "tgnott nulla cupido", 
"nthtl volttum, ntst praecognttum" ;  

d) e do modo como é apresentado pela tnteltg�ncia, pelo 
mesmo motivo. - Ora a inteligência, que conhece a razto de 
bem, o apetectvel em geral, a apetecib111dade enquanto tal, 
poderé. apresentar à vontade um objeto 

- como realizando toda a apetectblltdade, i. é, satisfa
zendo perfeitamente todas as nossas tendências sem deixar mais 
nada que desejar: êste objeto é a felicidade perfeita, que como 
veremos atrai necessàriamcnte a vontade, por ser o seu objeto 
formal a d e q u a d o; 

- como realizando somente parte desta apetectbtltda
de: assim são todos os bens ttnttos, que são pois objetos 
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t n a d e  q u a d o s  da vontade e pelos quais, como veremos, ela 
não é atralda necessàriamente. 

AITíCO StQONDO 

DO MODO C0MO A VONTADE TENDE PARA O SEU OBJETO 

P·renoções. 
172 . 1. - Ato voluntário é aquêle que procede de um prtn

ctpto interno segundo a tncltnaçao da vontade, com conheci
mento do jtm. 

Ato involuntário é aquêle que procede de um principio 
interno contra a inclinação da vontade. 

Ato nllo-voluntárto é aquêle que procede de qualquer 
!acuidade, prescindindo da vontade. 

2. - NECESSIDADE é uma determinação no ser ou no 

agir. - Necessário é o que não pode não ser, o que está deter
minado a uma coisa. 

A determinação provém da causa. Donde segundo as espé

cies de causas serão as espécies de necessidades : 

a) f n t e  r n a  = proveniente das causas internas, da 
natureza do ser : 

- ou da sua forma: ex., para o triângulo a necessidade 

de ter três ângulos; 

- ou da sua matéria: ex., para todo composto de ele-
mentos contrários a necessidade de ser corrupt1vel. 

Chama-se necessidade natural; é a b s o z u t a. 

b) e x t e r n a = proveniente de causas externas ao ser : 
- ou da causa eficiente : quando alguém, contra a própria 

vontade, é coagido por um agente extrínseco a fazer uma coisa, 

de tal modo que não pode não fazê-la, apesar da sua resistência. 

Chama-se necessidade de c o a ç 4 o ou v t o  l � n c t a; 

- ou da causa jtnal: quando uma coisa é um jtm neces
sarto ou é meto necessário para se obter êste fim; ex., o aUmento 
para viver. - É necessidade h t p o t é t t c a. 

3. - LIBERDADE é isenção de necessidade. 

As espécies de liberdade correspondem às espécies de ne
cessidades de que estão isentas. 
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Liberdade de coaçilo é a Isenção da necessidade externa 
de coação. - Quando não há coação, mas há necessidade de 
natureza, tem-se espontaneidade. 

'l�erdcrde de �crta.re;cr é 11 lll&A9á9 da R&eessldatle 1At&l'Aa, 
i. é, quando a atividade de uma natureza n4o está inclinada de 

um modo necessário a tal ato determinado. - lf: a propriedade 
pela qual o ser inteligente, não sendo a atividade intima da sua 
vontade necessitada a um determinado ato, é verdadeiramente 
s e n h o r e á r b i t r o do ato que êle escolhe e do qual por 
conseguinte é responsável. 

Esta liberdade é chamada l i b e r d a d e d e i n d t t  e -

r e n ç a (ou simplesmente Ztberdade) ;  ela supõe como condi
ção necessária a liberdade de coação e se define: "uma f6rça 

ativa da vontade, pela qual, postas todas as ctrcunst4ncias requi
sitas para agtr, a vontade pode agtr ou nflo agir". 

Não é uma pura passtvtdade (capacidade de receber de 
fora uma determinação) ,  mas é uma fOrça a t i v a, pela qual 
n vontade pode por si mesma sair da indeterminação, da indi
ferença e determinar-se. 

A liberdade é pois um poder de dominaçilo ativa, ou de 
a u t o- d e  t e  r m i n a ç 4 o, em virtude do qual o nosso querer 
se exerce sem influência estranha necessttante, de modo que, 
ficando as mesmas todas as circunstâncias, o ato produzido 
poderia não ser produzido. E neste sentido, o ato livre é chama
do "contingente ", em oposição ao ato não-livre que é chamado 
"necessário". (237) 

É chamada também liberdade de Z i v r e a r b i t r i o, 
porque é precisamente de um j uizo Indiferente, com o qual a 
Inteligência propõe um objeto como não necessàrlamente acel
táv�l ou rejeitável, que como de uma raiz nasce a liberdade na 
vontade. Donde o livre arbitrio formalmente está na vontade, 

radicalmente está na inteligência. 

A indiferença ativa da vontade pode exercer-se sObre uma 
dupla alternativa : 

1) agir ou não agir = liberdade de exercício (ou de 
co.ntradtçilo) ; 

2) fazer tal ato ou tal outro = ztberdaae de espectftca
çilo (ou de contrariedade) .  

(237) Cfr. TBONNARD, obra cit., pp. 1021-1028, onde explie os conce1-
tos do liberdade, contingência e determinismo. 
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A liberdade de especlflcaçê.o supõe a de exerclcio, mas se 

pode dar a liberdade de exerciclo sem a de especiflcaçâo. 

NOTA . - Logo a Ilberdade não consiste essencialmente, como 

se dtz à e ''ilea, ae "J'ede; de esco!ltet entt e o bem e o maz moral", 
pois : o objeto da vontade é s6 o bem, o bom, como é apresentado 
pela inteligência; ora não é necessário para ser llvre, que a inteli
gência possa apresentar como um bem (aparente) o que realmente 
é um mal . Poder fazer o mal é um sinal de liberdade, mas defeituosa, 
como coxear é sinal de uma fôrça locomotora defeituosa . 

Asserto 1. - Repugna que a vontade s-eja coagida nos 

seus atos voluntários elfcltos, não porém nos atos impeTados. 

173 . Atos eltcttos sâo os atos feitos pela vontade mesma, 

como querer, escolher, odiar . . .  - Atos imperados sâo os atos 

que a vontade faz executar pelas outras faculdades, como olhar 
para um objeto, andar . . .  

a) O ato e z � c  i t o, sendo feito pela mesma vontade, 
é voluntário. O ato voluntário é aquêle que procede de um 

principio intrlnseco, segundo a inclinação da vontade ; pelo 
contré.rlo, o ato coagido é aquêle que procede de um principio 

extrinseco contra a lncllnaçê.o da vontade. - Ora nâo pode 

um ato proceder de um principio que seja juntamente intrinseco 
6 extrlnseco, nem pode j untamente ser segundo e contra a lncli

naçA.o da vontade. - Logo o ato ellcito da vontade não pode 
ser coagido, l. é, impOsto ou Impedido por uma fOrça exterior. 

b) Mas se a vontade não pode ser coagida nos seus 

atos ellcitos, pode sê-lo nos atos t m p e r  a d o s, porque os 

membros do organismo de uma pessoa podem, pela fOrça maior 

de outra pessoa, ser constrangidos a movimentos contrários aos 

que a vontade lhes manda executar. 

Asserto 2. - O ato voluntário pode ser necessário: a) de 
necessidade hipotética; b) ele necessidade natural (lntema). 

17 4 .  a) A necesstdade h�potética consiste na necessidade 

para a vontade de querer uma coisa, pressuposto um fim que 
ela quer alcançar : ex., o melo necessário para um fim querido. 

- Ora uma tal necessidade nâo impede evidentemente que o 
8-to pelo qual a vontade toma esta coisa, êste meio, seja volun
té.rlo, 1. é, proveniente de um principio lntrinseco de acOrdo 

com a inclinaçâo da vontade. - Logo nâo se opõe à volunta

rledade do ato. 
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b) A necessidade natural (interna) consiste em não 
poder deixar de fazer um ato por causa de uma intrinseca 
determinação proveniente de um elemento interno material 

a na ureza. - Ora, evidentemente, êste ato é 

voluntá.rio, porque proveniente de um principio interno e de 
acOrdo com a inclinação e a essência mesma da vontade. Logo 
a necessidade natural não se opõe à voluntariedade do ato. Um 
tal ato é voluntário, mas não é livre. 

Assim como qualquer faculdade, em fOrça mesma da sua 
natureza, 1. é, por ser tal faculdade, tende necessàriamente 
para o seu objeto formal especifico (o ouvido para o som, a 
vista para a superffcie colorida . . .  ) ;  assim também a vontade, 
por ser vontade, tem uma inclinação e tendência necessária 
para o seu objeto formal especifico, que é a bondade enquanto 

tal. - Donde o ato pelo qual a vontade tende para a bondade 
é conforme a sua inclinação, por conseguinte é voluntário ; mas 
não é livre, porque esta inclinação sendo necessária, a vontade 
não pode não tender. Esta inclinação necessária para o fim 
Q:ltimo, a felicidade, não só não repugna à vontade, mas é o fun
damento e a razão indispensável para poder ela querer os bens 
particulares e finitos, como meios que conduzem a êste fim (238) . 

1'75 .  AsseTto 3. - A vontade acêrca do bem Universal: 

1) considerado em a b s t r a t o :  a) não tem liberdade de espe
cificação, b) mas tem liberdade de exerdcio; - 2) considerado 

e m c o n c r e t o:  não tem liberdade nem de especificação, nem 

de exercfcio. 

1. - O Bem Universal, e m a b s t r a t o, é a noção de 
um objeto que inclui toda a bondade e apetecibilidade, que 
sacia plenamente a vonta-de = a felicidade, o soberano bem, 
cuja posse torna perfeitamente feliz. - Acêrca dêste bem a 
vontade: 

a)  ntlo tem liberdade de espectjtcaçtlo, 1. é,  não tem 
�lternatlva de amá-lo ou odiá-lo, mas por necessidade natu
ral somente pode amá-lo e desejá-lo, pois : êsse Bem, assim 

(238) Assim como a adesão aos prlnclplos é o fundamento e o mo
tivo para poder o. Inteligência aderir às conclusões. Cfr. S. ToMAs, Summa 
Theologica, I, q. 82, a. 1 e 2. Porém, ao aderir às conclusões evidentes a 
inteligência está necessltll.da, porque estas conclusões estão necessàrla
mente conexas com os primeiros prlnclplos; a vontade, pelo contré.rio, ao 
querer os bens finitos, permanece llvre, porque êstes bens finitos não estl!.o 
necessàrlamente conexos com a felicidade perfeita, como logo veremos. 
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considerado, constitui o objeto formal adequado da vontade, 

para o qual ela tende por sua própria natureza (a vontade é 

essencialmente uma tendência para o bem) e que preenche 

totalmente a capactdade desta tend�ncta; donde rejeitar êste 

beta, odlA=lo, seria paza a 'Oiibade eeatF&4111í&r a &na natureza, 
seria não ser mais vontade, como a vista não seria mais vista 

�e diante <ie uma superflcie colorida ela não visse. - Além 

disso, o Bem universal em si mesmo é puro bem, sem mistura 

nenhuma de mal; donde o ato de odiá-lo seria um ato desti

tu�do de razão suficiente e seria vollção do puro mal ; 

b) mas tem liberdade de exerctcio, 1. é, tem a alterna
tiva de pOr o ato de querê-lo ou não pôr ato nenhum, pois : 
os atos da inteligência e da vontade, o pensar no bem univer
sal e o querê-lo são em st mesmos bens concretos finitos que 
estão misturados com males (por ex., o esfOrço necessário para 
fazê-los . . . ) e, como veremos, acêrca de tais bens a vontade 
é livre. 

Donde a vontade não está sempre fazendo atos positivos 
e expllcitos de amor do bem universal ; mas quando a inteligên
cia lhe propõe êste bem, a vontade está, sim, livre em fazer 
ou nli.o fazer um ato positivo acêrca dêle (ltb. de exerctcto) ,  

porém, se quiser fazer, êste ato será necessàriamente um ato de 
amor e de tendência (necessidade de especificaçtlo) . - Esta 
inclinação necessária da vontade para o bem universal, para a 
felicidade em abstrato, é, como já dissemos, a razão fundamental 

que torna posslvel as inclinações livres para os bens finitos, 
em que julgamos encontrar alguma felicidade, como o querer o 
fim último é a razão do querer os fins intermediários. 

2. - O Bem universal e m c o n c r e t o é um ser real 
que realiza toda a apetecibll1dade, toda a bondade e cuja posse 

proporciona a teztctdade perfeita, saciando completamente toda 
a tendência e todos os anseios da vontade. ti:ste ser é DEUS. 
- Diante dêste ser, conhecido como �le é em si mesmo e apre
sentado como tal pela inteligência, a vontade 

a) ntlo tem liberdade de especijicaçtlo, pois não haven
do nti:le nenhum aspecto de mal, só pode amá-lo; 

b) nem liberdade de exercicio, pois neste caso o ato de 
amá-LO, sendo o complemento da felicidade perfeita, já atin
gida essencialmente pela inteligência, não pode apresentar 
nenhum aspecto de mal; donde o não-agir (o não amá-LO) , 
não podendo ter aspecto de bem, seria sem razão de ser. 
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Donde diante de Deus, visto em si mesmo, a vontade é 
necessitada a amá-lo. - Isso acontece, como ensina a Teologia 
CatOUca, sO na outra vida pela visão beatifica. sobrenatural ; 
não nesta vlda, onde Deus é conhecido sO muito imperfeita
mente e onde 6 amado !ó a pz eço cte vários sactlffcios. 

TESE XIII. - Acêrca dos bens finitos particulares, 
conhecidos como não necessàriamente conexos com a feli· 
cidade perfeita, a vontade é livre com liberdade de exercício 
e de especificação. 

176 . AdversáTios. - Todos aquêles que afirmam ser a von-
tade movida irresistivelmente por causas 

a) ou e x  t r t n s e  c a s. Assim os FATALISTAS. Esta causa é 

- uma fôrça cega e onipotente, o Fatum: PAGÃos ; 

- a  necessidade da substância divina imanente a tudo : 
Fatalismo pantetstiCO dOS EsTÓICOS, SPINOZA, HEGEL; 

- a nossa concupiscência dominante ou a graça neces
sttante de Deus : LUTERO, CALVINO, JANSílNIO, e de algum modo 
OS MANIQUEUS. 

b) OU i n  t r f n S e C a S. Assim OS DETERMINISTAS. Estas 
causas são naturais e são 

- as leis gerais necessárias do mundo flsico : Determ. 
fistco (ou cientifico) ;  

- as condições do nosso organismo: Determ. jistológtco; 

- o  meto social : Determ. social ; 
- o  motivo mais forte em si mesmo : Determ. psicológico; 

- a  dependência absoluta da nossa vontade em relação 
a Deus, para explicar a sua Onipotência, Ciência e Providência : 

Determ. teológico. 

OBSERVAÇOES acêrca dos Adversários : 

1) Em geral éles combatem a ltberdade, não por razões ou 
argumentos intrínsecos e diretos, mas em conseqühlcia dos prtnct
ptos gerais dos seus sistemas, por ex., os materialistas e positivistas 
negam a liberdade porque só admitem a matéria com suas energias . . .  

2) Na prática êles contradizem a sua teoria, porque vivem 
como quem admite a liberdade, 1. é, tendo em conta os direitos e os 
deveres, falando em virtudes e viclos, exigindo castigos e prêmios, 
exortando, aconselhando, prometendo : coisas todas que pressupõem 
necessàrlamente a liberdade. 

3) Negando a liberdade, êles vão de encontro a uma per
suasilo untversal, constante, tnvenctvel, aplicada todos os dias lnú-
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meras vêzes por todos os homens, aceita apesar de ser mutto incô
moda para as paixões . - Negar a llberdade é pois admitir que esta 
persuasão é uma t l u s ll o universal, constante, lnvencivel, de todo 
o gênero humano, quase a cada hora da vida, e uma ilusão inex-

Quem poderá persuadir-se disso ? Como então não conside
rar também, como outras tantas Uusões, todas as persuasões que 
temos embora não possuam tantas garantias e e"ridências quantas 
apresenta a persuasão da liberdade ? 

Os argumentos vão evidenciar que os iludidos são precisamen
te os Deterministas, os quais, como dizia JuLES SIMON, "falam, sen
tem e vivem como se acreditassem na liberdade . Não duvidam, mas 
se esforçam por duvidar : eis todo o resultado da sua ciência" .  

Demonstração da Tese. 

I. - Argumento tTICO-JURIDICO. 

(Baseado no testemunho da consctencta moral e no con
senso universal do gênero humano.) 

. .  177 . Uma prova evidentíssima do tato da liberdade nos é 
cada pela existência da o r à e m  m o  r a l, individual e social, 
atestada pelo testemunho da nossa conscMncta moral e pelo 
consenso universal do gênero humano, cuja persuasa.o de ser 
livre é manifestada, não só por palavras, mas por todo o modo 
de agir, individual e social. Com efeito : 

A Consctencta moral nos atesta com evidência imediata 
o. existência em nós da ordem moral, 1. é, do dever (= lei moral) ,  
da responsabil1dade, do mérito e demérito, da virtude e d o  vicio. 
do remorso e da boa consciência; e a experiência constante e 
untversal nos atesta a existência, em todo o género humano, 

de uma vida social de ordem moral. 
Ora a ordem moral pressupõe necessàriamente a liber

dade (1) . 
Logo a consciência moral e o consenso universal do gê-

nero humano nos atestam a liberdade. 

Mas êste testemunho na.o pode ser falso (li) . 

Logo existe a liberdade. 

A MAIOR é evtãente: 

Que a consciência nos ateste a existência em nós da 
ordem moral e do dever, é um f a t o  ta.o evidente que o mesmo 
KANT, depois de negar o valor objetivo das sensações, das idéias, 
do mundo intelectual metaflsico, teve que reconhecê-lo, cha-
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mando-o "imperativo categórico" e tomando-o como funda
mento da sua Critica da Razão Prática. 

Que a vida social humana sej a de ordem moral, é evi
dente, pois está baseOO.a em responsabilidades, em direitos e 
à8'J8F8S1 8Rl 181111 QQRtratQI1 proceSSO', CODS91hos, Mucgçftn de 
vontades, dignidade humana, valores morais, noçll.o de j ustiça, 
sançOes, etc . . .  (239) Ai! de nós se nl\o fOsse de ordem moral l 
Desaparecendo a responsabilidade e o direito, as relações entre 
os homens se reduziriam a relações de fOrça, como e pior do 
Que entre os animais. Onde entll.o a dignidade da pessoa 
humana? Seria a realização completa do "Homo homini lupus". 

Prova da primeira MENOR : Ora a ordem moral . . . (I) 

1. - o DEVER pressup6e a ltberctacte: 

Do homem dizemos que "tem o dever" de fazer o bem e 
de evitar o mal ; dos outros seres sensiveis, pelo contrário, nunca 
d-Izemos que têm tal ou tal dever. Isso porque o Dever é uma 
lei moral, bem diferente da lei fisica: 

- a lei f t s t c a é uma inclinação necessltante ou uma 

ação ffsica que coage ; 

- a lei m o r a l é uma inclinação racional, porque é :  

um ditame ela razao, que manda, persuade, mas sem 

constranger; 

uma norma que dirige e orienta, mas não arrasta cega 

e necessàriamente; 

um vinculo moral que, como atesta a consciência e a 

experiência, deixa em nós a capacidade consciente de 

agir em conformidade com a lei ou contra ela. 

o D e v e r (= lei moral) ,  com efeito, é uma obrigaçt%o 
absoluta e incondicionada. Ora a obrigação pressupõe necessà
l"iamente o poder fazer aquilo que é impOsto, pois : não se manda 
a quem não tem o poder de orientar suas ações. Logo se alguém 
se sente obrigado a fazer o bem e evitar o mal, é que p o à e 
conformar-se com a lei do dever, e que quando pratica o mal 
pocte deixar de o fazer. 

<239) A universalldade dêste fato é hoje admitida por todos. A 
verdadeira ciência etnológica, com estudos profundoa e demorados no meio 
dos povos de cultura primitiva, constatou com evidência a existência nes
tes povos da consciência moral, refutando assim 1\8 afirmações apressadas 
e preconcebidas do positivismo e a�nosticismo do llécuJo passaclo. 
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Ora ter alguém, anteriormente às suas ações, uma norma 
com a qual deve e pode conformar-se, implica necessàriamente 
ter o poder de escolher, de orientar-se, 1. é, ter o dominio dos 
seus atos, ter llberdade. 

I..9g9 9 I)&:Y&&' pnssupAe a llbe:t:dade· se deva, passo; se 
posso, sou livre. 

Dizem os Deterministas, para fugir dêste argumento, que o 
dever é somente um Ideal, o ideal da utuidade social . 

Resp . - Isto é falso, porque utllidade e moralidade não são 
sinônimos; porque não corresponde aos fatos : o dever, a lei moral, 
não se nos apresenta só como um Ideal, mas Impõe-se-nos como um 
"Imperativo categórico", 1. é, como uma obrigação Incondicional 
e absoluta . 

2. - A RESPONSABILIDADE pressupõe a liberdade: 
A responsabllldade supõe a lmputabUidade (imputar é 

atribuir um ato a quem o fêz) . - Mas a imputab111dade de 
um ato é impossivel, se nA.o dependesse de nós, se não esti
vesse em nosso poder fazê-lo ou não fazê-lo : por isso é que 
não j ulgamos responsáveis pelos seus atos os animais e os 

loucos; por isso é que j ulgamos mais severamente quem comete 
um crime com premeditação do que quem o comete sob o 
Impulso repentino da Ira, da paixão. - Logo a responsabUidade 
exige e pressupõe a liberdade e lhe é proporcionada. 

3 .  - De modo análogo se demonstra que também os senti
mentos de mérito ou demérito, de remorso ou de boa conscténcia, 
que resultam da responsabutdade, pressupõem a llberdade . - Diga
se o mesmo da virtude ou do victo, do prêmto ou do castigo, do 
conselho e da educaçtio da vontade, dos contratos e das promessas : 
pois é evidente que onde hé. coação ou necessidade no aglr, sem 
liberdade ou dominlo sôbre os atos, o preceito é vão, o mérito é 
nulo, o conselho é Ineficaz, o prêmio é sem motivo, o castigo é sem 
justiça, o contrato e a promessa de fidelidade a êle são lmpossivels : 

desaparece toda a moral . (240) 
Reduzir a responsab1lidade, as sanções, etc. . . a puros instin

tos naturais em função da sociedade, é evidentemente desfigurar e 
mutUar os fatos morais tais como nô-los apresenta a consciência, 
e não explica os atos internos fntlmos, diretamente inatingivels pela 
sociedade e nos quais, mesmo quando não existe a eventualidade de 
um prêmio ou de um castigo social, ainda ressoa na nossa consci
ência a voz de aprovação ou de condenação : "Le ttgre tue et dort; 
l'homme tue et vetUe" . (CHATEAUBRIAND) .  

Prova da segunda MENOR : Mas �ste testemunho . . .  (II) : 

(240) Cfr. s. ToMAs, De Malo, q. 6, a. 1. 
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a) - Que a consciência sej a lnfallvel nos seus testemu
nhos Imediatos, é evidente, pois ela conhece os próprios atos 
nâo por algum meto suj�ito a deformações, nem mesmo em 
alguma representaçâo, mas por tntutçllo da entidade real dêstes 
atos presentes na alma ·  donde nA.o há possibllidacie ® êrro 
(ns. 44 e 45) . 

b) - Que o consenso universal da humanidade em afir
mar a liberdade nâo esteja errado, já acenamos supra e consta 
com evidência, porque não pode ser atrlbuido a nenhuma das 
causas universais de erros : nâo aos sentidos, pois a liberdade 
nâo é objeto em si sensível ; nem às patxões, pois longe de nos 
levar a afirmar a liberdade, elas tendem antes a nO-la fazer 
negar para fugir da responsabilldade e da sanção e assim fica
rem mais sOltas; donde é apesar das paixões que a humanidade 
toda afirma a liberdade. Logo, não intervindo as causas gerais 
de êrro, só pode ser por alguma evidência racional que a huma
nidade toda afirma a nossa liberdade, como o vão patentear os 
argumentos seguintes. 

Além disso, uma persuasA.o de tal modo universal, que 
se encontra em todos os homens e é absolutamente tnvenctvel, 
como o admitem os próprios deterministas todos (241 ) ,  deve 
provir necessàriamente da própria natureza humana, enquanto 
tal. - Ora é absurdo que a natureza humana enquanto tal 
nos leve necessàriamente a um êrro lnvenclvel e inevitável, 
pois sendo elll essencialmente racional, repugna qu� nos neces
site a um êrro lOgicamente invenclvel (ns. 91 e 96, d) . - Logo 
e�ta persuasâo é verdadeira. 

178 . OBJEÇAO . - Mesmo sem liberdade permanece a ordem 
moral . Logo o argumento nada prova . 

RESPOSTA . - Tirada a liberdade, as coisas e as ações huma
nas permaneceriam ainda tendo relações de conveniência ou dls
convenlêncta com a nossa natureza e por conseguinte continuariam 
a ser em si boas ou más e a poder fundamentar o bem e o mal 
moral, concedo; permaneceria a ordem moral mesma e a persuasão 

(241) "J!: absolutamente lmposs!vel ao homem subtrair-se um só 
fnst.'l.nte slquer à persuasão do livre arbltrlo . . . " "O homem pode ser 
definido : um animal que se julga livre." <O.u.:wn) 

"J!: uma convlcçl!.o tão precoce, tlío universal, tão necessi\rla na 
maior parte das nossas operações ro.clona.ls, que ela deve ser o resultado 
da nossa constituição e a obra daquele que nos criou." <REm> , etc . . .  
(Citados em DE LA VAISSIERE S. J., Cu.rsus Philosophtae naturalts, Beau
chesne, Paris, 1912, 2.• edlç., Vol. II, p. 326) . 
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da nossa sujeição à ordem moral e da responsabllldade dos nossos 
atos, nego. Sem a liberdade, a matança de um Inocente, e a blas
fêmia, por ex., seriam ainda ações mâs em si-mesmas, porque con
trárias à nossa natureza de criaturas racionais; não seriam porém 
de ordem moral, mas de ordem fislca, porque seriam a resultante 

de &ll\l&M RRt\IFals R888S8l�&Riea e aia tia UvA e1e'ção; donde não 
nos poderiamos julgar responsâvels por elas . 

Assim também, os conselhos, as promessas, os contratos . . .  , 
deixariam de ter eflcâcla de ordem moral . �les seriam ou neces
sàrlamente aceitos ou necessàrlamente rejeitados; nunca porém 
poderiam ser o objeto de deliberações, as quais supõem necessària
mente a possibllidade de uma eleição entre meios diversos, e ne
nhuma eleição é possivel sem a liberdade . 

Instdncta . - Mas para nos julgarmos sujeitos à ordem mo
ral e responsáveis pelos nossos atos, basta a tlusáo de sermos li
vres e o conhecimento de graus diversos no valor dos atos humanos . 

RESPOSTA . - o u a Ilusão é reconhecida como tlusao : então, 
jé. não teria eficácia alguma, pols ninguém fica persuadido por uma 
Uusão reconhecida como tal <= que sabe ser Ilusão) . E neste caso, 
os atos humanos seriam conhecidos como só llusôrlamente livres, 
1. é, como sendo, na realidade, efeitos necessârlos de lels fislcas 
determinantes. Donde seus valores seriam julgados como de ordem 
puramente flslca, como quando avaliamos a maior ou menor im
portll.ncia de uma lel fislca . Seriam julgados como atos aos quais 
estamos sujeitos como a qualquer lel física : a gravidade, por ex . ,  
o frio e o calor . . .  , e não como atos sõbre os quais a nossa vontade 
exerce seu dominio . Por conseguinte, não poderia permanecer em 
nós a persuasão da nossa responsabllidade, e ninguém poderia com
portar-se como quem admite a liberdade própria e alheia : o que 
é evidentemente contrário à experiência quotidiana universal de 
todos, mesmo dos deterministas . 

O u não é reconhecida como tlusão : mesmo neste caso o valor 
dos noSSOB atos não seria de ordem moral, e o conhecimento dêstes 
valores não poderia ser adquirido por melo de deliberações e de 
conselhos, nem poderia lnflulr a modo de conselhos que podemos 
aceitar ou recusar : pois como vimos, ordem moral, deliberações e 
conselhos supõem a posslbllldade de eleição, e a eleição supõe uma 
liberdade real e não sõmente Ilusória . (242) 

Além disso, seguir-se-lam vários absurdos : - é irracional e 
Indecoroso fundar a vida moral num êrro e numa ilusão; - de 
fato não seriamos nós os verdadeiros responsáveis, mas o autor de 
uma natureza que nos leva invenclvelrnente a esta ilusão, pols se 
na realidade todas as nossas ações procedem por necessidade em 
fôrça de agentes naturais, é a Deus que devemos Imputar as viola
ções de ordem moral : o que é impio e absurdo; - deixando-nos 
lnvenclvelmente nesta ilusão, deixar-nos-ia Deus, sem nenhum mo-

(242) crr. BoYEa, obra clt., Vol. n, pp. 147-148. 
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tive e erradamente, sujeitos aos conseqüentes remorsos e ao temor 
de sanções, nesta hipótese Injustas e sem razão de ser : o que é 
contrário a sua Veracidade, Justiça e Bondade . 

li. - Argumento PSICOLôGICO. 

(Basea<to no lestenea;eho r.i!a: eon3eM�tefa pa•eelégiQG ) 

179 . A consciência psicológica é a intellgência enquanto 
percebe e atesta os fatos e atos nossos internos : não deduz 
por raciocínio, mas v �  por intuição os nossos atos com as 
modalidades com as quais se estão fazendo, i. é, o processo 
operativo intrínseco no ato e que constitui a sua realidade 
especffica como operaçft.o, e nO-los refere e atesta. :mste seu 
testemunho imediato é infallvelmente verdadeiro, porque, no 
caso, sâo imposslveis as ocasiões de êrro (ns. 44 e 45) . - Donde 
sentir-se livre e ser livre é a mesma coisa, como sentir-se alegre, 
é estar alegre; perceber-se duvidando, é estar duvidando. 

Ora a Consciência psicológica nos atesta, com evidência 
imediata, o uso do livre arbítrio em muitos dos nossos atos. 

Logo somos livres. 

A MENOR se torna explicitamente conhecida com evt

déncia anállsando o processo dos nossos atos deliberados, como 

nO-los apresenta a consciência : 

a) ANTES Do ATo, a consciência atesta 

- a atenç{J,o voluntária sObre o assunto em questão, 

- a  indetermtnaç{J,o em que se acha a vontade, 

- a deliberaç{J,o (de ltbrare ==- balanço dos prós e dos 
contra) , na qual percebemos p o s i t i v a m e n t e : - 1 )  que 
está em nosso poder deliberar ou não, deliberar dêste ou daquele 
modo, I. é, que é por vontade nossa que a deliberação começou, 
continua, envereda por umas considerações em vez de por outras; 
- 2) que nenhum dos motivos nos necessita (senão, não estaria
mos deliberando, mas serlamos arrastados irresistivelmente por 
êste motivo) ; - 3) que, por conseguinte, está em nosso poder 
aderir ou não aderir a qualquer um dêles. 

b) No ATo DA VoNTADE, 1. é, no instante mesmo da esco

lha, a consciência atesta 

- a decisão, a resoluç{J,o de mandar parar a deliberação, 
na qual decisão percebemos: - 1 )  que está em nosso poder 
continuar, parar, retomar esta deliberação; - 2) que por con
seguinte o último juizo deliberativo se torna realmente ú z t t m 0 
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por d e c 1 s 4 o da vontade, a qual, por s1 mesma, lhe dá. uma 

p r e p o n d e r 4 n c 1 a que êle de si não tem, pois perce
bemos que está. atualmente em nosso poder (no poder da von
tade) escolher outro, se quisermos; - 3) que, por conseguinte, 
o estado dp ipdptprmtpgçQo Q de IDd'ferença cessa, não pela 

Intervenção de um lnfiuxo estranho necessltante (= não porque o 
motivo nos obrigue necessê.riamente a escolhê-lo) ,  mas por uma 
a u t o  - d e t e  r m i n a  ç 4 o a u v a  d a  v o n t a  d e (= uma 
escolha não necessária) pela qual nos decidimos por êste motivo, 
advertindo juntamente que poderlamos nos dec1dlr por outro, 
se quiséssemos: depois da inteligência dizer : deves ; a vontade, 
se qu1ser, pronuncia: quero (243) ; 

- e por conseguinte, atesta o d o m t n 1 o da nossa von
tade sôbre o ato, atesta que êle é nosso, que somos ztvres no 
fazê-lo. 

c) DEPOIS no ATo, a consciência atesta 
- a convicç4o de que o ato assim decidido d e p e n d e u 

realmente de nós e que, por conseguinte, respondemos por êle . . .  ; 
- que a execuç4o, 1. é, a atuaç4o do que foi livremente 

decidido, depende ainda da nossa vontade livre, tanto que per
cebemos que podemos voltar sôbre a decisão tomada e mudã-la; 

- depois da execução, os sentimentos de alegria ou 

remorso, de mérito ou demérito, etc . . .  , os quais, como vimos, 

pressupõem a liberdade. 

É pois evidente que a consciência psicológica nos atesta 
o uso da liberdad-e em muitos dos nossos atos. (244) 

180. OBJEÇOES contra �ste testemunho da conscf�ncta psfco

lógica . 

I OBJEÇAO . - :&:ste testemunho da consciência é uma ILU

SAO . 

RESPOSTA. - a) A consciência nos atesta a llberdade com 
a mesma evfdéncta com a qual atesta todos os nossos atos e a nossa 
mesma existência : donde deveríamos duvidar de tudo, seria o Ce
ticismo absoluto, que já demonstramos ser impossível . 

(24�) Por isso, a ac;Ao má nAo é simples êrro de ju!zo na lntell
gêncla, mas culpa na vontade : pois é ela que, Impedindo a lntellgêncla. 
de atender e. outras considerações, concede sua preferência a um deter
minado motivo antes do que a outro. 

(244) Cfr. SIWEK, L4 Consclence de la Ubert6, em Gregorfanum, XVI 
(1934) ,  p. 33 e seg. 
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õ) A llusão acêrca de um objeto pressupõe uma percepção 
real precedente dêste objeto : é condição geral de qualquer ilusão, 
por Isso um cego de nascença nunca tem, nem pode ter Uusão de 
cõres . Logo esta ilusão de liberdade p1·essupõe uma percepção real 
precedente de um ato realmente llvre, e por conseguinte não pode 
88P &Rl't5BN&I 8 89R&taRt8 Elt �ãO ttyéggpmnp realmente atos yerda
delramente llvres, não poderlamos nunca ter a Ilusão de estarmos 
llvres . 

c) Como teria nascido uma tal ilusão ? Como é que ela per
siste universal e constantemente apesar dos esforços dos determi
nistas ? Com a reflexão a ilusão deveria dissipar-se . Entretanto 
como é que ela é lnvencivel, a ponto de não se poderem llvrar dela 
nem os próprios deterministas ? - Ou esta "Jlusão" é reconhecida 
por êles como Ilusão : neste caso não podem mais estar Iludidos, 
pois uma Jlusão reconhecida como tal não llude mais ninguém; 
mas então porque é que se comportam como quem está certo da 
llberdade própria e alheia (admitindo, por ex . ,  os deveres, os di
reitos, as responsabllldades) ? - Ou não é reconhecida como ilu
são : porque então, sem saber, afirmam contudo ser llusão, indo 
de encontro ao testemunho evidente e universal do gênero huma
no e do seu próprio comportamento ? Não é isso uma arbitrariedade 
preconcebida ? 

11 OBJEÇA.O . - Cremo-nos llvres, porque IGNORAMOS os 
mottvos que nos determinam, como aconteceria a uma pedra caindo, 
se tivesse consciência de sua queda, Ignorando porém a fôrça da 
gravidade . (SPINOZA, SCHOPENHAUER) 

RESPOSTA . - a> Se Isso fõsse verdade, seria tanto maior a 
nossa persusão de agir llvremente, quanto maior fôsse a ignorância. 
dos motivos . Ora os fatos atestam o contrário : quanto melhor co
nhecemos o porque agimos, tanto mais nos sentimos livres, porque 

então melhor conhecendo a nossa deliberação, vemos melhor que 
a escolha foi nossa e que o mo.tlvo não nos determinou; mais forte 
sentimos então a alegria ou o remorso, a vitória ou a derrota. 

b) Do simples fato de não percebermos em nós causas ne
cessttantes não podemos, é verdade, concluir que não haja tais 
causas, mas também o adversário atnda menos direito tem de con
cluir que haja e que nossa llberdade seja uma llusão. Dizer que exis
tem motivos Ignorados, para negar a liberdade, multo se parece 
com uma pettç4o de prtncipto . 

c) Causas inconscientes e desconhecidas poderão produzir 
em nós movimentos não voluntários e lrrefietldos, nunca porém 
mover a nossa Inteligência e vontade consciente senão deixando de 
ser desconhecidas e inconscientes, pois é contraditório dizer que a 
Inteligência sej a esclarecida por motivos desconhecidos e que a von
tade nos seus atos conscientes seja movida pelo Inconsciente . As
sim, um sentimento inconsciente de lnveja poderá produzir um mo
vimento Involuntário de despeito; mas para produzir um despeito 
refietldo voluntário, a Inveja deve ser percebida pela Inteligência 
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e aceita pela vontade, 1. é, deve deixar de ser desconhecida e incons
ciente . Nthtl vozttum nist praecognttum. 

à) Além disso, a objeção supõe uma mutilação do fato de 
consciência . O testemunho da consciência da nossa liberdade não 

é n e g a  t t v o ,  atestando tgnor4ncta de motivos no agir; mas é 
p o s t t i v o : atestando o conhecim 

a ev nc a de que nenhum dêles é necessitante, e ates
tando, além disso, a presença e o exercicio atual de uma causa, de 
um poder ativo (a vontade) , dono de si mesmo, capaz de se deter
minar por si, 1. é, atestando que a escolha do motivo último, pelo 
qual vamos agir, foi llvre e podia ter sido diferente (= atestando a 
liberdade da decisão) , como vimos na exposição do argumento . 

e) A pedra caindo, se tivesse consciência, perceberia que está 
isenta de coação, pois, e:t-hypothest, ela ignora a gravidade; mas 
para se julgar livre, deveria perceber que a sua queda está em seu 
2JOder, de modo que pudesse pará-la, mudar-lhe a direção, etc . . .  
Donde não.. há paridade entre esta pedra caindo conscientemente 
e o testemunho da nossa consciência nos atos livres . Sentir-se-la 
talvez livre, o homem que, ignorando a gravidade, caisse de um 
aeroplano ? 

111 OBJEÇAO . - A consciência atesta somente a Esponta
neidade (isenção de coação) . não a liberdade do ato (1. é, o poder de 
fazê-lo ou de não fazê-lo) . (ST. MILL) 

RESPOSTA . - :m falso, pois : a) o ato é percebido pela cons
ciência com a modaztdade que lhe é própria : assim como temos 
consciência do modo como conhecemos uma coisa, se é com certe
za ou com dúvida; assim também temos consciência do como que
remos, se é livre ou necessàriamente : o que se prova pela distin
ção percebida pela consciência entre os atos necessários e os atos 
livres; - b )  além da isenção de coação (= espontaneidade) a nos
sa consciência atesta também a tsenção de necessidade interna, 
i. é, atesta o poder ativo de a u t o - à e t e r m t n a ç ã o que tem a 
nossa vontade, como vimos na análise da deliberação e da decisão 
(Cfr. Arg . )  (245) ; 

(246) "l!: necessário que, posta a liberdade, tenhamos dela consciên
cia. Porque esté. lntellglvelmente na alma tudo o que pertence à. lntelt
gêncla : não pretendemos quanto à. entidade (esplrltualldade) ,  mas sim 
certamente quanto ao modo como procede a operação. Ora a volição e 
a elelçli.o são atos que dizem respeito à Inteligência, sob forma de apetite 
Intelectual, para nl.o dizer de intelecto apetitivo, 1. é, como lncllnaçAo 
que surge na alma por Isso mesmo que entende wn bem, ou como movi
mento conseqüente à forma que esté. na mente enquanto conhece. Mas 
da mesma maneira que o Intelecto conhece de aderir de um modo à verdade 
evidente, e de outro modo a uma opinião provável, também tem coneclên
cla da propor um bem necessé.rlo ou um outro ao qual se pode renunciar; 
tem também consciência de dar origem a uma lncllnaçlo lmuté.vel 1rre
slstlvel, ou pelo contrárlo a um mo\'lmento que poderia não se dar. NAo 
pode não ter consciência da natureza do bem conhecido, enquanto Importa 
plena felicidade, ou só imperfeita e que :por outra VI!'> :pode ser com:pen-
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c) antes, multas vêzes a espontaneidade e a llberdade estão 
em razão inversa uma da outra : multo espontâneo é o desejo de 
vingança e do prazer, contudo o reprimimos livremente, reagindo 
contra esta espontaneidade; multo espontâneo é o amor da fell
cldade, contudo sentimos que é necessário e que não está em nosso 
poder; mãis violenta e a paiXIo, e ma:m espontafieo e o movimento, 
contudo é menos llvre. 

IV OBJEÇAO . - A consciência não pode referir a llberdade 
do ato, porque : antes de ser emitido, o ato não existindo ainda não 
pode ser percebido; depois de emitido, já existe determinadamente . 

RESPosTA . - O objeto da consciência não é somente o que se 
passa em nós antes e depois do ato, mas também durante a sua 
elaboração (tn ftert) e é neste processo que a consciência percebe 
a Uberdade em plena atividade, como vimos no Arg . 

V OBJEÇAO . - Quem sonha, o hipnotizado, o manfaco jul
gam-se llvres, e contudo não o são. 

RESPOSTA . - a) Como já vimos, a llusão pressupõe a reall
dade . 

b) Os objetos llusórios vistos em sonho não impedem os 
objetos reais vistos quando acordados, antes os pressupõem; assim 
a llusão de llberdade, não impede mas pressupõe a realidade da 
liberdade . 

c) A consciência distingue entre a llusão e a realidade da 
liberdade, pois nenhum remorso temos das faltas sonhadas, mas 
sim das faltas cometidas quando acordados. 

sada; não pode não ter consciência do seu julgamento sObre o bem 
presente, ou como sendo amável de todo, ou só em parte e tal que pode 
ser julgado inútü ou mesmo contrário a um outro (bem) melhor. Depois 
disso serla absurdo que não tivesse consciência da atração que resulta 
para a vontade, e do ceder da vontade como vencida por esta atraçAo, 
mas vencida e atl·alda de modo a não poder com fOrça resistir, ou pelo 
contrArio como Inclinada por afeto, e dona de não ceder. - Desta maneira. 
cada um sente ta.mbém de ser mais ou menos culpável, quando se trata 
de pecados, mesmo gra.vlsslmos. Al ! se pBJ.·a Isso fOssse mister racloclnlo 
e a.néllses I Não é assim, mas o sente com Imediata. e direta. consciência." 
O. MATTIUSSI, Le XXIV test . . •  , p. 207. 

Donde Indiretamente percebemos pela consciência o nosso poder de 
fazer um ato que de fato não fazemos : a) enquanto percebemos que o 
ato que fazemos está em nosso poder; b) enquanto na dellberaçl.o percebe
mos que a vontade tende sucessivamente, conf01·me ela quer, para objetos 
diversos : "O poder da vontade, como poder que se estende a objetos 
opostos, é conhecido por nós, não porque os atos opostos sejam slmul· 
tll.neos, mas porque se sucedem mutuamente <na dellberaçl!.o) como proce
dendo do mesmo principio (a vontade) " S. ToMAs, De Malo, q. 6, a. 1, ad 
18um. Cfr. BoYBR, obra cft., Vol. II, pp. 144. - Em outras palavras : 
quando, deliberamos sObre os atos A, B, C, escolhemos realizar A, por ex., 
percebemos rlaramente que, em vez de A, poderíamos escolher B ou O, 
e dêste modo conhecemos que o nosso poder se estende ta.mbém a. atos 
que de fato não fo.zemos. 
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d) Sendo a vontade uma tendência intelectual, tudo o que 
influir na inteligência, impedindo-lhe a deliberação, influirá tam
bém no uso da llberdade, mesmo até impedi-lo . Donde, como a 
inteligência depende extrlnsecamente dos dados da sensibllldade, 
principalmente da imaginação, toda lesão ou anormalidade do fun
cionamento da senslbüidade sera seguida C!e per turbaçlto ua att'" 
vidade da inteligência e conseqüentemente na da vontade . Assim, 
sob o influxo de uma imagem fixa e absorvente nascerá uma idéia 
ffxa, impedindo a deliberação dos prós e contra, donde também a 
liberdade da escolha .  Tal parece ser o caso dos htpnott2ados, os 
quais, segundo as experiências, multas vêzes não sabem distin
guir claramente se agiram voluntária ou involuntàriamente . É an
tes a imaginação do que a consciência que atesta então a liberdade. 
Outras vêzes é a mobtltdade de imagens vivas, fugitivas e desco
nexas, que Impede a reflexão, a deliberação e a liberdade da elei
ção . É o caso do deltrto e do sonho . - Donde o uso normal, subor
dinado e harmônico, das faculdades é condição psicológica para a 
plena llberdade do ato voluntário e a plena consciência desta li
berdade . 

"Uma coisa, pois, é a falsa lmagem de consciência que te
mos dos nossos atos numa condição anormal; outra coisa é a cla
rfsslma experiência que, com perfeita reflexão sôbre nós mesmos, 
temos das nossas coisas, quando agimos Inteiramente como homens 
racionais . o que se aplica igualmente ao crermo-nos livres . Quem 
age sonhando apreende de um modo con.fuso um procedimento se
melhante ao de quem está acordado; mas não tem em si mesmo 
consciência plena e reflexa. Depois, ao voltar ao verdadeiro agir 
humano, percebe com evidência absoluta que antes não era dono 
de sl, e que não deve responder pelo que fez então; voltando ao 
uso normal das suas faculdades, percebe que antes sonhava, que 
agora está acordado; antes era menos do que homem, agora é ho
mem Inteiro; antes tinha uma imagem confusa de estar agindo 
de modo sóllto, agora tem disso consciência perfeita" . 

" .  . . Se o uso das nossas faculdades (Inteligência e vontade) 
fôr perturbado, nem pudermos afastar o ato direto que nos apre
senta um objeto como amé.vel e para nós de todo bom, porque a 
atenção está toda nêle nem podemos dirigi-la para outra coisa, 
porque vamos atrás dêle como que sonhando e enleados porque a 
paixão nos desvia da realidade dos outros motivos, e estamos num 
verdadeiro delirlo ou numa verdadeira loucura, cessa em nós a 
ação propriamente humana e não somos mais responsáveis pelo que 
fazemos" . (246) 

III. - Argumento MET AFJSICO. 

(Deduzido da ess�ncta mesma da vontade, a p e t !  t e  

t n t e  l e c t u  a l.) 

(246) MATTiussr, Apologia dell4 reltgtone, Berga.mo, 1911, pp. 62 e 67. 
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181 . Sendo por essência apetite intelectual, a vontade ape
tece e tende para os objetos daquele modo como a tnteztg�ncta 
lhos apresenta serem apetectvets. - Ora a intellgência conhece 
E.' propõe à vontade: não sOmente um objeto como necessàrta
we:Ate apefe('ft'el (O Bem HllhrersaJ, a fpltctdade) I mas tgmhém 
bens particulares finitos, que não realizam plenamente o objeto 
formal adequado (a bondade como tal) , mas stfo indiferentes 
em relaçtfo a �le. - Logo com respeito ao bem universal (a feli
cidade) ,  a vontade será atraida necessàriamente ; com respeito 
porém aos bens finitos, ela não será necessitada, mas permane
cerã indiferente, 1. é, podendo querê-los e podendo não querê
los, tendo assim o dominio sôbre o seu ato, no que consiste a 
liberdade. 

Sob outra forma: Nenhuma faculdade é necessitada senão 
pelo seu obj eto formal adequado, i. é, pelo objeto que satisfaz 
plenamente a capacidade de sua natureza e tendência para agir : 
num objeto inadequado não há razão suficiente para necessitar 
a faculdade. - Ora o objeto formal adequado da vontade, que 
é apetite intelectual, é o bem conhecido pela inteligência, 1. é, 
o bem enquanto tal, na sua universalidade, sem mistura de mal. 
- Logo a vontade serã necessitada sOmente por êste bem uni
versal (a felicidade) ,  não porém pelos bens particulares e fini
tos, misturados com males, acêrca dos quais, por conseguinte, 
permanecerá livre. (Cfr. S. ToMAs, Summa Theol., I-li, q. 10, a. 2.) 

ExPLICAçÃo. - Qualquer natureza tem a sua tendência 
própria (por ex., as afinidades dos elementos quimicos . . .  ) . 
Também a natureza cognoscitiva, cuja tendência é chamada 
apetite (ad petere = tender para) . 

Ao conhecimento sens1vel segue o apetite sensivel : paixões, 
emoções . . .  

Ao conhecimento intelectual segue o apetite espiritual, 
que se chama vontade. Ela é pois o apetite intelectual e supõe 
necessàriamente o conhecimento da inteligência: tgnott nulla 
cupido. - Com a inteligência possuimos "intencionalmente" as 
coisas que nos rodeiam, e descobrindo nelas o bem, 1. é, uma 
realidade conveniente ao nosso ser, tendemos para a posse delas 
na sua realidade fisica. 

Esta tendência será pois proporcionada, quanto aos 
objetos e quanto ao modo de tender para êles, ao conhecimento 
ãa inteltg�ncia e ao jufzo que ela faz ãa apetecibtlfdaãe de 
cada objeto. De modo que a vontade quer necessàriamente o 
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que a inteligência lhe apresenta como necessàriamente apete� 
cível ; quer livremente o que a intellgência lhe apresenta comtl 
nâo necessàriamente apetecível. Agir de modo contrário, 1. é, 
amar necessàriamente o que a inteligência j ulga não necessário 
&BlaP, sePia l:lMa e&fttiraeii�Ae e&be as taealEiaàes e &e;a;la 
contrârio à essência mesma da vontade, a qual deixaria de ser 
apetite intelectual, racional, racionalizado, guiado pela inteli
gência que lhe propõe o objeto com o modo de atrair quE' 
êle possui. 

Mas a inteligência, por ser faculdade espiritual que 
atinge o universal e o ser como tal, pode conhecer e apresentar 
à vontade quer o bem enquanto tal, 1. é, a bondade universal 
e absoluta, que realiza toda a bondade e apetecibilldade (= a 
felicidade) ,  quer bens particulares e finitos e nll.o- necessária· 
mente conexos com a felicidade. 

Por outro lado, podendo refletir sObre si-mesma e sObre 
seu ato de conhecimento, sObre o seu j uizo, pode a inteligência 
conhecer a proporçâo que o objeto tem com a tendência da 
vontade e assim ver os vãrios modos de apetecibllidade e a 
diversa eficácia em atrair que os diferentes objetos têm. 

Dêsse modo, vendo que o bem universal, absoluto e amâ
vel sob todos os aspectos de modo a nunca poder ser julgado 
nao-amável, corresponde plenamente à natureza da vontade, 
porque realiza totalmente o "para que" ela está feita, adequan
do sua capacidade de tendência para o bem, percebe-o como 
tendo uma atraçllo máxima, absoluta e necessária, de tal modo 
que não querê-lo seria contra a natureza mesma da vontade 
(faculdade feita para o bem} e sem razâo suficiente (Cfr. supra, 
Asserto 3, n. 175) . E assim, diante da evidência de que um 
tal bem nunca pode ser julgado diversamente (= como não 
apetecível) ,  a inteligência o apresenta à vontade num 1utzo 
prático n e c e s s á r i o, 1. é, apresenta-o como necessàrtamente 
apetecível. Donde para o bem universal e a felicidade, a von
tade tende com um movimento natural necessário (voluntas 
ut natura) ,  como qualquer faculdade diante do seu objeto 

formal adequado. 

Pelo contrário, quando se trata de um bem particular e 
finito, vendo que êle nâo é amável e conveniente sob todos os 
aspectos, mas que pode ser 1ulgado conveniente sob uns aspec
tos e nélo conveniente sob outros, a inteligência percebe que 
êste bem nll.o realiza o objeto adequado da vontade nem adequa 
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plenamente a tendência dela, mas a deixa ainda capaz de tender 
para outro bem, o que equivale a percebê-lo como tendo uma 
atração n4o absoluta, nem necessária. (247) 

Apresenta-o então à vontade num juizo práttco i n  d i 

f e r e n t e: julga êste bem como desejável, mas percebendo 
SimUltaneamente que sob outro aspecto o poderia. 3 ulgar nao 
desejável. 

:ti:ste juizo indiferente é prOpriamente o livre arbftrto (de 
árbitro = juiz) . No formulá-lo, a inteligência é indiferente no 
sentido de que não está determinada necessàriamente a fazê-lo, 
porque conhecendo êste bem como deficiente e como não neces
sàriamente conexo com a felicidade, ela vê que "hic et nunc" êl� 
não é o único que possa ser conveniente, mas que outros também 
poderiam ter conveniência; ela vê que a tendência para a feli
cidade pode atuar-se quer desejando êste bem, quer não o 
desejando ou desejando outro. Donde ao formular um j uizo 
prático no qual apresenta um bem finito como desejável e diz: 
"êste bem é desejável", sabe que poderia nestas mesmas cir
cunstâncias formular o j uizo prático contraditório, ou contrário, 
dizendo : ":ti:ste bem não é desejável", e vê que êstes juizos têm 
igual valor, contingente e não necessário, porque em relação à 
felicidade, que é o objeto da vonta:de, nenhum dêles é necessário. 

Por isso o bem finito é proposto pela inteligência como 

podendo ser eleito e podendo não ser eleito, i. é, proposto 
como não necessàriamente, mas indiferentemente ou livremente 

desejável. Donde a vontade, nestas mesm as circunstâncias 
"hic et nunc", pode querer êste bem e pode não querê-lo: nisso 
consiste precisamente a l i v r e e Z e i ç li o e a essência da 
l 1  b e r ct a d e, cuja raiz estã precisamente no juizo indiferente 
(= livre arbftrlo) da inteligência. 

A vontade então escolhe, se quiser; se não quiser, com 
lsso mesmo move a inteligência a prosseguir na sua delibera
ção, considerando o objeto sob outro aspecto ou considerando 
outros objetos, até que a vonta-de se decida a querer de acOrdo 
com algum juizo prático, o qual será o último e eficaz porque 
assim quis a vontade. Ela age sempre de acOrdo com o últtmo 
juizo prático da Inteligência (porque é tendência intelectual) ,  
mas que seja �ste ou aqu�le j uizo prático a ser último, isso 
provém da livre escolha e decisão da vontade. 

(247) C!r. S. TOMÁS, Summa Theol., I-II, q. 10, a. 2. 
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Donde para os bens finitos, a vontade tende por um 
movimento que ela se dá ztvremente a st-merma, com a a u t o -

cl e t e  r m t n a  ç fl o da sua escolha, e nA.o necessitada pelo 
objeto (voluntas ut voluntas) .  

Oompree&Eie se MSiJR1 ggm,o a vontade é d o n a do seu 

ato e da espectttcaç(J.o dêle : o ato é especificado pelo último 
j uizo prático (porque diz respeito a um objeto determinado e 
dirige a execução do ato). mas é a vontade que, pela sua livre 
eleição, domina os j uizos práticos todos, enquanto pode esco
lhê-los ou não, pode dar eficácia a um dêles ou a outro, torná-lo 
último ou nâo ; donde depende da livre eleição da vontade que 
o ato sej a pOsto ou não (liberdade de exercício) ,  seja êste ou 
aquêle (liberdade de espectttcaçflo) . (248) 

182 . OBSEBVAÇOES. 

1 .  - Logo, a verdadeira raiz da ltóerdade está na tntelfgi3nc1.a 
(249 ) ,  a qual, capaz (por ser espiritual) de descobrir e conceber o 
t d e  a l (o bem universal, a felicidade) e podendo refletir sõbre si 
mesma, sObre o seu ato, sôbre o seu juizo, pode julgar êste mesmo 
juizo "enquanto conhece a razão de fim e de meio, e a relação e 
ordem de um para outro" (8To . ToMAs, De Ver1.tate, q. 24, a. 1) , 1. é, 
pode comparar com este ideal os- bens que encontra aqui na terra 
e perceber que êles não realizam êste ideal, nem com êle estão ne
cessàrlamente conexos; donde, num Juizo indiferente, reconhece-os 
como não necessários, e como tats os apresenta à vontade . Esta, 
por conseguinte, se sente ltvre em querê-los ou não querê-los . Pode 
querO-los, porque êles possuem alguma bondade; pode não querO-los, 
porque estão misturados com males : dificuldade em consegui-los, 
lncompatlbllldade com outros bens, incapacidade de satisfazer nos
sas necessidades . . .  (Cfr. a comparação que SANTO ToMAs faz entre 
a atividade da lntellgência e a da vontade : Summa Theol . ,  I, q. 
82, a. 2) - Assim, a escolha da vontade é racional, não arbitrária, 
porque é feita de acOrdo com um juizo da inteligência; é livre, por
que êste juizo não é necessário nem necessltante; tem uma razão 
suficiente : o bem finito e o poder ativo da vontade . 

2 .  - A vontade llvre está em t n d t f e r e n ç a , não passiva, 
potencial e imperfeita, mas a t t v a , enquanto é um poder ativo 
que pode determinar-se de vários modos : "Que a vontade seja uma 

(248) Cfr. Mt.TTIUSSI, Le XXIV test . , ., pp. 213-231; Apologia della 
rellgione, pp. 63-66. -· THONNAIUI, ob ra cit., pp. 1033-1034. 

(A quem quisesse negar a liberdade proponham a APOSTA de Allls
TóTELES qos Fataltstas : "Daqui a uma hora vou sentar-me : se tudo é 
necessário e fatal, nio dl'penderá de mim; ignoro pois o que farei; donde 
temos igual "chance". Apostemos". - Nil.o quiseram> . 

(249) Cfr. S. Tords, De Veritate, q. 24, a. 1 e 2; Contra Gent., 1. 
n, c. 48; Sru11-ma Theol .. I, q. 83, a. 1 . . .  
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causa conttngente (indiferente) tsso provém da sua mesma perjetçtío, 
porque ntío tem uma f6rça ltmítada a uma cotsa, mas tem em seu 
poder o prodw�ir éste efeito ou éste outro, e por tsso é indiferente 
em relação a ambos" . (STo ToMAs, Contra Genttles, llv. m, c. 73) . 
Donde a indiferença provém, não de falta de energia na vontade, 
map antes de um e;cesso · querer um flm é razão suficiente para 
poder querer os meios; e porque êstes são vários, o ato de querer 
o flm é causa vtrtualmente multipllce, enquanto na sua atualidade 
compreende tudo o que se requer para poder querer êste melo ou 
êste outro . (250) 

Por isso, a vontade livre é causa mais perfeita do que as causas 
necessárias, e é mais semelhante a Deus, como Autor e Motor, que 
com o mesmo ato llvre com o qual criou êste universo, podia criar 
outros . 

Donde na comparação de dois bens finitos (dois meios dl
versos de tender ao fim) , um matar do que o outro, a vontade se 
sente ainda livre : o maior não a necessita, porque também êle é 
deficiente . - Só o t d e  a Z (o bem universal) pode necessttar um 
ser que tende para o ideal : o contrário seria irracional, sem razão 
suficiente . 

:S: pois e s s e n c t a  l a um apetite racional s e r l i v r e dian
te de todos os bens imperfeitos . Donde todo e unicamente o ser 
inteligente é livre . 

3. - Por Isso, quanto mais inteligente j6r um ser, tanto 
mais livre se senttrá perante os bens finitos, porque mais capaz será 
de lhes ver a contingência e a não-necessidade. - Assim D e u  s ,  
necessitado ao amor da sua essência, Bondade Infinita, é o mats 
livre dos seres perante os bens finitos, suas criaturas, a quem por 
conseguinte criou livremente, sem que elas exercitassem nêle a mi
n1ma atração . 

4 .  - Pelo contrário, o A n i m a l não é livre, porque não 
podendo refletir sôbre seus atos nem conceber o Ideal, não pode 
comparar com êle os bens concretos e julgá-los Indiferentes, donde 
nem recusá-los para aspirar a algo mais elevado . Será possivel um 
confronto entre bens particulares : aquêle que, htc et nunc, satisfi
zer uma necessidade mais premente atrairá lnelutàvelmente o Ins
tinto. Há um "naturale judicium", diz S .  ToMÁS, não livre mas ne
cessário, porque proveniente não "ex collatione", não da comparação, 
mas "ex natural! tnstinctu" (I, q. 83, a. 1) . Os animais "são necessi
tados pela visão mesma de um objeto ou pela paixão que dela nasce 
a fugir ou a procurar, como a ovelha, vendo o lobo, está necessitada 
a temer e a fugir" . (De Verttate, q. 24, a. 2) 

(250) o apetite é precisamente o poder ativo de tender para. os atos 
I'! para. as coisas; sem êle seria impossível a. vida. Donde fa.ltaria. à. sua 
natureza, uma. vontade que diante de um bem não o pudesse querer ; que 
dla.nte dE' vários meios para. conseguir um fim, nio pudesse escolher um, 
maa tivesse que permanecer suspensa.. 
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ARTIGO TERCEIRO 

REFUTAÇAO DOS VARIOS DETERMINISMOS 

188 . I F4T4U.SIIO· é o determinismo mais vulgar e 

mais antigo, segundo o qual os nossos atos teriam sido fixados 
de antemão pelo Fatum, o destino, ("está escrito") , de um 
modo imutá.vel. Levada logicamente até o fim, esta crença nos 
conduziria à inação absoluta: se a fatalidade j á  decidiu que 
hei de comer ou na.o, para que preparar o almOço? Nenhum 
fatalista acredita na sua doutrina. 

l!: desculpa dos tolos, dizia SHAKESPEARE, "como se fôsse
mos necessàriamente depravados: imbecis por vontade do céu, 
espertos e ladrões por influências das esferas, beberrões e men
tirosos ou adúlteros em obediência aos planetas! Admirável 
desculpa! "  (O Rei Lear, ato II) . 

184 . II. - Determintsmo FlSICO : Nega a prtort a possibi
lidade do ato livre, por ser contrário a certos princlplos verifi
cados no mundo material : 

- a) Apelam uns, como KANT, para o P r i n  c t p  i o d e  
C a u s a l t d a d e, dizendo : Todo fenômeno está. necessàrla
mente determinado por um fenômeno antecedente (ou os mes
mos antecedentes são necessàriamente seguidos dos mesmos 
conseqüentes) . - Ora o ato livre seria um inicio absoluto de 
atos, um fenômeno não determinado por um fenômeno ante
cedente. - Logo seria um efeito sem causa. Donde é impos
sível. Assim os Materialistas e Posittvtstas. 

RESPOSTA. - 1 )  O Principio de causalidade universal é:  
" todo ser contingente que existe tem uma causa". Logo exige 
somente a existência de uma causa, sem determinar se ela age 
necessàriamente ou l'tvremente. 

2) O ato livre, também êle tem sua causa: o motivo 
(como causa final) e a fOrça ativa da vontade (como causa 
eficiente) ,  a qual, já em ato e determinada quanto à tendên
cia fundamental natural e necessária para a felicidade "in 
genere", diante de um motivo (ou objeto) que a inteligência 
lhe apresenta como podendo "htc et nunc" dar-lhe de algum 
modo alguma felicidade, pode determinar-se a escolhê-lo, como 
vimos supra na Observação 2a. e na explicação do argumento 
metaflsico, e como o atesta a consciência (II Arg.) . - Donde 
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"a auto-determinaçâo da vontade não é um inicio "absoluto" 
de atos, um efeito sem causa, uma escolha sem motivo, mas 
sOmente uma escolha sem motivo necessttante". (251) 

3) A fórmula do principio de causalidade, ou antes do 
determinismo flslco, apresentaaa pelos DetemdnlBtas expztme 
o modo de causar dos seres materiats, nos quais unicamente foi 
verificada; alguns cientistas lhe negam mesmo apllcaçâo na 
física nuclear. Donde, estendê-la a toda a ordem do ser, a toda 
a atividade, - contra o testemunho da consciência, também 
ela instrumento de conhecimento certo - é ilegttimo; e ser
vir-se dela para deduzir a prior! a impossibilidade do ato livre 
(! uma pettçtlo de principio, pois seria supor que nâo existem 
senâo causas necessárias para dai inferir que nâo existe 
Hberdade. 

- b) Apelam outros para o Principio da Conservaçtlo 
da energia : "nada se cria, nada se aniquila", dizendo : "Qualquer 
fenômeno novo nA.o faz senâo reproduzir sob uma nova forma 
(transformada) a energia dos seus antecedentes. - Ora um 
ato livre seria criaçâo de uma nova energia, não proveniente 
unicamente dos seus antecedentes (os motivos não determi
nantes) . - Logo o ato livre é imposslvel. 

RESPOSTA. - 1 )  l!:ste principio é aceito na Ciência - e 
ainda a titulo de hipótese - somente para os "sistemas fecha
dos" e deve ser completado pelo principio de degradação da 
energia (Carnot) ,  que considera nâo só a quantidade mas 
também a qualidade da energia. 

2) Por isso, como no caso do principio de causalidade, 
estender êste principio a qualquer atividade, além das fOrças 
senstveis (as únicas em que pode ser verlficado) , é tlegtttmo; e é 
uma pettçtlo de prtnctpto servir-se dêle para negar a liberdade. 

3) De resto, o ato ztvre ntlo se opõe a �ste principio, 
m-esmo admitindo a sua aplicação nos atos sensiveis dos seres 
vivos, pois : - a  d e  c t s (l o  l i  v r e, a e s c  o Z h a em si mesma, 
como ato espiritual, está fora da espécie de energias regidas 
pelo principio e escapa ao alcance dos instrumentos, que só 
podem medir fOrças materiais; - na e x  e c u  ç 4 o do ato deci
dido, 1. é, nos atos imperados, a vontade não aumenta nem 
diminui as energias de ordem fisica existentes no organismo : 
a alma não é um ser angéllco que venha trazer de fora nova 

(251) Cf1·. GAErANI, obra ctt., p. 76, 
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energia, ma� am princtpto formal que constitui o órgão anima
do e age valendo-se das fOrças fisicas, dirigindo-as e transfor
mando-as em trabalho ou movimento, conforme a lei de Carnot 
( só a qualidade. e nQ.g a quantidade, fica alterada) .  A trrtta
çA.o nervosa, produzida pelo ato espiritual e que lnlcla a execuçao, 
nA.o se deu sem pOr em atividade ações e reações fisicas de 
acOrdo com as leis. (Cfr. MATTxussr, Fistca razionale, p. 680, cita
do em PETAzzx, obra ctt., Vol. m, p. 106.) 

Donde o Determinismo flsico, que se quer chamar de 
cientifico, é anti-ctenttftco, principalmente naqueles que, como 
os Positivistas, pretendem admitir sOmente fatos comprovados:  
é sOmente por uma generalização sem provas e contrária aos 
seus princlpios (como veremos a propósito do Principio de Cau
salidade) - logo contradizendo-se - que êles pretendem negar, 
a prtori, a existência da liberdade. A liberdade humana nA.o 
constitui uma falha na necessidade das leis flsicas, mas uma 
causalidade de ordem diferente e superior : é respeitando o 
determinismo da ordem flsica que ela se exerce. (252) 

185 . III. - Determinismo FISIOLóGICO : bs atos, chama
elos livres, resultam necessàrlamente do estado do organismo do 
individuo, estado que é determinado pelo temperamento, regime 
de vida, clima, pelas taras hereditárias . . . - Donde as decisões 
conscientes nA.o passam de um reflexo. " O  vicio e a virtude, 
diz TAINE, sA.o o produto do organismo como o açúcar." - A 
Escola Lombrostana afirma que a delinquêncla provém neces
sàrtamente de condições orgânicas e procura estabelecer o " tipo 
criminoso", para reconhecer o "dellnqüente nato" que na.o seria 
responsável (donde o Determinismo Jurtdtco) . - As Estattsttcas 
com a sua regularidade demonstram que não há liberdade. 

RESPOSTA. - 1) Reconhecemos a influência do tempera
mento, etc . . .  sObre a vontade : pode diminuir e até em certos 
casos tirar completamente a liberdade (cfr. supra, n. 180, V 
objeção) . 

2 )  Devemos porém admitir também a influência da von
tade livre no temperamento, etc . . . Poderá ser àtjtctl combater 
um hábito inveterado ou uma tendência hereditária;  mas uma 
coisa é a dificuldade por causa da forte incllnaça.o, e outra 

['l:lt'' 
�262) Cfr. COLI.IN, obra ctt., Vol. I, p. 486 ; MATTI'O'SSI, Apologfa. della 

Bellgtone, pp. 68-69; THOJ'INARD, Qbra çtt., pp. 1042-4. 
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coisa é a impossibUldad·e de resistir e de vencer esta mesma 
inclinação. Enquanto o homem, mesmo fazendo violência a si 
mesmo, pode distinguir os vários motivos, o crime da honesti
dade, louco nâo é, mas responde pelos seus atos, e pode 
vencer. (2!J3) E a expexltrtele. 888 atesta CI'U8 e&tas vltódas 
nAo sâo tA.o raras: por isso distinguimos o "caráter" do "tempe
ramento";  por isso damos conselhos e procuramos educar: 
conselhos que os próprios médicos deterministas acrescentam 
aos remédios, mesmo na sua terapêutica dos anormais. (Cfr. 
A. EYMIEU, Le Gouvernement de sot-m�me : In série : L'Art de 
voulotr, Perrln, Paris, 1935, principalmente pp. 118-129.) 

3 )  Quanto à teoria de LOMBROSO, é já Jesde multo que 
está sendo abandonada por ser contradtta pelos tatos : delln
quentes sem as características do "tipo criminoso";  pessoas 
honradas com todas estas caracterlsticas. Foi uma afirmação 
anti-cientlflca, onde eram exagerados os influxos da here
ditariedade e passados sob silêncio os caracteres e hábitos 
adqutrtdos. (254) 

4) Quanto aos PosiTIVISTAS Juafnrcos, éles contradizem 
no Fóro o que ensinam nas cátedras, porque diante do Juiz argu
mentam como quem está plenamente certo da existência da 
liberdade : apelando, segundo os casos, para a plena posse das 
faculdades ou para a loucura, para a premeditação ou para 
impulsos repentinos, para agravantes ou para atenuantes. 

5) As EsTATiSTICAs nada provam contra a liberdade, 
porque regularidade ntlo é necessidade. Com efeito, consideran
do coletivamente grande número de indivlduos e grande espaço 
de tempo (o que faz desaparecer nos resultados os efeitos das 
causas variáveis e livres) ,  elas podem chegar a determinar 
médias gerais aproximativas, cuja regularidade é explicada pelo 
fato das vontades terem mais ou menos as mesmas inclinações 
e serem submetidas a condições semelhantes; - mas nunca 
poderâo determinar e pre-dizer com certeza q u a i s os casos 
particulares, 1. é, quais os individuos concretos que, por ex., se 
suicidarâo, roubarâo . . .  

(263) Cfr. S. ToMAs, Summa Theol., I-II, q. 10, a. 3. Leia-se a 
anillse que S. Tom6.s faz nesta parte da Summa, das causaa que Influem 
na voluntarledade dos atos humanos : depois de tantas pesquisas, os 
modernos nnda puderam acrescentar. 

(264) Cfr. OA&TANI, L'Uomo, pp. 64-68; veja-se em THONNARD, obra 
ctt., pp. 1044-6, urna bibliografia sObre Patologia e Educação da vontade. 
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"O nosso corpo é o jardim, a nossa vontade é o jardi
neiro que o cultiva, . . . que o torna estéril com a inércia, ou 
fecundo com a aplicação . . .  " dizia SHAKESPEARE (Otelo, I, 3) , 
retomando a com ara ão de S. ToMAs : "A natureza dá as 
sementes do bem; toca à liberdade fecundá-las" 
a. 2, ad 3um) . 

186 . IV. - Determtntsmo SOCIAL, segundo o qual os nossos 
atos seriam o resultado necessário das influências sociais : do 
meio, da educação recebida, etc . . .  

RESPoSTA. - As influências sociais influem não há dúvida, 
mas nilo necessitam fisicamente, pois, como a história e a expe
riência de cada um atestam, podemos reagir contra o melo; -

as idéias mudam as sociedades : ex., o Cristianismo mudou os 
prlncipios sociais pagãos e modificou o meio . . .  ; nas missões 
a dedicação de alguns homens transforma o ambiente (As Re

duções do Paraguai) . . . - :8: por falta de caráter, por " confor
mismo ", por respeito humano, e não por falta de liberdade, que 
muitos se deixam arrastar pelo meio social . . .  

187 . V. - Determinismo PSICOLóGICO : a vontade segue 

necess(triamente o motivo mais forte, como a balança se inclina 
n.ecessàriamente para o lado onde o pêso é maior (LEmmz) .  

RESPOSTA. - 1 )  A objeção supõe falsamento que é o obj eto 
(o motivo) que determina a vontade, e que a deliberação con
siste exclusivamente em procurar qual é o melhor, ficando 
indecisa enquanto não o acha. (255) 1'!: verdade que o ato livre 
deliberado nunca é jetto sem motivo, precisamente porque a 
vontade é uma tendência intelectual que segue os juizos da 
inteligência: o motivo é um bem conhecido, donde querer sem 
motivo seria querer o nada, o que é imposslvel. - Mas é também 
verdade que permanecemos indecisos às vêzes, mesmo diante de 
motivos claramente reconhecidos como desiguais (Cfr. Arg. Psi
cológico : a deliberação) .  Logo os motivos nft.o nos determinam. 

(265) Como no caso do burro de Buridio, o qual, igualmente com 
fome e com sêcle, colocado a igual dlsiAncla de um montão de aveia e de 
um balde de água, morrerA de sêde e ele fome. Teoricamente para o burro, 
que não é livre, podPrá ser; pràtlcamente porém, nio, pois quando olhar 
para a água irá beber. Nem teórica, nem pràtlcamente se poderá dar isso 
com o homem, pois sendo llvre, não é determinado pelo objeto, mas se 
determina a 1:11 mesmo. 
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2) :1!: verdade que a vontade �gue sempre o último juizo 

prático, que é um juizo indiferente. Mas que o tal ou tal outro 
Juizo seja de fato "prático e último", isto já é efeito da vontade, 

que manda a Inteligência deliberar de um modo e não de outro, 
e que pâra a deliberaç§.o quando quer (Cfr. Arg. Psicológico e 
Metaffsico) .  - Donde é a vontade que, pela sua decisão e esco

lha, dâ a um determinado motivo uma preponderância que êle 
por si não tem. 

3) A experiência nos atesta que nélo escolhemos sempre 
o motivo reconhecido como em si maior : "video meztora probo
que, deteriora sequor" (OvíDIO) . - Diante de motivos que se nos 
apresentam como iguais, pode a vontade escolher um ou outro, 
(STo. ToMÁS, I-II, q. 13, a. 6, ad 3um.) - Diante de bens reco
nhecidos como desiguais, pode a vontade orientar a deliberação 
da inteligência de modo a lhe fazer considerar: no bem maior, 
o aspecto deficiente, não necessãrio, difícil ; e pelo contrário, 
no bem menor, o aspecto desejâvel, capaz de concorrer para 
o bem-estar "hic et nunc". E assim poderá preferir ao bem maior 
êste bem menor, objetivamente inferior. 

4) A razão de tudo isso é que o motivo é um bem par� 
ticular e finito, conhecido e apre�ntado à vontade pela inteli
gência. 1l:le é pois um fim a alcançar; move por conseguinte 
como causa final. Mas a causa eficiente do ato livre é a vontade 
mesma, faculdade ativa e não puramente passiva, poder ativo 
de auto-determinaçilo e não simples passividade diante de 
uma causa determinante extrlnseca. - O bem fintto, como 
vimos (Arg. Metafísico) , é elegtvel, convidativo, nl!.o porém 
determinante. 

5) Donde a comparaçélo com a balança é falsa, pois a 
balança é puramente passiva em relac;l!.o aos pesos, os quais 
são o que sl!.o independentemente da balança e são as únicas 
causas eficientes do movimento da balança. A vontade é seme
lhante a uma balança tal que tivesse em st mesma o poder de 
variar os pesos e colocâ-los no prato que quisesse. A vontade, 
na sua escolha, toma sempre o que a inteligência hic et nunc 
lhe apresenta como melhor, não em si mas para ela; porém 
que sej a êste e nl!.o aquêle o bem apresentado como melhor, 
Isso depende da mesma vontade que dirigiu as considerações e 
deliberações da inteligência para êste resultado. Donde perma
nece intacta a liberdade, porque o j uizo prãtico que exprime 
o melhor (ou o motivo mais forte) é êle mesmo fruto da escolha 
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livre da vontade, a qual pôs têrmo à deliberação precisamente 
escolhendo, fazendo assim com que �ste e não outro j uizo prático 
fôsse o último. É �ste o j uizo prãtico que exprime o melhor, 
porque aMilft q1:1er a ·:eft,aEle; se Ri9 qulwesse, obrigaria a inte
ligência a considerar outros aspectos, ou outros bens, e a formu
lar outros juizos prãticos em que seriam apresentados outrc:3 
bens como melhores, outros motivos como mais fortes. 

Certo o ato livre tem um fundamento obj etivo, pois o 
bem escolhido tem !'lealmente alguma razão de bem sob algur.n 
aspecto ; mas nunca é só no objeto, que se acha a explicação e 
a causa total do ato livre. Éle exige também o concurso mútuo 
e simultâneo da inteligência e da vontade: da inteligência como 
causa formal e final, com a apr.esentaçâo de um bem finito 
não necessitante; da vontade como causa eficiente, com a esco
lha livre dêste bem. - Veja-se nos tratados de Psicologia, a 
anãlise do ato livre completo dada pelos Escolãsticos (por ex., 
em CoLLIN, obra ctt., ediç. 1949, vol. II, pp. :«11-362) . 

188 . VI. - Determinismo TEOLóGICO : Toda a atividade 
de qualquer criatura d e p e n d e  da premoçtlo de Deus, Causa 
primeira ; a C t 6 n c i a de Deus sabe desde toda a eternidade e 

com certeza tudo o que vai acontecer. Logo parece impossivel 
qualquer ato livre da criatura. 

RESPOSTA. - 1 )  A evidência de duas verdades não de
pende da facilidade ou dificuldade em conclliã-las. Mesmo que 
nâo vissemos o como se conciliam, não seria motivo para aban
donar uma destas verdades, pois ambas sâo demonstradas com 
evidência. 

2) A solução serã exposta em outras teses : a propósito 
da eflcãcia e da liberdade das nossas orações de petição, e na 
exposição do dogma da Criação e da Providência, pois os dadoa 
da Revelação trazem nAo pouca luz, necessãria para a solução. 

3) Aqui notemos somente não ser evidente esta impos
slbllldade, por ser Deus: a) onipotente e infinitamente eftcaz 
na sua premoçtlo; donde pode, movendo as criaturas segundo 
a natureza de cada uma, alcançar delas com certeza tudo o 
que quiser e do modo como Éle quiser, necessário ou ztvre; -
b )  eterno e estar tudo presente a .tle desde toda a eterntdaclc : 
donde pode ter, desde toda a eternidade, a certeza que .nós 
mesmos podemos ter ao presenciarmos um ato livre, pois o 
conhecimento, mesmo certo, de um acontecimento presenciado 
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n fl o i n  1 Z u t e m  n a d a  sObre o caráter ztvre ou determi
nado dêste acontecimento: com a mesma certeza vejo alguém 
falando livl'>emente e vejo uma pedra rolando encosta abaixo 
necessàriamente. 

189 . NOTA. - Liberdade pslcológlca e Uberdack! moral. 

Desfllaram as ciências todas, flsicas, biológicas, psicoló
gicas e sociais . . . com suas leis : nenhuma se opõe ao ato livre. 
ele usa destas leis, respeitando, aplicando e dirigindo-as todas; 
mas nllo está sujeito a nenhuma delas, porque é de outra 
ordem : espiritual. 

Nem por isso a liberdade é fim a si-mesma: é um poder 
operativo, e a ação é melo para um fim. Nem o ato livre é ato 
caprichoso ou arbitrário, pOsto sem causa ou razão suficiente: 
pois a escolha é tanto mais livre, quanto mais deliberada e 
consciente, quanto mais racional. 

Donde nA.o há equação entre o poder jfsico de agir e a 
Ziceidade do ato, entre liberdade psicológica e liberdade moral. 
Logo nA.o é um direito (poder moral) a liberdade externa 
para tudo e para todos, mesmo para o êrro e para o mal 
(Liberalismo) .  

Também a liberdade tem a sua L e i, pois o domfnlo sObre 
os nossos atos, se exclui fôrças externas à vontade que a neces
sitem e determinem, nllo nos exime por isso da sujeição ao 
Criador, e por conseguinte, da obrigação de usar udeZ maggior 
don che Dio per sua Zarghezza fesse creando" (DANTE, Paradiso, 
V, 19) , seguindo a norma por :&:le traçada. Donde a verdadeira 
liberdade é a "facultas electlva medlorum servato ordine ttnis". 

Como a perfelçâo da inteligência não consiste em poder 
errar, nem a perfeição do caminhar consiste em coxear; assim 
a perfelçA.o da liberdade na.o consiste em poder jazer o mal. 
Como a verdadeira Itberdade do pensamento consiste em ir para 
a verdade, sem se deixar levar senão pela evidência, evitando 
preconceitos; assim a verdadeira liberdade consiste em seguir 
os ditames da raza.o, sem se deixar arrastar ou escravizar pelas 
tendências inferiores. (256) 

(2&6) "Sub te ertt appetttus tuus, et tu domtnaberts mtus." 
<Gen. IV, 'l) . 

"Qu! tactt peccatum, servus est peccatf." (!SAIAs, vnr, 34) 
"Non tpst voluptatem, secZ tpsos voluptas habet." (StNBCA) 
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Não será sem combate nem sem esfôrço, como não é sem 
esfôrço que se alcança a verdade. Mas é esta, a vitória que 
l i b e r t a: "L'homme ne na!t pas libre, tl le devient." Esta, 
que e n o  h r e c e ·  o homem, entlig é realmente pessoa, que se 
realiza; ser tnteltgente, que se dirige livremente para seu fim 
"Último, a felicidade real; colaborador meritório da Providência 
na reallzaçl!.o do Plano divino (a Lei Eterna) , concebido pela 
eterna Sabedoria e pelo eterno Amor, e do Fim último da 
criação : a glória do Crtador. 

Jt para isso que nos foi dada a vida e a liberdade : do 
exerctcto e do uso do nosso livre arbttrto nesta vtda, depende 
a consecuçO.o do nosso último fim na outra. 

Jt coisa grande e tremenda;  e dev.emos pedir à divina 
Bondade que nos ajude. Mas é isso que patenteia a grandeza 
da obra divina e o valor da nossa vida. 
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188. 6 Prohfema •e Beae. 

Estabelecido o valor do conhecimento humano, provada a Uberdal!e 
que torna o homem tapaz de relações morab, falta ainda, para a pGISibWdade 
da religião, evldenl:lar a e:dstênda do outro têrmo da relação reUglosa1 Deus. 

Ninguém hli que não veja a lmportAncla diste problema, pob de Deus, 
primeiro principio e último fim do uDiverso, tudo depende na ordem eapecula• 
tlva e na ordem prátla. 

Problema intoerdvel, tomo a natureza mesma do nosso esp(dto essen
dalmente metaflsko, que não desiste em seus "porquês" antes de c:begar A 
razio última de toda a reaUdade. "Na relatividade do tempo e da história, 
o Itinerário para o Absoluto, tanto do Individuo tomo da humanidade, 6 a 
espreaio e a expUtação da mais autêntlta realidade do homem" como ser 
espiritual, é o ''seu drama, a sua aventura na existência, a chave da existência 
e da lição, no fundo o seu úDico verdadeiro problema". 

Como esp(dto e tomo pessoa, tem o homem relação com o Infinito 
e com o finito, com o temporal e com o eterno. FIDito por natureza "no 
imbltu do dinamismo ffslco·blológlco do corpo, como na mais fntlma atlvl• 
dade pessoal", transcende a caduddade da expedêncla com a luz do seu eRP'• 
dto - similitudo luminis increati (Sto. Tomás, I, q. 84, a. 5) - pelo poder 
reftexlvo da sua cousdêncla e dos seus julzos. F&se o homem pura expe· 

rlênclu passiva, fôsse a sua constlênl:la comeosurada a ela e não teria proble• 
mas, como os não tem o bruto. Nascem e amadurecem os problemas D8l 
esperlênelas, porque a nossa consciência julga e avalia estas experlênclas, 
com prlnciplos absolutos e eternos, em função de uma finalidade última. (2!17) 

Pode alxuém "falhar a esta voação para o Absoluto", nêle porém 
permanece a Inquietação à espreita de toda preteosio de aqulescinl:la ou de 
paz. Quantas confissões dolorosas de nobres lnteUgêndas que a dúvida ou a 
uegação atormeutal 

Pode alguém prescindir do Absoluto e declar6·1o lncogooscivel (Aguos
tldsmo Positivista), negar-lhe a exlstêncla real e reduzir também o homem 
aos Umltes do tempo, da matéria, do nada (Materialismo, e hoje as formas 
aUlas do EldstenclaUsmo e do Mar:dsmo). Deve, porim, para Isso renuuclar 
antes à razio e encerrar-se num enigma ou num absurdo uDivenal. Eulgme 
para quem prestlode, absurdo para quem nega. 

Eulgma ou absurdo a existência do Universo, com a ordem maravl• 
lhosa e harmoniosa de seus elementos e de mas flnaUdades. Poderá a Clênda 
positiva explicar o "como" mais ou menos próximo dos fenômenos. Mas de 
seus métodos experlmeutals, por longe que progridam e levem a deUadeza 

(267) Ofr. U. VIOLINO, Il sfnnttfca.to dell'Assoluto neU'E•fstenuJ e nell4 
Conoscenza. uma.na, nas Acta III Congre,ssua Thom1stlcl lntern. - aept. 
11160, MarletU, Torlno, 1961, pp. 266-270. 
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de seu processos, Cranseendem eaenclal e necessAriamente as "orlceiiS" e os 
''porquês", fora que estão da ordem experimental sensivel, 

Enigma ou absurdo a elllstiucla do homem, com seu drama de males 
e de dores, de lutas e de morte, sem flnaUdade, sem razão de ser nem 
íljííülc:aÇio, 

O homem depende de Deus. 
Tentaram aJauns "Ubertar-se" desta dependência e substituir-se a Deus. 

Desta antropolatrla pôs Kant a pedra fundamental, quando fêz da vontade 
humana a lei de si mesma com autonomia absoluta na sua atividade, com a 
total lndependincla da pessoa: toda obediência a um poder distinto do homem 
6 lodlpa do homem. 

VIeram herdelr011 e continuadores de Kant, os antropõlatras: delcl· 
das, como· Nletzsche, que na sua fúria demente se gaba de ter "matado" a 
Deus (258); fenomenlstas e agnósticos (= Ignorantes, ignoramus et ignorabimus), 
como 011 Positivistas, que tentam desprezar e esquecer o problema de Deus. 
cujo culto 6 subsdtufdo pelo da Humanidade (2!19); absurdos e amorais, como 
01 Edstenclallstas ateus, que fazem ·da pessoa humana um Inicio absoluto 
sem causa nem Onalldade, com absoiuta Independência nas "opções". (2410) 

t. a doutrina da "lmanêncla", pela qual tudo no homem deve provir do 
mesmo homem: um Deus fora e acima do homem esmagaria o homem, tor· 
na-lo-la escravo, Impondo-lhe uma lei heterônoma, Impedindo a sua atividade 
e a possibilidade mesma do seu livre desenvolvimento. (261) 

(268) Põe nos lábios de Zaratustra : "O vosso Deus jorrou sangue 
sob o meu punhal . . .  Deus está morto; agora nós queremos que o Super
homem viva." (Cfr. Le gat savoir, L'tnsensé, pp. 104-105) . Pobre Super
homem I A Inteligência que tanto blasfemara apagou-se nas trevas da 
loucura : Nietzsche viveu sua. última década como desditoso alienado, viti
ma de seus remorsos e desesperos; éle que dissera, que para o homem ser 
verdadeiramente grande, verldico e criador, é mister que Deus "solt mort, 
solt tué, solt absent" <tbfd..) . - Sôbre o orgulho de Nletzsche e o seu 
ódio à divindade, cfr. L. FRA'NCA, A crise do mundo moderno, Rio 1941J 
péglnas 116-126. 

(269) "Porque obsUna.r-vos em procurar donde vlndes ·e para onde 
Ides, se há um criador. Inteligente, livre e bom ? . . . de tudo Isso nunca 
Saberels nada.; abandonai pois estas quimeriiS . . .  ; êstes problemas são uma 
doença : o melo de curar é nil.o penB!lr nêles." LrrrRf: (Converteu-se 
porém no 11m da vida.) 

(280) Numa. conferência privada, da qual saiu depois L'Existentü&
lfsme est un humantsme, SARTRE, supondo falsamente que Deus é admitido 
por simples postulado, afirmava : "Moi, je para d'un postulat contralre : 
je n'al pB.S besoln de Dleu et n'en o.l que falre. Je dls au départ : Dleu 
n'est pas, l'homme se sufflt. Au delà il n'y a rlen . . .  Dostolevsky avalt 
écrls : "SI Dleu n'exlstelt pas, tout seralt permls". C'est lã. le polnt de 
départ de l'exlstentlallsme . . .  , l'homme est llbre, il est llberté . . .  " (pp. 36-
38) , "c'est la llberté comme fondement de toutes les valeurs" (p. 82) . 
Cfr. supra., ns. 129 c 130. 

(261) "Mesmo que se pudesse demonstrar matemàtlcamente que 
Deus existe, nil.o quero que exista _porque me limitaria na minha gra.n
c!eza''. Carta de DnTRICH HEINRICit KERLER a MAX ScHELER. 

"Se houvesse um Deus, serlo. o homem aniquilado, como essência ética 
8 oomo pessoa". NICOLAU HARTMANN, Ethtk, p .. 179. 



O PBOBLDIA DE DB1JS 327 

f: o peeado da auto-suficiência, com o qual o lolmlgo da humauldllde 
cootiaua a aliciar os homeus. (262) f: a luta contra toda autoridade e11tema. 

A Reforma com seu "livre exame" abriu a primeira brec:ba. O Rado

oallsmo fêz da razio humana o critério supremo e único da 1'enlade -e do 

bem. O Defsmo negou a Providência e o sobreuatural. O Naturalismo e o 
Clédd5iiiU pm1dfbt& eueermram:se ou ftntJmeuo seusfvel. G bltlsmo upMI• 
sou Deus da vida social. A gangrena do UberaUsmo destmlu a vida reUgiiiiB 

do Indivíduo e, desflbrando os caracteres, tomou possivel a couqullta da 

socledode pelos e11cessos hodleruos do hedonismo egoúta e cruel. Alllsdm01 
hoje ao último estádio do esfôrço de negação: os Sem-Deus militantes, coisa 
Inédita nos anais da humanidade, não s6 professam o Atefsmo, mas promovem 
o Antitelsmo, ensinado tecnicamente em unlvenldades espedaUzadas, 

Deus pôsto fora da vida humana, Deus uqado, Deus combatido! E o 
resultado'l A crise atual uulversal, crise "bumaua", a mais espantosa que se 
conhece. Quando o pensameuto Ignora a Deus, a vida desconhece a sua Lei. 
Para logo desabam as colunas que sustentam a vida "humana"; o direito se 
torua fôrça bruta; a vida social, egofsmo e uunca está ela "mais perto de 
perder suas mais nobres prerrogativas do que quando se Ilude de poder reuegar 
ou esquecer Impunemente a eterna fonte da sua dignidade". (l63) 

Deus não tem sucedineos: moral leiga, moral autônoma, moral clentf
flca, humanitarismo, solidariedade, soclologfsmo, palavras sonoras mas vazias 
de eficácia. Impossível a obrigação estrita onde nlio há um Ser superior ao 
homem, como é Impossível uma regra de couduta e uma hierarquia de valores 
oude não há uma lntellgêucla que ordene e uma Vontade que Imponha um 
Plano supremo como Finalidade última. Sem esta Lei Etema, Impossível a 
Lei Natural, que é a sua promulgação uo homem. A atividade humaua fica 
eutregue às paixões e aos caprichos. Licito será tudo o que as pode satisfazer. 
Não é o que vemos'l O mal é julgado um bem; a virtude, uma lngeuuldade 
tôla; OtJ maiores excessos procuram justificativa nas aberrações de um Freud, 
de um Glde, de um Sartre, e pretendem os foros de direito e o amparo de 

"O nosso mundo entende depender somente do direito humano e 
quer chegar à emancipação e à. glorificação da pessoa humana." GAMBETTA, 
Dtscur.!o-Programa, 1871. 

"Queremos a Liberdade e a liberdade moderna é o govêrno do homem 
pelo homem." Le Temps, 1875. 

"Se Deus mesmo se levantasse diante da multidão em forma palpá
vel, o primeiro dever do homem seria de lhe recusar obediência." JAtiRis, 
na CAmara irancesa, 1895. 

"Há Incompatibilidade entre mim e Deus, porque sou um orgulhoso." 
RmiRE, Lettres à Claudel. 

"Rept>llmos qualquer moralidade proveniente de urna lnsplraçáo estra
nha à humanidade." LENIN, 1920. 

(262) "Erttts sicut dii, scientes bonum et malum." (Gen., III, 5) , 
1. é, se não vos sujeltardes a êste preceito positivo, sereis independentes 
como deuses, obedecendo únlcamente à vossa raziio, que vos dirá o que é 
bem e o que é mal. - J!: o orgulho do racionalismo. 

(263) Pio XII, Mensagem do Natal de 1942. - Triste con!lrmaçiio do 
Profeta : "Ptlrceberás e experimentarás quão triste e arnargoso é teres 
abandonado o Senhor teu Deus." <GEREMIAS, Il, 10) 



328 O l'BOBLI:MA J)Z :nt78 

leis bumaau. Jadl'ffduo, famOia, IIOdedade: tudo M desqreca. (264) f. a 

IUIIII'qDia ( falta de prlucfplo) moral depois da IIDill'qUia IDielectual, coJUeo 
qUfuda ela uega�ão do Primeiro Prluclplo, De01. 

Mu u IDteUgfuclu meaos mperftdals seatem a falta do graude 
Auseatê; alo poucói 116iiiell8 de estado lmplaiMI Mil au•Oip: para me se volta 
a eUte latelectual. Mais do que auuca em aossos dias, o problema de Deus 
6 a eacruzllbada ceatral aoade vão dar todas u veredas do pemameato: a 

ale coaduzem aio stS a metaffslca e a moral, mu tamWm as questões relativas 
ao valor do coahedmeato humDo. A reaçio coatra a coacepçio lmaaeatlsta 
e subjetiva da lateUgêada, a Aasla de atiaglr a reaUdade, orleata IDevltà
•elmeate o espfrlto aa direção de Deus, trausceadeate e pessoal. 

O problema de Deus 6 o tema ceatral de toda filosofia reaJbta. 
Problema profuadameate bumaao. Deua 6 nlgldo pela razíio, ao coa· 

lemplar a e:dltincla, u atividades e u leis do macrocosmos. A estas e:dgêadu 
radouall, objetivas e deatfftcaa, respoadem ao mlcrocosmos, que 6 o ser 
bumano, veemeates asplra�6es luteraas, lusofrldos. desejos e Anllas de verdade, 
de vida, de perfelçio e de feUddade completa e sem fim, que sõmeote em 
Deus podem adiar o seu de�CBD�o. 

Problema súlo, cujo estudo requer a sinceridade da voatade bem dia
posta, requer a calma du pahiiel subjugadu, requer a purificação da late· 
U�acla livre de precoaceltos. Sinceridade da voulade, que ame a verdade e o 
bem; palx6es subjupdas, que Dio dlltralam a atenção coatiauada aem recuem 
dlaate das conseqUiadas pr6dc:u; purificação da luteUgenc:la, que dehe brllbu 
a luz da evldêada e a fôrça dos argumeat01 (a, 134). 

Deve Deus ser procurado com a coasclêacla de um dever: o primeiro 
e o múlmo dever. Há quem teme perder a Deus e há quem teme achá·IO. 
Quem teme perdê·IO, substitua a fraqueza de seus coaheclmentos superflc:lall 
e a lacoDSdacla de seadmeatOJ vacilantes pela fôrça e evldêada de argu
mento! sólidos; quem teme ac:'b6·10, penuada·se de que Deus aa IDteUgbda 
e ao coraçlo 6 paz aa COIIIClêada, fôrça au advenldades, camiDho aa vida 
para • perfeita feUddade. 
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CAPiTULO PRIMEIRO 

A DEMONSTRABILIDADE DA EXIST.eNCIA DE DEUS 

191. Ao problema de Deus foram dadas todas as respostas 
possiveis : Deus foi negado, rol ignora-do e foi afirmado. Entre 
os que afirmam, uns debiUtam o vigor da nossa lnteUgência a 
tal ponto, que lhe negam o poder de chegar à existência de 
Deus com uma verdadeira certeza racional; recorrem, por isso, 

a substitutos vários, fora da ordem estritamente intelectual. 

Outros, caindo no exagêro oposto, concedem demais à nossa 
inteligência e apontam caminhos para Deus imposslveis ao 

homem nesta vi-da mortal. Contra uns e outros, a classe dos 

Modera-dos, de muitíssimo a mais numerosa, reconhece à nossa 
inteligência seu j usto valor : pode ela chego.r a Deus com cer
teza racional, mas o único processo agora legitimo e eficaz 
é o caminho dos fatos, subindo dos seres existentes, reconhe
cidos como efeitos, para a sua Causa última. É o caminho 
seguido sempre e espontâneamente pela Humanidade, num 
admirável consenso universal, e que a filosofia perene expõe 

cientificamente. 

POSIÇOES MODERNAS ACtRCA DO PROBLEMA DE DEUS . 

Posição N e g a t i v a : 

A) Deus não existe : MATERIALISMO; 
B> Deus não é conhecive� : AGNOSTICISMo : 

a .  - nem quanto à sua existência, nem quanto à. sua 
esséncta : AGNOSTICISMO p U r O : 

1 .  0 FENOMENISMO, 
2 .  O PosiTIVISMo,· 

b .  - quanto à sua esséncia : AGNOSTICISMO d o g m á -

t t c o .  

Posiç4o A f t r m a t i v a : Deus existe e é conhecivel 

A) Somente por processos antt-tntelectualistas : 
1 . 0 FIDEISMO E TRADICIONALISMO, 
2 . 0 CRITICISMO KANTIANO, 
3 .  0 SENTIMENTALISMO E O PRAGMATISMO RELI

GIOSO, 
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4 .  A INTtJIÇ.lO BERGSONJANA DOS MfsTICOS. 
5 .  0 MODERNISMO E A DOUTRINA IMANENTISTA . 

B) Por proceBBO intelectual 

a. - impossível às fôrças naturais da razão humana : 
1 O ONTOT ooxpyn • por tntulcão, 
2 .  0 APRIORISMO : 

a> por conhecimento Imediato, 
b) por demonstração "a slmultaneo"; 

b. - possivel, legitimo e eficaz : 
A FILOSOFIA PERENE E TRADICIONAL : por demons

tração "a posterlort" . 

Após breve refutaçâo dos principais slstemaJ;; modernos 
que negam ou ignoram a Deus e dos processos ineficazes de Lhe 
provar a existência, estabeleceremos a legitimidade dos argu
mentos "a posteriori" e tomaremos consciência expUclta e 
reflexa do valor absoluto e universal do principio de causali
dade, fulcro dos argumentos que permanece intacto e firme 
mesmo depois das últimas teorias cientificas. 

ARTIGO PRIMEIRO 

A NEGAÇAO E A IGNORANCIA DA EXIST�NCIA DE DEUS 

I .  - O Materialismo. 

192 . Prlncfplos fundamentais : 

1 - SOmente o sensivel é real: sO existe matéria com 
suas fOrças. 

2 - A matéria existe por si mesma, por virtude própria:  
nâo produzida, infinita e eterna. Donde nenhuma necessidade 
cJ.e uma causa eficiente fora do universo senslvel. 

3 - Matéria e fOrça tudo explicam : 
a) Os agentes naturais e as fOrças fisicas se transfor

mam umas nas outras. Donde suas diferenças sA.o puramente 
acidentais. 

b) A vida é produto das fOrças f1sico-qu1micas da ma
téria bruta; também o conhecimento e a sensação. 

c) O próprio pensamento é movimento transformado, 
uma secreçA.o do cérebro, como a b1lls do flgado ; nêle não há 
nenhuma manifestação supra-senstvel, mas puro processo 
químico. Donde a intellgência não difere essencialmente dos 
sentidos, nem por conseguinte o homem do bruto. 
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4 - Da massa primitiva dos átomos, por processo evo
lutivo provieram todos os seres. Reconstitui-se a história do 

Universo descendo a escala dos seres desde o homem até 

ao átomo. 
6 EBta e•:elll9i8 &e deu LataJmente, peJo JOgo das fOrças 

tfsico-qufmicas, sem nenhuma tendência teleológlca, 1. é, sem 

finalidade alguma. 

193 . Tal foi, no seu conj unto essencial, o monismo mate

rialista antigo de DEMÓCRITO, LEUCIPO, EPICURO . . . , sistema velhO 
de 2400 anos e já então refutado por Anaxé.goras, Plata.o e 
Aristóteles. 

Tal se conservou ainda até os fins do séc. XIX, reves
tido apenas de umas quantas etiquetas cientificas para insi
nuar que estava representando os últimos achados da Ciência 

progredida. (265) 

Professaram o materialismo : HoBBES ( 1588-1679) ;  os 
Enciclopedistas: HELVÉTIUS ( 1715-1771) , J. DE LA MÉTTRIE 

( 1 709-1751) , D'HOLBACH (1723-1789) , CABANIS ( 1757-1808) , 

BROUSSAIS (1772-1838) ; no séc. XIX : BÜCHNER ( 1824-1898 ) ,  

CARLOS VOGT (1817-1895) ,  MoLESCHOTT ( 1822-1893) ,  HUXLEY 

( 1825-1895) , E. HAECKEL (1834-1919) ,  LE DANTEC (1869-1917) , 

MANTEGAZZA (1831·1910) .  

O maior corifeu do materialismo, o que teve maior ousadla 
e convencimento e exerceu Influência mais nefasta na mocidade 
nos fins do século XIX, foi ERNESTO HAECKEL, principalmente com a 
sua obra Os Enigmas do Universo . (266) 

(26l'i) Leiam Le NaturaUsme devant la Scfence <Parfll, 1911) , onde 
AIITONIN EYMJEU demonstra. o antagonismo constante exlatente entre as 
conclusCíes da Ciência e cada aflrmaçAo do materialismo. Terl.o ocas!Ao de 
constatar a que ousadias lnverosslmels pode levar a parcialidade, o precon
ceito e o ódio confessado à Idéia de Deus, 

(266) Dêate livro, que alcançou mais de 200 edições em alemio e 
traduçCíes em toda a Europa, dJBse o Insuspeito PAt!LSEN : "Eu 11 êste livro 
com a maior vergonha, e corei pensando a que grau de aviltamento descera 
o nlvel fUosoflco do nosso pafs. l!: uma vergonha que semelhante livro se 
tenha escrito, impresso, vendido e tenha chegado a se fazer ler e admirar." 
tPhllosophta mtllt4ns, p. 188) . 

Depois de evidenciar o caráter antl-clentffico da famosa let da subs
t4ncla <= um espaço infinito, ocupado por uma matéria inflnlta e indes
trutfvel dotada de energia constante e também lnflnlta) , de que tanto se 
gloriava HaeCkel, verdadeira panacéia usada como sucedâneo de Deus, 
88Sim de11creve A. EYMIRtJ (obra clt., p. lOU os processos do seu autor : 
"Nous n•avons dlt qu'une bien falble part eles innombrables non-sens qu'U 
falt absorber • ses lecteW"ll. n prend, de cl, de là, des falts, les vrats 
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Nunca a elite Intelectual. e os verdadeiros sábios· fizeram seu 
êste conjunto de afirmações desmentidas pela experiência . Hoje, é 
somente por vulgarizadores ou professores sem consciência profis
Sional que é venerado como lidimo representante da ciência E. HAE
CKEL, marcado repetidamente pelo ferrete ignominioso de 'falsário" r 

Falando à imaginação, escan1oteando os problemas e as di
ficuldades embaraçosas,· apresentando soluções simplistas, tudo "em 
nome da Ciência", compreende-se que tal materialismo pudesse en
contrar a simpatia da mocidade ingênua e ainda em jejum cienti
fico, dando-lhe a llusória satisfação de estar explicando o universo 
e mals ainda legitimando-lhe os excessos das paixões nascentes . 

194 . Critica. 

A l"efutac;ão foi ou será feita nos lugares apropriados : 
1 )  Além d a  matéria, existe o espírito (ns. 146-158) ; 
2) a matéria não é um ser absolutamente necessário, 

que exista por si mesmo, em virtude da própria essência e 
independentemente de qualquer outro ser (n. 289) ; 

3) por isso, mesmo que fOsse eterna, ainda exigiria uma 
causa, e uma causa criadora (ns. 315-317) ; 

4) a matéria com suas fOrças flsico-quimicas não expli
ca. de per si a origem da vida (n. 144 e ns. 320-326) ; menos 
ainda a do pensamento (ns. 149-152, 158) ; 

5) a evolução é inapta para resolver problemas de 
origem (n. 311) ; 

6) sem finalidade e por puro acaso é inexplicável o 
Cosmos (ns. 300-306, 309) ; 

7) uma evolução determinadamente ordenada, dado que 
exista, é contingente e por conseguinte requer uma causa 
(n. 311, 3.0) . 

Como se vê, do materialismo nada fica de pé. Intelec
tualmente, é o mais infantil e o mais contraditório dos siste
mas ; moralmente, é o mais parcial e fanático, o mais baixo e 
o mais f·unesto : substituindo o infinito pelo mais ínfimo dos 
seres·, suprime a esperança de uma vida futura melhor e, nesta 
vida, cancela do livro dos valores a religião, a moral, a filosofia 

a.vec Ies fa.ux. il y mêle des a.phorlsmes sclentlfiques au petlt bonheur, 11 
saupoUd1·e Ie mélange avec du latln, surtout a.vec du grec ; n brasse le tout 
avec une déslnvolture stupéfln.nte, une absf'.nce de logique lnexprlmable ; 
ct 1� sert les conclustons les plus lno.ttendues à la dlable, toutes chaudes 
de ha.lne, épicêes des plus grossleres lnjures; et le tour est joué, - au 
molns pour ceux qui ont bon estomac." 

(26'1) crr . .  supra, nota 215. 
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e o direito, rebaixa as aspirações do individuo para o prazér e 
o interêsse material e leva a sociedade que o aceita para a deêa
dêhcia e a 'barbárie, como o atesta a história. 

Desmentido pelos fatos, na.o é uma concluslo cientlflca, 
mas um "credo" a prtort, forjado pelo ódio anti-religioso e antl
crlsta.o, que lrrompe com furor nas obras de quase todos os seus 
corlfeus. li: um credo absurdo, desolador, aviltante e malfazejo. 
(Cfr. EYMIEU, obra ctt., pp. 186-355.) 

Do materialismo diz o escritor ARTUR GRAF, que é "a maior 
vergonha do século passado e a sua maior calamidade . Nós agora 
não podemos entender como uma tã.o grosseira (268) e incoerente 
doutrina, que revela em cada uma de suas partes uma espantosa 
insuficiência mental e a absoluta incapacidade para propor sequer 
os problemas que presume resolver, pudesse usurpar o titulo de fi
losofia e difundir-se como uma epidemia" . (Per una fede, Mllano, 
1906, p .  15) 

1 1 . - O Agnosticismo. 

195 . Agnost1clsmo (do grego : "alfa" privativo, e " gnosco" 
conheço) , foi o nome indic!lldo pelo filósofo inglês HuxLEY 

(1825-1895) para designar a doutrina que nega total ou par
cialmente à inteligência humana a capacidade de conhecer as 
coisas imateriais e, de um modo especial, Deus e as coisas 
divinas. 

Distingue-se o Agnosticismo 
puro: a inteligência humana nada pode conhecer com 

certeza acêrca de Deus, nem se existe nem se na.o existe ; o 
Absoluto é para nós completamente incognoscivel. - Ass,J.m, 
principalmente o Fenomenismo e o Posittvtsmo. 

dogmático : admite a existência de Deus, na.o porém por 
argumentos racionais, mas por motivos alógicos, afetivos e sub
jetivos, de modo que nada podemos saber acêrca da sua natu
reza. - Assim SPENCER. Dêste agnosticismo dogmático ficaram 
infeccionados os vários sistemas modernos anti-intelectuallstas. 

Embora teoricamente mais modestos que os materialistas, pois 
não negam formalmente a existência de um mundo supra-sensivel, 
contudo, excluindo o supra-sensível do dominio da ciência, da his
tória e da vida, na prática a maior parte dos Agnósticos, principal
mente os Positivistas, se comportam como se nada existisse fora da 
matéria .  

(268) J!: o eplteto que lhe dá também s .  ToMAs ; "quast grosstores 
�stentes" <Summa Theol. I, q. 44, a. 2) • 
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A. O F e n o m e n i s m o. 

196 . O Fenomenismo emplrico, preparado pelo Nomlnallsmo, 

pel" :Sacon, 'Rohhes e Berkeley. foi reduzido a sistema pelo fUó
sofo escocês DAVID HUIIIE (1711-1776) : 

1 - As nossas idéias não passam de imagens comuns; sio 
"totalizações" de objetos singulares semelhantes reunidos sob a eti
quêta de um nome comum, e não representações de uma natureza 
objetiva universal . (Cfr . o que foi dito na exposição do nominalismo, 
empirismo e associaclonlsmo, n.0 59) 

2 - Por isso todos os nossos conhecimentos estão encerrados 
na ordem experimental sensfvel e são regidos pelas leis da associação. 

3 - Com estas percepções nada conhecemos da realidade ob
jetiva externa como é em si, mas atingimos apenas fenômenos, i. é, 
o.s aparências ou modificações subjetivas produzidas em nós. 

4 - Os Juizos não passam de associação ou justaposição de 
idéias (Imagens) sem verdadeira necessidade e universalldade . 

5 - O principio de causalldade, em especial, exprime sõmente 
sucessão constante entre dois fenômenos, e não Influxo real de um 
no outro. 

Os sentidos não podem perceber nenhum nexo de dependên
cia, mas sômente sucessão . Por isso, ·a idéia de causa, enquanto 
signl.flca influxo real e nexo de dependência, não tem objetividade, 
mas é uma simples suposição subjetiva, sugerida pelo hábito de ver 
e de associar dois fenômenos que se sucedem constantemente . Apll
car esta suposição à realidade objetiva, seria passar Uegltimamente 
de uma associação de ordem psicológica entre duas percepções su
cessivas para uma conexão de dependência entre duas realidades: o 
que seria uma tlusão. Donde, a noção de causa (e por conseguinte, 
também o principio de causalidade) enquanto inclui, além da sucessão 
cons�ante, uma produção, um Influxo, uma dependência, é uma pura 
criação artificiosa e subjetiva, sem valor no domlnlo da realidade, 
onde só existem fatos sucessivos sem llgação ou influxo entre si . 

6 - Com um tal principio, é tmposslvel a metaflsica : nada 
podemos deduzir acêrca da existência ou da natureza dos seres e 
de uma Causa Primeira . 

7 - Sendo-nos impossfvel demonstrar cientificamente a exis
tência de um Deus pessoal e distinto do universo, nenhuma rellgião 
pode justificar-se especulatlvamente. Não se pode contudo negar a 
utUldade da rellgião natural na vida individual e social, como fonte 
de consolações, de auxülos mútuos e de laço social . 

197 . Critica. 

a) 1: falso que as nossas idéias sejam imagens senslvels 

(n. 64) . 
b) Jt falso que as nossas idéias nada contenham além 

dos dados senslveis (n. 61) ; que nAo sejam universais (n. 60) .  
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c) li: falso que os julzos sejam simples assoclaçOes por 
justaposição de duas Imagens (ns. 62-63 ) .  

à )  Jt falso que os primeiros prlnclpios nlio tenham uni
versalidade, necessidade e objetividade (ns. 102-104) . 

e) Jt xmso que a causallclacle se eleva teclazh a uma meta 
sucessão de fenômenos sem Influxo real de um no outro: êste 
Influxo é percebido pela intellgêncla na experiência interna e 

externa (n. 236) . 

f) O principio de causalidade é imediatamente evidente, 
analltico, objetivo, universal e por isso aplicável também à de
monstração da Causa Primeira (ns. 239-247) .  

g )  O próprio Hume, contrariando o ceticismo do seu sis

tema, admitiu a certeza dos argumentos baseados no prlnclplo 
de causalidade (269 ) . 

B. - O P o s i t i v i s m o. 

198 . O Agnosticismo tomou na França a sua forma radical 
com AuGUSTO CoMTE (1798-1857) , fundador do Positivismo. 

Aderiram ao Positivismo, pelo menos nas suas Unhas 

gerais, na França : LITTRÉ (1801-1881 ) ,  TAINE (1828-1893) ,  

LAFITTE (1823-1903) ;  na Inglaterra: STUART MILL ( 1806-1873) , 
ALEX. BAIN ( 1818-1903) ,  G. H. LEWES ( 1817-1878) , HERBERT 

SPENCER (1820-1903) ;  na Alemanha: DUHRING e LAAS ( 1837-1885) ; 
na Itâlia: SICILIANI, DE DoMINICIS, ANGIULLI, ARDIGÕ, C. LOM

DROSO, FERRI, MORSELLI ; no Brasil : BENJAMIN CONSTANT, MIGUEL 

LEMOS, R. TEIXEIRA MENDES . . . 

Atualmente, o Neo-Postttvtsmo dos Círculos de Viena e 
de Berllm e da Escola de Chicago, de que trataremos infra 

(n. 249 ) . 

1 - Afirma Comte que a evolução intelectual da humanidade 
passou por três fases sucessivas (Lei dos trés estados) : teológica, 
metafisica e positiva . o fracasso do periodo teológtco <== explicação 
dos fenômenos naturais por meio de divindades sobrenaturais e ca-

(269) No Inicio da sua História natural da Berfgido, admite a cer
teza da prova da existência de Deus, como Inteligência organizadora do 
Universo. - Cfr. tam�m Dialogues sur la Beligton Naturelle, 2.• parte, 
em CEuvres phUosophtqnes, I, 201, onde afirma como "verdade fundamen
tal", "lncontcstê.vel", a existência de Deus, "Causa. original do universo." -
Discutem os autores sôbre o significado desta aUtude religiosa de Hwne, de 
s1 t1.o contrá.rla ao seu sistema. :11: a razio do homem, fugida da. prlsAo 
&ensfvel, que vem proclamar seus direitos e suas evldênc1as contra o flló
aofo slstematizador. 
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prlchosas) e do período metaffsico <= explicação dos fenômenos por 
melo de entidades ocultas, abstratas, inerentes nos corpos, mas que 
se furtam à verificação experimental) desenganou os homens, fê
los desesperar de conhecer o porquê das coisas e os conduziu ao 
pedodo posi�ft�s1 eiR liU8 191 puhsHtnlda a Investigação das causas 
intimas dos fenômenos, bem como da origem e do destino dos seres, 
pela observação dos fatos e de suas leis, 1. é, das relações invariáveis 
de sucessão e semelhança. :l!:ste estado é o único definittvo e cien
tf!ico . 

2 - Como Hume, reduz Comte a idéia a uma imagem confuso., 
o juizo a uma união empirica de fatos, a causa a uma simples 
sucessão constante, para em seguida negar a distinção essencial en
tre a intellgência e os sentidos (e por conseguinte entre o homem 
e o bruto) . 

3 - Não tendo o homem outros meios e faculdades de conhe
cer senão os sentidos, o conhecimento natural não pode ultrapassar 
os Umites do sensivel, dos fenômenos e suas leis . 

4 - Só é certo o que é experimentalmente verlflcado e com
provado : eis o principio fundamental da ciência . 

5 - Além dos fenômenos existe o Absoluto, eterno e infinito ? 
Não sabemos, pois é impossivel a verlflcação experimental da sua 
existência. Se existe, é um Incognoscivel, oceano Imenso "para o 
qual não temos nem barcos nem velas" . (270) 

6 - Por isso, origens, causas, flnalldades, são problemas que 
não podemos resolver : ignoramus et ignorabimus . E a metafisica 
que pretente fazer dêles o seu objeto, é llusórla e impossível; ela sal 
do dominlo da ciência para embrenhar-se em abstrações, em hipó
teses Imaginárias inveriflcávels . 

7 - Donde a verdadeira ciência deve restringir seus esforços 
ao estudo dos fenômenos e das suas leis, 1. é, do como, sem se 
preocupar com o porque . 

199 . Critfea. 

a) Não é necessário para o nosso intento dar uma refu
tação cabal da famosa " Lei dos três estados", fazendo ver que 
é uma prevenção arbitrária, baseada em falsas noções da meta
fisica e da teologia, e não uma lei necessária nem mesmo um 
fato histórico. (271) Notamos apenas que, em vez de três fases 

(270) Cfr. LtTTRt, Auguste Comte et la PhUosophte posltive, p. 519, 
onde acrescenta : "maJs dont la claire vlslon est aussl salutalre que forrnl
dable". Clara vlsi\o de um Incognosclvel r 

(271 > Dela diz MEYERSON, autoridade em filosofia das ciências : "Le 
moins, assurément., que l'on puisse en dlre, c'est qu'clle constitue une for
mule purement aprlortque. Son auteur à aucun moment n'a montré com
ment 1! l'avalt tlrée de l'hl.stolre des sclences nl même tenté de la confirmer 
par les données réelles de cet.te hlstolre, et 11 sufflt du coup-d'oell le plus 
sommnlre sur cette évolutlon, pour l'lnflrmer à chaque pas." <Du chemtne-
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sucessivas a se excluirem mutuamente, êstes três estados cons
tituem três exigências fundamentais da raza.o humana, distintas 
mas unidas numa sintese harmoniosa. Constatando os fenO
menos e suas leis de coexistência e sucessa.o (conhecimento 
Positivo. suJeito ao progresso dos meios técnicos de pesquisa) , 
a raza.o amadurecida é levada inevitàvelmente a indagar também 
os "porqués", que se prendem a questões acêrca da natureza 
mesma da realldade, das suas origens e dos seus destinos 
(conhecimento metaffsico) ,  até chegar ao último porqué, à 
Origem e Causa Primeira (conhecimento teológico) . Três ordens 
de pesquisas que se completam e que encontramos simultânea
mente na história dos individuos, dos gênios antigos e modernos, 
e da humanidade. 

Nem é verdade que o estado positivo, com exclusão do 
metafísico e do teológico, sej a o definitivo e o mais perfeito, 
pois só pode oferecer uma visâo parcial da realldade e uma 
expllcação insuficiente, que deixam insatisfeitas as exigências 
da raz!ío. Eis porque, hoje em dia, após o triunfo efêmero da 
mentalldade positivista e do cientismo, os maiores sábios e os 
grandes filósofos estão voltando ao espiritualismo e à metafisica. 

b) Fêz suas o Positivismo as falsidades do Fenomenismo 
acêrca das idéias, dos juizos, da noção de causa (n. 197) . 

c) É falso que a nossa inteligência não sej a uma facul
dade essencialmente diversa dos sentidos, que no conhecimento 
do seu objeto penetra mais profundamente do que os sentidos, 
até alcançar as essências e as razões de ser (ns. 61-64 e 149) . 
E portanto, é falso que o dominlo da metafisica (= além da 
física) seja constltuldo por puras hipóteses imaginá.rlas. A êste 
dom1nio pode o positivista querer permanecer alheio (sem de 
resto o conseguir) ; nem por isso deixa de ser dominlo da reali
dade, onde é possivel uma certeza até maior que a da física 
(ns. 15 e 16) . 

d) Quanto ao P r t n c t p i o f u n à a m e  n t a l  do Posi
tivismo: "Só é certo (ou existe) o que é experimentalmente 
verificado e comprovado", é uma afirmação arbitrária e contra
ditória, e é a destruição de toda ciência, mesmo a experimental. 
- Com etetto.· 

ment de la pensée, Paris, 1931, p. 638. Cit. em E. GJsQuliu:, Deus Dominus, 
Beaucheane, 1960, Vol. I, p. 38) - Cfr. LEoNEL FRANCA, O Problema de Deus, 
19&3, pp. 'l6-105 : ótima refutação da LeC dos tr�s estados. 
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1 )  É um principio arbitrário, admitido sem discussão nem 
evidência; antes, é contrário a toda a evidência da nossa consci
ência, que nos atesta infalivelmente o conhecimento de objetos não 
sensíveis (n.0 149) . Reconhecem-no os próprios posltlvlBtas . Uma 
amostra : "A filosofia positivista, escreve WIROUBOFF, admite que 
só o que é real ( materiãl) pôde ser verdac:teho. A reidld:ade é 
portanto 9 sua concepção llmlte e recusa ststemàtiêamente ultra
passá-la . . . Logicamente, é bem possfvel ir mais além; a teologia e 
a metafísica mostram-nos que pode ai haver multo que descobrir; 
mas a. filosofia. positivista abre mão de tudo lsso e não o quer re
conhecer. Confessamos que êste modo de proceder é arbitrário. &te 
principio deve ser admitido sem dtscusst%o e sem malB prova do que 
a impossibllldade manifesta em que estamos de passar mais além 
(experimentalmente) .  E não nos venham dizer que acima das leis 
da matéria ainda há. outras energias, ou que a ciência (experimen
tal) não pode explicar tudo, porque nós não queremos saber de tais 
energias, se porventura elas existem, não queremos expllcar o que 
a ciência (experimental) não pode nem poderá jamais explicar" . 
(272) 

2) Ntlo se pode afirmar sem contradição : 
- A afirmação : "não é certo (ou não existe) senão o sen

sível experimentalmente verlflcável em si mesmo" não é uma. colBa 
sensível que se possa verificar experimentalmente . Logo admitir 
esta afirmação, é admitir algo de não verificável experimentalmente. 
Mas admitir algo de não verificável experimentalmente, é negar o 
principio . Logo afirmar o principio positivista, é negá-lo : o que é 
contraditório . 

- É uma posição contraditória admitir um fato, um dado em
pírico, e negar os princípios implicados no fato e que lhe dão a razão 
suficiente da sua existência : equivale a afirmar que o fato existe 
e não existe . Ora a posição positivista, afirmando exclusivamente o 
fato empirlco, nega implicitamente os princípios implicados neste 
fato e que lhe dão a razão suficiente da sua existência {por ex., 
o influxo real da causa que o produziu) . Logo é uma posição em 
si-mesma contraditória . (273) 

É uma afirmação feita, não em nome da ciência física ex
perimental (e por isso, o físico positlvlBta exorbita do seu campo) , 
mas em consequência de uma posição filosófica e metafisica pressu
posta : o fenomenismo empirico de D .  HUME, unido ao subjetivismo 
kantiano, que nega o poder da inteligência para conhecer a reall
dade em si e o valor ontológico dos princípios universais da razão . 
Logo, sob o ponto de vista da ciência experimental (o único admi-

(272> Cfr. Philosophte postttve, set. de 1897, p. 169. Clt. pelo Cônego 
M. GOMES J.,RDIM, A Existência de Deus, Funchal-Madelra, 1934, p, 84. 

(273) Cfr. SELVAGOI S. J., lntroduztone al postttvtsmo logtco, na Ctvtl
tà Cattolica, 1961, Vol. li, p. 838. 
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tido pelo positivismo) ,  esta afirmação é uma pura petição de prtn
cfpto . (274) 

3) É a destruição de toda cfêncta, mesmo a experimental :  

Sem sair do sensível é impossível qualquer ciência : 
3 Mpfqtistca pnfg t,pm um objptn não ptfnghcel pelo& spn-

tidos; 
- a Matemática, pols parte de definições essenciais, construi

das pela lnteligêncla, das quais, por melo de prlncipios analiticos 
e não empiricos, deduz as propriedades nelas contidas; 

- a Ciêncta experimental, pols é o conhecimento certo e le

gitimo de leis constantes, gerais e necessárias . Esta constância, 
necessidade e generalidade das leis é a conclusão do raciocínio 
indutivo, não a sua premissa; é o ponto final desta ciência, não o 
seu pressuposto . Afirmar esta constância . . . sem indução, é ilegí
timo . Induzir sem a ajuda de princípios universais, absolutos, ana
líticos e supra-sensivels, é impossivel (n.0 99) . Logo, ficando no 
sensível, é impossivel induzir, chegar a leis constantes, chegar à 
ciência . 

"Savoir pour prévoir afln de pourvoir", "Sclence, d'oil pré
voyance, d'oil action", repete Comte. Mas como prever e prover, se 
o que vi não passa de experiências sôbre fatos particulares ? A ex
periência fornece apenas um número determinado de fatos concretos 
particulares, diz apenas o que foi; a lei é abstrata e universal, diz 
o que deve ser também no futuro . Donde, generalizar estas experiên
cias e formular uma lei, l. é, do passado induzir o futuro e afir
mar que será como o passado, é ilegitlmo sem a luz de conceitos e 
princípios absolutos e universais, que transcendem o sensível e pe
netram até as essências e suas propriedades necessárias, existentes 
sempre mesmo nos casos não observados . 

A possibilidade permanente da observação e da medida dos 
fenômenos, mesmo considerados sõmente nas suas sucessões e va
riações, pressupõe necessàrlamente o uso de conceitos puramente 
inteltgtvets, como, por ex., os conceitos de relações fislcas ou ma
temáticas . Assim, "para averiguar a igualdade de duas correntes 
elétricas, a observação nos dará unicamente leituras de indlces, mas 
é a inteligência que entende e enuncia a relação de igualdade en
tre elas ; o mesmo se diga da relação de causalidade : a observação 
nos dá uma concomitância ou sucessão de fenômenos, e a inteli
gência (não somente do fllósofo, mas também do fisico) descobre, 

(2'14) LUDWIG VITTGENSTEIN, no seu T1·atactus logtco-philosophicus 
(Londres, 1922) , julgava poder salvar o empirismo puro professado pelo 

neo-positil'ismo e justificar a ellmlnação ela metafísica, recluzlnclo a lógica 
r. proposições puramente formais e tautológicas <lógica slmbóllca, logís
tica) e a filosofia a pura sintaxe da linguagem, sem conteúdo nem signlfl
caclo objetivo. Mas I. R. VEINBERO (An examination o/ logfcal poritlvtsm. 
1936) , apesa1· ele positivista, fêz ver as petlç6es ele princípio, as contradições, 
o sollpsismo llngulstico . . .  oonticlos no Tl'�ctatus. Cfr. SELVAGGI, tbttl. 
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intus-legtt, e enuncia a relação de causa . De resto, a fisica toda é 
obra de intellgência e não de simples observação empfrlca . . . " (275) 

De fato, para interpretar os dados da observação, induzir leis 
gerais, formular teorias e constituir a ciência, são evidentemente 
necessarws pt17ttf7JftiS Uldoetsab, YáUãea aMII:ÂOl' e independente
mente da observação cientfflca, como os prlncfplos de contradição, 
de razão suficiente, de causalldade, de finalidade . . . :S: necessário 
admitir o valor do método clentfflco, o valor do racfocfnfo indutivo 
e dedutivo, como fonte de conhecimentos objetivos, certos e novos. 
De primeira importância são ainda na fisica moderna - experimen
tal sim, mas também teórica - os raclocfnlos matemáticos, mesmo 
para extender a ciência com novas descobertas : asslm os cálculos 
que conduziram à descoberta de Netuno e Plutão, os raclocfnlos com 
que DE BaooLIE preconizou a difração dos eletrônios e mU outros dis
seminados em todos os capftulos das ciências. Raciocfnios válidos 
e realistas, Já antes da confirmação experimental dos telescópios 
ou microscópios . - Ora, êstes principios, êstes valores, êstes racio
cfnlos não são evidentemente de ordem sensivel nem em si-mesmos 
verlflcáveis experimentalmente, mas de ordem intelectual e metaff
slca. - Forçoso é reconhecer a intellgência como fonte de conhe
cimentos, não tautológicos e subjetivos, mas objetivos, certos e ver
dadeiramente extensivos das ciências . Partindo dos dados da 
experiência, penetra a inteligência até as essências das coisas, até 
as razões de ser, descobrindo os nexos necessários e as leis universais. 
- Logo a ciência experimental é imppssivel, sem uma base lógica 
e metafisica que transcende a ordem sensivel . 

(275) F. SEI.VAGOI, Distinztone e Complementarità tra fisica e filo

sofia, na C!vtltd. Cattolica, 1949, Vol. III, p. 146. 
Para uma refutaçli.o do positivismo do ponto de vista da mesma 

cU!ncia, cfr. L. F.All'lAPPD, Il problema àt Dto e la scienza moderna, no IZ 

problema àt Dto, Roma, 1949 ; M. PLANCK, La Conoscenze àel mondo ttslco, 
trad. ltal., Tortno, 1949; ZBNO BVCHER O. S. B., Dte lnnewelt der Atome, 
Verlag Josef Stocker, Luzem, 1940. - Para uma breve refutação geral, cfr. 
FORT1J'IIIA, Lopfc4, Nova Friburgo, 1947, pp. 400-412. 

Falando do novo método da ciência, pela apllcação das matemáti
cas superiore11 atuais, elevadas ao plano de pura racionalidade, diz L. FAIII
TAPPJil:. professor de alta matemática no. Universidade de Roma : "Isso 
significa que na descoberta. da verdade o peso maior o adquire a tnte
Jigêncla, que fabricou êstes instrumentos necessários (= as novas teorias 
matemáticas) , sem os quais nem sequer poderíamos conceber os fatos. 
Portanto, o ponto de vista do velho positivismo está ma.ls que superado . . .  

A clêncln moderna é feita primeiro pela tntellgência. . . e as descobertas 
mais maravilhosas da flslca, ao menos nestes últimos 60 anos, foram todas 
feitas pelo cálculo matemático, usando ê.�tes esquemas lógico-matemáti
cos, que nos fizeram ver com os olhos da Inteligência, antes do que com 
os olhos senslvets, as realtdades que podiam existir e que, ao depois, foram 
verificadas pela experiência." Ofr. art. Metodologle e tunztone àella Ma
temáttce nello svtluppo generale àella scttnze, em V4lore e Metodo àella 
sctenza (n. cura dl F. Selvaggt) ,  Colettl, Roma 1962, p. 50. 
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Donde, quem nega esta base, quem proclama real ou conheci
vel apenas o sensivel, o puramente empirico, lógica e inexoràvelmente 
destrói a ciência, a experimental como qualquer outra. 

e) Mas então, nenhum Positivista faz obra cientlfica? 
- Faz, sim, mas contradizendo o seu principio fundamental e 
servindo-se, como todos os homens, de noçtsês e de prlncipios 
tntellgiveis universais, que transcendem a ordem experimental. 
Fala continuamente em noções gerais de fOrça, movimento, rela
ção, tempo, espaço . . .  ; discute e raciocina, segue processos lógi
cos, etc. A estas noções, a êstes prlnclplos e racloclnios, todos 
de ordem fllosófica, metafísica ou lógica, reconhece de fato um 
valor objetivo certo: senão, como poderia apresentar como certos 
os resultados de suas pesquisas? 

Nem mesmo observa o Positivista aquela neutralidade que todo 
homem deve logicamente manter acêrca de questões que declara 
ignorar . Proclama lnaccessivels as essências, as causas, as ori
gens . . .  : ignoramus et ignorabtmus . Entretanto afirma que o pen
samento é material, que o homem não tem alma espiritual e Imortal 
nem liberdade, que a matéria é eterna e existe por si-mesma, que a 
vida brotou espontãneamente da matéria bruta, que o homem vem 
do animal . . . No seu sistema, a filosofia e a metafísica não_ passam 
de hipóteses Imaginárias . Entretanto apresenta estas suas explica
ções, todas elas de ordem genuinamente metafisica, como conclusões 
cientificas certas, apesar de não verificáveis ou mesmo desmentidas 
pela experiência mais evidente. 

Já notava BINET que "certas excomunhões lançadas contra a 
metafisica parecem hoje um pouco ingênuas; muitissimas vêzes quem 
despreza a metafisica é, sem sabê-lo, um metafisico" . (276) 1: o 
caso do Positivista : é êle um metafislco; não permaneceu fiel ao 
seu principio fundamental . Nem pôde ficar à margem da humani
dade, que sempre pesquisou os magnos problemas das causas, das 
origens e dos destinos, principalmente do homem . Dlsfarçadamente, 
fêz sua a metafislca do materialismo . Por que, então, insurgir-se 
contra a metafislca e declará-la lmpossivel, principalmente quando, 
firmada nos prlnciplos mais sólidos, nas experiências mais autênti
cas, nas exigências mais incoercivels da razão, sobe do universo vlsi
vel até à sua Causa primeira e Finalidade última ? 

1) Indispensá.vel à ciência, é também a metaftsica indis
pensá.vel à vtda humana. Querer encerrar o homem no sensivel 
e proibir-lhe a pesquisa dos porquês e das flnalldades, é muti
lar-lhe a natureza, é proibir-lhe as aspirações mais elevadas, é 
lmpossiblUtar-lhe uma vida digna do homem, privando-a de sua 
significaçli.o e de sua finalldade, é rebaixar o homem a simples 

(2'76) L'Ame et Ze Corps, p. 143. 
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animal irracional, sem responsabilidade e sem moral. A uma 
tal degradação nunca se resignou, e nunca se há de resignar 
a humanidade. 

200 . NOTA . - Do Agnosticismo dogmático de SPENCER . 

Não é possivel, d1z BPENCER, negar a existência do Absoluto . 
Inferimo-Ia, não de efeitos que requeiram uma causa, mas da natu
reza relativa do nosso conheclmento : o relativo e condicionado não 
se pode bastar a si-mesmo, requer o absoluto e incondicionado . Da 
natureza, porém, dêste Absoluto nada podemos conhecer senão nega
tivamente . O Absoluto é Incognoscível . 

Melhor se poderá ver no decurso do tratado a falsidade desta 
proposição . Por agora, notamos apenas : 

a) Provaremos que a existência do Absoluto se deduz da exis
tência dos seres que são efeitos d':f!lle . Ora pela natureza e perfeições 
dos efeitos podemos conhecer, embora às vêzes só analógica e imper
feitamente, a natureza e algumas perfeições da sua causa . 

b) É imposslvel afirmar a existência de uma realidade, sem 
ter dela alguma idéia . Não pode pois ser absolutamente incognos
civel . (277) 

c) De fato, no seu Absoluto o próprio 8PENCER encontra mui
tos atributos .  "O seu absoluto é fôrça, poder, energia, infinitO', fonte 
de consciência, fundo comum do eu e do não-eu, superior à inteli
gência e à personalidade" . (278) Não lhe é, pois, totalmente incog
nosclvel . 

ARTIGO SEGUNDO 

OS PROCESSOS ANTI-INTE.'LECTUALISTAS DE AFIRMAR 
A EXIST:S:NCIA DE DEUS 

Sob o influxo de lJ. Hume e, depois, também de Kant, 
numa parte nA.o pequena do mundo intelectual, nasceu uma 
mentalidade antl-lntelectualtsta (n. 112) , que nega o valor 
especulativo da inteligência. 

No problema de Deus, esta mentalidade afirma que a inte

Ugéncia humana é incapaz de ter da existência de Deus uma 
evidência intrlnseca ou um motivo intelectual obj etivamente 
evidente. Nâo querendo porém permanecer neste agnosticismo, 
vai buscar o critério da certeza em vários sucedâneos de ordem 

(277) "De nenhuma coisa podemos saber que existe, sem saber de 
algum modo, perfeita ou confuse.mente, que coisa é." S. ToMAs, In Boet. 
de Trlnitate, q. 6, a.. 3. 

(278) E. BotrTRoux, Sclence et Rellgion, p. 1 14. 
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alógica ou que, pelo menos, são incapazes de fornecer uma evi
dência racional intrínseca. 

Os principais sistemas podem ser resumidos nos seguintes : 

I. O Pldelsmo e o Taadiciunalismo. 
201 . :S: êrro antigo, assinalado j á  por S. ToMAs : "Dizem pois 

que a existência de Deus nâo pode ser alcançada pela razão, 
mas apenas aceita pela única via da fé e da revelação." (Contra 

Gent., 1. 1, c. 12.) 

Foi renovado por alguns pensadores do século passado, que, 
julgando a nossa razão individual radicalmente incapaz de chegar 
a conhecer as verdades supra-senslveis, pelo menos as de ordem 
religiosa e moral, a fim de evitar o ceticismo fazem da revelação 
divina o único critério da certeza . 

Afirmam pois, que o primetro conhecimento certo que temos 
da existência de Deus é um ato de fé numa revelação primitiva feita 
por Deus aos homens e propagada por tradição social e universal . 
Sem esta revelação divina, nunca os homens teriam chegado com 
suas fôrças naturais a descobrir a existência de Deus . 

Para alguns, êste é o úntco modo de conhecer a Deus, porque, 
mesmo depois desta revelação e tradição, permanece ainda a nossa 
razão incapaz de demonstrar a existência de Deus. Assim os Tradi
cionallstas rtgtdos, chamados também Ftdetstas, como DE BoNALD 
(1754-1840) I LAMENNAIS (1782-1854) I BAUTAIN (1796-1867) . 

Outros concedem que, depois de conhecer a Deus por fé nesta 
revelação primitiva, pode a nossa inteligência com suas fôrças natu
rais demonstrar a existência de Deus e seus principais atributos . 
Assim os Tradicionalistas mitigados, como VENTURA ( 1792-1861 ) ,  
BoNNETTY (1798-1869) . 

202 . Critica. 

1 - Admitir por fé uma verdade, é admiti-la fundan
do-se na autoridade de quem a afirma. Logo é necessário reco
nhecer primeiro a existência e a autoridade de quem a afirma. 
li: impossível crer na palavra de Pedro, se ainda ignoro a exis
tência dêle e a sua ciência e veracidade no falar. :S: pois impos
sível que o prtmetro conhecimento que temos da existência de 
alguém seja um ato de fé na palavra dêsse mesmo alguém. Logo 
c primeiro conhecimento que temos da existência de Deus não 
pode ser um ato de fé na autoridade de Deus. 

2 - :S: falso que a fé seja o critério universal e único da 
certeza. Pois, todo ato certo deve ser racional, i. é, baseado em 
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motivos racionais. Também o ato de fé. :S:stes motivos ou fun
damentos racionais da fé (entre os quais, a existência de quem 

revela, a sua autoridade e o fato da revelação) são chamados 
re4mbulos da fé or ue devem ser conhecidos antes, com cer

teza e, em última anâllse, nAo por f , sen o er 

cessus in infinitum". Logo nAo pode a revelação ser o critério 
universal da certeza. 

3 - Reconhecendo ao ensino a importância que tem na 

aquisição dos nossos conhecimentos, não podemos contudo ver 

nêle a fonte única do saber. Cada individuo, mesmo sem pro

fessor, pela própria observação direta dos fatos e pela reflexão, 

pod,e aumentar seus conhecimentos : se assim não fOsse, se tudo 

tivesse que ser recebido pela tradição, o patrimônio doutrinârio 

da humanidade seria incapaz de aumento. - Causa principal 

do conhecimento, nlo é o professor, mas o vigor e a luz interna 

da intellgência do disclpulo; como a causa principal da cura 

são as disposiç�es Internas do doente e não o médico. Professor 

e médigo agem apenas exteriormente (STo. ToMÁs, I, q. 117, a 1,  
ad 1 um) . Por isso, não se pode prescindir do valor da razão indi
vidual. (Cfr. ZACCHI, Dlo, Vol. II, pp. 25-26.) 

4 - De fato, cada homem, independentemente de qualquer 

testemunho ou autoridade externa, tem evidência 1ntrlnseca e 
Imediata de multas certezas: a existência própria, a do mundo 
exterior, os primeiros princlpios da ordem especulativa e da 

ordem prâtica, as certezaS espontâneas do bom senso ou lógica 

natural . . .  (Cfr. ns. 29, 35a, 77-79.) 

5 - Nem se pode negar a capacidade individual de conhe
cer verdades supra-sensiveis de ordem moral e religiosa, porque : 

tais verdades esta.o compreendidas no âmbito do objeto formal 

da intellgência, que é o ser e a verdade na sua universalidade ; 
têm elas uma tal importância para a direção da nossa vida 
racional, que o homem é tmpelldo quase Irresistivelmente à sua 
pesquisa; possui a nossa tntellgência noções e princlpios supra

sens1veis e universais, aplicâveis a qualquer realidade e que 
conduzem necessàriamente até a uma causa suprema : Deus. 

(Cfr. ZACCIU, tbtd.) 

Nada se ganha em arruinar ou menosprezar a razão indi

vidual. E em vez de enaltecer o ato de fé, como pretendia, tira
lhe o Tradlcionaltsmo a sua racionalidade, a sua legitimidade 

e a sua certeza. 
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1 1 . - O Criticismo Kantiano. 
203 . EM. KANT ( 1724-1804) , o filósofo de Kõnigsberg, vendo 

as ciências, a moral e a religião ameaçadas de total ru1na pelo 
ceticismo de D. Hume, quis reconstrui-las sObre bases mats 
firmes que as então apresentadas pelo racionalismo, e a esta 
aspiração dedicou sua vida. Intenção que honra o homem, mas 
conseguiu o pensador e construtor realizá-la com eficé.cta? 
Infelizmente não. (279) 

A sua Crtttca da razéio pura terminou de fato com a nega
çâo da metafisica como ciência do real, especialmente do real 
espiritual e divino. A esta conclusão foi levado Kant por ter 
ll.egado, como Hume, ao principio de causalidade o seu caré.ter 
analitico e o seu valor ontológico e universal, como veremos na 
exposição dêste principio (ns. 235-248) .  Mundo, alma e Deus 
permanecem, nA.o porém como realidades existentes objetiva
mente, mas apenas como "idéias", cuja função é unificar siste
màticamente os nossos vários conhecimentos. A razA.o pura 
(especulativa, teórica) ,  inclinada a transcender, i. é, a aplicar 
estas idéias a seres reais, vive na ilusão : julga ocupar-se com 
t·ealidades, enquanto de fato discute apenas sObre idéias que são 
construções suas subjetivas. 

Inatingivel e lnjustificé.vel pelo conhecimento especula
tivo, o mundo metafísico, pensa Kant, pode ser reconstruido 
e admitido como real, contanto que seja apoiado em outras 
bases. 1t esta reconstrução que êle tentou na sua Crlttca da 
razllo práttca: 

1 - O ponto de apôlo inicial é o dogmatismo moral, l. é, a 
afirmação de um f a t o inconcusso : a lei moral do dever, que a 
consciência atesta de modo irresistivel como lei absoluta e universal . 

2 - O  juizo, com o qual é expressa esta lei do dever, chama
se tmperatfvo categórico, porque obriga Incondicionalmente, de um 
modo absoluto . 

(279) Entre a. Imensa bibliografia que a obra de K.ufr provocou, 
citamos apenas : Ausomo FRANCHI, Ultima crítica, 3 vols., Mllano, 1897; 
MA'l"rmSSI, 11 Veleno Kanzíano, Roma, 1914; I. MARiCHAL, Le Potnt de tU
part de la métaphysíque, Cahier III, La Critique de Kant, Paris, 1923; 
B. JANSBEN, La Phllosophte reltgíeuse de Kant, trad. fr., Paris, 1934. Entre 
aa alnteses, cfr. A. VALENSIN, A travers !a Métaphysíque, Paris, 1926; 
SIXIIIALDT, Elementos de Phflosophia, 4.� edlç., Vol. I, pp, 248-261; LEONEL 
FIIANCA, Hi.Bt6rta da Phflosophia; A. ZACCHI, O. P., Dlo, 3.6 edlç., 1946, Vol. I, 
pp. 20D-280, de quem multo tiramos para êste resumo; I. TODOLI o. P., 
l"llo:rolfa de la R.eltgton, Oredos, Madrid 1966, pp. 46-72. 
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3 - t!:ste imperativo não provém de um ser externo, mas da 
nossa própria vontade plenamente aut6noma, que o Impõe a si
mesma, a flm de respeitar, na sua atividade, a nossa dignidade ra
cional, sujeitando a vontade superficial (sensitiva) , levada a agir 
fera Ela lel1 à 'JeRtluie tn•efyaàa URtelMthra) q.ue quer absoluta
mente a lei . 

4 - Não se deve agir em vista de algum lnterêsse ou felicidade 
a alcançar : não seria mais respeito e amor pelo dever em si-mesmo, 
mas egoismo e imoralidade . Donde, o Imperativo categórico é "Faze 
o bem, porque é dever" . 

5 - A vontade deve absolutamente seguir a lei do dever e por 
conseguinte deve também querer o que é necessário para êste fim . 

Ora a existência certa e absoluta da lei do dever está Indisso
luvelmente conexa, como a condições necessárias da sua possibllldade, 
com a afirmação 

da ltberdade : sem ela, impossivel a obrigação . Se deve, pode; 
se pode, é livre : não é concebivel uma ordem moral que obrigue 
a fazer o que não depende de nós; 

da imortalidade da alma : a lei do dever nos impõe a obriga
ção de nos conformarmos plenamente com ela . Se hâ esta obriga
ção, deve ser possivel . Não é possivel nesta vida terrena passageira, 
logo deve sê-lo numa outra vida . Esta conformidade plena não pode 
ser realizada "actu" num dado momento do tempo, por causa do 
dualismo existente em nós . Deve pois consistir numa tendência a um 
progresso indefinido, o que implica a Imortalidade; 

da extstêncta de Deus : não pode a nossa justiça conceber que 
o virtuoso perfeito, plenamente conformado com a lei, seja defini
tivamente lnfellz . Por outro lado, não podemos agir em vista da 
fellcidade, nem de nós depende a união estável da felicidade com 
a virtude . Deve pois existir um ser, superior a todas as criaturas, 
capaz de reallzar esta união definitiva : êste ser é que chamamos 
Deus . 

Logo a vontade deve querer a existência de Deus, a liberdade 
e a imortalidade da alma . 

8 - E assim são reconstruídas estas verdades metafísicas, não 
como certezas cientificas, pois a razão teórica não as demonstra; 
mas como exigências e postulados da razão prática, 1. é, como ne
cessidades práticas, pressupostas pelo fato do Imperativo categórico, 
de cuja certeza participam. 

Depois que a razão especulatlva fêz tudo o que podia sõzinha, 
e que, impotente para conhecer realidades metafisicas, se limitou a 
concebê-las, sobrevém a razão prática . Ela precisa destas realidades 
para a sua vida moral . Pede então (postulat, donde postuládos) à 
razão teórica, que ao menos as concebeu, que dê mais um passo 
afirmando-as (embora sem motivo teórico) . 

7 - A esta afirmação dá KANT o nome de f é 
Donde, afirmar sem saber, afirmar, não porque conhecemos, 

mas porque precisamos da afirmação : eis, para KANT, o ato de crer. 
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Consiste êle em querer admitir as exigências da razão prática; exi
gências que a razão teórica não pode legitimar, nem mesmo supor 
sem cair em contradições inextricáveis . E uma sujeição da vontade 
à razão prática cega, sem argumentos da razão teórica . 

li: pois uma exigéncla, uma necessidade práttca . Mas como é 
uma necesstdaCle fundada na natateza tnestna da raio :prá,lea, é 
universal e a adesão que ela provoca é legítima subjetivamente, em
bora não objetivamente porque destituída de fundamentos racionais. 
li: afirmar, por motivos subjetivos, realidades que a moral requer . 

8 - Por Isso, os postulados, assim admitidos, não estabelecem 
que realmente a alma é imortal, que realmente somos livres, que 
realmente Deus existe (seria conhecer coisas em si, o que é lmpossi
vel) ; mas que nos é necessário afinná-los, que não podemos deixar 
de pensá-los . 

204 . Crftiea. 
a) Já no estudo sObre o conhecimento humano foi refu

tado o principio fundamental do idealismo subjetivista e, por 
conseguinte, também a conclusão da "Critica da razão pura". 

b) É arbitrária a oposição entre a razão teórica e a razão 
prática. Verdades t�óricas e verdades práticas (1.  é, destinadas 
a guiar a nossa ati..;idade) não constituem obj etos formais espe
cificamente distintbs e por conseguinte não exigem faculdades 

I 
diversas. Razão pura e razão prática são, pois, uma e a mesma 
faculdade : o principio intelectivo; estão suj eitas às mesmas leis 
e sAo dotadas da mesma capacidade. Se, pois, a razão pura não 
pode atingir a realidade em si, não o poderá tampouco a razão 
prática. Mas então, a sua afirmação da lei do dever é puramente 
subjetiva. O imperativo categórico não é mais um fato incon
cusso, mas uma pura aparência subjetiva, criação nossa incapaz 
de fundamentar a reconstrução da metaffsica. 

c) O dever importa sempre numa relação de obrigação 
entre o ato llvre e o bem ao qual deve tender como a seu fim. 
Supõe, pois, as noções metaffsicas de dever, de bem e de mal, 
as relações de causa e de fim e os princípios metafísicos sObre 
que se firmam estas noções e relações. Por isso, se estas noções 
c princlpios forem puramente subjetivos, imposslvel se torna que 
o dever seja um fato obj etivo real. Se o valor ontológico dos 
primeiros prlnclpios, que todos os homens são levados a admitir, 
não passa de uma Ilusão, porque não poderá também ser uma 
tlusão a consciência universal da l,ei do dever? Se me estou 
lludindo, quando afirmo, ao presenciar o inicio de um fenômeno, 
que êste fenômeno tem uma causa, porque não me estarei Uu
dindo também ao afirmar que me sinto obrigado a praticar o 
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bem e a evitar o mal? Quem me garante a realidade desta 
obrigação? Talvez seja uma. aparência. e criaçA.o minha subje
tiva, tanto mais que, para KANT, ela nA.o vem de fora, mas nasce 

t noma ue se obrigaria a si mesma. 

Dal a lmpossibllidade para KAN'l', se qu se 
flel às conclusões da sua " Critica da razA.o pura", de estabelecer 
de modo certo a existência real do fato do imperativo categó
rico. Por isso, a sua moral é um dogmatismo �n1usttt�cdvel e 
puramente subjettvo. (280) 

E de fato, "os discípulos de KANT negaram o caráter obri
gatório da moral e a reduziram a uma técntca, a uma arte 
destituída de ideal, de preceitos certos e de sançA.o". (281)  

à) Deduz KANT a existência de Deus, a liberdade e a 
Imortalidade da alma, do imperativo categórico, como exigências 
da sua possibilidade. E a argumentação se apoia claramente 
sObre o nexo necessdrto de causaltàaàe : Deus é exigido como 
causa de um efeito, a uniâo definitiva. entre a virtude e a feli
cidade; o ato llvre, como indispensável para se poder dar o 
cumprimento do dever ; a imortalidade. como necessária para 
se poder dar o progresso indefinido. - Ora, para KANT, o prin
cipio de causalidade não passa de uma forma subjetiva a prtori, 
Inaplicável à realidade. Logo também a exigência é subjetiva 
e não real, e por isso nA.o pode levar a admitir os postulados 
como realidades ; donde nem a explicar a objetividade do tato 
do imperativo categórico, nem mesmo a sua possibiltàaàe, pois 
não é realizável um fato cujas condições de posslbil1dade nA.o 
podem ser reais. 

e) Nem vale recorrer à fé para. admitir e querer êstes 
postulados : 

A "Critica da razão pura" concluiu que o mundo, a alma 
e Deus são puras " idéias", às quais nA.o corresponde n�nhuma 
realldade objetiva. Entretanto, deveria a razA.o comportar-se, 
nos seus pensamentos e nas suas deliberações da vida moral, 

(280) "Os prlnrJpios metaflsicos e morais derivam toclos ela mes
ma faculdade, da. ra.zlo : reconhece-o o mesmo Ka.nt. Donde se êle per
siste em negar a. legltlmlda.cle da ra.zlo especulatlva., deve ta.mbém negar 
a da. ra.zlo pré.tlca.. eleve negar que a. moral tenha. um valor absoluto. , . 
Els o que Kant seria constrangido a confessar, se com o seu desejo de 
salvar ao menos a moral do naufré.glo da meta.ffslca êle não pedisse mercê 
11. lógica. : mns a lógica é lnexoré.vel." V. CouSIN, Cov.rs de L'Histotre de la 
Phtlosophte Moderne, Tom. V, 81. 

(281) SINJB,U.DI, obra clt., p. 261. 
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como se existissem de fato. A fé kantiana é pois uma ficçao, 
uma tlusao. 

Também a fé e o ato da vontade pressupõem certezas 
intelectuais. Sem recorrer e pressupor uma coisa como possivel 
o boa, como posso crer ou SUpO-la extsbente e qaere Ia? Qn a 
existência real do mundo, da alma e de Deus, segundo KANT, 
nAo pode ser reconhecida ou pressuposta como possivel, pois Iria 
acarretar antinomias insolúveis, Logo nAo pode a razão prá.tica 
supO-la, nem a vontade querê-la. 

A fé kantiana seria uma adesAo, destltu1da de toda evi
dência, a uma coisa que a razAo contradiz; uma fé cega e Irra
cional : a razão a supor como pràticamente verdadeiro o que 
teOricamente sabe ser falso. Quem pode ter uma tal fé? 

l!l pois impossivel admitir os postulados kantianos. (282) 
f) Donde, o recurso à razão prática, depois de negar o 

valor da razão especulativa, nada salvou. Não fica para KANr, 
se quiser ser lógico, outra alternativa senAo 

ou admitir êstes princfpios teóricos como leis do ser rea1 
c na.o apenas do nosso espirito: então, êles nos provarão com 
certeza obj etiva cientifica a exitência de Deus, a liberdade e a 
imortalidade da alma; mas ficará destruida a "Critica da razão 
pura", pois teremos com a razão especulativa atingido "nou·• 
mena", coisas em si; 

ou admitir que a sua moral, sem fundamento real, basea
da num dogmatismo irracional, é incapaz de explicar e legiti
mar o imperativo categórico; mas ficará destrulda a " Critica 
da razão prática". (282a) 

(282) "Postular sêrlamente a existência de Deus, quando se tem dito 
que Deus com a sua existência é um abismo de contradições; postular a 
liberdade e a lmortalldade da alma, quando se tem dito que a alma é 
um ente imaginário, nlo é porventura postular que a filosofia se trans
forme em comédia, e que a razão se reduza por ai, de propósito, ao estado 
de loucura racioclnante ? • • •  " ANsoNIO FRANCHI, Ulti1114 Critica, Vol. n, 
p. 430. Cit. em StNIBALDI, obra clt., I, p . .259. 

(282a) Tal é aen1 dúvida a Interpretação mais comum e mais óbvia. 
Não falta porém um ou outro autor, que, por causa de algumas express6es 
encontradas nas obras de Kant, julga o sistema kantiano susceptível de 
uma Interpretação não puramente subjetivista, mas realista, enquanto a 
experiência tnOulria no conteúdo mesmo do nosso conhecimento, nlo 
apenas determinando qual a categoria que deve ser aplicada em cada caso, 
mas também na forma precisa que ela revestiria na nossa lntellgêncla 
ao Bel' aplicada. Cfr. citações em I. Quu.ES S. J., La persona humana, 
Buenos Aires 1962, 2." ediç., pp. 148 e sega. 
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Parece, portanto, impossiv·el conclUar e fundir as duas 
Criticas num todo racional e coerente. Elas constituem " um 
divórcio entre uma ciência que não é verdadeira (a que a razão 
pura. estabelece) e uma verdade aue nll.o é cienttfica (a que é 
postulada pela razão pré.tica) ". (SECRÉTAN) . 

"A teoria de KANT é uma grande aluctnaçao de um gênio, 
contendo em germe o ceticismo absoluto, o idealismo, o nihlUsmo 
e o panteismo. "  (283) Apesar da louvável intençfi.o de Kant de 
querer refutar o atetsmo, a sua teoria mais do que nenhuma 
outra contribuiu para a incredulidade do século passado. 

SObre a lousa de KANT, diz PAPINI, podia-se escrever êste 
epitáfio : " Aqui j az um arquiteto desáfortunado, que matou 
os que devia defender." (284) 

1 1 1 . - O Sentimentalismo e o Pragmatismo religioso. 
205 . É um conjunto de teorias anti-intelectuallstas, que, 

embora admitam o empirismo de HUME, tentam fugir do seu 
consequente ceticismo apresentando, como sucedâneos da inteli
gência incapaz de certezas especulativas, experiências de ordem 
alógica e sentimental. Para conservar a religião, encerram-na 
nos domlnios do sentimento, do coração, da afetividade, onde 
a. inteligência não deve Interferir, julgando imunizé.-la dêste 
modo contra os ataques da filosofia atéia. 

No problema de Deus, rejeitando os argumentos clássicos, 
que por "séries intermináveis de silogismos" conduziam a um 
Deus metafisico, abstrato, teórico e frio, recorrem a experiências 
que nos poriam em contacto imediato com um Deus, realidade 
viva, reclamado pelas nossas exigências vitais. 

E assim, Deus não se demonstra. Encontra-se, experi
menta-se. Esta experiência, porém, não é a mesma em todas 
as teorias. 

1 .  Para ToMAs REID ( 1719-1796) , pastor presbiteriano, profesJ 
sor de filosofia em Glascow e fundador da escola escocesa, é um 
instinto natural, cego e irresistivel, voz da natureza contra a qual é 
vão lutar o Foram influenciados por esta escola : DuGALD-STEWABll 
( 1753-1828) , MAINE DE BIRAN ( 1766-1824) , RoYER-CoLLABll ( 1763-1843 ) ,  

VICTOR CousiN ( 1792-1867) . 

2 o Para FREDERICO JACOB ( 1743-1819) , é um sentimento intimo 
supra-racional, luz do coração e não da inteligência, que atinge a 

(283) SANTANA, O materialismo em face da sctencia, Lisboa, 1900, 
to II, p. 177o 

(281) PAPINI, CrepUSCOlO dei ftlOo!O/t, Mllano, 1906, Po 44o 
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realidade verdadeira e Deus, vida intima nossa e das coisas, com 
uma adesão misteriosa de fé não intelectual, imediata como a per
cepção sensivel . 

3 .  Para SCHLEIER:MACHER (1768-1834) , pastor protestante e 
é o sentimento do in ntto no universo é a emoção que 

experimentamos da nossa depend nela de Deus, un a e o o o 
e pressuposto para qualquer conhecimento e atividade . A fé rell
glosa descansa exclusivamente sôbre êste sentimento que temos 
da presença de Deus e da nossa união com tle . Dogmas e moral 
são acessórios dispensáveis, puros simbolos do sentimento rellgloso 
Interno . - Imensa foi e é até hoje a Influência de SCHLEIER:MACHER 
em toda a teologia protestante . Foi um precursor do Modernismo . 

4 .  Para ALBERTO RITSCHL (1822-1889) , teólogo protestante, é 
um postulado da natureza humana, que, sem a persuasão da exis
tência de Deus, é Incapaz de viver uma vida realmente humana . 
Esta persuasão, porém, não é um "juízo de existência" que nos faça 
conhecer o objeto em si mesmo (ex., Jesus Cristo é Deus) , mas um 
simples "juízo de valor" que nos diz apenas qual é a sua ut1Udade 
e o seu influxo em nós (ex., J .  C . ,  para mim, para minha vida 
religiosa e moral, tem o valor de um Deus) ; não é, pois, uma per
suasão Intelectual, mas antes afetiva e subjetiva . 

5 .  Para AUGUSTO SABATIER ( 1839-1901 ) ,  protestante llberal, é 
um sentimento emotivo, que constitui a revelação subjetiva de Deus 
à alma rellgiosa : pois, não sendo Deus um fenômeno que se possa 
constatar fora de nós, nem uma verdade demonstrável com racio
cinlo lógico, quem não o sente no seu coração, não o achará fora 
de si . A rellglão difere essencialmente da metafislca; reduz-se a 
disposições internas, sem implicar uma adesão intelectual a uma 
doutrina determinada; consiste unicamente na relação pessoal com 
um Deus interior a nós . É a doutrina da iman�ncia, pela qual toda 
adesão a verdades que transcendem os fenômenos provém da natu
reza Interna do homem e proximamente da sua afetividade e das 
suas propensões . Foi seguido pelos Protestantes llberais e pelos 
Modernistas . 

6 .  Para WILLIAM JAMES (1842-1910) , nascido em New-York, 
positivista e professor de Psicologia na Universidade de Harvard, 
é um sentimento, que uma faculdade especial, "o sentido da reali
dade e da presença objetiva", quando estimulada, experimenta e 
que nos daria a percepção da vizinhança de uma realldade invisivel, 
situada. além da nossa experiência ordinária . Na sua obra The 
Varteties o f Reltgious Expertence (trad. franc. por F .  ABAUZIT, com 
o titulo E:xpértence reltgieuse, 1906) , êle expllca a origem da reli
gião, equiparando os fatos religiosos aos outros fatos psiqulcos e 
apllcando-lhes a Teoria da subconsci�ncfa; e julga do seu valor, 
não pelas doutrinas que exprime, mas unicamente pelos seus frutos 
e resultados práticos (Pragmatismo> . (285) 

(286) Cfr. em ZAccHI, obra clt., I, pp. 331-363, uma. breve síntese 
� refutaçlio ua teoria de W. James. 
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7 .  Para MAJl St;HELER (t 1928) , aplicando a fenomenologia 
de Husserl, s� determinados atos emocionais, os atos relfgtosos de 
fé, adoração, medo religioso, e principalmente o amor, com os quais, 
por uma certa disposição religiosa existente radicalmente em todos 
os hoMeM e J191' uma aez:ta llwn'neção dlytna intuitivamente sem 
prévio raclocfnlo, nas (não pelas) criaturas, quase como em "espé
cies intellgiveis", descobrindo a relaçlo stmbólfca que elas têm com 
Deus, é atingido Deus mesmo sob o seu aspecto de valor supremo e 

como pessoa santa objetivamente existente por si mesma . :S: o pri
mado do amor sôbre o conhecimento : Deus primeiro é amado, e 
só depois é conhecido pela razão, cujos argumentos, não de todo 
Ineficazes, estão porém ao alcance de poucos . (288) 

8. Para R .  OTro (1889-1935) ,  filósofo e teólogo alemão, cuja 
obra O Santo exerceu um influxo extraordinário na filosofia con
temporânea da religião, é um sentimento tnsttnttvo, um temor espe� 
ctal, pelo qual, sem prévio conhecimento, o "Divino", o "Numinoso" 
é sentido e experimentado como "mistério tremendo" e também 
como "Santo", que juntamente espanta e atrai . �ste sentimento de 
temor, totalmente a prtort, persiste desde as suas manifestações mais 
"toscas" nas crenças do homem primitivo, até às suas expressões 
mais elevadas e depuradas, como o temor respeitoso com o qual o 
cristão exclama : "Santo, Santo, Santo é o Senhor ! "  ll: só depois, 
que a esta origem puramente a-racional da religião vêm acrescen
tar-se outros elementos, como a noção de Deus, absoluto, legislador, 
misericordioso . . . São o resultado de racionalizações posteriores da 
religião, por melo da "faculdade divlnatórta" <e não por conheci
mento teórico e por via da causaUdade) ,  pela qual a alma se ablsma 
na vida total do cosmos e na realidade da natureza e da história; 
são expressões de caráter livre e puramente sentimental, e não dou
trinas das quais possamos tirar conseqüências teóricas . 

206 . Critica. 
Em todas estas teorias, mutilado com a amputaçA.o da 

razll.o como faculdade de conhecimentos certos e objetivos, o 
homem não só permanece incapaz de chegar ao Deus verda
deiro que satisfaça as suas exigências e oriente a sua vida, mas 
fica também à mercê da instabiUdade dos seus caprichos e da 
anarquia de suas paixões. 

1 )  Sendo todas elas anti-intelectuallstas, estas teorias 
levam às funestas conseqüências jâ apontadas acima (núme
ros 115-119) .  

2)  Vontade, afetividade, sentimentos, conaturalidade, são 

de fato elementos da vida religiosa. Se, porém, podem aux111ar 

(286) SObre esta teoria, que recebeu o nome de Fenomenologismo 
religioso e exerceu nl.o pequena Influência na Alemanha, cfr. GISQU'ltRE, 
obra clt., I, pp. 80-88 e DEBCOQs, I, pp. 669-573, com ampla bibliografia. 
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o conhecimento intelectual como disposições favoráveis, na.o 

podem contudo supri-lo ; antes, pressupõem-no como condtçll.o 

necessária da sua poss1b111dade e da determlnaçA.o de seus 
valores (ns. 132-139) . 

a) Não existe uma potência sensitiva especial, cujo objeto 
seja Deus . :11: por dedução racional que a fenômenos extraordinários 
atrlbulmos causas extraordinárias e poderosas. Jl: pela fOrça natural 
da razão, que, diante da grandiosidade do universo, reconhecemos a 
necessidade de uma Causa criadora, a sua majestade, o seu poder 
e a sua superioridade . É neste reconhecimento intelectual, que têm 
o seu fundamento real os sentimentos religiosos de dependência, de 
temor e de amor de Deus. - :11: ensino da Psicologia, comprovado 
pela experiência de cada um, que quando não há um objeto conheci
do, nenhum sentimento acêrca dêste objeto é possivel : ignotf nulla 
cuptdo . Como amar um objeto sem o conhecimento prévio da sua 
amabllidade ? Não é o sentimento que faz conhecer o objeto, mas é 
o objeto conhecido que faz nascer o sentimento . Por conseguinte, a 
experiência rellgiosa, os sentimentos rellgiosos dependem do conhe
cimento intelectual; por isso, nenhuma teoria anti-intelectualista 
poderá, só com êles, explicar a origem da religião e do nosso conhe
cimento de Deus . - Jl: na aceitação prática da vida religiosa (a 
qual interessa não apenas a intellgência especulativa, mas o ho
mem todo) , que os sentimentos têm a sua influência psicológica 
favorável ou nociva <n. 134) , e não raras vêzes decisiva, como se 
vê em vários casos de conversão ou de lrreligiosidade . 

b) Mesmo que sem prévio conhecimento pudesse desabrochar, 
que valor teria êste sentimento ? Individual e subjetivo, encerrado 
numa experiência puramente interna, é uma simples modlflcação, 
um simples estado da pessoa. Sem a luz de principios intelectua.ls, 
como o principio de causalldade, nada podemos saber da causa que 
o produziu . Multo menos direito ainda teremos de afirmar a exis
tência real do objeto ao qual se refere : quem garante que êste 
objeto é uma realidade e não uma ilusão ou uma construção nossa 
subjetiva ? Não somos, porventura, freqüentes vêzes levados por 
sentimento de medo, de desejo, etc., cujo objeto é puramente ima
ginário ? Sem o senhoreio e a gula da inteligência, o sentimento 
sozinho está sujeito aos maiores erros, a ilusões e aberrações; não 
pode, pois, por isso mesmo constituir um critério de objetividade. Se 
Deus não é o objeto real de um conhecimento intelectual certo, se, 
pelo contrário, é simplesmente o fruto de um sentimento lndlvldual 
interno, nenhuma garantia podemos ter para afirmar que ltle é 
realmente um Sêr existente distinto de nós, em vez de uma pura 
criação da nossa imaginação . 

207 . 3) De na-da serve para estabelecer a realldade objetiva 
de Deus, recorrer com w. JAMES à teoria da subcons�t�ncta. e ao 
pragmatismo. 
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a) Sem entrarmos na discussão da legitimidade desta teoria 
em si mesma e na sua aplicação aos fenômenos religiosos (287) , resta 
ainda, que para JAMES a crença num Ser superior tem a sua origem 
numa "necessidade do divino" residente na subconsciência, que sob 
forma de usentlriiento reltgiOSO" sobe ao cantpo da eeasglêncta, onde 
êste sentimento é pensado pela inteligência e expresso na repre
sentação mental (na Idéia) de um Sêr superior distinto de nós. -
Ora, que exista só na consciência ou provenha da subconsciência, 
é sempre no sujeito que se encontra esta necessidade; ela constitui 
sempre um elemento puramente subjetivo, que por si só, como 
acabamos de ver, não nos pode levar imediatamente a uma reali
dade distinta . 

Jl: preciso primeiro demonstrar que esta necessidade não é 
imaginária, mas proveniente verdadeiramente da natureza humana. 
Jl: preciso em seguida determinar-lhe o objeto concreto, 1. é, o bem 
que nos deve aperfeiçoar e para o qual ela nos faz tender . Pois, 
qual seja êste bem, se Deus ou outra coisa, a necessidade, por si, 
não o diz. Ji: só a inteligência que poderá reconhecer o caráter 
necessàriamente divino dêste bem, como o único capaz de satis
fazer a sêde de perfeição da intellgência e da vontade . E é somente 
depois de demonstrada a existência real dêste Bem, que a necessi
dade poderá ser reconhecida como necessidade "do divino", e que 
poderão nascer sentimentos verdadeiramente "religiosos", os quais, 
por conseguinte, são a conseqüência e não a fonte primeira do 
nosso conhecimento de Deus . 

Para tudo isso não basta evidentemente a experiência interna : 
sozinha, ela atesta apenas o fato subjetivo da necessidade, sem 
indicar-lhe o valor, sem analisar-lhe a natureza, nem determinar 
o seu objeto concreto . Requer-se a luz dos principios intelectuais, 
cuja certeza e objetividade o anti-intelectualismo rejeita . 

Logo a teoria da subconsciência, que permanece no plano de 
uma experiência Interna, e incapaz de nos levar à Idéia de Deus 
e multo menos à sua existência real, como Sêr distinto de nós . 

b )  Achando impossivel a justificação teórica da nossa crença 
em Deus, pretende JAMES suprir esta falta com uma justificação 
prática na ordem da vida e da ação, tomando como critério único 
da verdade de uma doutrina ou religião os seus resultados e a sua 
utllldade para nós . Jl: o Pragmatismo, esboçado por C .  PIERCE, aper-

(287J Os fenômenos religiosos, afirma James, não diferem essen
cialmente dos outros fatos pslquicos. Mas como equiparar sinceramente 
uma cor.versli.o ao catolicismo, baseada em convicções profundas e capaz 
de levar o homem aos maiores heroismos, à cura de um bêbado ou de 
um anormal obtida por sugestli.o ou hipnotismo ? como encontrar real
mente semelhanças essenciais entre a.s intuições dos mlstlcos cristli.os, 
preparadas no recolhimento e sacrlflr.io e que levam à maior perfeição 
da vida do esplrito, e os fenômenos, incoerentes e perturbadores da ordem 
moral e Intelectual, produzidos pelos entorpecentes excitantes do cérebro 
OU pelo histerismo ? (Cfr. ZACCHI, ibfd., p. 344) . - Cfr. MICHELET, Dieu et 
L'Agnosttcisme contemporatn, 1909, pp. 174-183. 
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feiçoado por W. JAMES e introduzido em não poucas teorias contem
porâneas . A existência de Deus é possivel, como hipótese . Se a. 
aceitarmos e crermos em Deus, esta hipótese se converte para nós 
em realidade e verdade, pois verdade é tudo o que pode ser útll para 
a ação . Donde Deus existe, porque nos é útil (288) ; devemos ter 
rellglao, porque o fatõ religioso, a expertencia reugiósa tem reper
cussão benéfica na nossa vida ; entre todas as religiões devemos 
preferir a cristã, porque mais conforme com as nossas aspirações 
e mais fecunda em fatos proveitosos. Reduzidas assim a uma expe
riência e aos seus resultados práticos, a crença em Deus e a rel1gií\o 
nada mais podem temer da ciência especulativa . 

Louvável esta intenção de JAMES, louvável o seu esfôrço em 
chamar a atenção para os beneficios práticos da rellgião . Mas é 
aceitável o seu pragmatismo ? é eficaz ? - Nem uma coisa nem 
outra . 

Não é aceitável, porque, como foi notado na refutação do 

anti-intelectualismo (n.o 119, 4.0 e 5.0) , a utllldade não pode cons
tituir o critério primeiro e único da verdade . A atividade é meio 
para alcançar um fim; uma atividade é útil, quando leva de fato 
à consecução do fim; é boa para alguém, quando é conforme com 
a sua natureza à qual aperfeiçoa; donde, sem o conhecimento do 
fim, sem o conhecimento de um ideal, de um tipo universal de 

bondade com o qual comparar o resultado de uma ação, impossível 
será avallar a utilidade e a bondade da atividade e do seu resul
tado, impossivel distingui-Ias da nocividade e da maldade. Mas 
conhecer um fim e um tipo ideal de bondade, só é possivel à 
tntellgência especulativa e sõmente quando ela transcende os Umt
tes da experiência . Pensar, querer, agir : eis a. ordem da atividade 
humana, onde, absolutamente falando, é da idéia que nasce a 

_ação, é a ordem teórica que gula a prática, e não vice-versa . Don:ic, 
sem reconhecer o valor da intellgência especulativa <= sem ren·m
ciar aos principios do anti-intelectualismo) ,  sem sair do campo da 
pura experiência, não podemos reconhecer um resultado como útll 
e benéfico . Por conseguinte, a utilidade e a bondade não J:odem 
constituir o critério primeiro e único da verdade . Reconhecidas que 
sejam à luz dos prlnciplos intelectuais, a utlUdade e a. bondade dos 
resultados poderão então, e só então, servir de critério secundário, 

(288) Deus "he 1s not k.nown, not understood, he ls used." (LEUBA, 
cit. por James, na 2 ... ediç., p. 422) . "Precisamos, nó&, que :tl.e nos preste 
serviços, serviços de empregado . . . , mais ainda do que precisamos da sua 
dignidade no emplrlo." (Le Pragmattsme, Paris, 1918, p. 80) . Citados 
r.m GtsQUIER!', obra c!t., I, p. 66) . - Por i!ISo, segundo JAMES, a questão dos 
atributos absolutos de Deus <ens a se, perfeitlsslmo, eterno . . .  ) carece para 
n6s de lnterêsse, pois nenhum influxo exercem sObre a nossa conduta. 
Quanto qos atributos morats, ignoramos o que sejam em si mesmos; seu 
valor está. em função da sua utllldade para n6s e das continuas transfor
DlllÇÕ4!s fias nossas Idéias morais e religiosas. Cada um, portanto, Imagine 
Deus como lhe fOr mais conveniente e mais útU para a sua vida.. 
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de confirmação para o. verdade e bondade de uma doutrina e de 
uma religião . 

Nilo é ejtcaz, porque uma crença, uma rellglão que não apre
à inteligência a garantia da sua certeza não poderá ser estável. 

Só as fortes conv cçoes a ev 
tade e dos caracteres; agir sem convicções, é deixar-se levl\r por 
Impulsos instintivos e pelas paixões do momento. Reduzir a rellg1ão 
a meros sentimentos não guiados pela razão (e Isso é uma conse
qüência comum a todo Bentlmentallsmo religioso) ,  é torná-la um 
fenômeno puramente subjetivo, variável de individuo para lndlviduo 
e até no mesmo individuo : dai o tnãtvtdualtsmo egofsta. É também 
tirar-lhe toda a eficácia para orientar a vida : quem Irá importar-se 
com um Bêr que talvez não passe de construção nossa subjetiva ? 
quem irá submeter a sua vida toda a uma regra absoluta não reco
nhecida como objetivamente verdadeira ? :S: o tncttterenttsmo mais 
absoluto . 

Do que precede, l.mp6e-se com plena evidência esta CON· 
CLUSAO : por causa do seu antl-lntelectuallsmo, o sentimenta
lismo religioso é incapaz de nos levar a um Deus real e distinto 
de nós ; é incapaz de salvar, como pretendia, a vida religiosa ; 
lOgicamente, não foge ao ceticismo agnóstico. 

IV. - A Intuição bergsoniana dos místicos. 

208 . Na sua última obra, Les Deux Sources de la Morale et 

de la Reztgton (Alcan, Paris, 1932 ) ,  tenta BERGSON a solução do 
problema de Deus, mas sem renunciar ao anti-intelectualismo 
da sua gnoseologla e aplicando o seu método Intuitivo. (289) 

Distingue BERGSON duas religiões essencialmente diversas : a 
estática e a dinâmica . A estática é formada por um conjunto de 
preceitos e de proibições, necessário para livrar a sociedade huma

na de um duplo perigo, o egofsmo e o mêdo, e nascido natuml
mente da Imaginação criadora de fábulas lmpresctndlvels à vida 
social (fabulaçilo) . O desenvolvimento desta religião pela ativi
dade organizadora da lntellgêncla permanece estático, i. é, Inca
paz de ultrapassar os limites de uma religião social, de um culto 
e de um Deus nacional . Uma tal religião é de ordem puramente 

(289) Para uma breve B1ntese desta obra, cfr. THONNARD, Précis 
d'Htstotre. de Phtlosoph1e, Desclée, 1946, pp. 920-932; GISQUJiRI!, obra ctt., 
I, pp. 66-71; I. ToDOLI, obra clt., pp. 139-152. - Para o valor do argumento 
Bergsonlano, cfr. M. PI:Nmo, Dteu dans le Bergsontsme, Paris, Desclée, 
1934; DESCOQS, Praelectkmes Theol. Natu.r., Cours de ThéocUcée, Paris, 1935, 
T. U, pp. 376-431; J. D11 ToNQ'D'I:DI!C, La Cle/ des Deu:r: Sources e Le Con
tenu des Deu:z: Sources, artigos nos .ttudes, 1932, 1933. - Bôbre a natureza 
do conhecimento místico, ver ampla bibliografia em DESOOQs. 
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prática . Mesmo quando, depois de superar a magia, as supersti
ções e o pollteismo, se eleva até à idéia de um Deus supremo e 
único, não pode chegar a legitimar especulativamente a aflrm�::.ção 
da sua existência real, porque a Inteligência é incapaz de atingir e 
conhecer as coisas como elas são. A existência de Deus, ·:omo a de 
qualquer reãlldade, Só pode ser a:tlngtc�a por vla expetlmeutl'tl. 
Jil o que se dá na rellglão ãfn4mtca, onde a alma dos grandes mis
tlcos, pela coincidência do seu amor com o amor de Deus pela 
sua obra, alcança uma "intuição" tão alta e tão intensa, que lhe 
permite atingir o "Elan vital" em si mesmo, na sua fonte, 1. é, em 
Deus, e experimentar a realidade divina num contacto 1ntlmo e 
profundo . 

Refutando os psicólogos que nos fenômenos mistlcos v.uerem 
ver apenas uma fonna de histeria ou doença mental, re1:on hr.ce 
BERGSON nos mistlcos um "bom senso superior" e uma "perfeita 
sanidade mental" . Por isso, considera a experiência mistlca um 
documento humano de especlalissimo valor . 

Os depoimentos dêstes mfstlcos, principalmente dos grandes 
misticos cristãos, são da mais alta credlbnidade, porque possuem as 
garantias da sinceridade e da verdade . Da sinceridade, pois pro
vêm de homens cuja grande santidade é manifestada pela sua vida 
caridosa e operosa para com o gênero humano; "um tal amor . . .  
coincidindo com o amor de Deus pela sua obra, Amor que tudo 
fêz, confiaria, a quem soubesse Interrogá-lo, o segrêdo da. criação" 
(p.  289) . Da verdade, pois a concordância dêstes depolment.:Js 
entre sJ oferece válida presunção de objetividade (p.  285> . Não 
dão, é verdade, uma certeza metafislca absoluta, mas uma tal pro
babnidade máxima que pràtlcamente equivale à certeza. (fbid . )  . 

Donde, em resumo, para BERGSON, antl-intelectuallsta até o 
fim, o Deus verdadeiro, o Deus que o cristianismo adora, existe real
mente . Sabemo-lo 

não por demonstrações dos filósofos intelectuaUstas, cujo valor 
é puramente formal, sendo apenas uma suprema abstração unifica
dora das ciências; 

mas pelo testemunho autorizado dos mistlcos, principalmente 
dos grandes mlstlcos cristãos, que numa "intuição", análoga à. "in
tuição filosófica" pela qual atingimos os seres do universo, mas 
multo mais profunda e intensa, entraram em contacto Intimo com 
Jille, "experimentando" a sua existência . Assim, Deus é conhecido 
sem sair do campo da experiência : Alguém O viu . 

209 .  Critica. 

1. Divergem muito entre si os juizos formulados sObre 

a obra Les Deux Sources . . .  (290) . 

(290) Cfr. em OISQUibE, loc. ctt., a. lndlcaçAo doa autores das vlklas 
correntes. 
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2. O anti-Intelectualismo bergsoniano, que invade a obra 
toda e constitui seu vicio e seu Impedimento fundamental, já  
foi exposto e refutado acima (ns. 114, 120-127) . (290a) 

e erlência mlstica uan<lo real, seja um modo 
de chegar a Deus, concede-se; mas que seja a un ca v a 
prtmetra, nega-se. Os próprios mlsticos afirmam que já conhe
ciam a existência de Deus com certeza antes de experimentá-la : 
conheciam-na, naturalmente, pela contemplação do Universo, 
obra de Deus, em que :&:le deixou vestlgios de seus atributos; 
conheciam-na, sobrenaturalmente, pela Revelação que Deus fêz 
de si mesmo no Ant. e Novo Testamento. E foi somente o pre
conceito anti-lntelectualista que obrigou BERGSON a mutilar o 
depoimento <los mfstlcos e a conceder-lhe valor apenas quando 
afirma a experiência mlstica, por julgá-la semelhante à "intui
ção filosófica" bergsoniana. 

4. Devia ter notado também que os misticos cristãos apre
sentam a sua unillo mlstlca com Deus como um dom especial 
totalmente gratuito, de ordem sobrenatural, efeito de uma ação 
divina 'e não dos próprios esforços, e que esta união é, de fato, 
relativamente rara, concedendo-a Deus quando e a quem lhe 
apraz. Não pode, pois, constituir o processo normal e natural, 
e multo menos o único para conhecer a Deus, nem por conse
guinte ser invocada como solução natural do problema de 
Deus. (291) 

5. Nem pode ser equiparada à intuição mistica bergso
niana, que não difere da intuição filosófica ordinária senão por 

(290a) Também em Les D. S. BERGSON admite a.penas a experiência.. 
Por ex. : "(Le myst1c1sme) doit fournir le moyen d'aborder en quelque 
sorte expérlmenta.lement le problême de l'existence de Dieu.· Nous ne 
voyons pas d'ai.Ueurs comment la phllosophle l'abordera.it autrement" 
(p. 257) e "Il n'y a pas d'a.utre aource de conna.issance que l'expérlence" 
(p. 265) . Como afirma. o próprio BuosoN, com a. obra. Les D. S. a.s con
clusões da. :lt'Olut1on créa.trtce se a.cham ultlma.das e aperfeiçoadas (p. 275) . 

(291) A prova pelo misticismo não é de ordem filosófica. Só pode 
ter valor quando com certeza fôr eliminada a hipótese de uma ilusão. E 
é somente pela autorida.de da Igreja, com critérios teológicos, que podemos 
ter esta certeza.. Mas lato supõe já conhecida a existência de Deus. 
Donde, para o incrédulo que não admite a autocldade da Igreja. nem os 
critérios teológicos, a experiência mlstlca nli.o poderá ter valor apodltlco. 
Para o crent.e só terá valor de confirmação. Não parece pois que a expe
riência mfstlca possa constituir uma "vis." especial para demonstrar a 
existência de Deus. - Cfr. PENIDo, obra ctt., pp. 96-99 e pp. 352-361 ; 
MARITAIN, Les Degrés du Savolr, Paris, 1932, pp. 670-573, e todo o cap. VI : 

Expérlence myst.lque et PhUosophle, p. 489-670. 
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um esfOrço maior e uma intensidade tal, que coloca o mfstico 
numa "coincidência" e num contacto imediato com o próprio 
"Elari. vital" em si mesmo. A experiência dos mfsticos cristãos, 
pelo contrário, de ordem sobrenatural e baseada no dogma cató

l:lee, :rtle àeJieftàe àe e&fêF99 RQA18:AO, mas \iplcamente da acao 
ã�vtna na alma; e embora proporcione acêrca das coisas divi
nas conhecimentos superiores aos que a razão poderia alcançar 
com suas fOrças, não é contudo uma intuição propriamente dita 
de Deus como 1!:le é em si mesmo. 

6. Quanto à "Teologia" de BERGSON, encontramos em 
Les D. S. multas páginas belfsslmas, onde Deus é concebido como 
Amor, onde são afirmadas explicitamente a sua personalidade, 
a sua transcendência e a sua distinção dos seres do universo, 
rejeitando-se todo e qualquer pantelsmo (29la) . A falta, porém, 
da noção de analogia e os vários pressupostos de todo o sistema 
bergsoniano, não d,esmentidos mas antes aplicados em Les D. S., 
deixam subsistir a dúvida se a distinção afirmada entre Deus 
e as criaturas é tal como a exige a sã ftlosofia e a doutrina 
católica. Parece consistir apenas na distinção que há entre o 
Elan vital na sua pureza absoluta (1. é, em Deus) e êste mesmo 
Elan enquanto é pela matéria imped�do e retardado na sua 
evolução (1. é, nas criaturas) . Haveria entre Deus e as criatu
ras, na expressão do PE. PENIDO (obra ctt.) , uma "univocité dis
tendue", permanecendo assim os inconvenientes da Imanência 
vital e da Filosofia do "Devenir". (291b) Podemos, pois, concluir 
com o mesmo PE. PENIDO, que o Deus de BERGSON não é o Deus 
dos filósofos e dos grandes místicos cristãos, não é o Deus que o 

(29la) "Dieu est amour, et 11 est objet d'amour : tout l'apport du 
mystlclsme est lê."; "Dieu a besoin de nous . . .  , pour nous almer. . .  Des 
êtres ont étk appelés ê. l'ex1stence qui étalent destlnés à almer et ê. être 
alrnés, l'énergle créatrlce devant se dé/intr par l'amour . . .  Dtstincts de Dleu, 
qui est cette énergte m�me, ils ne pouvalent surgir que dans un unlvers, 
et c'est pourquol l'unlvers a. surgi". (Les D. S., pp. 270, 273, 276) . (Cfr. 
RoliiiBYER, nos Archtves de PhUosophte, V oi. XVII. cahler I, pp. 38, 40, 62) . 
(Os grlfos sio nossos> .  

(29lb) GISQ"lTIERE, Zoe. cU., p. 71. 
Grande foi o caminho percorrido entre a l:volutton créatrtce e Les 

D. S. "Que manque-t-U donc à la phllosophle rellgleuse de Bergson ? Une 
seule chose, ma.ls fonclêre, à savolr l'appul d'une métaphyslque ratlonnelle 
expllclte, ce sens lndlspensable de notre dYnamlsme lntellectuel qul eO.t 
permls. . . de constltuer Wle armature de pensée consciente de sa valeur 
spéculatlve absolue. Bref : 11 Iul manque de pouvolr s'appuyer à une 
théocilcée et à une rellglon naturelle fondées sur 1� ralson . , . " (RoMEYER, 
ibfd .. p. 46) . 
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Crl"Stianismo adora; que não há possibllldade de adaptar o 
bergsonismo ao cristianismo: um abismo intransitável os separa 
e, como diz o Pe. DE ToNQUÉDEC, "nA.o deixa (o bergsonismo) 
nenhuma abertura para as perspectivas da fé estritamente sobre
natural" (ttudes, 1933, p. 661 ) . 

V. - O Modernismo. - Doutrina da Imanência. 

210 . No inicio do século XX, dtfWldiu-se um movimento 
entre alguns teólogos, católtcos e protestantes Itberais, com o 
fim de adaptar os dogmas à mentalidade moderna e salvar a 
reUgtA.o, que, a seu ver, estava em crise por causa do seu apêgo 
ao Intelectualismo escolãstlco. Recorreram ao sentimento e sepa
raram totalmente a ciência da fé, julgando tornar assim a reli
gl!o Inexpugnável. Ao movimento deu-se o nome de Modernismo . 

.A8 suas fontes remontam a LUTERo, que fêz da fé um sentt
mendo ele conttanço., passam pelo agnosticismo empirico de HUME 
e do Posltlvlsmo e pelo crltlcl.smo subjetivista de KANT, para termi
narem num antl-lntelectuallsmo sentimental, que com ligeiras adap
tações, se val apropriando do sentimento do inflnlto e do slmbo
ll&mo dos dogmas de BCKLEIEBMACHER, da. emoção e da. imanência 
de BABATIER, da teoria. da subconsciência e do pragmatismo de W .  
JAliiES e da intuição alóglca de BERGSON . 

De tais fontes Intoxicadas, o que surgiu não foi um sistema 
original, mas : no campo fllosóflco, um amálgama. de todos os erros, 
até à negação dos primeiros principios racionais e da mesma razão ; 
no campo teológico, uma slntese de todas as heresias, até à impos
sibllldade de qualquer religião revelada. e mesmo de uma religião 
natural racional . Assim, B .  Pio x, na Enc. Po.scendi Domintci gregis 
(set. de 1907) , em que condenou o Modernismo, tutelando a digni
dade da nossa natureza com a reivindicação do valor Integral da 
razão humana. 

Entre os principais modernistas apontam-se: ALFRED 
LoiBY, Ttnuw:L, EDUARDO LE RoY, RÉVILLE, na França; GEORGE 

TYRRELL, na Inglaterra; E. BCHELL, K. GEBERT, E. JUNG, I. ScHNIT

zu, na Alemanha; A. FOGAZZARO, R. MURRI, ERN. BUONAIUTI e OS 

Anônimos do "Programma dei Modernlsti ltaliani" (Roma, 1907) , 

na Itãlta. 

Exposição. 

Seguiremos a slntese fiel e magistral que do Modernismo 
apresenta a Enc. Pascendt (DENz.-BANN., ns. 2071-2109) . (292) 

(292) Cfr. também, no Dlct. de Théol. Co.thol., pai. modernlame, o 
art. de J. RIVJiaB, col. 2009-204:7; no Dict. Apol. de D'ALts, pai. modernlsme, 
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211 . I. - Pressupostos filosóficos : 

a) O Evoluctontsmo radical, que reduz a realldade toda a 
um "tornar-se" perpétuo e integral, sem nada de permanente . (29:l) 

b) o Agnostictsmo empirico de HuME, com o Subjettvtsmo 
kenttgna, que fecha rtllorosament-e 8 razão bnmppg pn circulo dos 
fenômenos, 1. é, das aparências ou modificações nossas, puras cons
truções subjetivas das formas a prtort . (294) 

c) O Antf-tntelectualtsmo pragmático de BBRGSON : incapaz 
de conhecer a realldade, a inteligência não tem valor especulativo ; 
com seus conceitos fixos e fragmentários só é úUl para a ação; 
compete-lhe apenas assinalar as tendências e as necessidades in.E
tlntivas e exprimi-las com fórmulas de valor puramente simbólico 
e ut1Utar1sta .  Na pesquisa da verdade, a prlmazla. é dada, não à 
razão, mas à vontade, ao sentimento e à ação . (295) 

d) A Doutrina da Iman�ncta Vttal : não podendo sair de si
mesmo e conhecer a realldade, é somente na sua atividade tnterna, 
nas suas propensões e necessidades, que o homem pode encontrar 
um mottvo para qualquer afirmação relativa a um objeto . A razão, 
incapaz de subministrar provas, é substituida pela tntutção do cora
ção, proveniente de sentimentos e impulsos instintivos latentes 11a 
subconsciência . 

e) Donde o .Relattvtsmo, que faz depender a verdade de uma 
afirmação da sua concordância com os sentimentos, a indole, as 
disposições subjetivas de cada Individuo, e com o grau de evolução 
de cada época. 

212. II. - Apltcação d�stes pressupostos ao problema da txts6 
Uncta de Deus . 

a. - A razão especulativa e cientifica, incapaz de conhecer 
os seres reais em si-mesmos, não se pode elevar até Deus, nem 
lhe demonstrar a existência por melo das criaturas . Logo Deus, 

O art. de A. FAROES, cal. 637-666 e O art. de J. LEBRr:roN, col. 666-695; 
MICHEtE'l', Dieu et l'Agnostfcisme contemporain, 1909, pp. 183-312; A. ZACCRI, 
Dto, a.• edlç., 1946, I, pp. 261-365. 

(293) "Le devenlr est la seule réallté concrête" diz o dlscfpulo de 
Bergson E. LE RoY, na .Revue de Mlltaphyslque et de Morale, 1901, p. 418. 

(204) E. Lz RoY rejeita "tout réalfsme ontologlque, comme absurde 
et rulnewc; un dehors, un au-delà de la pensée est par déflnltlon chose 
absolument lmpensable. . .  La pensée en se cherchant un object absolu, 
ne trouve jamais qu'elle-même". (tbid., 1907, p. 486 e 496) . "Aceitamos 
a. Orftlca que da razão pura fizeram Kant e Spencer." (Programme des 
moderntstes, trad. franc., Paris, 1908, p. 96, citado no art. de A. FARGES) . 

(295) "Tudo é subjetivo e simbólico no campo do conhecimento . . .  
Para nós nl!.o existe a razio abstrata : só existe em função de outras facul
dades Instintivas, cujas exlgOnclas e resultados assinala." (ibid., p. 109) . 

Acêrca df\8 analogias entre a teoria de Bergson e o Modernismo, 
cfr. Pmmlo, obra clt., o Apêndice I : Bergsonfsme et Moderntsme, pp. 210-
226 e o citado art. de FARaB8, no Dtct. Apol. de D'At.i:s. 



364 CAP. I - A DEMONSTRABILIDADE 

como de reste. qualquer afirmação de ordem religiosa e moral, lláo 
é objeto da ciência . Por outro lado, Deus não é tampouco um 
personagem histórico . 

E assim, sem mais, são suprimidas as demonstrações da teo
le!Jia Ratucal (296) , a eytdêpcJp dos motivos de credibUldade e o 
fato da revelação externa : coisas todas que relegam com escârneo 
ao Intelectualismo, sistema, segundo êles, já superado e moribundo . 

Com que direito dêste agnosticismo, que consiste em tgnnrar 

se Deus existe ou não, passam os modernistas ao ateismo chamado 
cientifico e histórico, pelo qual negam positivamente a exlstênr.ta 
de Deus e o fato da revelação, entenda quem puder . O fato é que, 
para êles, a ciência e a história devem ser atéias . 

Isto, porém, é só a parte negativa do sistema, a parte rlestru
tlva, pura aplicação do agnosticismo subjetiv�sta . 

b .  - Para construir a parte positiva, aplicam a. "tm.an�cfa 
vttal" : 

1 )  A Religião, como qualquer fato, deve ter a sua E"xpllcação . 
Repudiada a. teologia natural e abolida a revelação t:xtenl3. com 
seus motivos de credibUldade, em vão se procura esta cxpllca•.:ão 
fora do homem . :a: no próprio homem que se deve procurar . E como 
a religião é uma forma de vida, na vtda do homem é que forçosa
mente a devemos achar. (:a: o princípio da tman�ncta l'eltgtosa) . 

2) Mas o inicio de qualquer fenômeno vital se deve pôr 
numa indigência, num impulso, numa certa emoção do coração, a 
que chamamos de sentimento . Por lsso, a fé, início e fundamento 
da religião, se deve colocar num sentimento intimo, que nasce da 
incUg�ncia do dtvtno. Indigência, que, provocada por uma certa 
ansiedade intima acêrca do problema da vida, se torna perceptível 
e consciente só em determinadas circunstâncias e disposições, fora 
das quais reside na subconsciência, onde as suas raízes permanecem 
ocultas . 

3) Como é que esta Indigência do divino se transforma em 
religião ? Do seguinte modo : Fora do campo da ciência e da histórie 
está o Incognoscivel. Diante dêste Incognoscivel, quer exista fora do 
homem e do universo visível, quer se esconda na subconsciõncia, 
a Indigência do divino, numa alma disposta e inclinada à rellgião, 
sem que preceda algum juizo da mente, excita um sentimento espe
cial . J!: êste sentimento mesmo que Implica em si a realldade divina 
e como objeto e como sua causa Intima, untndo assim o homem com 
Deus . 

4) Mas enquanto o modernista filósofo não se preocupa rom 
saber se esta realidade divina, Deus, se acha somente no homem 
como objeto de sentimento e como puro fenômeno subjetivo ou 
se existe realmente fora do homem, o modernista crente, pelo �on-

(296) "Já não podemos aceitar uma. demonstração de Deus levan
tada sObre êsses "ldola tribus", que são os conceitos aristotélicos de 
movimento, causalidade, contingência, fim." <Progr. des Modem., pé.gina.s 
97-103) . 
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trário, tem por certo que Deus existe de fato como ser real e 
independente . 

5) E se lhe perguntam em que baseia esta asserção, res
ponde : na experiência individual; e explica que, analisando o sen-
41bfteft� reiiKieee, deeeeerlr ee á aêle uma eeAia •.altdpá9 "" '""rapcio, 
pela qual o homem sem intermediário algum, atinge a realidade 
mesma de Deus, e adquire da sua existência e da sua ação dentro 
e fora do homem uma tal persuasão que excede de muito qualquer 
certeza científica . É pois uma verdadeira experiência interna, supe
rior a todas as experiências racionais . É "o toque do dtvtno no co
ração" (TYRRELL) . Experimentamos Deus em nós pelo sentimento 
que dêle temos, pela emoção e pela satisfação que nos dé. esta crença, 
porque a nossa alma tem exigência e necessidade de Deus . 

8) A fim de legitimarem a imanência desta experiência, ape
lam os modernistas : a) para a rellgião dos prtmtttvos que, dizem, 

estava baseada unicamente no sentimento religioso, sem nenhum 

elemento racional; b) para as formas superiores da religião, as 
experiências dos místicos, onde todo elemento intelectual é aban

donado, ficando apenas uma união puramente afetiva com Dt'us; 

c) para a razão, que nos ensina estar o Criador no mais intimo de 

nossa alma, pois dêle dependemos no nosso ser e na nossa vida, 

conforme a palavra de S .  Paulo : fn Ipso vivtmus, movenmr et 
sumus <Act., 17, 28) . 

7) Éstes sentimentos e esta intuição do coração �stão em 

todos, embora latentes na subconsciência . Se alguém desconhece 

a experiência religiosa interna, como os racionalistas, é simples

mente porque a sua má vontade não se quer colocar nas disposiçõ�s 

morais requeridas para suscité.-la . Disponha-se santificando sua 

vida pela ascética e analise sua atividade concreta : nela, então, 

encontraré. o elemento divino implicado em qualquer ação humana, 

quando considerada com as condições que ela supõe . 

:S: a aquisição desta experiência rellgiosa que constitui pro
priamente o crente . 

8) Até aqui, tudo foi obra do sentimento . E porque senti
mento, e não conhecimento racional, Deus é experimentado de 
uma maneira tão confusa. Mas o homem rellgloso, querendo c.on
formar a sua vida a esta "experiência", sente necessidade de sair 
do vago e indefinido, pois somente fórmulas claras e rlgidas podem 
dirigir a vida pré.tica. Entra, então, em atividade o intelecto, que 
"pensa" o sentimento, dado imanente da experiência rellglosa !.:.ter
na, e concebe a tdéta de Deus; em seguida, "trabalhando" esta iri!Ha 
constrói uma teodlcéia, i. é, uma "esquematização" racional da ex
periência rellgiosa, uma série de fórmulas, cujo valor não é metafí
sico e absoluto, mas puramente stmbóltco : simples tradução em 
conceitos de uma experiência individual . 

9) Quem experimenta em si experiências particularmente 
ricas, quer fazê-las participar a outros homens, como fizeram os 
profetas e Cristo . A propagação feita oralmente constitui a Tra-
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dtção; feita por escrito constitui a Escrttura Sagrada, que não passa, 
pois, de uma exposição de experiências rellgiosas extraordinárias . 

10) A sociedade recebe e aceita as melhores, i. é, as mais 
fecundas para a vida prática, as que favorecem mais o desenvol
'VJmeRto dg ypt!men+o reUgJnso pois é peJna &QUS frutos que se devem 
avaliar a verdade e a bondade de uma experiência, como de qual
quer afirmação. A autoridade religiosa t9cará formular e sancionar 
estas experiências : assim nascem os dogmas, puras fórmulas sim
bólicas da consciência religiosa coletiva de uma determinada. época. 
Mas como esta consciência coletiva está em continuo progresso, em 
virtude de novas experiências religiosas, os dogmas nunca podem ser 
dettntttvos,· devem sempre acomodar-se ou ceder o lugar a novos 
dogmas. 

11) Eis como Deus, e tudo o que dêle afirmamos, é não 
sõmente experimentado em nós, mas provém de uma elaboraçtio 
feita pela consciência sem sair da experiência interna . - Dêste 
modo, aparece também a plena separaçtio e independência entre a 
cUncfa e a fé. 

213 . Resumo. - Os principios da raza.o só têm valor feno
tn.enoiOgico e subjetivo (Emptrtsmo, Subjetivismo) ; logo a inte
ligência na.o tem valor especulativo (Anti-intelectuaztsmo) . -
A rellgUlo, forma de vida, é imanente e só pode ter sua origem 

o sua expllcaçft.o dentro do homem (Imanentismo) . - Esta ori
gem é a fé, que é um sentimento do divino, uma intuição do 

coração (Senttmentaltsmo) ,  escondido primeiro na subconsciên

cia sob forma de necessidade do divino e tornado depois cons
ciente numa experiência rellgiosa interna (Teoria da subcons
ct�ncta) . - O valor destas experiências, e por conseguinte a 
verdade da rellgift.o que as exprime, é medido pelos seus frutos 

(Pragmatismo) . - As experiências religiosas, individuais e 
coletivas, traduzem-se em fOrmulas simbóllcas, os dogmas, 

dependentes do estado da consciência religiosa dos indivlduos e 

da sociedade num dado perlodo (Relattvtsmo) e, por con�guin
te, sempre sujeitos a modificações ou substituições (Evolucio
nismo dogmático) (297) . 

(297) Nas obra.s dos modenlistas esta doutrina é apresentada reves
tida com palavras bonitas, tanto mais perniciosas quanto os têrmos sll.o 
em aparência mais moderados. O veneno sutil é dosado com sagacidade 
tll.o perversa, adoçado com tantas expressões piedosas de sabor sentimental, 
que a lntoxlcaç!o se produz no incauto leitor tanto mais profunda quanto 
mais lnsenslvel. - Veja, na .Revue deB Objec«ons, Paris, 1920, pp. 746-766, 
o art. do Cônego Covai, La. Tacttque du ModemfB171e : os lobos disfar
çados em ovelhas ou em pastores. 
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214 . Critica. 

Como o Modernismo, mais do que uma teoria verdadeira
mente nova, é antes um sistema no qual vêm confluir os prin
cipais erros que o precederam, a refutação dos seus pressupostos 
jâ foi feita : do evolucionismo radical (n. 123, l.O) ,  do agnosticis
mo empirico (ns. 196-197) e subjetivista (ns. 203-204) , do anti
intelectualismo (ns. 112-123 ) ,  do sentimentalismo (ns. 205-206) , 

da teoria da subconsciência (n. 207, a) , do pragmatismo 
(n. 207, b) e do relativismo (ns. 106-111 ) . 

Deixando para seus respectivos tratados o estudo da 
verdadeira natureza da revelação sobrenatural e da evolução 
do dogma, só nos resta, aqui, considerar a DOUTRINA DA 
IMAN:t!:NCIA VITAL e ver-lhe a arbitrariedade e as funestas 
conseqüências. 

A Doutrina d a  Imanência vital 

1. - Apresenta, para se legtttmar, a1·gumentos falsos: 

a) Não é verdade que a rellgião dos primitivos estava des
tituida de todo elemento intelectual . As conclusões mais firmes da 
Etnologia provam o contrário, como melhor veremos na exposição 
do fato rellgioso universal (ns. 332-335) . 

b) Está, de fato, Deus intimamente presente em nós pela 
sua essência e atividade, 1. é, enquanto causa criadora e conservadora 
da nossa existência, na ordem ontológica do ser; não está, porém, 
unido às nossas faculdades na ordem psicológica do conhecimento, 
I. é, como objeto que possa ser percebido imediatamente em si mes
mo : opõe-se a êste conhecimento a desproporção no modo de ser 
e no grau de imaterialidade existente entre a essência divina e qual
quer faculdade criada (n. 74) . Por Isso, Deus não pode constituir 
o objeto formal próprio de nenhuma faculdade cognitiva criada, 
donde nem ser por ela atingivel direta e Imediatamente sem um 
auxlllo sobrenatural . (Cfr . também infra, n.o 219, l.O) • 

2. - Apresenta uma expztcação tmposstvel: 

a) Nenhum sentimento pode nascer, sem um objeto previa
mente conhecido (n.o 206, 2.o, a) . 

b) Nenhum sentimento pode ter valor, sem ser justtflcado 
pelos prlncipios racionais que o modernismo não admite (tbtcl, b) . 
Por outro lado, a experiência rellglosa interna não muda a natureza 
do sentimento, mas é êste mesmo sentimento intensificado e tornado 
consciente . Não pode, pois, esta experiência servir de prova para a 
objetividade do sentimento . 

c) o sentimento da indigência do dtvtno não pode ser reco
nhecido como tal, antes de ter provado a lntellgência que o objllto 
desta indigência é realmente Deus (n.0 207, 3.0, a) . E mesmo depois 
desta prova, ter consciência da indigência do divino não é ter cons
ciência da presença de Deus em nós, assim como a falta de uma 
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coisa não é a posse dela . Pode a experiência interna, a consclêut•ia, 
atestar a existência dos atos, das tendências e aspirações; não diz, 
porém, nem pode dizer, se a estas tendências corresponde ou :não, 
na realldade, um ser capaz de satisfazê-las . 

d> Poderá, slm, a "boa vontade' dispor a alma para reconhe
cer as suas eXlganclaS e iiêcéSSlctad:es, pod:eu\ Impor ama 'slàa 1'811&19 
sa Intensa e a prática das virtudes; poderá dlrlglr e manter a atenç.ão 
da intellgência na sua atividade; mas o que não pode fazer, é subs
tituir a intellgêneia no ato do conhecimento, porque a vontade uão 
é faculdade cognitiva com uma vis intuendi própria (n.O 133) . I,ogo 
não pode a vontade por s1 mesma, como nem o sentimento e o 
coração (n.o 134 e segs . ) ,  constituir uma experiência Interna que 
seja a afirmação da existência ou natureza de um objeto, atingido 
clara ou confusamente . Por isso, a "intuição do coração", "o toque 
do divino sentido no coração", não passam de expressões õcas, sem 
correspondência na realldade. 

e) Saber que temos exigências e necessidades, reconhecer 
que a primeira delas é a necessidade de Deus, só o poderá a tntell
gêncla, analisando a nossa natureza à luz dos prlnciplos racionais . 
Subir destas exigências até Deus, só o poderá a mesma lntellgên.�ia, 
se demonstrar que elas têm um nexo necessé.rlo de dependência 
com um Ser supremo e transcendente . Mas o modernismo anti-lntc
lectuallsta rejeita o valor objetivo e universal dêstes prlnciplos ra
cionais . Esté., pois, impossibilitado de apresentar uma expllr:ação 
verdadeira do nosso conhecimento da existência de Deus. 

3 . - Leva a conseqüt1ncias falsas e funestas : 

a) Torna lmpossivel qualquer ordem e religião s o b  r e n a 

t u r a l - Se tudo na religião tem origem puramente humana e 
provém de exigências naturais Internas, se a revelação consiste ape
nas em tomar consciência do Impulso do sentimento nascido destas 
exigências, se os dogmas não passam de expressões simbólicas, naals 
ou menos felizes, de experiências Internas, nada fica na rt>Uglão 
que supere a ordem puramente natural . 

b) Conduz ao p a n t e  h m o  e ao a g n o s  t t c t s  m o  . -
Afirmar que experimentamos Deus em nós, reduzindo todo o conhe
cimento que dêle possamos ter a uma experiência interna, que só 
pode atingir as modificações do nosso eu e seus próprios atos cons
cientes, é identificar Deus com o nosso eu, com a nossa consciência .  
S e  todos os elementos intelectuais Introduzidos a o  "pensar a fé", 1. é, 
ao reagir sôbre o sentimento religioso, não passam de simbolo.'J da 
nossa experiência Interna, sem valor objetivo, também à idéia de 
Deus e de sua personalidade não corresponderé. outra realldade u.lém 
desta mesma experiência, além das modificações Internas do 1osso 
ett . "Pour nous, diz E .  LE RoY, Dleu n'est pas, mais U devlent . Son 
devenlr est notre progrês même" .  (298) Dai o pantefsmo : Deus não 

(298) Cfr. Revue de Métaphysique et de Morale, 1907, p. 509. -

JJE RoY, � verdade, na sua obra L e Probltme de Dieu (Paris, 1929) , nêo 
quer ser panteísta e tenta demonstrar a transcendência de Deus. Exce-
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é mais um Ser pessoal, perfeito e infinito, mas o universo em evo
lução . - Se, para chegar a Deus, a única via admitida pela doutrina 
da Imanência é a experiência Interna e esta via é Impossibilitada 
pelo pressuposto anti-lntelectualista, segue-se que também para o 
modernista crente, como sucedeu ao modernista filósofo Pena per
manece um Incognoscivel . Dai o agnosticismo puro, que cêdo irá 
dar no atefsmo, como nota a Enc . Pascendt . (299) 

c) Conduz ao t n d t j e r e n t i s m o  r e l t g t o s o . - Se a 
fé religiosa se apoia unicamente na experiência intima e nos senti
mentos sem elemento Intelectual que os possa avaliar, como todas 
as religiões apresentam experiências e sentimentos, devem todas ser 
admitidas como verdadeiras, a todas se deve reconhecer o .nesmo 
valor, deve a sociedade dispensar a todas o mesmo tratamento . De 
fato, como diferenciá-las ? Pelos frutos e resultados ? Seja, mas 
para medir utllldades são necessários os prlnciplos racionais q_ue o 
modernismo antl-intelectuallsta rejeita (n.0 207, b) . 

Diante das várias religiões, sem critério racional objetivo para 
avallá-las e dlstlnguí-las, deve logicamente o modernista permane
cer indiferente . Na prática, não reconhecendo em nenhuma religião 
uma justificação racionalmente certa, provàvelmente não nbra·�ará 
nenhuma .  Se escolher uma, o critério só poderá ser o co.pricho da 
vontade cega, ou as tendências sentimentais . Questão de sentlmer.to 
e de sentimento Individual, a crença em Deus e a vida religiosa ficam, 
assim, entregues à instabllldade das emoções e impressões subjetivas, 
variáveis de pais a pais, de século a século, como de individuo a 
individuo, sem que nada possa atentar à plena liberdade de •!ada um. 

Eis o triste e fum:sto resultado da "reforma", que os corl

feus do modernismo queriam introduzir no catolicismo. Como 

lentes serão as suas Intenções, notáveis o.lgumas do.s suo.s considerações 
(por ex., sObre a obrigação, sObre a vida de oração, sôbre o mal. . .  ) , mo.s 

os principlos filosóficos sObre os quais se apola tiram toda a eficé.cla aos 
seus argumentos. Cfr. exposição e critica em P. DESOOQS, Prael. Theo!. 
Natur., Cours àe Théodfcée, Paris, 1936, T. n, pp. 333-374. 

(299) 1: o que parece temer o próprio LoiSY : "Poderé. a consciência 
conservar por multo tempo um Deus que a ciência (a razão) Ignora, e 
continuará sempre a ciência o. respeitar um Deus que ela desconhece ?" 
<L'Evangt!e et l'Egltse, Paris, 1902, p. XXXIU) . 1: o que se verificou em 

vários protestantes liberais. SABATIER, por ex., escreve a propósito do fiel 
que "experimenta" Deus : "Il sent Dieu actlf et présent dans so. pensée 
soua forme de lol loglque, dans sa volonté sous forme de lo! moralc." 
(Esqutsse à'une phUosophtc àe la reltgion, 6.a edlç., 1898, p. 366) . E assim 
é Deus Identificado, no homem, ao principio de contradição ou ao Impera
tivo categó11co : o que é a destruição tota.l de toda religião. MICHELET, 
Dteu et l'Agnostictsme contemporatn, p. 302. Vejam, nas pé.gs. 280-302, 
como se opera esta transição do Deus interior para a negação àe Deus, 
passando pelo. negação do sobrenatural, pelo agnosticismo e pelo pantelsmo. 
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acontece em todos os sistemas antl-lntelectuaJlstas, julgaram 
libertar o homem e divinizá-lo, emancipando-o de toda norma 
exterior. Na realldade, muttlando-lhe a intellgência, vieram 
a de adá-lo e a escravizá-lo, entregando as rédeas da sua 
atividade à tirania das paixões e à 
chos do "eu" sentimental. o Modernismo foi vitima do seu 
anti-intelectualismo. 

Como as outras teorias anti-intelectuallstas, pretendeu 
também o Modernismo salvar a religlâo, retirando-lhe o seu 
caráter cientifico e objetivamente racional. Destruiu-a, pois é 
tmposstvel separar as aj1.rmaç6es rel1.gwsas de toda metajtstca : 

"Longe de constituir um tipo à parte, o conhecimento religioso 
supõe um trabalho do esplrito, uma indução semelhante àquela que 
constitui a ciência, a intervenção nos dois casos de um mesmo 
principio, o principio de causalidade . Não há empirismo religioso, 
como não há empirismo cientlflco : num e noutro domlnlo, é a 
razão que dlsceme as relações entre os fatos, como entre Deus e 
o homem . :ltste nexo, a razão não o cria, desprende-o pelo mesmo 
movimento do esplrlto . A ciência e a religião nascem da mesma 
aplicação da razão aos fenômenos, e por conseguinte, de uma ativi
dade metaflsica . . . li: o mesmo ser (o homem) que conclui, em vl:·
tude do mesmo principio, aqui (nas ciências) pela exlstênclo. do.s 
causas e das leis, e lá (na rellgião) por uma causa e uma lei su
prema . . .  Uma e outra afirmação implicam uma solução metafislca. 
Ciência e Rellglão, dependendo do principio de causalldade, valem 
o que vale a causalidade, e em definitivo o que vale a razão . Toda 
tentativa feita para desuni-las consegue apenas desnaturá-las . . . " 
MICBELBT, obra cit., pp. 393-394 e pp. 402-405 . 

NOTA I. - A Teologia Nova. 

215 .  Como sistema, caiu o Modernismo e se desfez sob a con
denaçlio da Enc. Pascendi de S. Pio x. Mas não poucos germens 
ficaram vegetando espalhados na sombra. Nestes últimos anos, 
porém, despontaram no vasto campo da cultura sagrada umas 
tendências e afirmações, que têm uma estranha afinidade com 
vários pontos fundamentais da crise modernista. Patrocinadas 
por alguns leigos católlcos e por teólogos de várias ordens reli
giosas, estas tendências sob o nome de Nova Teologta, andam 
criando não poucas confusões nas inteligências e nas consciên
cias. Nota-se, como no movimento modernista, a ânsia de fazel' 
adeptos, "abandonando-se a um trentsmo imprudente, que com
promete com mutilações, concessões e reticências a integridade 
e a pureza da fé, sob o pretexto de unificar os homens de 
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qualquer religião e de qualquer ideologia num hibridismo 
deletério ". (300) 

A primeira destas concessões é feita ao antt-intelectualtsmo : 
a> a razão humana seria incapaz de atingir a verdade objetiva de 
um modo seguro e definitivo: poderia apenas representá-la por 
melo de "noções" contingentes, caducas e aproximativas, que seguem 
o ritmo do tempo e a evolução da vida; dai a imposslbllldade de 
exprimir a verdade objetiva com fórmulas exatas e imutáveis, e 
de construir uma metaflslca estável ; b) da esfera intelectual desli
zam alguns para o plano "da vontade e do sentimento, a que con
cedem . . .  um certo poder Intuitivo, de modo que a adesão à verdade 
não se obteria por via racional, mas por livre opção segundo as 
exigências da vida e para evitar o desespêro". (PARENTE, art. ctt., 
p. 34) 

Desta tendência antl-lntelectuallsta é prova o desprêzo peia 
filosofia perene e a teologia escolástica . Já em 1937, Une École de 
théologie : le Saulchotr de CHENU o .  P . ,  e em 1938, Essat sur le 
probléme théologtque de CHARLIER O .  P .  (obras postas no Index por 
decreto do Santo Oficio de 6-II-1942) , lançaram "o descrédito sôbre 
a teologia escolástica pelo seu caráter especulativo, seu método 
atrasado, suas pretensões racionais, enquanto o teólogo, mais elo r.ue 
raciocinar, deveria contemplar e sentir o mistério, Inserindo-se na 
mística vitalidade da Igreja" (tbtd., p. 29) . - Em 1946, J .  DANIELOU 
S .  J . ,  num longo artigo nos "Etudes" (abril de 1946) , Les ortenta
ttons présentes de la pensée reltgteuse, considera a velha teologia. 
com sua metafísica raclonalístlca e suas categorias abstratas como 
fora da vida e do real . Devemos hoje renová-la, "sintonizando-a 
com as aspirações da consciência moderna, que quer mala psicologia 
do que metafisica, mais história do que teorias, mais adesão à exis
tência concreta do que abstração conceitual . . . " .  (ibtd.) - Com 
êle fizeram côro principalmente DE LUBAC S .  J . ,  DE MONTCHEUIL S .  
J . ,  BotJILLARD S .  J .  e outros de várias congregações religiosas . (301) 

Aplicado ao problema de Deus e da revelação, êste anti-Inte
lectualismo nega à razão humana, deixada à sua luz natural, sem 
a graça : - o poder de demonstrar ou mesmo de conhecer com 
certeza a existência de Deus; é sômente com um ato livre de fé 

(300) Cfr. In Lltt. Enc. "Hu1114nf Generls" PU PP. XII Commtm
wrtum (''Euntes docete", 1961, fase. 1-2) , o art. de P. PARENTE, Strut
tura e slgnlftcato storlco-dottrtnale dell'En.ctcltca, pp. 23-46; donde tiramos 
P.stas observações. - Cfr. também o art. de A. PEREGO B. J., La Nuova 
Teologia, no "Dlvus Thomns Plac.", 1950, n.0 4, com a lndlcaçio dos auto
res e de suas obrM e uma. abundante blblio�;rafla sObre êste movimento. 

Boas observações sôbre êste lrenlsmo e seus perigos vide no art. do 
Prof. J. ZBROZEK, A E11<.-fclica "Humant Generis", no Verbum, revista do. 
Pont. Uni v. Cat.. do Rio de Janeiro, V oi. VII (1950) , pp. 630-540. 

(301) Não vá alguém pensar que êstes poucos autores representem 
a mentalidade das suas respectivas ordens religiosas. Pelo contrário, foram 
logo apontados, criticados e refutados pelos seus próprios lrmlí.os de hábito. 



372 CAP. I - A DEMONSTRABILIDADE 

sobrenatural que Deus seria atingido; - o poder de chegar, ba!':ean
do-se nos sinais divinos externos (os mUagres) , a um juízo racional 
certo da "credibllldade" da revelação cristã . 

Apllcado ao dogma, deu origem a uma nova forma de relatl
vtsmo dnsmé t.lço que distingue nu fórmulas dogmáticas, rnl'r.mo 
nas que o Magistério da Igreja emprega nas suas dêfintçoes, um 
absoluto de afirmação (a verdade revelada por Deus) e um relativo 
de representaçt'lo (as noções com que exprime a Igreja esta ver
dade) . "Nenhuma formulação de verdade revelada pode ser fixa 
e definitiva . . .  ; fixo e imutável é o conteúdo transcendente que como 

tal não pode nunca ser expresso adequadamente e por tsso, é indi
ferente a qualquer fórmula, na qual venha provlsôriamente como 
que a incamar-se" . (fbfd., p. 31) . 

A própria Sagrada Escritura poderia ser "entendida com plP.na 
liberdade, transcurando o sentido llteral para preferir u slrabóllco 
(tanto do agrado de muitos Santos Padres) , o que permitiria maJor 
largueza de vistas e por conseguinte uma possibilldade mais ampla 
de entendimento também com os cristãos dissidentes" . Ctbtd., 1'· 28) 

Era, como diz Pio XII, " fazer do próprio dogma um canlç() 
agitado pelo vento". E de fato, cêdo surgiram erros e posições 

perigosas (302 ) ; donde polêmica& e controvérsias agitadas. 

Para prevenir quedas mais graves, na sua Enclcllca 
Humant generts ( 12 de agOsto de 1950) , documento de sum() 
valor e de grande alcance na história do pensamento cristão, 
Pio XII reafirma os legttimos valores da razão humana no atin

gir a verdade objetiva certa e Imutável ; aprova novamente a 
Filosofia perene, culminante na slntese de SANTO ToMAs, exal

tando-lhe a segurança e a eficácia da doutrina e do método, que 
mais uma vez recome.nda e defende contra as acusaçl5es moder-

(302) Assim, além do a.ntl-intelectuallsmo e do relativismo dogmé.
tlco, "ousa-se pOr em dúvida wna verdadeira llberdade de Deus no criar 
e a sua presciência com respeito aos atos llvres dos homens; nega-se a 
personallclade dos Anjos, a dlferença essencial entre matéria e espfrlto, 
a gratuidade da ordem sobrenatural, como se Deus nlo tlveBSe podido. 
criar o homem sem ordené.-lo à vlslo beatífica; a doutrina do pecado 
original como culpa de Adl!.o indlvfduo e transmitida a todo o gênero 
humano; o conceito de pecado e o da satlsfaçlo oferecida por Cristo, a 
doutrina da tra.nsubstanciaçll.o e da presença real de Jesus na ssma. Euca
ristia, o conceito de Igreja como Corpo Mfstlco." (PARENTE, Qlfd., p. 33) • 

No campo fllosóflco, "su11tenta-se que os sistemas Ideológicos, mesmo 
os mais opostos, concorrem todos pu.ra exprimir a mesma verdade natural 
e sobrenatural" e que "podem, com algum retoque, adaptar-se ao dogma" .. 

(fbfct., pp. 38 e 34> • 

No campo c1entlflco, adotam alguns, sem nenhuma cautela, hlpóte
llt'B ainda nll.o provadas (e mesmo rejelt.'\dBB por muitos cientistas, como 
a evolução universal) e certas interpretações do Ant. Testam., apesar daa 
su11.11 Interferências com as verdades reveladas. (tbld., p. 37) . 
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nas; aponta os perigos e os erros principais da "Teologia Nova" 
no campo teológico, ftlosóflco e cient1f1co; com sá.bias diretri
zes, traça o caminho a seguir para a teologia estar sempre em 
dia com as novas questões que o progresso humano suscita; e 
sem lesar a legitima liberdade aas pesquisas clentiflcas, Iembta 
a todos a necessá.ria prudência e a submissa.o devida ao Magis
tério da Igreja, guarda e intérprete autêntica da palavra de 
Deus, a quem toca dizer a última palavra em assuntos filosó-
ficos relacionados com a verdade revela-da. 

· · 

N. B. - Os vários erros teológicos da "Teologia Nova" 
serão expostos e refutados nos tratados apropria-dos. Quanto 
ao anti-intel,ectualismo aplica-do ao problema de Deus, j á  está 
suficientemente refutado por tudo o que dissemos até aqui. 
Ao tratarmos dos critérios da verdadeira revelação sobrena
tural, será legitimada a certeza natural do juizo racional de 
credibllida<ie. 

NOTA 11. - O Método da Imanência. 

216 . Com a finalidade de mais fàcilmente conduzir à prá
tica da religião e do Catolicismo uma parte não pequena da 
mentalidade moderna, que é anti-intelectualista e pragmática e 
não dá valor senão à experiência interna e ao que de algum 
modo corresponde à nossa exigência de expansão e aperfeiçoa
mento, j ulgaram alguns autores que o único ou pelo menos o 
melhor caminho seria partir do que a consciência nos atesta, 
1. é, das exigências, das tendências para o Ideal e uma realiza
ção própria cada vez mais perfeita. 1!lste processo foi chamado 
Método de Iman�ncta. A sua aplicação à Apologética e à Reve
lação sobrenatural será exposta e julgada no Capitulo da Crite
riologia da Revelação (ns. 428-430) .  

Desde j á, porém, convém notar a diferença que existe -
pelo menos teàricamente, pois na prática é fá.cll do método 
cair para a doutrina - entre a doutrina da Imanência e o 
método de Imanência: 

na doutrina, tudo permanece imanente : o ponto de par
tida (as exigências) e o têrmo de chegada (a experiência 
Interna. consciente) ;  quem segue a doutrina, fecha-se em si 
mesmo aceitando um sistema filosófico subjetivista, onde tudo 
se re-duz a uma experiência interna; 

no método, pelo contrário, o ponto de partida é ainda 
Imanente (estas mesmas exigências conscientes) ,  mas o têrmo 
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de chegada é o conhecimento de Deus e de seres externos, dis
tintos e independentes de nós ; é a aceitaçã.o de uma tática, onde 

por uma escolha livre se toma uma experiência interna como 

base de um trabalho racional, que faz sair do subjetivismo e 

leva a conhecimentos novos, até chegar ao Ser infinito. 

Assim, no problema de Deus: para a doutrina, a expe

riência interna é já o conhecimento e a aflrmaçâo da existência 
de Deus (um Deus imanente, como vimos) ; para o método, esta 

experiência constitui apenas o ponto de apôio sôbre o qual 
construir um verdadeiro racioclnio que nos deveria levar a Deus 
pessoal e transcendente. 

Do Método da Imanência serviram-se, já no século XIX, 
NEWMAN, GRATRY, ÜLLE-LAPRUNE ; mas O seu principal autor foi 
MAURICIO BLONDEL (1861-1949 ) , seguido por LABERTHONNIERE 

<t  1932) e outros apologistas. (303) 

a. A Filosofia, diz BLONDEL, deve ocupar-se do homem todo; 
do que êle é, do que quer, do que deve ser. Nem se deve sr:rat·ar 
o verdadeiro do Bem . Por isso, a verdade, objeto da Fllosoflo., pode 
definir-se : adaequatto tnteZZectus et vttae . Donde o ponto de par
tida da fllosofia devem ser a vida e a direção do esfôrço vttal, 1. é, 
as tendências, as aspirações . . .  ; e a reflexão filosófica deve anclisar 
êste movimento da alma para a sua plena realização : a a ç ã o , 

b .  Por isso, o que é puramente exterior ao homem, s�m cor
responder a uma sua indigência, não poderá penetrar nêle, nem 
informar o seu pensamento, nem ter valor e eflcária . Dai, o l',l.cio
cínlo e a atividade especulatlva da intellgência (conhecimento 
noétfco) não terem nenhuma eficácia, a não ser que se exerçam 
sObre objetos imanentes ou para os quais tendemos (conhecimento 
dtn4mfco) . 

(303) BLONDEL expôs êate método primeiro na. sua famosa tese 
• ·L'Actton" (1893) , que suscitou controvérsia& acaloradas. Quarenta anos 
mais tarde, desenvolveu a sua tese até formar um sistema completo, cha
mado "FnosoFIA DA Açlto", nas suas obras La Pensée, 2 vols., Paris, 1936; 
L'Etre et les Etres, 1936; L'Actton, 2 vols., 1938; La Phtlosophie et l'Esprtt 
chrétten, 2 vols., 1944-1946. 

Neste desenvolvimento o pensamento de BLONDEL passou por não 
poucas transformações, abrandando em vários pontos as afirmações da 
�;�ua tese primitiva : o que torna dlffctl a interpretação do seu sistema 
e explica as divergências na. apreciação que dêle fizeram os vários autores. 
Cfr. 0ISQ11IERE, obra ctt., pp. 96-97. 

Para a exposição e critlca. do argumento de BLONDEL acêrca. da. exis
tência de Deus, cfr. DEscoc;:s, obra ctt., II, pp. 271-307. (Esta. critica, porém, 
!oi feita antes das últimas obras de BLONDEL.) 

Para •lma exposição e critica geral do Método da Imanência, cfr. 
O. MicRELEr, Dteu et l'Agnosttctsme contemporafn, 3." ed!ç., 1912, pp. 201-
214 e pp. 240-281 ; ZACCHI, Obra Ctt., I, pp. 321-331;  GISQUii:RE, obra cft., 
pp. 89-100. 
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c. Agir é procurar a própria realização, é procurar o acôrdo 
entre o conhecer, o querer e o ser . Assim, a açlio, que compreende 
a tendência, a vontade e a atividade, é a base de toda certeza 
e a fonte de todo conhecimento nosso acêrca de Deus e dos outros 
seres . 

d .  Na demonstração da existência de Deus, a experiência 

(304) Como sintetiza DE ToNQUÉDEC : "somos a desproporção do 
l"eal e do Ideal; ma& tendemo!! para a sua Identidade, e esta Identidade 
é Deus.'' (lmmanen('e, s.a edlç .• Paris, 1933, p. 36) o 
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217 . CRiTICA. - Ninguém põe em dúvida a retidão das 
intenções de BLONDEL e dos apologistas do método d a  imanên

cia. Mas tem de fato êsse método a eficácia que lhe atribuem? 

1 .  - Jt certamente ótimo tomar em consideração, na solução 
Ele pNslaMa àe gll'lli1 a repel:&'llilli& que êle tem na nossa ytda pre
sente e futura . Apresenta-se assim, não como um teorema abstr;"\to 
e indiferente, mas como uma verdade que empenha o nosso des
tino e se apossa do homem todo com toda a sua. atividade . N�ste 
particular a obra de BLoNDEL é rica de análises de primeira ordem . 
(305) 

2 .  - Jll também verdade, que, quando a vontade, a vlda e a 
atividade toda estão em confonnldade com a intellgência, o conhe
cimento vtvtdo, por uma certa simpatia e "conaturalldade" que .se 
val criando em nós, é eminentemente apto para penetrarmos mais 
a fundo na verdade (ns. 134-136) .  Mas para Isso requer-se pri
meiro que esta verdade seja conhecida como objetiva e ..:orrespon
dente à nossa natureza, i. é, é preciso que a tntellgência tenha reallza
do a sua confonnldade com a realidade do objeto em si : pois, é esta 
conformidade da lntellgêncla com o objeto real, que constitui e 
define a verdade do nosso conhecimento; pelo contrário, ser "vivida" 
é só um aspecto acidental. Logo, antes de ser "adaecruatto ínteTlec
tus et vftae", deve a verdade ser "adaequatto tntellectus et r e i ".: 
antes de poder "viver a realidade" conscientemente <= humanamen
te e não só por Instinto cego, como os animais) ,  é necessário ter 
apreendido e conhecido esta realidade em si mesma . :-legar i.<..to 
seria cair no subJetivismo radical . - As boas disposições da alma 
e a vida correta são auxlliares poderosos para conhecer e abra�ar 
as verdades principalmente morais e religiosas; contudo não são elas 
que conferem a certeza aos argumentos : predispõem à adesão, não 
suprem a razão (Cfr. n.0 137, 3.0, n.O 233) ; e é possivel o ateu prá
tico, que admite Deus sem pautar por :S:le a sua conduta. 

3 .  - Por Isso, erra BLONDEL quando pretende fazer depender 
o valor especulativo da atividade Intelectual (principlos racionais, 
racioclnio) da vida prática e da "ação" humana. É, sim, na oca
sião de uma experiência que encontro apllcado, é na ocasião de 
uma ação que aplico o principio de causalidade; a verdade porém 
dêste principio, o nexo necessário e universal que une seus têrmos, 
não depende da sua reallzação e apllcação neste ou naquele caso 
particular, mas é percebida Imediatamente pela intellgência ao 
comparar e analisar os têrmos (n. 102) . Donde, a atividade espe
culatlva da lntellgêncla, o conhecimento "noétlco", tem valor abso
luto por si, independentemente do conhecimento "dinâmico", i. é, 
mesmo quando se exerce acêrca de objetos exteriores a nós e para 

(30&) "Colocou numa. luz intensa. a inquietação humana, a neces
slda.de que temos de Deus para. cumprir o nosso destino. Patenteou, como 
ninguém, a lmpossibllldade de fugir ao problema religioso e o método 
esboçado 6 verdadeiramente ettcaz, para trazer êste problema sob o olhar 
do incrédulo." (DE TONQ11tDEC, tb!d., p. 170) , 
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os quais não tendemos . Eis porque podem êstes prlncipios ser apli
cados, como fazemos todos os dias, a objetos do mundo externo, 
independentes da nossa atividade, com o fim único de conhecê-los . 

Logo a ação humana, entanto é humana, enquanto é guiada 
pela razão, e não vice-versa . Ser o objeto Imanente ou têrmo de 
um.a nossa tendência. poderá torná-lo mais Interessante para nós, 
mas não constitui uma condição necessária para que o possamos 
conhecer . 

4 .  - í: também falso que nenhuma verdade possa l3er afir
mada de um modo absoluto, senão depois de admitida a existência 
de Deus . Se assim fôsse, impossivel seria dar desta existência uma. 
verdadeira demonstração . Na ordem ontológica, sim, é Deus quem 
dá a. "consistência" à lntellgiblUdade dos seres, dando-lhes sua essên
cia. e conservando-lhes a existência. Mas disso não se segue Que 
também na ordem lógica do nosso conhecimento seja necessário 
conhecer primeiro a Deus e a dependência em que cada ser se :..cha 
em relação a Deus e ao universo todo, para poder ver de um modo 
absoluto a conformidade entre o que afirmamos de um objeto e o 
que êle é na realidade . Certo, se penetrássemos intima e totalmente 
a essência de um ser, nela veríamos o nexo de dependência que 
une êste ser a toda a série das causas que nêle influiram e influem, 
até a última e suprema, Deus . Mas não é necessârio que o nosso 
conhecimento seja assim exaustivo para ser verdadeiro (ns. 72, g; 
121-122) : entre tudo e nada hâ muitissimos lntermediârios; se a 

nossa Inteligência não pode no ser real captar a sua realidade integral, 
nem todas as suas relações com os seres e com Deus, pode contudo 
apreender e conhecer alguma coisa,· e como abstrair não é nega.r, 
êste conhecimento, por incompleto que seja, não deforma o objeto 
excluindo as suas outras qualidades e relações, mas simplesmente 
afirma dêle uma coisa que realmente êle possui, e isto basta para 
a conformidade da verdade . Reconhecer como verdadeiro somente 
o conhecimento exaustivo que abrange toda a cognoscibilidade do 
objeto, equivale a negar o valor da nossa inteligência, Incapaz que 
é de um tal conhecimento . (306) 

Pelo que dissemos até aqui, aparece a falsidade dos pressu
postos do método da imanência : a falta de valor ou de eficácia do 
nosso conhecimento dos seres exteriores a nós . 

5. - Quanto ao método da imanência propriamente dito, 

(lU êle se Identifica com a "doutrina" da imanência, ou não é o 
caminho único, nem o primeiro, nem o mais fácll para chegar 
a Deus, nem parece ter eficácia para o fim que se pretende 
alcançar com êle. Com efeito : 

(306) Sôbre êste sistema do "tudo ou nada" seguido por BLONDEL 
nas suas primeiras obras. vide DESCOQS, Zoe. cit., pp. 289-:193. Nas últimas 
obras abrandou multo as suas afirmações, reconhecendo o valor da abstra
-çAo Intelectual e dos conceitos, aos quais, porém, atribui a mutabllldo.de 
(l uma demasiada lmperfelçli.o. 
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a) Ou n a  o s e  a d m t t e  o valor absoluto e transcen
dente dos conceitos e dos princípios racionais e conseqüen

temente nem o valor dos argumentos clássicos da existência 
de Deus. 

Mas enliãe, eem esta eeB:eessA.e ae a.ati iDteJectual!smo. o 
método cal na doutrina da imanência com todos os seus incon
venientes e suas conseqüências (agnosticismo, panteismo . . .  ) , 

sem poder chegar jamais a um Deus real, pessoal e transcen

dente, como vimos na refutação do modernismo; por conse
guinte, sem eficácia alguma para trazer o agnóstico a uma 
religião objetiva e ao cristianismo. (307) 

b) Ou s e  a d m 1.t e êste valor. 
Mas então, não pode o método da imanência apresen

tar-se como caminho 
- necessário e único: porque também nos seres exterio

res a nós podemos reconhecer o caráter da conting�ncta e dela, 
pela aplicação do principio de causalidade, subir até Deus; 

- nem o prtmetro e o mab fácil : os dois argumentos que 
o método apresenta estão fundados, como vimos, na experiência 
Interna : ou moral, i. é, nas nossas aspirações e tendências para 
c bem e a felicidade; ou psicológica, L é, na nossa contingência 
manifestada pelas imperfeições do nosso ser e pela sucessão, 
variabiUdade ou complexidade dos nossos atos. Ora, êstes argu
mentos não são tão fâcels quanto o querem dar a entender os 
fautores do método da imanência. 

Assim, na experiência m o r a l , é preciso : 
1 )  Tomar consciência destas aspirações e tendências morn.is : 

sentir vivamente a necessidade de tender a uma perfeição cada vez 
maior, ter sêde do Infinito . . . Isso requer o hábito da meditação, do 
recolhimento sôbre as coisas Internas, o desprendimento das pre
ocupações exteriores que a tantos absorvem . Nem todos o conse
guirão, nem será fácll . Em quantos as paixões e as satisfações dos 
sentidos não rebaixam êste Ideal, se de todo não o apagaram I Por 
Isso, o próprio ponto de partida da argumentação já não é tão fácll . 

2) Reconhecer que a tendência para a fellcidade provém da 
nossa mesma natureza, demonstrando-lhe o caráter universal, per
manente e necessário . 

(307) BLONDEL. que na sua tese primitiva L'Actton tomara. esta posi
çl\o, rejeitou depois o anti-intelectualismo e reconheceu o valor especula
tivo e a necessidade dos argumentos clássicos (pl·inclpalmente o arg. da 
contingência e o ideológico) , contanto porém que venham completados 
pelo conhecimento dlnA.mico, i. é, pelos argumentos tirados da experiência 
interna que expusemos supra. Sem êste complemento, pensa BLONDEL, 
os argumentos cl6s9icos fica.rlam sem valor práttco para persuadir. 
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3) Estabelecer que o objeto concreto da fellcidade perfeita 
para a qual tendemos só pode ser Deus . De fato assim é, mo.s não 
temos evidência imediata (quantos não colocam a sua felicidade e 
seu ideal nas riquezas, nos prazeres, nas honras . . .  ! ) ; é preciso pois 
demonstrá-lo . (308) 

4) Passar de peus impUcttamente desejqdo para Pens reaJ-
mente existente, 1. é, do fato das nossas tendências Inferir a exis
tência real do seu objeto, um Ser Absoluto, que as satisfaça. Esta 
passagem não é imediatamente evidente, nem todos admitem sua 
legitimidade . Dizer que estas tendências são um "impulso" do Abso
luto em nós, não prova nada : quem já admite Deus e a sua ação 
no mundo, poderá reconhecer nas nossas tendências uma lei de Deus 
e um seu impulso para o bem; mas quem não admite ainda Deus 
nem a ação de um Ser transcendente no mundo, dirá que são uma 
lei puramente natural, um simples impulso das fôrças inerentes 
à nossa constituição psiqulca . (309) Apelar para o principio ''Llm 
desejo natural não pode ser vão" e com êle querer demonstrar a 

existência de Deus, parece a muitos "uma petição de princípio" }Jor 
não constar, segundo êles, a verdade do principio invocado antes de 
saber que a natureza foi criada por um Ser sábio e bom, que a fêz 
reta e boa, 1. é, sem conhecer antes a existência de Deus . Dai, tantas 
discussões entre os autores sôbre o valor apodítlco dêste argumento . 

Na experiência p s i c o l ó g i c a , é verdade, a marcha do argu
mento não é tão trabalhosa e coincide com a marcha de um dos 
argumentos clássicos CIII via) , com esta única diferença que a con
tingência : no argumento clássico, é captada nos seres da natureza 
exterior e sensível; aqui, pelo contrário, no nosso próprio ser e nos 
nossos atos percebidos pela consciência . Vale, pois, o argumento; 
mas não é mais fácil verificar a contingência do nosso ser e dos 
nossos atos que a dos seres exteriores, porque a observação interna 
requer uma atenção mais profunda e uma análise mais dellcada do 
que a observação externa senslvel . 

Destas poucas considerações, vemos logo que os argumen
tos do método da imanência nA.o podem constituir o caminho 

primitivo, mais fácil, mais popular, mais rápido e mais decisivo 

para chegar à existência de Deus. (310) 

- Nem parece ter ettcácia convtncente para aquêles a 
quem se destina: os agnósticos anti-intelectualistas. Pois, a 

experiência sozinha pode fornecer os elementos materiais, o 
ponto de partida da prova; mas é somente a razão com seus 
principios que poderá avaliar êstes elementos. A "ação" no seu 
desenvolvimento manifesta o desejo do ideal, a insatisfação, 

(308) A esta. demonstração consagra. S. ToMÁs, na sua Summa 
Theologlc� <I-II. q. 2) , nada menos de oito artigos. 

(309) Cfr. ZACCHI, obra cit., I, pp. 329-330. 

(310) Cfr. MICIIELEI', obra clt., pp. 240-289. 
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o vazio; mas nada diz, por si, da racionalidade e do sentido 

profundo dêste desejo e desta insatisfação. É uma verdadeira 
necessidade da nossa natureza? é uma ilusão? devemos segui-la 

ou combatê-la? Somente a razão com seus princípios poderá. 
tespondet. Bó ela poder6: tentar dedl:tlllr �e êsta desejo Implica 
a existência de um Absoluto. Ora os agnósticos antl-intelectua
listas não reconhecem o valor da razão e de seus princípios. 
Logo os argumentos apresentados não poderio ter eficácia con
vincente para êles. (311)  

Para convencer o anti-intelectualista, seria preciso apre
.-sentar-lhe uma experiência Interna que atingisse nA.o simples 
fatos psiquicos, dos quais, depois, deduzir o Absoluto; mas o 

próprio Deus, sentido e percebido em si mesmo na nossa cons
dência. Seria preciso não demonstrar Deus, mas mostrá-lO e 
fazê-lO sentir realmente presente na alma. Isto, porém, seria 
voltar do método para a doutrina da Imanência; seria cair no 

ontologismo que, logo veremos, é impossível. 
NA.o possui, pois, o método da imanência a fOrça Irresis

tivel de convicção que julgam seus fautores. É sempre uma 
tentativa vã e perigosa fazer concessão aos detratores da razão 

e de seus princlplos. Para com êles, o único método é reavivar

lhes a segurança nos direitos e no valor da razão. Nenhuma 
dificuldade terão, ao depois, em perceber o valor apoditico das 
provas clâsslcas da existência de Deus. 

Manifestando a conformidade existente entre a afirma� 

ção de Deus e a nossa natureza, pode a análise das nossas ten

dênciallf para o bem e a felicidade dispor os espiritos sinceros ao 
estudo dos verdadeiros argumentos e ajudá-los a Ir para Deus, 

como quer BLONDEL, com toda a vida e com toda a alma. 

CONCLUSAO: Donde, pode-se admitir o método da ima

nência, não como único processo eficaz, nem como complemento 

necessário, do qual devam os argumentos clássicos receber eficá.

.cla teórica ou prática ;  mas somente como auxtztar prático, nâo 
propriamente da Apologética cientifica, mas da Arte Pastoral, 
tornando ao incrédulo simpáticas e desejáveis as verdades 

acêrca de Deus e da religião, pela consonância e " conaturali

dade" que elas têm com as nossas tendências, e inclinando 

a sua vontade ao estudo profundo dos argumentos que as 

-demonstram. 

(311) Cfl'. ZACCHI, lbicl., p. 328. 
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ARTIGO TERCEIRO 

OS PROCESSOS INTELECTUAIS IMPOSSlVEIB AS FORÇAS 

NATURAIS DA RAZAO HUMANA 

Pelo que vimos no artigo precedente, nenhum dos "sucedáneos'' 
.apresentados pelos anti-intelectuallstas para substituir a inte!lgên
cia pode levar-nos ao conhecimento de Deus . Requer-se a atividade 
intelectual . 

Mas os processos da intellgência para conhecer um objeto 
podem ser vários : intuição, conhecimento Imediato, conhecimento 
mediato, por demonstração "a priorl", "a simultaneo", "a uoste
·riori" . Entretanto, em relação a Deus, para a nossa intellgêncla 
deixada às suas fôrças naturais, um só caminho é possível : a 

-demonstração "a posterior!". Antes de demonstrar positivamente 
a possibllldade dêste processo, devemos pois evidenciar a impossibi
lidade dos outros . 

I. - O Ontologismo. 

218 . Conforme o Ontologismo, o primeiro objeto que conhe
·cemos é o próprio Deus, atingido por uma intutçao natural e 
-constante, e é sOmente em Deus "visto" que podemos conhecer 
.os outros seres. 

li: um êrro antigo, já asslnaladp por S .  Tomás no seu Comen
tário ao De Trtnttate de Boécio (q. 1, a. 3) . Foi renovado, com várias 

.modalidades porém, por 
N. MALEBRANCHE (1638-1715) , oratoriano, nascido em Paris : 

todos os seres, mesmo os seres materiais, são conhecidos na visão 
-da essência divina considerada, não em sl mesma, mas nas suas 
relações com as criaturas, enquanto ela é a "idéia arquétipo", 1. é, 
a causa exemplar de todas . Com poucas emendas, retomou esta 

·teoria o sacerdote Italiano, polemista e politlco, V. GIOBERTI (1801-
-1852) : a essência divina é conhecida enquanto ato criador (Ens 

-creans existentias> ; 
UBAGHS ( 1800-1875) , professor em Lovaina : os indlviduos são 

percebidos pelos sentidos; mas os universais, por causa da sua uni
versalidade e necessidade, não podem ser conhecidos senão pela 
Intuição de Deus, causa exemplar de todas as coisas . Assim tam

-bém F ABRE D'ENVIEU, BRANCHEREAU . . .  ; 

A .  Roswm (1797-1855) , sacerdote sábio e de eximia virtude : 
·conhecemos a verdade na intuição da idéia do ser, i. é, de uma 
·atualidade não distinta da essência de Deus, Ser necessário e eterno. 

Para todos êstes autores, a intuição primitiva (direta e es
pontânea) que temos de Deus, não é a visão da vida intima de 
Deus subsistente em Três Pessoas divinas <= não é a visão beatí
.fica) , mas um conhecimento natural, obscuro e confuso, que foge 
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à consciência; pela atividade dos sentidos e pelas relaÇões sociais, 
êle se torna depois claro, distinto e determinado . 

Os argumentos apresentados para o recurso a esta intuição 
de Deus são : a) a impossibllidade de conhecer o infinito por meio 
do finito; b) a correspondência entre a ordem ontológica e a ordem 
léglea: e) e earáter àe liRi-.:ersaliElaàe e aaaeaaldade das nossas 
idéias . (312) 

Critica. 

219 . 1. - Como já vimos (ns. 74 e 85) , o conhecimento 
consiste numa assimtlaçAo vital intencional do objeto conhecido 
no conhecedor; por isso, exige uma proporção, no modo de ser 

e no grau de imaterialldade, entre o conhecedor e o objeto. 
conhecido : assim, os sentidos, por serem materiais, não podem 
conhecer objetos imateriais. Ora Deus tem um modo de existir 

(infinito, a se) e um grau de imaterialldade (Puro Ato) dife
rentes do modo de existir (finito, ab alio) e do grau de lmate

rialidade (ato composto com potência) de qualquer criatura. 
Logo não pode a essência divina constituir o objeto formal 
conatural, atinglvel em si mesmo imediata e intuitivamente, do 
conhecimento de alguma criatura. (312a) 

2. - Ter intuição de Deus é atingir a Deus em si mesmo, 

direta e imediatamente, enquanto realmente presente e unido· 
ê. nossa inteligência como objeto intellgivel. - Ora um tal 
conhecimento traria para n

'
ós consequências que não temos. 

Com efeito: 

a) não poderia ser tnconsctente, pelo menos na sua fase 
reflexiva, i. é, quando, como dizem, sob a ação dos sentidos He se 
toma claro e determinado . Tanto mais que, para os Ontólogos, 
desta intuição depende a certeza e a objetividade de todos os nossos. 
conhecimentos conscientes . Um ato intelectual formalmente cog-

(312) O ontologismo foi condenado pela Igreja (Decretos do Santo· 
O/feio de 18-IX-1861 e 14-Xll-1887; cfr. DENZJNGER, ns. 1669 e 1896) por 
levar ao panteísmo e à negai)Ao da ordem sobrenatural. Para uma expo
siçll.o e uma refutação mais completas, com ampla bibliografia, vide

DESCOQS, obra clt., vol. I, pp. 625-673. 

(312a) O nosso processo natural de conhecer consiste em nos ser
vir de repre!lentP.ções lntellgivels (specfes intellfg!bUes> abstraídas das rea
Udades senstve1s <n.• 74) . Ora, a essência divina, que nll.o é sensivel,. 
embora seja em si mesma sumamente inteUglvel e como criadora esteja 
intimamente presente nas suas criaturas, contudo nll.o pode estar unida 
naturalmente à nossa inteligência como espécie inteligivel. Logo a vJ.sA.o. 
de Deus, em que a essência divina deve exercer a funçií.o de espécie inte
llgivel, não pode ser para nós conatural, mas exige uma lntervençll.o de 
Deus gratuita e de ordem sobrenatural. (Cfr. STo. To111As, I, q. 12, a. 11) .. 
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nltlvo como é a Intuição, acêrca de um objeto sumamente lrtell
givel como é Deus imediata e presencialmente unido à faculdade, 
não poderia passar despercebido à intellgência; 

b) tornaria impossível até a menor dúvida, mesmo Impru
dente, acêrca da existéncia de Deus : como não podemos duvld1.r 
da existência de Pedro, enquantõ o estamos vendo presentê dlantê 
(te nós; 

c) seria a "visão beatifica" pois seria o conhecimento da 
essência divina, não por analogia com os seres criados <tn speculo et 
in aentgmate) , mas como ela é em si mesma (sicuti est> . Ora, em 
Deus, a essência e os atributos, absolutos ou relativos (logo também 
ser criador e causa exemplar) , são uma mesma e slmplicisslma rea
lidade . Logo, quem vê um atributo como éle existe em Deus, nêle vê 
realizados todos os outros; donde vê toda a essência divina (embora 
seja com uma intensidade de luz Intelectual finita e proporcionada 
à capacidade de cada um> . E como, em Deus, a essência não é 
uma realidade distinta das três Pessoas Divinas (sabemos Isso por 
revelação e o admitem os Ontólogos) , quem vê a essência divina 
em si mesma não pode não ver as três Pessoas divinas, 1. é, a vida 
interna de Deus, em que consiste a "visão beatífica" . Um tal conhe
cimento, como o demonstra a Teologia, nos tornaria bemaventura
-dos, infalíveis e Impecáveis . 

3. - De nada valem os argumentos dos Ontólogos: 

a> A noção de "finito" é a noção de uma perfeição deter
minada que não vai além de um certo llmite . Para saber que uma 
perfeição é finita, basta conhecer uma perfeição maior com a qual 
compará-la . Logo a noção de "finito" não pressupõe a noção de 
"infinito" . - Da noção de "finito", não por acréscimo Indefinido 
de novas perfeições, mas por negação de qualquer limite, sobe-se 
à noção de "infinito" . - O "finito não nos pode fazer conhecer o 
"Infinito" de um modo perfeito e completo, mas sim de um modo 
imperfeito e análogo, como será expllcado melhor depois (n.0 230, VI 

·Objeção> . 
b) Afirmar que a ordem lógica (do conhecimento nosso) 

deve corresponder à ordem ontológica (da realidade, dos seres) , 
slgniflca que para possuir a verdade devemos conhecer as coisas 

·como elas são na realidade; mas não se requer para Isso que deva
mos cronolOgicamente, conhecer primeiro os seres que primeiro exis
tem : as causas existem antes dos seus efeitos; entretanto, geral
mente é do conhecimento dos efeitos que chegamos ao das causas, 
haja vista, por ex., nas ciências experimentais . Donde, por ser 
Deus o primeiro ser existente, não se segue que deva ser o primeiro 
objeto conhecido por nós . - O primeiro conhecimento que temos 
é o do ser universal, i. é, da noção abstrata e comunísslma de 
"ente, coisa", que por não exprimir explicitamente nenhuma deter
minação especial, pode realizar-se em todas as coisas : é universal 
em extensão, mas paupérrimo em perfeição . Deus, pelo contrário, 

·é o Ser universal enquanto contém todas as perfeições em gra.u 
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infinito, e por isso é necessàriamente único : é universal em per
feição . 

c) O caráter de universalldade e de necessidade das nossas 
idéias provém, como já vimos (ns. 70 e 89) , da abstração unlversa
llzadora de I:Rtieleet;a RolfiiRte, Jil qu.aRd9 af'rmemns gne tudo conhe
cemos e julgamos à luz da primeira Verdade que . é Deus, não 
queremos com isso significar ser Deus mesmo a intellgência com a 
qual conhecemos e o primeiro objeto conhecido, mas simplesmente 
que conhecemos pela luz da nossa intellgência enquanto é uma par
ticipação analógica da luz da Inteligência divina, causa primeira da. 
nossa faculdade cognitiva <n.

o 102) . 

4. - O Ontolog�smo Zeva a conseq1Uncias falsas: 

a> arruina a ordem sobrenatural : se o objeto formal primá
rio e conatural da nossa lntellgêncla é a essência divina, segue-se 
que a visão beatifica <= visão da essência divina, como vimos) ,  a 
qual constitui precisamente a ordem sobrenatural, também a nós 
é conatural como o é para Deus; 

b) conduz ao Panteismo : se Deus é o ser universal que con
cebemos com a noção comunissima de "ente, ser", assim como de 
todas as coisas se deve dizer que são "entes, seres", assim também 
se deverá dizer que são Deus . 

1 1. - O Apriorismo. 

Se na.o vemos o próprio Deus existente, podemos conhe
cer-Lhe a existência real de um modo imediato, ou pelo menos 
demonstrá-la partindo sOmente da idé�a que temos de Deus. 
independentemente da existência real dos seres do universo?' 

220 . Antes de responder, é necessário lembrar algumas 

NOÇOES: 

1. - Uma P r o p o s i ç ã o  é 
- per se nota <= conhecivel em si mesma) , quando o nexo 

entre o sujeito e o predicado se toma evidente pela anállse dêstes 
dois têrmos . - Isto acontece quando o predicado ·

ou faz parte da essência do sujeito (ex., o homem é racional) ; 
ou é uma sua propriedade necessária (ex., o homem é capaz. 

de rir) ; 
ou repugna à essência ou a uma propriedade do sujeito (ex., o 

homem não é irracional) .  
Destas proposições per se notae 
a) umas são conheciveis em sl mesmas, mas não para a 

nossa lntellgência <= per se notae quoacl se tantum et non quoad 
nos> , porque o conhecimento Imperfeito e analógico que temos do 
sujeito e do predicado não nos permlte ver imediatamente o nexo 
necessário que os liga; 

b) outras são conheciveis imediatamente também para o. 
nossa Inteligência <= per se notae quoacl se et quoacl nos> ; e são 
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conhecidas de fato : ou apenas por alguns, quando a compreensão dos 
têrmos da proposição exige estudos que nem todos possuem; ou por 
todos os homens, quando êstes têrmos são noções que todos possuem : 
ex., os primeiros principios especulativos e práticos; 

- non per se nota <= não conhecivel em si mesma) , quando 
nao se poae conhecer o nexo entre o pteaicadó e o SUjeitO peta 
simples análise dos dois têrmos : acontece quando o predicado expri
me uma qualidade contingente, não necessária ao sujeito (ex., Pedro 
é médico . . .  ) . 

2. - O nosso C o n h e c t m e n t o de um objeto pode ser : 
tntutttvo (em sentido estrito, cfr. n.0 125) , quando a nossa. 

faculdade atinge o objeto imediatamente em si mesmo como presen
ctalmente existente na sua realidade concreta e individual : é assim 
que conhecemos os nossos atos internos pela consciência e os objetos 
reais sensiveis pela percepção dos sentidos externos; 

abstrattvo, quando a nossa faculdade atinge o objeto numa 
representação (spectes tntelltgtbilís, cfr. n.0 90) abstraida pela inte
ligência 

ou do objeto mesmo, ou de outro da mesma espécie; 
ou de um objeto de outra espécie, que tem contudo com o 

primeiro alguma semelhança, embora imperfeita. 
No primeiro caso, bem como na intuição, o conhecimento é 

chamado próprio ou qutdttattvo (de qutdditas, essência) , porque nos 
faz conhecer a natureza do objeto como ela é em si mesma . 

No segundo caso, o conhecimento é chamado impróprio ou 
analógico, porque da natureza do objeto nos apresenta apenas ,1ma 
semelhança longinqua e imperfeita, como aquêle cego que imaginava 
a cõr vermelha semelhante a um toque de clarim . 

3 .  - A D e m o n s t r a ç ã o  pode ser : 
a) a prlort, quando o têrmo médio, na realidade objetiva, é 

anterior ao predicado da conclusão .  Verifica-se isto, quando no 
argumento se parte àe uma causa para demonstrar o etetto, enten
dendo aqui por causa qualquer razilo explicativa 

ou de ordem ttstca <= da realidade existente) , como demons
trar que a lua tem luz, porque é Uuminada pelo sol; 

ou de ordem metatfstca <= das essências consideradas em si 
mesmas) , como demonstrar que o homem é livre, porque é inte
ligente; 

b) a postertort, quando o têrmo médio, na reaUdade objeth•a, 
é posterior ao predicado da conclusão, i. é, quando se parte ào etetta 
para demonstrar a sua causa 

ou de ordem tisica, como demonstrar -a. existência de Deus pela. 
existência dos seres do universo, efeitos seus; 

ou de ordem metatfsica, como provar a racionalidade do ho
mem por melo de sua capacidade de progresso; (313) 

(313) Modernamente, depois de KANT, uma demonstraçlio é cha
mada a prtorf, quando se processa "Independentemente da experiência"; é 
chamada a postertort, quando o seu proceBSo "depende da experiência". 
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c) a simultaneo (chamada também quasi a prtor1.> , quando o 
têrmo médio, na realidade objetiva, não é nem anterior nem poste

rior ao predicado da conclusão, mas é a própria essência do sujeito 

considerada num dos seus elementos, do qual pela análtse se ded'.lZ 

outto elemento não rea!meat;e àLB�iRto, como demonstrar que o 

homem é substância, porque é animal . 

4. - A P o s s 1. b t l t d a d e  é a aptidão para existir. A possl
bllldade de um ser é 

intrínseca, ou absoluta, quando entre os elementos da sun. 
essência não há contradição, podendo assim achar-se todos reunidos 
neste mesmo ser <= soctabtlfdade dos elementos> ; 

extrínseca, ou relativa, quando existe uma causa capaz de 
reallzar êste ser . 

A possibllldade adequada e completa inclui a Intrínseca c a 
extrínseca. 

Com relação ao nosso conhecimento, a possib111dade é chama
da : postttva, quando percebemos que não há contradição entre os 
vários elementos, dos quais vemos a sociabilidade; negativa, quando 
entre vários elementos não descobrimos contradição, mas não 

vemos positivamente a sua sociabilidade . (314) 

A. - Impossibilidade de um conhecimento imediato acêrca 

da existência de Deus. 

221 . A idéia que temos d.e Deus é composta de noções abstrai
das dos seres sensiveis. Estas noções representam os elementos 
essenciais de um tipo de ser, mas nada dizem, por si (= tomadas 
eomo naturezas "absolute consideratre", n. 73) , da realização 
dêste tipo de ser fora da Inteligência. 

No nosso conceito de Deus, é verdade, entre os elementos 
essenciais está incluida a existência (o que não acontece nos 
-conceitos dos seres contingentes) , porém é uma existência 
pensada. Mas ter na inteligência o conceito de um ser cuja 
.essência inclui a existência, não é tpso facto ver que êste ser 

Geralmente, esta divisAo coincide com a que demos no texto, mas não 
necessàrlamente. 

Na. ordem do conhecbncnto (ordem Zógtca> , devem sempre as pre
missas ser conhecidas antes do que a conclusão, pois no processo da 
demonstração é da luz das premissas que provém a evidência da conclusão. 
- Na ordem real e ontológica, nem sempre é a mesma a relação de prio
ridade. Entre as realidades afirmadas nas premissas e na conclusão, tem 
prioridade a realidade da qual a outra depende reabnente. Se a realidade 
dependente <posterior> , é afirmada nas premissas, a demonstração é 
.a posterlort; se é nflrmada na conclusão, a demonstração é a prior!. 

(314) É bom notar a diferença que existe entre : ver que não há 
contradição : inferimos a possibilldade; ver que há contradição : inferimos 

.a impossibilidade; não ver contradição : nllo podemos inferir nada. 
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existe realmente fora da intellgência: como pensar num boi 
com asas, não é saber e afirmar que na realidade existem de 
fato bois com asas. Para saber Isso, nâo basta pensá-los, mas 
é necessário vê-los realmentes existentes. 

Donde para que a existência real de um ser sela tmedta-

tamente evidente para nós, não é suficiente um conceito abstra
tlvo, mesmo que fOsse quiditativo, mas se requer a intulçâo, a 
visão dêste ser enquanto existente na sua realidade concreta. 

Ora de Deus não temos nem podemos ter naturalmente 
uma vlsâo imediata, como vimos na refutação do Ontologismo. 

Logo a existência real de Deus não pode ser para nós 
um conhecimento imediato : a proposição Deus extste não pode 
ser imediatamente evidente para nós (non est per se nota 
quoad nos) . 

E a razão é porque a nossa inteligência não é a causa 
nem a medida da realidade das coisas : só com o pensar uma 
coisa, não fazemos que esta coisa exista realmente fora da 
nossa inteligência. 

B. - Ineficácia do Argumento Ontologico. 

222 . Se a existência de Deus não nos é imediatamente evi
c!ente, podemos demonstrá-la? Como? 

Todos concedem a impossibilidade da demonstração estri
tamente a priort, que parte de uma causa real e anterior ao seu 
efeito, pois Deus não tem causa, sendo o Ser primeiro e supremo 
do qual tudo depende. 

Mas não faltou quem julgasse poder apresentar uma prova 
eficaz, quast a priort, a stmultaneo, sem sair da noção que temos 
de Deus. :1!: o argumento que, embora com multa impropriedade 
de expressão, se costumou chamar Ontológico, ou de Santo 
Anselmo, seu primeiro autor. 

Foi defendido o valor dêste argumento principalmente por 
SANTO ANSELMO (1033-1109) , DESCARTES (1596-1650) , LEIBNIZ (1644-
1716) , os quals porém apresentavam também outras espécies de 
argumentos eficazes . - Entre os modernos, retomaram o argumento 
alguns cartesianos ecléticos, como VICTOR CouSIN (1792-1867) , E .  
SAISSET (1814-1863) , FR. BOUILLIER (1813-1899) ; O S  ideallstas J.  LA
CHELIER (1832-1918) e 0 .  HAMELIN (1856-1907) . - Entre OS esco
lásticos contemporâneos, admitem-no LEPIDI O. P., DE MUNNYNK o. 
P., AURIAULT S. J., A .  BOUYSSONIE ; O que fêz renascer as discussões 
sôbre êste argumento . 

O argumento ontológico foi logo refutado pelo contemporâneo 
de SANTO ANSELMO, o frade GAUNILO no seu Ltber pro tnsiptente e 
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depois por PEDRO LOMBARDO, STO. TOMÁS e pelos ESCOLÁSTICOS em 
geral, por KANT • • •  (315) 

REFUT AÇAO GERAL do Argumento Ontológtco. 

223 . Parte êste Argumento de uma meta c:te :Deus dellerml 
nada que todos têm, mesmo os Ateus, e tomando como têrmo
médio do raciocinio unicamente esta idéia considerada nos 
elementos que a constituem, pela análise faz ver que entre êstes 
elementos também está a existência real. Até aqui, está. certo. 
- Mas em vez de concluir, htpot�Ucamente:  "Logo, SE esta 
idéia se acha realizada num ser fora da nossa inteligência, êste 
ser existe em virtude da própria essência ", conclusâo perfelta
ntente legitima; conclui categõrtcamente: "Logo, existe fora 
da nossa inteligência um ser que realiza esta nossa idéia de 
Deus, 1. é, logo existe Deus." 

Como se vê, há. no argumento uma passagem da ordem 
tdeal dos conceitos, para a ordem real dos seres. É legitima esta 
passagem? 

Afirmam-no os fautores do argumento ontológico, não 
quando se trata de Idéias de seres contingentes cuj a existência 
não lhes é essencial, mas sOmente neste nosso caso da Idéia de· 
Deus, o Ser Máximo, Infinito, Necessário, por causa do caráter 
especial e único desta Idéia, que Inclui a própria existência entre 
os seus elementos essenciais. 

Mas esta razão nada prova. Com efeito : 

A existência real pode existir e ser considerada ou como pen
sada sômente ou como atualizada e realizada de fato . Considerada 
somente como pensada, é o conceito de existência real, é a existência 
real indicada e enunciada (stgnata> no pensamento que se acha 
na mente . Considerada como atuazt;w.da e realizada, é o fato de 
existir na realidade, é a existência real em exercicio atual (exercite> 
num ser que se acha fora da inteligência, na realldade . 

Ao analisar a noção de Deus, Ser supremo, assim com vej() 
que lhe é essencial a infinidade . . . assim vejo que lhe é essencial 
também a asseidade, i. é, o não ser produzido por outro, mas extst.lr 
em virtude da sua essência, e dêste modo vejo que a existência lhe 

(316) Nl.o foi portanto KANT, como se afirmou, o primeiro a per
ceber e resolver o sofisma. - 1!: precillo muita má fé em certas escolas. 
fUosóflcas para tomar em consideração apenas êste argumento ontológico,. 
como se fôra nêle que estribamos a nossa afirmação da existência real 
de Deus. 

SObre o argumento ontológico, cfr. DESCOQB, obra cit., pp. 607-637. 
com abundante bibliografia nas pp. 617-8. 
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deve ser essencial . - Mas, na noção de Deus, esta existência real 
se acha só como pensada, como Indicada e enunciada (stgnata> 
entre os elementos essenciais pensados, não porém como realizada 
de fato e em exercício atual (exerctte> num ser fora da minha inte
ligência . - Por isso, como na conclusão os têrmos não podem ter 
ex,e�tsio metor e slgnlflcação dlvezsa da que tiveram nas premrssas, 
a conclusão lógica e legitima do argumento ontológico só pode ser : 
"Logo, Deus é por nós concebido como tendo necessàriamente a 
existência na sua essência" . E enquanto permanecermos fechados 
na consideração da idéia, não poderemos saber se esta essência 
de Deus é algo de real ou sõmente uma concepção da nossa mente, 
e por conseguinte nem concluir : "Logo, Deus existe na realidade" . 
(316) Pois também a nossa noção da essência divina, como todas 
as outras noções nossas é abstrattva : embora diversa das outras 
noções por incluir entre seus elementos a existência <signata> , 
contudo, como as outras, ela abstrai do exerclcio, atual e de fato, 
da existência (exercita> . 

Logo, também no caso da nossa idéia de Deus, ê tlegtttma 

a passagem da ordem ideal para a ordem real. 

224 . Se do conceito que temos de Deus não podemos deduzir 
que Deus existe de fato, poderemos talvez deduzir pelo menos 
a sua possibilidade de existir? Se do conceito, pela simples aná
lise, não podemos afirmar a sua realização de fato (Deus como 
realmente existente) , podemos talvez afirmar a possibllldade da 
realização (Deus como posstvel) ? 

Nem isso, porque, além de abstrativo, o nosso conceito de 
Deus é também meramente analógico e imperfeito. 

É posslvel só o que não inclui contradição. Ver a possiblli
dade consiste, pois, não apenas em não descobrir contradição, 
mas em ver positivamente que não há de fato contradição. -
Mas como posso ver que uma essência não inclui contradição, 
se não conheço esta essência completamente e como está em 
si mesma, se não conheço a natureza própria e adequada dos 
elementos que a constituem, i. é, se não tenho dela um conceito 
quiditativo? Conhecê-la incompletamente e só analõglcamente 
não basta : como não basta, para afirmar que um livro não 
contém nenhuma falsidade, ter lido apenas algumas páginas, 
ou ter lldo tudo mas sem compreender. 

Ora o nosso conceito de Deus não é, nem pode ser quidi
tativo, mas sOmente muito incompleto, imperfeito e analógico : 

a) nilo é nem pode ser quidttativo : pois, para Isso deveria
mos conhecer a Deus ou direta e imediatamente em si mesmo ou 

(316) Cfr. S'I'o. ToMÁs, Summa Theol., I, q. 2, a. 1, In c. e ad 2um. 
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num outro ser da mesma espécie; direta e imediatamente em si 
mt.smo é impossivel, pela desproporção entre Deus e a nossa faculda
de (n.o 219) ; outro ser da mesma espécie não há, porque Deus é 
necessàriamente único, e mesmo que houvesse, seria infinito e por 
COftSC!tli&te taJRI16JR illettngiypl em si mMDlQ; 

b) mas somente mutto .incompleto e analógico : pois o for
mamos e como que o construímos juntando a.s várias perfeições 
encontradas nos seres finitos, elbnlnando porém todos os limites 
e também o modo Imperfeito com que estas perfeições existem nos 
seres flnltos. Dai se segue que os elementos do nosso conceito de 
Deus, não são simples dados abstraidos tais quais dos seres existen
tes, mas elaborações da nossa Inteligência, que julgamos dever-se 
verificar no ser infinito, de um modo porém diverso daquele que 
conhecemos como positivamente possível nos seres finitos . Por isso, 
a prtori, pela simples análise, não podemos saber se êste nosso con
ceito de Deus é verdadeiramente objetivo e não uma pura quimera 
e ficção inventada pela nossa mente, i. é, Ignoramos se pode ou não 
pode existir de fato urn ser que o realize . 

Não encontramos contradição no nosso conceito de Deus, por 
isso foi possivel construí-lo e não podemos julgá-lo positivamente 
lmpossivel; mas nem tampouco vemos positivamente a sua possi-· 
bllldade, por isso não. podemos afirmar a sua possibllldade real e 
positiva . 

Deverlamos compreender como é que em Deus são compossí
veis todas as suas perfeições, por ex., a imutabllldade com a liberda
de; como é que qualquer perfeição, por ex., a sabedoria, pode ser a 
essência divina, i. é, ser subst4ncia e subsistente, e não como em 
nós qualidade acidental; como é que a existência pode constituir a 
sua essência; como é que uma única forma real subsistente pode 
ser juntamente todas as perfeições : justiça e misericórdia, lmuta
b1lldade e liberdade, inteligência e vontade e onipotência e sabedo
ria, etc . . .  , pois, como veremos, Deus não é um agregado de perfei
ções realmente distintas entre sl, mas uma essência simplicíssima 
sem nenhuma composição de partes . Sabemos por demonstração que 
deve ser assim em Deus, senão 1:le deixaria de ser o Ser supremo, 
Independente, lncausado e infinito . Mas a intrinseca e positiva pos
sibilldade de um tal ser nos escapa e fica-nos desconhecida. 

Logo, pela simples anállse do nosso conceito de Deus, 
não podemos afirmar postttvamente que Deus é realmente 
posslvel. (317) 

(317) Mesmo tratando-se de seres finitos, é-nos imposslvel conhe
cer a prtori a sua poss1b111dade real, porque não conhecemos as essências 
senão pelas propriedades que nos manifestam, de modo que a sua natureza 
intima nos escapa (n.0 62) . Pode existir um cavalo verde ? Não sabe
mos. Nilo vemos nisso positivamente uma contradição, mas Ignorando o 
que exige intimamente a natureza do cavalo, nlí.o podemos afirmar que 
lhe é compatlvel a cõr verde. Para sabê-lo, é preciso recorrer à expe-
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- Mas se nem a possibllldade da existência real de Deus 
podemos conhecer, como poderamos afirmar-Lhe a existência 
real de fato? 

Respondo: não ficando na ordem lógica dos conceitos, não 

pele ee:HtiR'he àes AJ�rierista&, Rie pele al'sumeRte 0Rtelóg1co; 
mas por demonstração a posteriort, partindo da existência real 
(exercita) dos seres finitos, que pressupõe necessàriamente a 
•existência real (também exercita ) do Ser Infinito. Demonstrada 
a realidade da existência de Deus, afirmaremos, entA.o, a sua 
possibilidade positiva, em virtude do axioma evid·ente : "ab esse 

ad posse valet illatio", i. é, o que existe de fato certamente é 
possivel. Sabemos que é possivel, sem contudo ver positivamente 
como seja em si possivel. - Reconhecida esta possibilidade de 
fato, ficamos sabendo que são objetivos os elementos j á  contidos 
na nossa idéia de Deus, bem como todos os outros que a análise 
nos mostrar necessàriamente conexos com êles. 

225 . Fácil será agora entender a solução das várias formas 
sob as quais foi apresentado o Argumento Ontológico. 

ARGUMENTO DE SANTO ANSELMO . - Querendo, no seu 
Proslogtum (c. 1-3) , colocar-se num terreno comum com os ateus 
e partir de uma afirmação admitida também por êles, a fim de 
melhor convencê-los ou reduzi-los à contradição, argumenta assim : 
O conceito que todos, inclusive os ateus, têm de Deus, é o de um ser 
maior do que o qual não se pode pensar . Ora no conceito do ser 
maior do que o qual nllo se pode pensar está. necessàriamente incluí
da a existência real, pois é mais existir também na realidade do que 
só no pensamento . Logo quem admite o conceito de Deus deve 
também admitir a sua existência real . Donde os ateus ou deixam 
de ser ateus ou se contradi2em. 

RESPOSTA . - Concedo a Maior . Distingo a Menor : Ora . . .  está 
lncluida a existência real : como pensada (como stgnata) , na ordem 
lógica, como elemento constitutivo do conceito, concedo; como realf-
2ada (como exercita) de fato num ser, na ordem real, nego. Distingo 
do mesmo modo a Conclusão : Logo, . . . deve admitir a existência 
real : como pensada . . .  , concedo; como realizada . . . , I. é, deve admi
tir que de fato existe na realidade êste ser maior possivel, nego . 

O argumento conduz apenas a um conhecimento mals expli
cito dos predicados lncluidos na noção de Deus, não demonstra que 
a êste conceito corresponda na realidade, fora da nossa inteli
gência, um ser existente . Tanto na ordem lógica, ideal, do conceito, 
como na ordem ontológica, real, dos seres, a essência tem os mes-

rlêncla que nos apresente de fato um cavalo verde ou pelo menos alguma 
realidade existente e conexa com esta posslb1lldade. (Cfr. DJ:SCOQS, obra 
cft., V oi. I, pp. 622-3) . 
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mos predicados : ideais e pensados, na ordem lógica; reais e exis
tentes, na ordem ontológica . Mas, como vimos, não é legitimo pas
sar a prlori da ordem ideal para a ordem real . A afirmação : "Deve 
necessàriamente existir o ser que na sua essência lnclul a existên
cia" é yerdodetra ou na ordem real ou simJepte na ordem ideal, 
conforme esta essência ou existe de fato na realidade ou é somente 
pensada . Porém, só com o pensá-la não fazemos que esta essência 
exista na ordem real . O fato da sua existência real fica ainda por 
ser demonstrado . Antes desta demonstração, nem afirmamos nem 
negamos, mas ignoramos a existência real dêste Ser Máximo . -
Nem os ateus, ao admitir o conceito de Deus e negar a sua reallza
ção, se contradizem, pois não afirmam e negam a mesma coisa sob 
o mesmo aspecto : afirmam a existência pensada, negam a existên
cia realizada. 

ARGUMENTO DE DESCARTES . - Todo atributo, que está 
contido na idéia clara e dlstfnta de um sujeito, deve ser afirmado 
com certeza dOste mesmo sujeito . Ora, na idéia clara e distinta de 
Deus, Ser Infinito e Perfettbsimo, está contida a existência real, pois 
é uma perfefçilo . Logo se deve afirmar de Deus a existência real, 
i. é, logo Deus existe. 

RESPOSTA . - Distingo a Maior : Todo atributo deve ser afir
mado . . .  : na mesma ordem em que está o sujeito, i. é, ou como 
pensado se o sujeito está sõmente na ordem ideal, ou como reali
zado se consta por outra via que o sujeito existe na ordem real, 
concedo; necessàrlamente como reallzado num sujeito existente, 
antes de constar por outra via que o sujeito existe na ordem real, 
nego . - Distingo a Menor : Na idéia . . . está contida a existência 
real : como pensada, concedo; como realizada de fato num ser exis
tente fora da intellgêncla, nego . - Donde distingo igualmente a 
Conclusão : Deve-se afirmar a existência real : como pensada, con
cedo; como realizada . . .  subdtsttngo : se por outra via constar que 
Deus existe realmente fora da intellgência, concedo; se ainda não 
constar, nego . 

É sempre o mesmo sofisma : pelo fato de saber o que está 
contido numa noção, querer afirmar sem mais a realização desta 
noção num ser realmente existente fora da nossa lntellgência . 

ARGUMENTO DE LEIBNIZ . - Julgou Leibnlz obviar à Inefi
cácia das formas precedentes introduzindo a noção de possibllldade : 
O ser perfeitfssimo, se é possivel, existe . Ora êle deve ser admit'ldo 
ao menos como possfvel . Logo existe . 

RESPOSTA . - Na solução dêste argumento, nem todos os auto
res procedem do mesmo modo . O vicio do argumento, para uns, 
consiste na passagem, Uegitima mesmo neste caso, da ordem ideal 
para a ordem real ; para outros, consiste em supor Leibniz que nos 
seja conhecivel a possibil1dade positiva do ser perfeitisslmo pela sim
ples anállse do conceito que dêle temos, sem recorrermos à experi
ência. De fato, o argumento parece defeituoso por ambos os .motivos : 
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ilnicamente do nosso conceito não podemos inferir nem a possiblll
-dade positiva, nem a existência real do ser perfeitlsslmo . Por isso, 

Dtsttngo a Maior : Se é possivel na ordem ideal, enquanto não 
encontramos nenhuma contradição no seu conceito, êle existe tam

nesta ordem ideal como ser pensado, concedo; podemos inferir 
que êle existe realmente, fora da n e gene a, como ser re , s 
dtstingo : sómente pelo nosso conceito, nego; se por outra via, a 
postertort, fõr provada a realldade da sua essência, concedo . -

Distingo a Menor : Deve ser admitida a possibilidade : negativa, na 
ordem ideal, como ser pensado, enquanto no seu conceito não encon
tramos contradição, concedo; positiva, enquanto vemos que de fato 
não encerra contradição, de modo a poder existir fora da tntell
-gência como ser real, subdtsttngo : unicamente pela anállse do nosso 
-conceito, nego; recorrendo à experiência, por demonstração a pos-
tertort, concedo . - Distingo a Conclusão : Logo existe : como ser 

pensado, concedo; como ser real, subdfsttngo : inferindo esta exis
tência real (exercita> : da simples análise do nosso conceito, nego; 
<la experiência, por argumento a postertort, concedo . 

A expllcação destas distinções já foi dada acima (ns. 223 e 
:224) . De nenhuma essência, só pelo conceito que dela temos, pode
mos conhecer a possib111dade positiva e real ; multo menos da essên
da divina, da qual temos apenas um conhecimento muito analógico 
e imperfeito . Mas, mesmo reconhecida como positiva e real, a possl
bllldade de uma essência, enquanto fôr sômente concebida na mente, 
_pode apenas dar a conhecer o modo como deve existir esta essência, 
.SE existe; não porém o tato da sua existência na realidade fora da 
inteligência. 

Aos seres finitos, em que a existência não é elemento essen
cial, vemos que compete um modo de existir contingente (podem 

-existir, podem não existir) . Pelo contrário, tratando-se de Deus, 
ser necessário, onde a existência é a essência, vemos que o existir 
não pode ser uma contingência que Lhe advenha de fora, mas é uma 
-necessidade essencial; vemos, por conseguinte, que Deus não pode 
-começar a existir, mas que Lhe compete existir necessàriamente e 
desde sempre. Todas estas inferências são verdadeiras, quer na 
·Ordem ideal do pensamento, enquanto permanecemos na análise do 
conceito; quer na ordem real dos seres, se de fato existe realmente o 
ser necessário . Por isso, podemos inferir : SE o ser necessário existe 
na realidade, a sua existência é necessária e eterna. Mas podemos 
sem mais afirmar categôrlcamente que êle existe de fato ? 

Afirmam-no Lelbniz e quem com êle admite como legitima, no 
-caso de Deus, a passagem da possibllldade positiva concebida para a 
sua reallzação de fato . Tentam provar esta legitimidade com o 
.seguinte argumento : O Ser necessário, se n4o existisse realmente 
seria tmposstvel : pois, nesta hipótese, deveria, para extsttr, receber 
de outro a sua existência, o que repugna à sua essência de ser neces
sário (ens a se, non ab alio) . Logo, conceber o ser necesstf.rlo como 
positivamente possivel, é conceM-lo como existente realmente : 
-concebê-lo como possivel e como não existente realmente, seria con-
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ceM-lo simuzttlneamente como possível e como impossível, o que é 
contraditório . Donde é legítima, no caso do ser necessário, a passa
gem da posstbtltdade postttva pensada para a extst�ncta real. 

REsPosTA . - Novamente, dêste argumento segue-se apenas que 
no nosso conceito do sez IIeeessázlo, zewalteeldD eeme JJ9&&iuei, de"e 
ser concebida, i. é, incluida ut slgnata, a exlstência real; e que, 
por conseguinte, seria falso e contraditório, um conceito que do 
ser necessé.rio excluísse e negasse positivamente esta existência real. 
Mas estamos ainda na ordem ideal dos conceitos, trata-se apenas 
da coerência do pensamento consigo mesmo; e não ficou ainda 
provado com isso, que, permanecendo nesta ordem, saibamos se a 
êste nosso conceito corresponde ou não, de fato, na realidade, um 
ser necessé.rio existente exercite, pois desta existência exercita 
prescindem todos os nossos conceitos, por serem abstrativos . Nem 
esta ignorância se opõe à. objetividade do nosso conhecimento, por
que, como vimos, o conteúdo do conceito de Deus não é um dado 
apresentado tal qual nas percepções sensiveis de seres existentes, 
mas uma elaboração da nossa inteligência (n.O 224) , que não podemos 
ipso facto afirmar realmente existente, por não ser a nossa inteli
gência a causa e a medida das coisas . 

:S: certo que na ordem dos necessários, o que existe, existe ne
cessàriamente; o que não existe, é imposslvel . Por isso, em Deus, Ser 
necessário, o que é possivel, de fato existe e necessàriamente . Mas, 
como diziamos, isto se verifica quer na ordem real, quer na ordem 
ideal . Em Deus realmente existente fora da inteligência, a neces
sidade de existir é real, exercida de fato; o que é possivel, existe 
de fato, necessária e não contingentemente . Em Deus pensado na 
inteligência, i. é, no conceito de Deus, a necessidade de existir é 
ideal, stgnata,· o que é possivel, não é possivel no sentido de con
tingente em oposição a necessário, mas permanece possivel em 
oposição a atualizado, não enquanto esta atualização é positiva
mente negada, mas enquanto dela se prescinde e é ainda ignorada . 

Logo, no nosso conceito de Deus, por não se poder negar esta 
existência exercida de fato, não se segue que devamos afirmá-la 
positivamente; podemos ainda ignorá-la, porque o conceito prescin
de dela . Esta é a única posição logicamente legítima, enquanto 
permanecemos, como faz o argumento ontológico, na ordem ideal 
do pensamento, na análise mental do conceito abstrativo de uma 
essência absolute consideratae (n.o 73) . Somente recorrendo à. expe
riência, que nos apresenta seres contingentes e finitos existentes 
de fato (exercite) , e demonstrando que nem tudo o que existe de 
fato pode ser contingente e finito, poderemos deduzir a necessidade 
e o fato de existência real do ser perfeitíssimo : só então sabere
mos positiva e categoricamente que êle existe verdadeiramente . (318) 

(318) De modo semelhante se resolvem as formas do argumento 
ontológico apresentadas por alguns escolá.Rtlcos contempori.neos. Cfr., 



A DEMONSTRAÇ!O "A POSTERIOR!" 395 

ARTIGO QUARTO 

O PROCESSO INTELECTUAL LEGtTIMO E EFICAZ : 
A DEMONSTRAÇAO "A POSTERIOR!" 

Depois de provadas a ineficácia dos processos anti-intelec
tualistas e a impossibilidade de uma intuição de Deus e de um 
conhecimento imediato ou "quasl a prior!" da sua existência 
real, só resta a demonstração a postertort. li: legitimo êste 
caminho? Respondemos com a 

TESE XIV. - Da existência real do universo sensível 

deduz-se legitimamente a existência real de Deus. 

Posição da '.fese. 

226 . 1 )  A demonstração a postertori parte do que na ordem 
ontológica e real é posterior (o efeito) para subir ao que é ante
rior (a sua causa) . É preciso, porém, que na ordem lógica do 
conhecimento seja o efeito conhecido por primeiro, para dêste 
conhecimento poder chegar ao da causa. (Cfr. n. 220, 3.0.) 

2) A noção de um ser é clara ou obscura, conforme nos 
permite distinguir êste ser de todos os outros, ou não. - A noção 
clara é dtsttnta ou contusa, conforme exprime e dá a conhecer 
explicitamente os elementos essenciais do ser, ou não. - A noção 
de Deus pressuposta ao argumento a postertort é a noção clara 

e contusa que todos entendem ao pronunciar o nome de Deus: 
o Ser supremo, do qual tudo depende. A noção distinta (embora 
analógica) de Deus só será obtida como resultado dos vários 
argumentos : pois, como veremos, cada um dêles nos leva a Deus. 
reconhecido sob um aspecto distinto e diferente. 

3) ÉSte processo é o caminho dos FATOS, i. é, da reali
dade das coisas como elas se apresentam à nossa observação 
mesmo comum e à nossa análise : subimos dos seres reais 
existentes, reconhecidos como efeitos criados, para o Ser real 
incriado e Criador dêles. 

por ex .. R crfttca. que R. JoLIVI:l' fêz da. forma. dada. por BouYSSONIE, na 
.Revue Apologétlque, agôsto de 1931, pp. 164-161. Citado em DEscoQS, obra 
cft.,. pp. 628-632. 
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4) Caminho j á  indicado na Sagrada Escrttura (319 ) ,  

·ensinado pela Igreja (320) e seguido sempre pela Ftlosotta pere

ne desde ANAXÁGoRAs, ARISTÓTELES . . . até hoje, bem como pelos 
entos em ual uer ramo do saber humano. 
Negam a legitimidade da demons raç o 

-os sistemas que refutamos até aqui, enquanto apresentam os 
seus processos como exclusivos. 

Demonstração. 

227 . É possivel e legitima a demonstração a poster1.ort quan
do existem seres que apresentam evidentemente o caráter de 
.efeito e que nós conhecemos melhor e antes de conhecer a sua 
causa: pois, como o efeito depende essencialmente da sua causa, 
o fato da existência. real de um efeito exige necessàrlamente a 
.existência real da sua causa. (Sro. ToMÁs, I, q. 2, a. 2.)  

Ora. os seres visiveis dêste universo : 
a) sa.o para nós mais conhecivels do que Deus (embora 

-em si mesmo, quoad se, seja Deus mals conhecivel) e os conhe-
-cemos de fato antes de conhecermos a Deus : pols, são o objeto 
proporcionado, próprio e imediato, da nossa intellgência; Deus, 
pelo contrário, nAo é atlngivel lmediata.mente em si mesmo pelas 

.fOrças naturais da nossa intellgêncla, como vimos ao refutar os 
Ontólogos (n. 219) ; 

b) apresentam-se evidentemente como seres movidos, 
-causados, contingentes, llmitados em suas perfeições e ordena-

(319) Por exemplo : no Livro da Sabedoria <cap. XII, vers. 1-9) : 
''Vãos sio todoc os homens a quem falta o conhecimento de Deus, e que 

. .Qos bens vls1vels nA.o souberam conhecer Aquêle que é, nem pela consi
·deraçlio das obras reconheceram o Artifice . . .  "; - na Eplst. de s. Paulo 
o.os .Romanos (cap. I, vers. 18-21) : " . .  . pois as perfeições lnvls1vels dêle 
\Deus> desde a criação do mundo, pelas coisas que foram feitas, se tomam 
vlsivels à Inteligência, de tal modo que sl!.o lnexcusé.vels <os que nl!.o 

·1l0nhecem a Deus> . . .  ". 

(320) Por exemplo : no Concfllo do Vaticano, que, na secç§.o m, 
canon 1.0, d�!lnlu a posslbWdad.e para a nossa razão com sua luz natural 

-oe conhecer com certeza a Deus, uno e verdadeiro, Criador e Senhor 
nosso (DENZINOER-BANNWARTH, n.o 1806) ; - no Juramento Anttmodernista 

·:1Jnpôsto pelo Papa S. Pto x aos Professôres de dlsclpllnas sacras, em que 
é apontada. explicitamente a demonstração "a posterior!" : "tamquam 

· causam per elfect-am certo cognosct, aàeoque demonstran etiam posse . . • "; 
- no Elenco dAS Proposições contra o Fldelsmo e Tradicionalismo 
(DENZ.-B .. ns. 1622 E' segs., ns. 1650 e scgs.) ; - no Elenco de novas Propo-

-1liçôes contra o Modernismo, publicadas pela Congregação do Santo O/feto, 
--em 1-XII-1924 : cfr. trRd. franc. na Documentatton Ca.tholtque, 1926, t. 1, 
�.pp. 771-773. (Citados por DESCOQs, obra. ctt., I, pp. 148-150) . 
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·dos em si e entre si ; e a função dos argumentos consistirá 
precisamente em evidenciar que a raztlo sujtctente e adequada 
·dêstes caracteres não se acha nos mesmos seres, mas unica

mente num Ser dtsttnto d�les, que seja movente não-movido, 
eaMa 11io eattsaàa, Beeessárie, iBiieit;ameB6e perfeifie e e:rà& 
.nador supremo e criador; donde aparecerá que os seres do uni
·verso são verdadeiramente ejettos, que a sua existência real 
€Stá necessàrtamente conexa com a existência real de outro Ser 
.superior, do qual dependem. 

Logo, da .existência real dos seres visíveis do universo 
podemos legitimamente e devemos necessàriamente deduzir com 
certeza a existência real de um Ser superior, Causa suprema da 

·qual todos dependem, e a quem chamamos Deus. 

228 . OBSERVAÇAO. - Como vemos, a eficácia do argumento 
-a postertori está baseada na existência de um nexo real de 
dependéncta que os seres do universo têm para com Deus: 
dependência que a razAo descobre ao analisar as propriedades 
-dêstes ser.es e da qual, ao procurar-lhe a razão suficiente, se vê 
·constrangida a elevar-se at� Deus. Neste processo, começamos 
por conhecer os seres que são efeitos, não porém imediatamente 
-enquanto são efeitos, não logo debaixo do conceito de efeitos ; 
depois, analisando os caracteres dêstes seres, reconhecemos que 

.são efeitos, conhecemo-los como efeitos ;  finalmente, dos seres, 
conhecidos j á  como efeitos, demonstramos a existência da causa, 

-e, em última análise, da causa primeira : Deus. 

OBJEÇOES 

229 . Contra a possib111dade ou a legitimidade dêste processo 
levantaram objeções os Antt-tntelectualtstas: fenomenistas, idea

.Ustas e agnósticos dos vários matizes (321 ) .  Vejamos algumas. 

I OBJEÇAO . - Foi o homem quem "criou" Deus, para expli
·car os fenômenos do universo . 

REsPOSTA . - Assim como Newton não criou, mas descobriu a 
atração, como explicação da queda llvre dos corpos; assim a razão 
não criou, mas achou por dedução que a úntca expllcação possivel, 
suficiente e adequada, da existência dos seres vlsivels é a existência 
real de Deus . 

(321) Umas já foram refutadas na exposlçi!.o dêstea sistemas, outras 
�ncontrari!.o lugar mals apropriado depols de cada argumento acêrca da 
·exlstêncla de DeUII. 
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11 OBJEÇAO . - Mas isto é até agora . Talvez que, com uma 
percepção mais profunda e completa dos fenômenos, a Ciência pode
rá no futuro explicar tudo prescindindo de Deus . 

RESPOSTA . - Impossivel, pois a Ciência experimental só pode 
achar expncaçoes expeihuattals, causas segundas e st�BerdlRadas 
Os fenômenos naturais, ainda que percebidos em toda a sua com
preensão, sempre aparecerão com suas proprtedades essenctats de 
contingência, mutabllldade . . .  , e por conseguinte de dependência de 
uma causa primeira . Não consiste o progresso do conhecimento 
humano em negar o que a razão já demonstrou com evidência, mas 
em acrescentar ao patrimônio adquirido novas conclusões certas . 
- A necessidade da existência de Deus não é uma hipótese, <J.UC 
permite dar do universo uma explicação provfsórta, em falta de 
outra melhor; mas a razão vi! postttvamente que é a úntca explica
ção suficiente posstvel . Quem a rejeita, não confia num futuro 
mais ou menos remoto para substitui-la, mas declara abertamente 
que para nós o Universo é ou um Entgma para sempre indecifrável 
(o ignoramus et tgnorabtmus dos Positivistas) ou um Absurdo inin
teligivel e sem razão de ser (o Absurdtsmo de Camus, Sartre . . . > 
(322) . - Não foi a ignorância que "criou" Deus, mas multo pelo 
contrário, é precisamente o progresso da Ciência que, tornando mais 
evidente a harmonia e a finalidade dos seres visíveis, põe cada vez 
mais em evidência a necessidade de um Ordenador supremo . Hoje, 
como ontem e talvez mais, é reconhecido entre os sábios o valo1· 
da afirmação do célebre fisico liiRN : "A existência de Deus é uma. 
verdade matemática e a última palavra da Ciência moderna" 

III OBJEÇAO . - Sem termos antes uma idéia do que preten
demos demonstrar, é impossivel a demonstração . Ora, acêrca de 
Deus, não conhecen�o a essência divina, ignoramos que coisa pre
tendemos demonstrar . Logo é impossivel a demonstração . 

RESPOSTA. - Dfatingo a Maior : Sem termos . . .  , é impossível a 
demonstração : sem ter antes nenhuma idéia, nem distinta nem 
clara, nem qulditativa, nem analógica, concedo; sem ter antes umt\ 
Idéia distinta e quiditativa, mas tendo uma idéia clara e analógica., 
nego . - Contraàtsttngo a Menor e Nego a Conseqüência e a Con• 
clusão . (323) Cfr. o que foi dito no n.o 226, 2.0. 

230 . IV OBJEÇAO .  - De um efeito só se pode legitimamente 
deduzir a sua causa própria e proporcionada .  Ora Deus, que, se 
existe, é 1nf1nlto, não é a causa própria e proporcionada dos seres 

(322) Cfr. o que já. dissemos dêste Absurdlsmo nos l:'IS. 121'1, 8.0; 
129; 130, 8.0; 132. 

(323) Contradistlngulr a Menor é negat· o que se concedeu na Maior 
e conceder o que se negou. Fica então evidente que o silogismo contém 
na realidade quatro têrmos, sendo o têrmo médio tomado em duas signi
ficações diferentes; donde, não há. mais conseqüência alguma e por con
seguinte nAo ficou derr.onstrada a Conclusão. Por isso, logicamente se 
devem negar a Conseqüência e a Conclusão. 
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do universo que .são finitos . Logo não pode Deus .ser dedt\zido dos 
sei"e.s do universo . 

REsPOSTA . - Distingo a Maior : De um efeito . . .  a sua causa 
própria e proporcionada : 1. é, que tenha a me.sma natureza e 

ã ue o efeito nego,· 1. é, a única que seja capaz de pro-
duzir o efeito e por con.segu e e omecer a razao su 
existência dêste efeito, concedo . - Contradtsttngo a Menor e Nego 
a Con.seqüência e a Conclu.são . 

A essência dos .seres do universo é finita, mas a sua exis
tência real, sendo contingente (pois podem existir e podem não 
existir) , não pode encontrar uma razão suficiente adequada senão 
num ser não contingente, não dependente de outro no existir e 
no causar, 1. é, num ser necessário e supremo, qual é o ser que 
entendemos designar com o nome de Deus . 

V OBJEÇAO . - Não se pode deduzir de uma coisa senão o 
que nela está contido . Ora nos seres do universo não está contido 
Deus . Logo dêstes seres não podemo.s deduzir Deus . 

REsPO.STA . - Distingo a Maior : Não se pode . . .  senão o :)Ue 
nela está contido : ou como elemento intrínseco ou como pl"essu
posto necessário, concedo; só como elemento intrinseco, nego . -
Contradtstingo a Menor : Ora . . .  não está contido Deus : como de
mente intrlnseco, concedo; nem como pressuposto necessário para 
explicar a existência dêstes .seres, nego . Donde, Nego a Conse
-qüência e a Conclu.são . 

A dedução a postertort consi.ste, não numa extração física 
como tirar uma moeda de uma carteira, mas na necessidade abso
luta de admitir todas as causas necessárias para ter a razão sufi
-ciente de um ser cuja existência real constatamos . Estas causas 
são interna.s : os elementos da essência; ou externas : a causa 
eficiente que produziu o .ser e a cau.sa final em função da qual Zol 
produzido . 

Na con.stltulção e mecanismo intrínseco do relógio, não está 
·contido o relojoeiro, mas a exl.stência do relógio pressupõe neces
sàriamente a do relojoeiro . Assim também, Deus não é um elemento 
intrínseco, constitutivo dos .seres vislvel.s; mas o fato da existência 
real dêstes, para ter a sua razão .suficiente e explicação racional 
adequada, pressupõe necessàriamente a exl.stêncla real de Deus . t 
i.sso mesmo que o argumento a postertort demon.stra . Por l.sso, ele 
conclui legitimamente da existência real dos seres para a existência 
Teal de Deus. 

VI OBJEÇAO . - Mas do finito .só se pode tirar o finito e não 
,o infinito . 

RESPOSTA . - Da existência do finito não .se pode tirar a exis
tência do infinito, causa primeira do finito, nego; da essência do 
finito não se pode tirar o conhecimento da essência do infinito, 
·dtsttngo : não um conhecimento próprio, quiditativo, adequadc. c 
perfeito, concedo; nem um conhecimento analógico, incompleto e 
Jmperfeito, nego . 
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11 OBJEÇAO . - Mas isto é até agora . Talvez que, com uma 
percepção mais profunda e completa dos fenômenos, a Ciência pode
rá no futuro expHcar tudo prescindindo de Deus . 

RESPOSTA . - Impossivel, pois a Ciência experimental só pode 
aeltaz eXJ)llea§êea eJ!perlmeMeltl, eMtSaa seiJQ&d&l e snhardtnadM 
Os fenômenos naturais, ainda que percebidos em toda a sua com
preensão, sempre aparecerão com suas propriedades essenctats de 
contingência, mutabllldade . . .  , e por conseguinte de dependência de 
uma causa primeira . Não consiste o progresso do conhecimento 
humano em negar o que a razão já demonstrou com evidência, mas 
em acrescentar ao patrimônio adquirido novas conclusões certas . 
- A necessidade da existência de Deus não é uma hipótese, <IUC 
permite dar do universo uma expllcação provisória, em falta de 
outra melhor; mas a razão v� positivamente que é a única explica
ção suficiente posstvel . Quem a rejeita, não confia num futuro 
mais ou menos remoto para substitui-la, mas declara abertamente 
que para nós o Universo é ou um Enigma para sempre indecifrável 
<o tgnoramus et tgnorabtmus dos Positivistas) ou um Absurdo inin
tellgivel e sem razão d.e ser (o Absurcltsmo de Camus, Sartre . . . ) 
(322) . - Não foi a ignorância que "criou" Deus, mas multo pelo 
contré.rio, é precisamente o progresso da Ciência que, tornando mais 
evidente a harmonia e a finalidade dos seres visíveis, põe cada vez 
mais em evidência a necessidade de um Ordenador supremo . Hoje, 
como ontem e talvez mais, é reconhecido entre os sábios o valor 
da afirmação do célebre físico HIRN : "A existência de Deus é uma 
verdade matemática e a última palavra da Ciência moderna" . 

111 OBJEÇAO . - Sem termos antes uma idéia do que preten
demos demonstrar, é impossível a demonstração . Ora, acêrca de 
Deus, não conhecenc;lo a essência divina, ignoramos que coisa pre
tendemos demonstrar . Logo é impossível a demonstração . 

REsPosTA . - Dtsttngo a Maior : Sem termos . . .  , é impossível n 
demonstração : sem ter antes nenhuma idéia, nem distinta nem 
clara, nem quidltatlva, nem analógica, concedo; sem ter antes um.u 
idéia distinta e qolclltativa, mas tendo uma idéia clara e analógica, 
nego . - Contradtsttngo a Menor e Nego a Conseqüência e a Con� 
clusão . (323) Cfr. o que foi dito no n.o 228, 2.0 • 

230 . IV OBJEÇAO . - De um efeito só se pode legitimamente 
deduzir a sua causa própria e proporcionada . Ora Deus, que, se 
existe, é Infinito, não é a causa próprla e proporcionada dos seres 

(322) Cfr. o que já dissemos dêste Absurdlsmo nos ns. 1211, 8.0; 
129; 130, 8.0; 132. 

(323) Contradlstlngulr a Menor é negar o que se concedeu na Maior 
� concedET o que se negou. Fica então evidente que o slloglsmo contém 
na realidade quatro têrmos, sendo o têrmo médio tomado em duas signi
ficações diferentes; donde, não há mais conseqüência alguma e por con
seguinte nlo ficou den.onatrada a Concluslo. Por Isso, logicamente se 
devem negar a Conseqüência. e a Concluslo. 
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do universo que são finitos. Logo não pode Deus ser deduzido dos 
seres do universo . 

RESPOSTA . - Disttngo a Maior : De um efeito . . .  a sua causo. 
própria e proporcionada : i. é, que tenha a mesma natureza e 

rfei ão ue o efeito nego; i. é, a única que seja capaz de pro
duzir o efeito e por consegu e e ornecer a razao su c en 
existência dêste efeito, concedo . - Contradtsttngo a Menor e Nego 
a Conseqüência e a Conclusão . 

A essência dos seres do universo é finita, mas a sua exis
tência real, sendo contingente (pois podem existir e podem não 
existir) , não pode encontrar uma razão suficiente adequada senão 
num ser não contingente, não dependente de outro no existir e 
no causar, 1. é, num ser necessário e supremo, qual é o ser que 
entendemos designar com o nome de Deus. 

V OBJEÇAO .  - Não se pode deduzir de uma coisa senão o 
que nela está contido . Ora nos seres do universo não está contido 
Deus . Logo dêstes seres não podemos deduzir Deus . 

RESPOSTA. - Dtsttngo a Maior : Não se pode . . .  senão o :::JUe 
nela está contido : ou como elemento lntrlnseco ou como pressu
posto necessário, concedo; só como elemento intrlnseco, nego . -
Contradtsttngo a Menor : Ora . . . não está contido Deus : como .:!le
mento intrinseco, concedo; nem como pressuposto necessário para 
expllcar a existência dêstes seres, nego . Donde, Nego a Conse
qüência e a Conclusão . 

A dedução a postertort consiste, não numa extração físl.ca 
como tirar uma moeda de uma carteira, mas na necessidade abso
luta de admitir todas as causas necessárias para ter a razão sun
dente de um ser cuja existência real constatamos . Estas causas 
são internas : os elementos da essência; ou externas : a causa 
eficiente que produziu o ser e a causa final em função da qual �oi 
produzido . 

Na constituição e mecanismo intrinseco do relógio, não está 
·contido o relojoeiro, mas a existência do relógio pressupõe neces
sàriamente a do relojoeiro . Assim também, Deus não é um elemento 
1ntrinseco, constitutivo dos seres visiveis; mas o fato da existência 
real dêstes, para ter a sua razão suficiente e explicação racional 
'8-dequada, pressupõe necessàriamente a existência real de Deus . ll: 
Jsso mesmo que o argumento a postertort demonstra . Por isso, êle 
conclui legitimamente da existência real dos seres para a existêncla 
Teal de Deus . 

VI OBJEÇAO .  - Mas do finito só se pode tirar o finito e não 
•O infinito . 

RESPOSTA. - Da existência do finito não se pode tirar a e::-:is
tência do infinito, causa primeira do finito, nego; da essência do 
finito não se pode tirar o conhecimento da essência do infinito, 
·dtsttngo : não um conhecimento próprio, quiditativo, adequadc. c 
perfeito, concedo; nem um conhecimento analógico, incompleto e 
Jmperfeito, nego . 
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A noção do "infinito" provém da noção do "finito", elimlna.ndo· 
todo limite e toda imperfeição . 

A extst�ncta do infinito pode-se e deve-se deduzir da exls•ên-· 
ela do flnlto, pois êste, não sendo ato puro, mas composto de potência. 
8 PtO, PÃO pode eyfptJr pm lliriald8 da 1\18 pn)prlp ngtnrpza lllBS 

tem necessàrlamente uma dependência essencial do ato puro e infl-· 
nlto, como o demonstra a metafislca e será exposto nos argumentos .. 

Quanto à ess�ncta do infinito, podemos conhecê-la de algum 
modo pela essência do finito, que, como efeito do infinito, traz em. 
si alguma semelhança da sua causa. Não sendo, porém, esta sr.me-· 
lhança perfeita, própria e de igualdade, mas apenas analógica, o 
nosso conhecimento da essência do Infinito, embora postttvo, será. 
contudo multo imperfeito e analógico . Assim, a vista de um painel, 
embora slmpllcisslmo, nos faz conhecer com certeza a existência do· 
pintor e nos dá alguma idéia da sua arte, idéia imperfeita e mcom
pleta se o pintor souber produzir painéis multo melhores . 

Nem a êste conhecimento imperfeito do infinito se opõe o· 
caráter finito da nossa inteligência : pois, embora enquanto humll.lla, 
ela tenha por objeto formal próprio a natureza das coisas sensi
veis (n.O 74) , contudo, enquanto lntellgência, o seu objeto �ormar 
comum é o ser em toda a sua extensão (n.0 56 e a nota 65) . Por 
isso a sua tendência e capacidade se prolonga a tudo o que é ou: 
pode ser. "Cada substA.ncla intelectual é de algum modo todos os 
seres (omnia) , enquanto com a sua intellgêncla é compreensiva de· 
qualquer ser" . (324) 

VII OBJEÇAO .  - "Nunca a demonstração sozinha me :I.' ará. 
sair do condicionado, do hipotético . . . E na verdade, que é demons
trar, senão fazer ver o nexo de uma conseqüência com uma suposi-· 
ção ? Mas a suposição primeira, para o raciocinio puro, permanece· 
suspensa no vazio" . (325) 

RESPOSTA. - O  conhecimento da conclusão é, de fato, relativo· 
ao conhecimento que temos das premissas, pois dêle depende; tam
bém a verdade da conclusão depende da verdade das premissas . Mas: 
dai não se segue que a conclusão tenha apenas um valor relativo, 
pois as premissas não são puras hipóteses ou "suposições", mas ou 
verdades já demonstradas, ou primeiros principios . A demonstt·a�ão· 
não é realmente completa senão quando evidenciou o nexo necessário,. 
que llga a conclusão com êstes prlncipios e em última análise com 
o principio de contradição . Se acaba então a demonstração das· 
premissas, não é por nos acharmos diante de uma "suposição sus
pensa no vazio", mas por termos alcançado uma evidência imediata· 
de valor absoluto e universal (ns. 102-104) , tão certa que nem a 
podemos negar sem ipso jacto afirmá-la (n.o 35a, à) . Claro esté. que� 
para quem negar o valor dêstes primeiros prlnclpios, não há conclu-· 

(324) Sro. TOMÁs, Contra Gent., 1. III, c. 112; 1. I, c. 43. 

(326) E. LE Rov, Le ProbMme de Dteu, p. 188. (Citado por ÁRNOtT� 
obra clt., p. '11) • 
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são certa possível, como nem conhecimento algum : virou "cepo",. 
dlz Aristóteles . É precisamente dêste preconceito anti-intelectuallsta.. 
que nascem todas estas dificuldades . 

231 . VIII OBJEÇAO .  - A existência real e concreta de Deus. 
lliG pode aer demonstrada, pais · qnatq;ner dpmgnstreção, senda com
posta de idéias e proposições abstratas, só poderá chegar a uma.. 
conclusão abstrata e de ordem ideal . (GENTJLE) 

RESPOSTA . - A argumentação pode ser considerada : 
- Ou na sua f o r m a, 1. é, enquanto manifestação de um. 

processo lógtco seguido pela inteligência nas suas afirmações . Con
sideram-se então a colocação e a qualldade dos têrmos e das pro
posições de que consta a argumentação, e verlflcando que as leis 
gerais ensinadas pela Lógica Formal foram observadas, percebe-se
o nexo existente entre as premissas e a conclusão . - Assim consi
derada, a argumentação é de ordem ideal, intelectual . Só faz conne
cer a legitimidade e necesstdade de afirmar a conclusão para quen1 
afirmar as premissas, não porém a reallzação fora da 1ntellgência 
do que se afirma nas premissas e na conclusão . 

- Ou na sua m a  t é r i a , i. é, quanto ao conteúdo das t>ropo
slções e quanto aos objetos slgnlflcados e representados pelas ld§las . 
E Isto pode ainda ser de dois modos : 

a) ou êstes objetos são considerados só na sua ess6ncta 
(como natureza absolute constderata, n.0 73) prescindindo da sua 

existência : a conclusão será ainda de ordem ideal; a argumentação 
demonstrará sõmente o que os objetos devem ser, se existirem, não 
ainda o fato concreto da sua existência; 

b) ou êstes objetos são considerados na sua extstf!ncta 1·eal, 
i. é, as premissas do raciocinio (uma, pelo menos) exprimem um 
tato concreto e real : a conclusão, então, será também ela de ordem 
real e exprimirá, também ela, um fato concreto e real, existente 
tora da inteligência que raciocinou . 

Donde, quando é que com um nosso argumento deduzimos: 
legitimamente uma realidade concreta, existente fora da nossa ln
tellgência ? - NO.o, quando partimos s 6 de tdétas, como fizeram 
Santo Anselmo, Descartes, Leibniz . . .  , no argumento Ontológico . -

Mas, quando partimos de tatos concretos e reats, como fazemos n� 
argumento a postertort, no qual partimos do fato concreto da 
existência real dos seres movidos, causados . . .  Fato que a argu
mentação, à luz do princípio de causalldade (lei da realldade do
ser e não apenas do pensamento, n.0 103 ) , demonstra estar necessà
riamente Ugado a outro fato também concreto : a existência real de· 
Deus, como movente-lmóvel, causa não-causada, etc . 

Pondo em evidência êste nexo, nem por Isso a argumentação
faz desaparecer a realldade dos seres ou de Deus . Embora seja a 
argumentação um processo de ordem intelectual, nem por isso dei
xam de ser reais e concretos os fatos acêrca dos quals argumen
tamos . De um roubo pensado, imaginado, deduzimos só um ladrão
pensado, imaginado; mas de um roubo real, deduzimos legitl.ma
mente a existência real de um ladrão real . E o raclocinlo que foz. 



402 CAP. I - A DEMONSTRABILIDADE 

a policia, pelas impressões digitais deixadas num móvel, apesar de 
ser de ordem ideal quanto à sua forma e como processo mental, 
conduz contudo a um fato real : a descoberta e a prisão real do 
ladrão . 

988, IX OM lEÇ 40 a pàment,e por Jntuicio, que a existência 
real e concreta de alguém pode ser conhecida . Logo, por melo da 
existência dos seres do universo não se pode conhecer a existência 
real de Deus . (326) 

REsPOSTA . - Dtsttngo o Antecedente : J!: sõmente . . . pode ser 
conhecida : diretamente em sl mesma e como objeto imediatamente 
.presente à faculdade, concedo,· indireta e mediatamente, subdis
ttngo : se não percebemos seres reals cuja existência depende real 
e fisicamente dêsse alguém, concedo,· se percebemos . . . nego . -
Dtsttngo o Conseqüente : Logo . . .  a existência ·real de Deus : direta 
e imediatamente em si mesma, concedo; nem indiretamente, sub
distingo : se os seres do universo não apresentassem caracteres de 
dependência real de um Ser supremo, concedo; se apresentam . . . , 
nego . 

De fato, só a intuição nos permite ver em si mesmo um ser 
existente . E como não pode Deus ser atingido em si mesmo, como 
objeto imediatamente presente às nossas faculdades naturais, não 
podemos ter da sua existência real um conhecimento imediato (n.0 
221) . - Mas, assim como a vista de uma fumaça real nos faz 
conhecer com certeza a existência de um fogo real, apesar de não 
vermos êste fogo em si mesmo; assim também a vista dos seres do 
universo nos faz conhecer com certeza a existência real de Deus, 
apesar de não vermos a Deus em sl mesmo : porque, nos dois casos, 
vemos uma conexão necessária de dependência real, entre a fumaça 
e o fogo, como entre a existência real dos seres e a de Deus . 

1.a Instllnc1a. - Mas no caso dos seres em relação a Deus, 
não pode existir esta conexão necessária, pois : a> os seres do uni
verso não são necessários, mas poderiam não existir; b) Deus, Ser 
transcendente e absoluto, não pode ter relação alguma com outros 
seres distintos d.&le : senão tomar-se-ia relativo. 

RESPOSTA . - a) Os seres do universo . . . poderiam não existir, 
distingo : são contingentes, não têm em si mesmos a razão sufi
ciente da sua existência, concedo, e é por isso mesmo que êles nos 
obrigam a admitir Deus; enquanto existem de fato poderiam ao 
mesmo tempo não existir, nego, pois lsso se opõe ao princípio de 
contradição . 

Basta a existência de jato dos seres do universo para dedu
zir a existência de tato de Deus, pois, precisamente porque são 
contingentes, enquanto existem de fato, de fato exigem necessdrta-

(326) "Niio se demonstra uma realidade concreta : percebe-se. NAo 
é objeto de análise conceitual, mas de intuição vivida." LE RoY, Le Pro
bleme de Dieu, p. 81. Assim também BERilSON, KIERKEGAARD . . .  (Cfr. 
ARNOU, obra cit., p. 72) • 
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mente o lnfiuxo de um Ser não contingente, mas necessário . (Cfr. 
infra, a III via) . 

b) Deus, Ser transcendente e absoluto - 1. é, realmente dis
tinto dos outros seres e absolutamente Independente dêles na. tiU&. 
existência, pois existe a se e não ab alto - não pode ter relações 
com outros seres, dlsttngo : relaçoes mütuas, reati e necessanas; 
concedo; nem relações não mútuas, puramente lógtcas <= relações 
de razão) por parte de Deus e reais sõmente nos seres do universo, 
nego . 

Como veremos na exposição dos argumentos, Deus puro ato 
e imutável, como é a sua existência, assim também é a sua atividade, 
i. é, a sua ação não é uma acidentalldade que venha acrescentar-se 
ao que ile é para modificá-lo, mas é a sua própria essência sempre 
em ato desde toda a eternidade . Por isso, o ato criador eterno não 
introduz mudança em Deus; é somente a criatura que, ao existir 
no instante preciso determinado desde a eternidade, começa a de
pender realmente de Deus e a ter com ile uma conexão necessária. 
Eis porque da existência real da criatura se deduz legitimamente a 
existência real da sua condição indispensável : a existência do Cria
dor . A reciproca, porém, não é verdadeira, porque, para existir, 
Deus não depende da existência das criaturas . Donde, é verdadeira 
esta condicional : se o mundo existe, Deus existe; mas é falsa esta 
outra : se Deus existe, o mundo existe . Vemos, pois que, na ordem 
real, a relação necessária de dependência não é mútua, mas existe 
apenas na criatura com respeito ao Criador . 

No pensamento, pelo contrário, assim como não podemos con
ceber uma paternidade sem filiação, uma causa sem efeito, e reci
procamente : porque os correlativos, entrando um na definlção do 
outro, são concebidos conjuntamente; assim também, não podemos 
conceber os seres, enquanto efeitos criados, sem uma causa cria
dora, nem Deus, enquanto concebido como Criador, sem criaturas . 
Mas esta é uma dependência puramente lógica, existente na nossa 
intellgência, que se refere a Deus como ao têrmo das relações reais 
de dependência que as criaturas têm para com lle . Tais relações 
lógicas não se opõem à real transcendência nem à real indepen
dência de Deus, Ser Absoluto . 

2.a Inst4ncia . - Mas Deus, Ser Absoluto, não pode de nenhum 
modo ser conhecido; antes, nem mesmo pode conhecer, pois : O 
conhecimento importa numa relação entre o conhecido e o conhece
dor. Ora o Ser Absoluto não pode ser relativo . Logo de nenhum 
modo pode Deus ser conhecido ou conhecer . 

RESPOSTA . - Distingo a Maior : o conhecimento importa numa 
relação . . .  : e esta relação é real no conhecido, nego; no conhece
dor, subdisttngo : se o seu conhecimento é um ato acidental e de
pende essencialmente da existência real do ser conhecido, concedo,· 
se o seu conhecimento é a sua própria essência, na qual também 
conhece todos os seres sem depender da existência real dêles, nego . 
- Contradtsttngo a Menor : Ora . . .  , não pode ser relativo : não pode 
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ter relação real para com seres distintos dêle, concedo; nem rela
ção de razão, nego . Donde nego a Conseqüência e a Conclusão . 

A relação real implica, no ser que a tem, um fundamento real, 
que é uma dependência e uma passividade real com respeito ao ser 

e lm nte relacionado : assim, o fllho tem uma 

dependência real de seu pai, quanto à or gem a 

Por isso, Deus, absolutamente independente, não pode ter nenhuma 
relação real com outros seres . - A relação de razllo, pelo contrário, 
não supõe nenhuma dependência no ser a que se atribui, mas con
siste apenas em ser pensada, provém imicamente de um ato da 
inteligência que, por ex., considera um ser como referido a outro, 
sõmente enquanto é o têrmo de uma relação e dependência que 
êste outro tem com êle . li: o que acontece nas relações entre o objeto 
conhecido e o ser conhecedor. 

O objeto conhecido não recebe nenhuma mudança nem depen
dência pelo fato de ser conhecido, porque o conhecimento é uma 

ação imanente (pois é ato vital) e não uma ação transeunte que vá 
modificar o objeto conhecido . A asslmllação vital, que constitui a 
essência do nosso conhecimento natural, não é de ordem fislca e 

material, mas Intencional, enquanto o objeto é tornado presente e 

Imanente à faculdade por melo de uma sua representação <espécies 
sensivels e lntellgivels) que a faculdade produz em si mesma, sem 
que o objeto na sua entidade fislca receba a minima mudança (ns. 

83-85) . Assim, a parede em nada muda nem adquire dependên

cia real alguma pelo fato de ser vista : ela, por si, não está orde
nada a esta visão, mas é o vidente que pela sua visão fica sendo 

relacionado com ela. A Inteligência, então, considerando esta parede 

como o tênno ao qual se refere a visão, atribui-lhe o predicado 

relativo de "vista" . Donde, é na Inteligência que se encontra esta 

relação; a parede não se torna com isso um ser "relativo", pois não 
depende da visão . Por conseguinte, em nada se opõe à perfeição 

do Ser Absoluto o fato de ser conhecido por outro . Repugnaria, se 
Deus tivesse que ser ile mesmo a espécie Impressa ou expressa rece

bida e assimllada pela nossa Inteligência . Mas Isso não se dá, pois 

conhecemos a Deus sõmente por espéctes tiradas dos seres do uni

verso, efeitos seus e por isso semelhanças, embora multo Imperfeitas, 
das suas perfeições divinas . 

Quanto ao conhecedor, a sua relação com o objeto conhecido 
será real, se o seu ato de conhecimento depender realmente dêste 
objeto e fôr uma modificação real da sua faculdade . Assim, a facul
dade da vista depende, para ver, da existência real do objeto vlsivel, 
e a visão é uma modificação real da vista . li: o que se verifica sem
pre em todas as criaturas nos seus conhecimentos . Não porém em 
Deus, cujo ato de conhecer, como o demonstra a Teodicéia, é a sua 
própria essência eterna, na qual conhece a si mesmo e a todos os 
seres reais ou possivels, sem nenhuma dependência dêles . Por isso, 
em Deus, o conhecer as criaturas, não importando em nenhuma 
mudança ou dependência, não constitui uma relação real . 
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Portanto, pode Deus conhecer e ser conhecido, sem que Isso 
venha ofender a sua infinita perfeição e a sua transcendência ab· 
soluta. 

233 . X OBJEÇAO . - Na demonstração da existência de Deus, a 
'"'Atacle �eta d8"9 Jnterytr pare chegprmos à certeza, 9 q.ngl entãn 
é fruto não unicamente do raclocinlo especulativo, mas também da 
boa vontade. 

RESPOSTA . - A vontade deve Intervir para suprir uma defi
ciência na eficácia e evidência do argumento, nego; deve Intervir, 
como condfção, afastando os impedimentos e aplicando a lntellgêncla 
à consideração séria dos argumentos, concedo. - Nas verdades 
morais e religiosas, a vontade, quando não é reta e sincera, procura 
multas vêzes distrair a intellgêncla para impedi-la de chegar a 
ver o valor dos argumenoos, por causa das conseqüências práticas 
contrárias às paixões . ( 327) Deve, pois, ser reta e sincera . Porém, 
assim como o abrir a janela é condição necessária para a Uumlna
ção do quarto, mas não supre nem aumenta o poder dos ralos solares; 
assim também o Influxo da vontade é condição necessária para a 
consideração atenta e apllcada dos argumentos, mas não lhes supre 
nem aumenta o valor . Donde, são os próprios argumentos e não o 
Influxo da vontade que produz a evidência lntrinseca na lntellgêncla 
e a sua adesão firme . (Cfr., os influxos da vontade e da afetividade 
no conhecimento, ns. 133-139) • 

234 . Processo da demonstração da existência de Deus. 

Os conhecimentos empíricos dos fenômenos tornam-se 
cientlflcos, somente quando a razlio pela induçlo, verdadeiro 
raclocinlo legitimo com conclusão universal, descobre o nexo 
causal, a necessária dependência existente entre um fenômeno 
e outro. Na descoberta das causas próximas e das leis gerais, 
que determinam e regem as atividades dos corpos e suas mútuas 
reações, consiste precisamente a finalidade das Ciências experi
mentais. Sobem dos fenômenos às suas causas e leis. 

(327> Depois de reconhecer o poder da razão humana para chegar 
com certeza à existência de um Deus pessoal e Providência, nota Pio XII, 
na Enc. Humant Ge11erts <Edlç. das Vozes, n.0 2) , que não poucos obstâ
culos podem Impedir "a mE'sma razão de usar eficazmente e com resultado 
desta sua nntural capacldo.de. As verdades que se referem a Deus e às 
relações entre os homens c Deus são verdades que transcendem completa
mente a ordem dRs coisas sensíveis e quando estas verdades atingem a 
vida prl\b.ca e a regem, requerem sacrlf(clo e abnegaçio. A inteligência 
humana, na aqulslç!ío destas verdades encontra dificuldades tanto por 
partE> dos sentidos e da lmaglnaçl.o, como por parte daa mâs Inclinações 
provenientes do pecado original. Donde vemos que os homens em tais 
quest6es fàcllmente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao menos 
duvidoso aquUo que nclo clesefam que seja verdadeiro". 
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Igual processo seguimos na demonstraçâo da existência 
de Deus, com esta diferença porém, que as Ciências Experimen
tais param na descoberta da causa próxima dos fenômenos, da 
causa de ordem sensível, ao passo que a Filosofia, reconhecendo 
que também esta causa sensivel, pelas suas propriêdades e mo4o 
de agir, depende necessàrlamente de outra, continua a sua pes
quisa até uma causa nA.o dependente, nAo <la ordem dos f-enO
menos, mas distinta do Universo, que possa <lar a razA.o última 
da causalidade de todos os seres e de toda a série <los fenômenos 
do Universo. 

É cientifico êste processo Ftlosóflco ? 

NAO, se por ci�ncta se entende arbitràriamente sõmente 
as ciências expertmentats (ciências físicas, qulmlcas e naturais) ,  
que se limitam à procura das causas próximas, experimentais : 
pois Deus, Ser espiritual, nâo é uma causa de ordem senslvel 
susceptivel de experimentaçA.o, i. é, diretamente verificável por 
experiências sensfveis. (328) 

SIM, se por ct�ncta se entende, como de fato se deve enten
der, todo conhecimento certo de um objeto pelas suas causas : 
sctencta est cognttto objectt per causas. 

A Ciência procura o "porquê " e o "como" das coisas. 
Logo uma pesquisa será tanto mais cient1flca, quanto mais pro
fundamente Indagar e descobrir êstes "porquês". Donde a pes
quisa filosófica, que indaga e procura evidenciar até os últimos 
"porquês", até satisfazer a ânsia da Inteligência feita para 
conhecer toda a verdade, é sumamente ctenttttca. 

A Ciência experimental fornece fatos, cientificamente 
averiguados, que revelam a sua fundamental insuficiência para 
serem explicados por causas senslvels, i. é, fenômenos que nli.o 
têm em si mesmos, nem no Universo sensivel a razão suficiente 
da sua existência. Então a razão, ainda insatisfeita, partindo 
ca constatação desta insuflclêncta, e aplicando rigorosamente o 
mesmo principio lógico e ontológico que guiou as suas pesquisas 

(328) Digo "arb!tr4rlamente", pois com que direito se quer limi
tar ao senslvel a pesquisa da Inteligência, faculdade que, como Jé. vimos, 
penetra até à. essência das coisas e atinge objetos Imateriais ? 

Livre está cada um de limitar as suas pesquisas ê. especlallzaçA.o 
que quiser; mas a ninguém é licito fechar o caminho que conduz a uma 
expUcaçA.o mais completa e verdadeiramente suficiente, ou negar o titulo 
de cl�ncla o. esta pesquisa. ulterior, só pelo fato que ela tr&ru�p6e as fron
t-eiras artificiais de uma especlallzaçll.o. 
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no campo experimental, demonstra a necessidade da existência 
de uma Causa adequada, extra-sensivel, a quem chama Deus. 

Em ambas as pesquisas, na experimental e na filosófica, a 
rocesso é o PRINC!PIO DE CAUSALIDADE. 

Mas o principio de causalldade ontológico e objettvo (le o 
ser, nâo só do pensar) , anaztttco e transcendente (apllcável nâo 
só aos fatos senslveis, mas a todo o ser contingente, também 
na sua relaçâo com a Causa Primeira, distinta do Universo) . 

Negar ou afirmar êstes predicados ao principio de causa
lidade, eis o ponto central que separa o Ateismo do Teismo. 
Com esta negaçâo tenta o agnosticismo moderno fechar o cami
nho a uma Metafísica (depois e além da fisica) , que nâo seja 
pura hipótese na esfera da imaginação iludida, mas ct�ncta do 
real capaz de subir até à Causa Primeira, extra-sensível, Deus. 

Em vâo. A raza.o abre caminho com evidência, como logo 
veremos. 

ARTIGO QUINTO 

O PRINC:IPIO DE CAUSALIDADE 

235 . Dos Primeiros Principios, que pela sua peculiar evi
dência e pela sua importância fundamental no conhecimento 
humano foram chamados axtomas ou dtgntàades, j á  vimos de 
um modo geral o valor absoluto e universal (ns. 100-104) . Entre 
êles figura o Prtnctpto de Causalidade, do qual agora trataremos 
mais em particular. 

Comumente admitido pelo bom senso de toda a huma
nidade, o Principio de Causalidade encontrou adversários nos 
Empiristas, nos Ideallstas e em nâo poucos cultores das Ciências 
experimentais. A razâo destas aparentes exceções ao consenso 
universal foi, além de posições falsas na expUcaçfi.o do conheci
mento humano, a confusão introduzida entre o principio de 
causalidade e o principio do determinismo ffsico. Os principais 
responsáveis foram HUME e KANT. 

Para D .  HtrME (principalmente no seu breve ensaio Abstract 
of a Treattse of Human Nature> e para os Emptrtstas, só tem valor 
o conhecimento experimental (n.0 59) ; como a experiência sensível 
sõz1nha não pode de nenhum modo perceber ?Je:tos entre fenôme
nos, mas vê apenas sucessão, a concepção de "causalidade" como 
influxo real fol considerada uma simples llusão e a causalldade na 
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ordem real foi reduzida a uma pura sucessão constante .  É pelo 
hábtto de ver dois fenômenos sucederem-se constantemente que 

damos ao primeiro o nome de causa e ao segundo o nome de efeito, 
sem contudo ter o primeiro influfdo na produção do segundo . -
ConSiderando como anatiticas somente aS ptoposlç6es eln que G 

predicado é um elemento essencial do sujeito e vendo que o con
ceito de "efeito" não é um elemento essencial do conceito de "causa", 
negou HuME que se pudesse, por simples análise, encontrar um nexo 
necessário entre êles . Donde, para HuME, o principio de causalidade 
não é analitico, mas fruto de Indução empirica. Por Isso, não pode 
ser aplicado fora dos fenômenos sensiveis, nem implica nenhuma 
necessidade ou universalidade mas apenas uma grande probab111-
dade (n.0 99, 8.o) . 

Impressionado por esta teoria de HuME, negou também KANT 
o caráter anautlco do principio de causalidade . Mas não querendo 
abandonar o caráter de necessidade e universalidade, pois seria 
introduzir a dúvida e o ceticismo na ciência, rejeitou a explicação 
emptrlca por melo do hábito, capaz apenas de fornecer juizos sinté
ticos particulares e contingentes . Para substitui-lo, criou a sua 
teoria das formas subjetivas a prior!, a cujas leis todos os homens, 
tendo a mesma estrutura psicológica e mental, estão sujeitos . Uma 
destas formas é a causalidade . Ficou assim o principio de causali
dade um principio sintéttco a prior! : sintéttco e não analitlco, por
que o predicado não é elemento essencial do sujeito; a prtort e não 
"a posterwrt", porque não é tirado da experiência, mas provém de 
uma forma inata em nós. É uma lei universal e necessária, porque a 
mente humana deve necessàrlamente sujeitar-se a ela para poder 
pensar e constituir uma experiência . Na realidade, porém, nas coi
sas em si, não existe : é lei do nosso pensar, não lei do ser na sua 
realidade . É pois apllcável somente ao mundo das experiências e 
tem valor apenas para os fen6menos, que são, não semelhanças dos 
seres reais, mas aparências subjetivas construidas em nós e mode
ladas pelas formas a prlort (Cfr. n.0 88, c) . Apllcar o principio de 
causalidade ao mundo noum�tco, 1. é, às realidades objetivas, às 
coisas em si, levar-nos-á inevltàvelmente a contradições . Considera 
KANT a lei de causalidade como "objetiva", mas num sentido bem 
diverso do comum . Segundo o uso comum, "objetivo" significa : 
real, pertencente às coisas fora da mente; para. KANT, "objetivo" é 
sinônimo de "universal e necessário", mesmo se não é real. (329) 

Para HUME porém, e também para KANT, o problema não era 
propriamente como subir do efeito existente para a sua causa, mas 
como prever quais os efeitos que podem seguir-se a um determinado 
fenômeno . Não se tratava pois precisamente do principio de causa
lldade, mas do principio do determinismo f!sico : conhecendo o esta-

(329) Ofr. KANT, Prolegomeni ad ogni metajisica futura, trad. de 
I'. MARINErri, Paravla, 111111.o, p. 97. - Esta arbitrariedade, não rara. em 
ltANT, de mudar o sentido da.s palavras jé. com slgnlflcação consagrada. 
pelo u� comum, foi causa. de nll.o poucas confusões. 
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do inicial de um sistema, pode-se prever o seu comportamento fu
turo . lt esta mesma concepção, aceita pelos cientistas qual enunciado 
genulno do principio de causalidade, que, com as incertezas de 
HEISENBERG, deu origem a não pouca confusão entre os cultores das 
ctênclas expezliuentals, eeme ·,;e•em.ea tlapala, (310) 

Depois de evidenciar a objetividade da noçA.o de causa
lidade, trataremos do enunciado do principio de causalidade, da 
sua evidência imediata, do seu caráter anaUtlco, da sua objeti
vidade e universalidade e da sua aplicaça.o legitima ao proble
ma da existência de Deus, terminando com algumas observações 
acêrca das ciências experimentais em face do principio de 
causalldade. 

I. - NOÇAO e OBJETIVIDADE da Causalidade Eficiente 

236 . 1. - C a u s a e f i  c t e n t e é um principio ativo que 

com a sua açilo influi na produçllo ou mudança de um ser 
(= o efeito) . 

O influxo exercido chama-se c a u s a  l i  d a d e  da causa. 
O simples bom senso distingue a noça.o de "causa" da 

noçA.o de "sucessa.o constante". Por isso, nA.o dizemos que o dia 
é causa da noite, apesar de vermos a noite suceder-se sempre 
ao dia ; pelo contrário, desde a primeira vez que presenciamos 
seguir-se um ferimento, por ex., a uma paulada., afirmamos que 
esta é causa da lesão, que o ferimento nA.o velo apenas depois 
da paulada, mas que foi produzido por ela e que, por conse
guinte, pode quem a deu ser castigado justamente. 

2. - Esta noção de causa eficiente, enquanto inclui causa
lidade, 1. é, influxo exercido pela causa, é OBJETIVA. 

Como todas as nossas idéias, também a Idéia de causa 
tem a sua origem na experMncia iluminada pela tntel'lg�ncta. 
Assim: 

a) na experiência i n t e  r n a  : atesta-nos a consciência, de 
um modo imediato e com uma evidência lnvencivel, os nossos atos 
como produzidos por n6s,· percebemos o nexo de dependência real 
entre êles e a nossa atividade e energia vital; principalmente nos 
atos da nossa vontade livre, temos consciência imediata de que so
mos nós-mesmos a causa dêles, percebemos que dependem de nós . 
Percebemos, dêste modo, uma causa em concreto (nós mesmos, a 

•'f 
(330) Acêrca das posições de Hvm: e de KANT e da sua confusAo 

entre o principio de causalidade e o principio do detennlnlsmo flslco, 
cfr. VANNI-RoVIOHI, obra clt., vol. n :  Metaffslca, pp. 102-112. 
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nossa vontade) ,  no exercício mesmo da sua causalidade e do seu 
tntluxo <= na produção dos nossos atos) ; 

b) na experiência t n t e  r n o - e x t e r n a :  temos consciên
cia de exercer influxos em outros seres e, reciprocamente, de outros 
seres exercerem 1nnuxos em nmt. Por ex., no ato de levai&tat am 
pêso, sentimos o Influxo que exercemos no objeto pelo esfôrço que 
fazemos para mantê-lo levantado, o gasto de energias necessário 
para isso, a resistência que o objeto opõe, com o conseqüente can
saço : se não houvesse mútuo Influxo, mas pura sucessão, entre o 
nosso movimento e o do objeto, não se vê porque não poderiamos 
levantar qualquer pêso e sem nenhum cansaço; negar isso é negar 
a evidência mesma; (331) 

c) na experiência e x t e r n a  : os nossos sentidos percebem 
seres que mudam ao darem-se determinados fatos, por ex. : um 
quarto que se toma Uumlnado ao se acender uma lâmpada elétrica; 
de um lado o sol que brilha e de outro pedras que vão adquirindo 
um calor que antes não tinham . A intellgência então - reconhe
cendo que o quarto não é lluminado por si mesmo, que as pedras 
não são quentes por si mesmas, senão, sempre o quarto estaria nu
minado como o experimentamos ao acender a lâmpada, sempre as 
pedras estariam quentes como as experimentamos ao serem atingi
das pelos ralos solares; e reconhecendo também que nada mais 
interveio a não ser, para a llumlnação do quarto o acender-se da 
lâmpada, e para o aquecimento das pedras os ralos do sol; e cons
tatando que a iluminação do quarto é sempre proporcionada à Inten
sidade da lâmpada, como o calor das pedras à dos ralos solares -
conclut : a lâmpada Uumtna o quarto; o sol aquece as pedras . 

l1: verdade que na experlêncla externa os sentidos sõzinhos 

percebem e nos referem apenas a sucessão ou a simultaneidade 

(331) Nega D. Bmn: que nesta experiência, como também em todas 
as outras, poasa.moa experimentar e descobrir com evidência o nexo de 
causalidade e os IDnuxoa mdtuos, porque, embora tenhamos consciência de 
uma resistência e de um esfOrço quando o nosso corpo faz nascer um 
movimento em outro corpo ou se opõe a êle, contudo nio sabemos se o 
esfOrço voluntário QUE' experimentamos é realmente o que produz o movi
mento, pois : nll.o sentimos e é dificU explicar como se dé. o lnfiuxo da 
nossa vontade sObre 011 mdsculos do corpo. C!r. Trattato suU'intellfgenm 
umana, trad. de OAIILIN, Barl, Laterza, p. 201; e também Ricerche sull'tn
telletto umcno e sut prtnctpt della morale, trad. de PltEZZOLINI, Barl, Laterza. 

Mas : e&) o conhecimento da existência de um fato nA.o depende 
necessàrlamente do conhecimento da sua expllcaçA.o: pode-se ter o primeiro 
sem ter o segundo, como acontece para tantos fatos ffslcos; b) o Influxo, 
o nexo de caUBIIlldade nf.o é de ordem sensJvel, mas do donúnJo da inte
ligência, t' por conseguinte nio pode ser percebido sensivelmente : pro
curar um braço da vontade que mova o braço do corpo, é puro jOgo da 
JmaglnaçAo; c> no nosso CMO, o Influxo é deduzido fàcUmente pela inteU
gêncla como dnlca razA.o de ser suficiente da sensaçA.o de resistência e 
de esfOrço f' das varlRções proporcionais concomitantes entre o nosso 
esfOrço e os movimentos nossos de um lado e o pêso e os movimentos do 
corpo levantRdo do outro lado. 
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dos dois fatos. Mas a inteztg�ncia, ao procurar a r a 2 fl o à e 

.-r e r desta sucessA.o ou simultaneidade e da reallzaçflo desta 
nova entidade que nflo existia antes (= a UuminaçA.o do quarto, 
e ealer du pedr9&), percere com eyldêncta e afirma legitima
mente o nexo causal, o influxo sem o qual a própria sucessA.o 
constante dêstes fenômenos e as suas variações proporcionais 
nA.o teriam razA.o de ser suficiente. 

Por conseguinte, é nos próprios dados fornecidos pela 
experiência, interna e externa, que a intellgêncla encontra, em 
exerctcio, o influxo real da causa sObre o seu efeito. 

Logo a idéia universal de causa eficiente, 1. é, de um 
ser que pela sua atividade influi na produção ou na mudança 
de outro ser, é o b 1 e t t v a, corresponde e é aplicável à. realt
dade em si. 

237. Esta idéia ntlo é uma ilusllo proveniente da simples 
sucessA.o constante entre dois fenômenos. Se fOsse, sempre que 
encontrássemos uma sucessA.o constante deveriamos afirmar 
uma causalldade, o que nA.o fazemos: sinal evidente de que 
temos meios de distinguir a verdadeira causalldade da simples 
sucessão constante, senA.o todas as sucessões constantes deve
riam aparecer-nos como sendo da mesma natureza. - Verdade 
é, que não é sempre fá.cil discernir a verdadeira causa entre 
os numerosos e complexos antecedentes de um ser ou de um 
fato; mas isso é uma questão flsica, da competência das ciências 
experimentais, e esta dlftculdade em determinar exatamente 
qual é a causa nA.o faz com que esta causa nâo exista nem, por 
conseguinte, infirma a objetividade da causalldade. 

Erra, pols, D. HuME ao reduzir a causalidade a uma pura 
sucessão; erra ao considerar o "influxo" da causa como uma supo
siçio subjetiva e uma ilusão . Nem percebeu que, ao perguntar-se 
donde provinha esta "ilusão" e ao Indicar o "há.blto" como respon
sá.vel por ela, caia em flagrante contradição : formular esta per
gunta e dar-lhe uma resposta, já é reconhecer a necessidade de 
uma causa produtora desta "ilusão", já é reconhecer a causalidade 
como influo; donde, já é admitir que êste Influxo não é uma ilusão 
mas uma realtãaàe . (332) Ê pois só llusõrlamente, que Hu.ME negava 
a noção comum de causa e o conseqüente prlnclplo de causalidade; 
de tato os admltla como todos os homens. Considerando o pro
blema da causalidade unicamente em função da posição clentitlca 
(e não fllosófica) ,  preocupado principalmente "em prever a flm de 
prover", o que na realldade negou fol a necessidade e a unlversa-

(332) crr. OtouTr, obra ctt., p. 162. 
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lldade do principio do determinismo fisico, por êle confundido com 
o principio de causalidade . 

I1 - 'ENUNCIADO e VALOR do Principio de Causalidade. 

238 . Foram apresentadas várias fórmulas como enunciado 

genuino do principio de causalidade: 

l.a) Todo etefto tem uma causa . 
Nesta fórmula, se a palavra "efeito" significa 
a) formalmente o que é produzido por uma causa : o enun

ciado reduz-se a uma pura e inútil tautologia; 
b) tudo o que, de qualquer modo que seja, da não existência 

chega à existência : o enunciado é válido e equivale a dizer "tudo 
o que é feito tem causa" (omne quoã fit causam habet> ; mas não 
Indica a razão formal da necessidade de ter uma causa . 

2.a) Tudo o que começa a exfsttr tem uma causa . 
Esta fórmula, usada por KANT e não poucos autores : 
a> é verdadeira no que afirma, pois : começar significa pas

sagem do não existir para o existir (comêço stmplictter> ou do não 
existir tal para o existir tal (comêço secunãum qutà) ; ora é evidente 
que o ser que começa, antes de começar a existir rnLàa era ou não 
era tal, e no próprio "nada" ou no próprio "não ser tal", Independen
temente de qualquer Influxo extrinseco, não se pode encontrar a 
razão suficiente do "ser" ou do "ser tal" : seria confundir o "nada" 
com o "ser", seria coloc6.-los nas mesmas condições com respeito à 
existência, deveria o 'nada" ou o "não ser tal" dar-se o que não tem; 
logo qualquer ser que começa exige necessàrlamente uma causa efi
ciente; 

b) tomada, porém, em sentido exclusivo (só o que começa . . .  ) ,  
parece restringir a universalidade do principio de causalidade ; 

c) e não indica a verdadeira razão formal da necessidade de 
ter uma causa. 

Esta razão formal, como logo veremos, não é o começar, 
a novttas essenàt, mas a contingência . E se tudo o que começa é 
de fato contingente, não necessàrlamente todo contingente deve 
começar a existir, pois, fllosõtlcamente falando, não aparece 1m
possivel a criação eterna. (333) Uma criatura eterna seria ainda 
contingente e desde a eternidade teria uma causa . 

(333) Por fé sabemos que todas as coisas foram criadas no tempo 
e tiveram um comêço : "In pnnctpto creavtt Deus coelum et terram . . . " 
(Gen. I. 1> . Mesmo que a Ciência chegasse um dia a demonstré.-lo com 
plena evidência a respeito do universo aensfvel, seria esta uma questão 
de tato, que nlo inflrma a questlo da posstlnltdade de uma criaçlo eterna. 
Sendo Deus eterno, nAo vê a DOSBB razão repugnância em que :l!:le poSBB 
criar ab aeterno. Nem tampouco vê a necessidade de uma criação eterna. 
- Desta questAo trataremos no Dogma da Crlaçlo do Universo. Entre
tanto, cfr. Bro. T0111J.s, Summa Theol., I, os três artigos da q .. 46; Summa 
contra Gent., 1. n, cc. 31-39. 
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3.&) Toào ser contingente extge (tem) uma causa. 
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Esta é a fórmula exata. O ser contingente é aquêle que 
existe, mas poderia nA.o existir ; que não existe por si mesmo, 
Qlll virtude da própria essência, norgue, nA.o possuindo a exis

tência como elemento da sua essência, não possui em si mesmo 
a razA.o suficiente da sua existência: êste é, precisamente, o 
motivo, a razão formal pela qual exige uma causa. Donde, 
pode o principio de causalidade ser enunciado também com as 
seguintes fórmulas equivalentes: o ser que nilo extste por st 
mesmo provém ãe outro ser que (em última aná.llse) extste por si 
mesmo; - o ser que n4o extste em. vtrtuãe ãa própria ess�ncta 
tem uma causa. 

Acêrca do valor do Principio de Causalidade estabelece
mos a seguinte tese : 

TESE XV. - O Princípio de Causalidade é imedia
tamente evidente para nós, nem pode ser negado sem con
tradição; por conseguinte, é analítico, objetivo, universal e 
aplicável à demohstração da existência de Deus. 

I Parte. - :t lmedlatamen� evidente para nós. 

239 . A experiência nos apresenta seres que começam a 
existir e acabam, seres que se transformam e mudam; seres por 
conseguinte, que não são necessàriamente o que sft.o, que não 
existem necessà.riamente, 1. é, que poderiam nA.o existir sem que 
disso resultasse um absurdo; donde, seres que por si mesmos, 
por sua natureza, são Indiferentes e indeterminados quanto à. 
existência ou à. nft.o-exlstência, 1. é, seres cuja essência nA.o 
contém nem exige necessà.rtamente a existência; numa palavra, 
seres que na.o têm em si mesmos a razão suficiente da sua exis
tência. Chamam-se s e  r e s c o n t t n g e n t e  s, porque acontece 
(= cont!ngtt) que existem, mas podia ter acontecido que na.o 
existissem. - Pelo contrá.rio, o s e  r n e c e s s á r t o  é aquêle 
que existe necessà.riamente por si mesmo em virtude e por 
exigência da sua essência (a qual contém a existência) ,  de modo 
que lhe repugna o não-existir : existe necessàriamente e é neces

sária e tmuttlvelmente o que é ;  donde, na sua própria essência 
tem a raza.o suficiente da sua existência. 

Conhecidas as Idéias de causa e de ser contingente, a 
intellgência percebe t m e  à t a  t a  m e n t e  que o ser contin-
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gente exige necessàriamente uma causa da qual depende no 
existir .e afirma logo o Principio de Causalidade. - Com efeito : 

1) Ao conhecer um objeto e ter a noçll.o de " ser", de 
"realldade", a nossa lnteilgencia 

- vê imediatamente o Principio de Contradtç4o (= o ser 
nâo pode j untamente ser e nll.o ser) : pois vê que o ser nlío 
contém o na.o-ser; vê a diferença que há entre "realidade" e 
"nada", entre a afirmação e a negaçll.o (n. 35a, d ;  ns. 102 e 103) ; 

- vê também o Principio de Raztlo suttctente (= tudo 
o que existe tem, em si mesmo ou fora de si, uma raza.o sufi
ciente da sua existência) : pois, 

a) vê que se um ser na.o tivesse esta razlío suficiente, 
1. é, se nada se requeresse para que seja um ser, êle não teria 
um motivo maior para existir do que o nada = êl<e se acharia nas 
mesmas condições que o nada em relaçll.o ao existir = nenhuma 
coisa teria a mais do que o nada = êste ser e o nada nft.o 
se distinguiriam = êste ser seria o nada, o não-ser : o que é 
contraditório; 

b) vê que na.o se pode negar o principio de razão sufi
ciente sem afirmá-lo impllcitamente : pois, quem o negasse, o 
negaria precisamente por j ulgar não ter razão suficiente para 
afirmá-lo, ou ter razão suficiente para negá-lo; por conseguinte, 
seria admitindo-o e baseando-se nêle que o negaria (334) . 

2) Ao aplicar êstes principios de contradição e de raza.o 
suficiente ao "ser contingente", a inteligência vê imediata
mente o prtncfpto de causaltdade, como contido no principio 
de razão suficiente, pois : devendo também o ser contingente, 
como todos os seres existentes, ter a razão suficiente da sua 
existência, e na.o a tendo em si mesmo, na sua natureza -

(334) Cfr. P. DBZZA S. J., Metaphylllca Generalfs, Gregoriana, Roma, 
1048, pp. 89-90. 

i:ste pr1nclpio é chamado também principio da tnteUgt'btlfdade do 
Rer, porque exprime, sob uma. fórmula genérica, o que toma wn ser 1nte
llg1vel, 1. é, a sua razão de .ser, aquilo que faz com que um ser exista 
e exista. tal. J!: pelos seus prlnclpios ou elementos internos que um ser 
� tol (esstncfa> ou age de tal modo (natureza> : êates elementos consti
tuem pois a lntellglbilldade tntrlnseca. Mas se entre êles nl\o se acha a 
existência, a essência nll.o pode, em si e por si mesma, dar conta da. exis
tência do Bt'r. Por isso, é necessário ir procurar esta "razll.o de ser" fora 
da essência : dal o principio de causalidade. :8:le responde, por conseguinte, 
à 1nteligibllidade e:ctrfnseca, como à intellgibUidade 1ntrlnseca responde o 
principio de finalidade. Cfr. JouVEr, Tratté de Phflosophte, Vol. III : 
Métaphystque, Vitte, Paris, 1946, pp. 266-266. 
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precisamente porque é contingente (cfr. supra, a noçA.o de 
contingente) - deve necessàriamente tê-la num outro ser, do 
qual por conseguinte depende quanto à existência = do qual 
deve receber um influxo para existir = pelo qual deve ser 
eattsa�e. 

Altts verbis. - O ser contingente é o ser que existe mas 
poderia nA.o existir. Se poderia nli.o existir, nA.o existe necessà
riamente, nA.o existe em virtude da própria essência, 1. é, a 
existência nA.o faz parte da sua essência: pois, o que é essencial 
a um ser é-lhe necessário e o tem necessàriamente. Se existe 
nA.o em virtude da própria essência, existe em virtude de outro 
ser, do qual recebe a existência por participaçllo: pois, se nA.o 
possui a existência na própria essência nem a recebesse de 
outro, de nenhum modo a teria, 1. é, de nenhum modo existiria. 
Mas, receber de outro a existência por participaçl\o, é depender 
dêste outro quanto à existência, é ter nêle a sua causa. Logo o 
ser contingente tem necessàriamente uma causa. 

Logo o principio d,e causalidade é imediatamente evidente 
para nós: é "autolúcido " (=Per se notum, n. 220, l.O) , e a sua 
evidência se impõe a nós (= per se notum quoaã nos) , de tal 
modo que a inteligência a êle adere necessàriamente, sem poder 
admitir o contrá.rio. Assim o atesta a própria consciência e, 
como o verificamos

\
pelo seu comportamento, a dos homens todos, 

mesmo dos adversa.rios, cuja negaçl\o, como vimos, nl\o é real 
mas apenas ilusória. 

N. B. - Afirmar : "se um ser nâo existe em virtude da 
própria essência, existe em virtude de outro ser que é a sua 
causa" nA.o é petiçli.o de principio, nâo é pressupor o principio 
de causalidade; mas é precisamente descobri-lo e percebê-lo: 
é perceber que devemos afirmá-lo, se não quisermos cair em 
contradiçâo. 

11 Parte. - Não pode ser negado sem contradição. 

240 . Negar o Principio de Causalidade é afirmar que o ser 
contingente existente não tem causa. - Ora, 

- afirmar que um ser existe conttngentemente, é afir
mar que êle nllo tem em si mesmo a razão suficiente da sua 
existência (= defir.. de contingente) e que, por conseguinte, 
nâo existe por si, mas é dependente, condicionado e relativo; 

- afirmar que o ser contingente existe sem ter causa, 
é afirmar que êle existe sem depender de outro, que êle nâo 
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tem em outro ser fora de si a razão da sua existência; mas 
como deve tê-la (senã.o nA.o existiria) ,  afirmar que nã.o a tem 
em outro ser, equivale a afirmar que êle a tem em si mesmo, 
que existe por si, que· é incondicionado e absoluto. 

Logo negar o principio de causalidade é afirmar slmuttà

neamente que o ser contingente nt'lo tem e tem em si mesmo a 

razão suficiente da sua existência, que é j untamente dependente 

e independente, condicionado e incondicionado, relativo e abso
luto : o que é contradizer-se. 

De outro modo. - Não ter a existência nem por própria 
essência., nem como recebida de outro, é não ter a existência 
de nenhum modo, é não .existir. - Ora negar o principio de 
causalidade é admitir a existência de um ser contingente incau
sado. Mas isso é admitir que êste ser existe sem ter existência, 
nem pela própria essência (porque contingente) ,  nem como 
recebida de outro (porque incausado) ,  i. é, sem ter a existência 
d.e nenhum modo, e por conseguinte sem existir. - Logo negar 
o principio de causalidade é afirmar simultê.neamente que o ser 
contingente tem e nllo tem a existência, existe e nt'lo existe : 

o que é contraditório. 

IR Parte. - Por conseguinte é a.nalftico. 

241 . Um principio é analtttco quando o nexo entre os seus 
dois têrmos (o sujeito e o predicado) é evidente pela stmples 

andltse dêstes mesmos têrmos, sem ter que recorrer à experiên
cia ou à induçã.o cientifica (335) . Para se dar isso, deve o nexo 
ser intrinseco e necessário, de tal modo que negá-lo seja contra
dizer-se. Acontece sempre que o predicado é um elemento essen
cial do sujeito ou uma propriedade que decorre necessàrlamente 
da essência. Basta, então, conhecer bem o conteúdo dos dois 
têrmos para ver logo a necessidade do seu nexo. 

Ora assim é do principio de causalidade, pois : 
a) é por si mesmo Imediatamente evidente (I Parte) , 

logo nã.o é mister recorrer à indução cientiflca; 
b) nã.o pode ser negado sem contradição (11 Parte) , 

logo o nexo entre seus têl:mos é intrinseco e necessário; 

(336) Requer-se a experiência. como conàtção pa.ra. a. forma.çl!.o dês
tes concl"ltos e como exemplo concreto em que estl!.o unidos, nA.o porém 
como motivo e '}ustittcaç4o do seu nexo. (Cfr. n.o 102) . 
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c) a simples análise dos dois têrmos nos manifesta a 
necessidade que os une, como uma propriedade à essência da 

qual decorre necessàrlamente. Com efeito: no principio de 

causalidade, o sujeito é "ser existente conttngentemente" e o 

pteatcacto é "extye neceuàrla:mertfe tema: ea:r.esa"; era, &Ba.li 
sando o ser contingente, vemos que na sua essência nA.o está 

a razA.o suficiente da sua existência, porque, podendo existir 

e podendo não existir, está de sl Indeterminado quanto ao 

existir, devendo pois, para existir, receber de fora esta deter

minação ; logo, vemos que da essência mesma do ser contin

gente resulta necessàriamente a exigência do influxo de outro 

ser, I. é, a exigéncta de uma causa, da qual dependa na sua 

existência. 

Logo o principio de causalidade é analitico. E o admiti

mos, nft.o por um impulso cego, mas com a consciência imediata 

da sua evidência absoluta (336) . 

l!lle tem pois uma certeza metajisica, baseada na essência 

mesma do ser contingente. 

Erram, pois, os EMPIRISTAS ao afirmar que o principio de cau
salidade é s f n t é t t c o, proveniente do h á b i t o tnàivtãual 
(HtrllllE) ou ancestral (SPENCER) de ver certos fenômenos sucederem
se sempre a outros fenômenos determinados . 

Errou também KANT ao negar, como HUME, o caráter analítico 
do principio de causalldade . Ambos consideraram como analiticos 
sõmente os juizos em que o predicado é um elemento constitutivo 
da essincta do sujeito. Esta restrição é arbitrfnia. Temos juizos 
analitlcos também, quando o predicado é uma proprteãaãe neces
sàrfamente resultante da essência, porque, também neste caso, o 
nexo é necessário e universal : existe necessàrlamente em todos os 
seres que possuem a essência do sujeito, e é conhecivel pela sim
ples análise dos dois têrmos . Quem sabe, por ex., a significação de 

(338) Como já notamos a propósito da noção de causalidade, nio 
temos sempre esta evidência quando se trata de determinar nos casos 
particulares, qual � a causa próxima de um fenômeno e distingui-la dos 
puros antecedentes que em nada 1nflu1ram. J!: sômente a posteriori, por 
melo do raciocfnlo lr.dutivo, que as ciências experimentais, a quem per
tence êsw problema, podt-rão obter esta determinação e dlstlnçio. Mesmo, 
porem, que em nenhum fenômeno particular conseguiBSem elas determi
nar, com exatidão e certeza, qual é a causa próxima que o produziu, nem 
por Isso ficaria atingido e menos certo o prlncfplo de causalidade, que por 
fler analftlco, não depende da induçAo clentlflca, mas pelo contrário é 
pressuposto por ela qual fundamento seu lndlspensâvel. Que todo fenô
meno tenha uma causa e que satbamos qual é esta causa, são duas ques
l8ea bem diversas : da primeira temos certeza absoluta; da segunda, mul
tas vêzes ficamos na ignorê.ncia. 
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racional ( = ser que raciocina procedendo do já conheéido para novos 
conhecimentos) , vê que a essência do ser racional implica necessà
riamente esta propriedade : ser capaz de progresso . Quem sabe o 
que é um todo e o que é parte de um todo, vê Imediatamente a 
relação de desigualdade entre o todo e uma de suas partes, como 
e:Jdgtda pela essêtrela do tudo (- cOH]UHto 4e purtes> . Kestes exem
plos, os predicados (ser capaz de progresso, ser maior do que uma 
de suas partes) não são elementos formals constitutivos das essên
cias (racional, todo) , mas delas decorrem necessàrlamente, de modo 
que nunca será possivel existirem estas essências sem que tenham 
estas exigências, como não é possivel traçar um triângulo plano 
cuja soma dos ângulos internos não seja igual a dois retos . l1: o 
que se dã, como vimos, no principio de causalidade : da essên
cia do ser contingente <= ser que não existe por sua essência) 
decorre, como propriedade sua necessãrla, a exigência de um influxo 
extrfnseco para poder existir . (337) - Não é pois um juizo sintético 
a prlort, como quis KANT, nem se requerem as "formas subjetivas a 
prlort" para explicar a sua necessidade e universalidade : tais pro
priedades são intrlnsecas e decorrem da essência mesmo do ser 
contingente, que sempre e necessàrtamente exige uma causa. 

242 . NOTA . - Alguns poucos autores escolãsticos contemporâ
neos, como DEBCOQS, GEYSER, DE MARGERIE, LAMINNE (338) , fazendo 
sua a definição de juizo analitico dada por HUME e KANT, negam 
ao principio de causalidade o seu caráter analitlco, e não acham que 
negar êste principio seja cair em contradição. Admitem contudo 
a necessidade e universalidade, não por uma cega necessidade 
subjetiva como KANT, mas por uma evidência objetiva . 

Nesta posição, porém, não se vê bem donde possa provir esta 
evidência .  Não é puramente da experiência, pois negam, e com 
razão, que o principio de causalidade seja fruto de uma indução 
clentifica; nem é da simples anállse dos têrmos, pois não admitem 
que seja analltico . 

Recorrem alguns a explicações que multo se aproximam da 
explicação tradicional .  DEscoQs, por. ex., nega que seja analítico 
no sentido kantiano (o que é verdade, mas a definição de KANT, 
como vimos, é arbltrãria) e o chama "sintético em matéria neces
sária, por estar o predicado <= ter uma causa eficiente) contido 
nas exigências necessárias e metafislcas do próprio sujeito <= o ser 
que começa a existir) . Donde a sua necessidade e transcendência 
são absolutas . . . " (339) . - GEYSER apela para a experiência interna, 

(337) Cfr. STO. TOMAs, I, q. 44, a. 1, ad lum. 

(338) Cfr. BOYER, obra cit., I, p. 360; DBZZA, obra ctt., pp. 222-224. 

(339) DESCOQS, obra cit., I, p. 116. Ni.o admite, porém, DESCOQS a 
universalldade nem a evidência da fórmula "todo contingente tem uma 
causa eficiente" e pensa que a aceitamos por umo. necessidade puramente 
slatemitlea. - Ofr. fbtd., pp. 117-118, uma bibliografia sôbre esta contro
vérala. 
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na qual, experimentando os nossos atos como produzidos por nós, 
percebemos a realidade da relação causal, 1. é, vemos o principio de 
causalidade numa sua apllcação real . Esta experiência, diz GEYSER, 
nos permite colhêr a natureza, a essência mesma da mudança con
tlagea'e e •ar ftll& eet6 tntrlnsecamente ligada à acão de uma causa. 
- Mas, se o predicado é uma exigência "necessârla e metatlslca 
do sujeito", se está com êle "Intrinsecamente ligado", pela anáUse 
dos dois tênnos podere! perceber o nexo e o principio se deverá 
chamar analitlco; não poderei negar o principio sem me contradi
zer, pois não posso, sem me contradizer, negar de um sujeito um 
predicado que vejo estar unido a êle "necessária, metaflsica ou 
intrinsecamente" . 

Por isso, embora pràtlcamente aflnnem êstes autores, com 
todos os escolásticos, a plena objetividade, necessidade e unlversa
lldade do principio de causalldade, deve ter mantida a exposição 
teórica tradicional destas propriedades . 

IV Parte. - 't objetivo. 

243 .  o principio de causalidade exprime o nexo necesst1rio 
de dependência que o ser contingente existente tem para com 

uma causa. Será pois objetivo, se êste nexo, se esta dependência 

fõr real, existir na realidade. 

Ora assim é de fato: a real existência, a realizaça.o do 

ser contingente, uma sua mudança, que a intellgência percebe 

nos dados da experiência, é uma coisa objetiva, real, indepen

dente da nossa inteligência ; mas é precisamente esta existên

cia, esta realização, esta nova entidade e mudança, que o ser 

contingente recebe da sua causa: por ex., a existência real dos 

nossos atos pela atividade das nossas faculdades, o aquecimento 

do objeto pelo calor do sol . . .  ; logo o nexo de dependência do 

ser contingente para com a sua causa é real e objetivo. 

Logo, o que o principio de causalidade exprime é objetivo 

c apllcé.vel à realldade, porque acontece de fato na reaUdade, 

Atesta-o a nossa experiência toda, quer espontânea quer cientl

fica, de um modo absoluto e sem exceção alguma, em qualquer 

espécie de fenômeno e em todos os setores da nossa atividade. 

Erra, pois, KANT, quando reduz êste principio a uma stmples 
forma a prtort, a uma necessidade meramente subjetiva, devida à 
nossa estrutura e que devemos necessàrlamente pressupor como 
concliç4o ela possibfltclacle de qualquer experiência . Com e.telto, ao 
formular êste principio, a nossa lntellgéncia v8 e compreende a 
necessidade de exigir uma causa, quando nos achamos diante de um 
ato . que não se expllca por si mesmo, como, por ex., diante de uma 
entidade que não existia. Afirma, então, o principio de causalidade 
como única razão suficiente da realiZação desta entidade que antes 



nio existia . Portanto, aceita a intellgêncla êste principio como lel 
do pensar, porque v4 que Já antes é let do ser, lei que rege todos 
os seres contingentes . - De resto, o próprio KANT, ao negar a obje
tividade do principio de causalldade, se contradiz, pois é em virtude 
deatJa ebjetJt";tdaee, tema.lla ae 11ea"de tiratHeleaa.l, que ile afl=aa a 

existência do "noumenon" como causa excitante da sensação. 

244 . Protesta em cada um o próprio bom senso contra a 

negação do valor objetivo do principio de causalidade, porque 

vê que esta negação traz necessê.rlamente consigo terrtveu 
conseqa�nctas. Por exemplo: 

a) Se não existe causalidade, se na realldade dos seres 

nl!.o há. senão sucessões de fenOmenos sem influxo positivo de 

uns nos outros, desmorona toda a oraem moral : onde nA.o há. 
causalidade não pode haver responsab111dade e imputabllidade 

e co:nseqüentemente nem culpas nem boas obras, donde nem 

méritos nem deméritos; injustamente seria alguém castigado 

por uma mera sucessAo de fatos em cuja produçll.o não exerceu 

nenhum innuxo: quem desse uma punhalada não seria mais 

culpado da morte que se segue do que alguém que, no mesmo 

momento, bocejasse ou desse um espirro! 

b) Se o .  principio de causalidade (bem como os outros 

primeiros princípios) nll.o passa de uma lei subjetiva, ilusória na 

realldade das coisas, todos os nossos conhecimentos são também 

puramente subjetivos e ilusórios quando aplicados à. realidade: 

dai o Idealtsmo e o Cettcumo absoluto. Imposstvel é toda e 

qualquer ciência do real, imposslvel a vida, como vimos na refu

taçll.o dêstes erros (n. 49) .  (340) 

c) Imposslvel também chegar à. existência real de Deus 

pelo caminho das criaturas. Nâo deduziu KANT, pelo menos expll

cltamente, esta conclusão; antes, em várias obras suas, louva o 

argumento tirado da ordem do Cosmos. Nisso, porém, contradiz 

o seu sistema, como bem viram seus disclpulos que o acusaram 

precisamente de ter matado a Deus. (341) 

(340) Folando dos primeiros prlncfplos dizia J. BmroN : "NAo sõmen
te (todos os homE"ns) os admitem mas sem admiti-los nAo admitiriam 
nada, nem falariam. nem raciocinariam nem pensariam mais." <La Relf· 
filem naturelle, ParJs, 1860, p. Xn> . 

(S41) l!: por ter ,;Jdo negado, na "Critica da razlo pura", o valor 
Objetivo do principio de causnlldade, que a "Critica da razAo pr4.tica", na 
qt'ial a consciência e a natural honestidade do seu autor fizeram Ingentes 
Nlb'rçoa· para salvar a moral e a reUgli.o, ficou, de tato, reduzida a um 
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V Parte. - f: universaL 

245 . O Principio de causalidade tem aplicaçft.o em todos os 
seres conttngentes. Com efeito: 

O que convém a um ser enquanto tal, 1. é, por ter tal 
natureza, convém a t o d o s os seres que possuem est&. mesma 
natureza: ex., o que convém ao homem por ser homem, convém 
e. todos os indlvJduos que possuem a natureza humana. 

Ora ter uma causa, depender, para existir, do influxo de 
um ser extrlnseco, convém ao ser contingente, precisamente 
enquanto contingente, como exigência absoluta e lmpresctndlvel 
(la sua natureza. 

Logo todo ser contingente tem uma causa. 
Basta, pois, que um ser ou um fato apresente o cará.ter de 

contingente (= ser que nã.o tem em si mesmo a razão suficiente 
da sua existência) ,  para que possamos e devamos concluir que 
êle depende necessàrtamente de outro ser como de sua causa. 

Pouco Importa que esta causa seja em st mesma vislvel 
ou invislvel, material ou espiritual, natural ou sobrenatural. 
Sendo a única razão suficiente da existência do ser ou do fato 
contingente, ela existe certamente : a garantia da sua existên
cia é a existência mesma do ser ou fato contingente, que é o 
seu efeito. 

Ninguém viu o gênio mmtar de Napoleão a não ser nos seus 
efeitos : os seus planos de batalha . Ninguém viu a fôrça de gravi
dade em si mesma; admite-se porque ela se manifesta no seu efeito : 
a queda livre dos corpos. Assim também as outras formas de ener
gia, eletricidade, magnetismo, calor, que nunca experimentamos 
nem medimos diretamente em sl mesmas, mas só nos seus efeitos, 
por ex., na dilatação do mercúrio sob a ação do calor. - :li: pelos 
seus efeitos, as perturbações de Urano, que LEVERRIER deduziu a 
existência, localização e grandeza de Netuno, visto de fato, anos 
mais tarde, com instrumentos melhores, por GRALLE, exatamente na 
direção e dlstã.ncla calculadas pelo astrônomo francês . Fato Idêntico 
se repetiu na descoberta de Plutão, lntuido e indicado por LoWEL 
em 1915 e Visto por CLYDE TOMBANG em 1930 . (342) 

Por Isso, erra O AGNOSTICISMO POSITIVISTA e NEO-POSITIVISTA, ao 
afirmar que o principio de causalidade só tem valor e aplicação, 
quando se trata de dots jen6menos, ambos verificáveis experimental 

dogmatismo subjetivista, que nada salvou e que os disc(puioa rejeitaram, 
para conservar da obra do mestre tll.o sõmente a parte destrutiva, respon
sé.vel em elevada porcentagem pela lncredulldade contempor&nea. 

(342) Cfr. MARoozzi, obra ctt., pp. 47-60. 



e sensivelmente, 1. é, quando tanto o fenômeno-causa como o jen6-
meno-ejetto são de ordem experimental, sujeitos à nossa observação 
emplrica imediata . Embora seja dos dados dos sentidos, como acon
tece em todas as nossas noções, que tenha sido colhida também a 
noçao de causalidade, contudo a iritêltgencla petce!Je Jmedlatamente 
que o m o t t v o <a razão formal) de existir uma causa não é ser 
o efeito um fenômeno sensfvel, mas ser contingente e que, por 
conseguinte, deve o principio de causalldade ser aplicado a todo 
e qualquer ser contingente. (343) 

246 . NOTA . - "Ter a razão suficiente da própria existência" é 
uma exigência absoluta do ser enquanto ser <n.0 239, 1.0) ; por con
seguinte, todo e qualquer ser deve tê-la. Pelo contrário, "ter uma 
causa" é uma exigência do ser enquanto contingente; por come
guinte, o ser não contingente, deve também êle ter a razão sufi
ciente da sua existência, contudo não exige ter uma causa . :ltste ser 
é Deus, ens per essentfam, o ser cuja existência é a própria essência 
e que, por isso, na sua mesma essência tem a razão suficiente do 
seu existir, sem precisar recebê-la de fora, i. é, sem precisar ser 
causado . 

VI Parte. - :t aplicável à. demilnstração da existência de Deus. 

24'7 . A necessidade de admitir uma causa provém precisa
mente da necessidade <ie dar uma razão suficiente da exis
tência do efeito. Por isso, na procura das causas, nâo podemos 
ractonalmente parar senão quando alcançamos aquela que é 
realmente a razão suficiente verdadeira e cabal da existência 
do efeito. 

Ora qualquer ser contingente, bem como qualquer série, 
mesmo infinita, de seres contingentes, sendo incapazes de expli
car por sl mesmos a própria existência, não podem constituir a 
razAo suficiente do efeito : como nenhum espelho, nem uma série 
infinita de espelhos, pode explicar por sl só um ralo de luz, sem 
uma fonte luminosa fora dos espelhos e nêles refletida. 

Logo, para explicarmos a existência dos seres do universo, 
que a análise nos apresenta com evidência como sendo todos 
contingentes (e será função dos argumentos demonstrá-lo) , 

(343) :i1: curlo110 notar, que nAo poucos dos que nll.o permitem a apll
cRçll.o do principio de causalidade fora da esfera do senslvel (e assim, 
nll.o se poder provar a existência de Deus) aplicam depois à ordem Inteira 
do ser prlnclptos puramente experimentais, como, por ex., "na natureza 
nada se cria, nada se ��ontqulla" <para, dêste modo, nAo ter que admitir 
um Deus Criador> . Um tal procedlmento tem todas as aparênctu de 
um preconceito ou de D".A fé. 
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obriga-nos o prlncfpio de causalidade a subir até a um Ser nao 

conttngente, transcendente ao universo e causa dêle : DEUS. 
Chegamos, dêste modo, a conhecer a Deus, nA.o em si 

mesmo e na sua oróprla essência, mas pelos seres do universo, 
efeitos seus e semelhanças, embora imperfeitas, das suas 
perfeições. 

Tão objetivo é o conhecimento que temos de Deus, quA.o 
objetivos sâo os seres do universo que nos servem de degraus 
para subir até :S:le. 

248 . RESUMO E CONCLUSAO . - "Que uma tal demonstração 
(a da existência de Deus) seja possivel, nõ-lo diz antes de mais 

nada a espontaneidade mesma da nossa razão, que não desconfia 
de si mesma e dos próprios meios demonstrativos senão depois de 
transviada por falsas fllosoflas . O homem comwn, llvre de precon
ceitos sistemáticos e ainda não tocado pela asa gélida do ceticismo. 
vai naturalmente à procura da causa das coisas e do seu prlmeil'O 
autor para achar uma explicação plausivel do mistério do universo, 
de que êle também faz parte . Nem lhe passa pela mente que o prin
cipio de causalidade, de que se serve continuamente quase sem dar 
por isso, seja apenas wna regra da mente e não também uma lei da 
realidade objetiva e transcendente . E é com base neste prindpio 
que subindo a escala dos seres chega até ao infinito, ao lncondiClll
nado, a Deus. Mas tal principio permanece firme mesmo depois dos 
assaltos da fllosofla moderna e em particular da critica demolidora 
de KANT. A um exame sereno e Integral da nossa experiência cog
noscitiva, que nos mostra o sujeito não apenas como espectador 
passivo da realldade, mas como elemento ativo e multas vêzes de
terminante, resulta completamente gratuito que o conceito de causa 
seja um conceito vazio, um puro esquema mental sem correspon
dente na realidade objetiva. Damo-nos conta, pelo contrário, que 
não poderia ser uma lei do pensamento se não fôsse uma lei da 
realidade, e que nós não o apllcamos às coisas senão porque as coisas 
mesmas nos dão disso motivo e nos autorizam a fazê-lo . 1: uma 
Uusão, até ingênua, crer que a nossa mente imponha os seus esque
mas à realldade, quando é por demais evidente que a realldade nos 
domina e nos dita suas leis . E se é verdade que toda experiência é 
particular e contingente, é também verdade que esta mesma expe
riência nos obriga a formular prlnciplos necessários e universais 
com a manifestação de relações universais e necessárias no selo 
mesmo do contingente e do particular. Se é um fato particular e 
contingente que KANT tenha sido um filósofo e não um selelro como 
seu pai, é relação necessária e portanto universal que não teria sido 
tal, se não fôra dotado de lntellgêncla . :1!: um simples fato que um 
circulo seja de ferro ou de madeira, mas é um direito que tenha 
todos os seus pontos equldlstantes do centro; direito que nós não 
criamos, mas descobrimos no circulo x ou y como uma relação fixa 
e lndestrutivel das várias partes do mesmo circulo, como algo pró-
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prto do circulo enquanto tal e por conseguinte válldo para todos 
oa clrculos . Quanto a confundir o nexo de causalldade com o de 
sucessão (mesmo necessé.ria) ,  é fazer como aquêle célebre galo que 
julgava ser êle quem fazia surgir o sol porque cantava invariàvel
nteate a:ntea tle aett levea,ar. 111 JJ&Ia eêmeMe per 111R preconc•'to 
de sistema, devido por sua vez a uma falsa ou Incompleta interpre
tação do dado experimental com as suas relações necessárias e suas 
leis lnvarié.vels, que alguém julgou poder repudiar êstes prlnclplos 
supremos, que pelo seu caré.ter elementar e Imediato foram chamados 
evidentes por sl mesmos, Isto é, não precisando de demonstração, 
porque superiores a qualquer demonstração, antes pontos de partida 
da própria demonstração . Pode pois o homem, o fllósofo, empreen
der confiante uma demonstração da existência de Deus, certo. de 
que, se não errar no processo demonstrativo (e nenhum êrro dêssc 
gênero é Irremediável) ,  chegará a bom têrmo . . . ".  (344) 

ARTIGO SEXTO 

O PRINC1PIO DE CAUSALIDADE E AS CI:mNCIAS 
EXPERIMENTAIS 

O Influxo exercido pelo conceito de causa e vela teoria do 
principio de causalldade apresentados por HuME e KANT deu origem 
a várias tendências errôneas na concepção das ciências experimen
tais quanto à sua finalidade e aos seus resultados, e criou não poucas 
confusões entre os cientistas contemporâneos . Alguns, até, foram 
levados a subtrair a realidade, pelo menos a do mundo mlcrocósmlco, 
ao domlnlo do principio de causalldade e a negar a eficácia dêstc 
principio na demonstração da existência de Deus . Refutemos, pois, 
algumas destas principais tendências, evidenciando 

a >  o caráter objetivo e ontológico das Ciências positivas; 
b) o seu nexo com a Metafislca; 
c) o valor do principio de causalldade que permanece Intacto 

mesmo depois das descobertas da nova fislca nuclear e a Iegltlml
dade da sua aplicação também às particulas Infra-atômicas . 

I. - Caráter OBJETIVO e ONTOLóGICO da Ciência 

Experimental. 

249 . O Positivismo cl4ssico de A. CoMTE (345) e presente

mente o Neo-Postttvfsmo dos Circulas de Viena e de Berlim 

C344l U. Dzot'INNOCENTI, Valore della ragtone humana nella dtmos
traztone deU'eststen:za df Dio, na Revista Euntes Docete, 1961, fase. 1-2; 
Roma, 1961, pp. 1116-167. 

(346) Ofr. A. COMTE, Cours de Ph.flosophfe posftfve, Paris, 1907, 
vol .. I, p. 3. 
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(HARS IIAHN, MORITZ SCHLICK, ÜTTO NEURATH, liANS REICBER• 

BACH, RUDOLI' CARRAP • • •  ) e da Escola de Chtcago (346) , retendo 

o principio kantiano subjetivista segundo o qual o conhecimento 
jnteJectnaJ é puramente a prtqrt ( sem reJaçA,n com a reali� 
dade) e analttlco (= tautológico) e constatando a 1mpossi
bU1dade de uma observaç1o flsica sem perturbar o fenOmeno 
observado, reduziram as ciências positivas e experimentais a 
sistemas de regras puramente formais, a simples classificações 
dos fenômenos (= das aparências) e de suas relações funcio
nais entre as várias indicações fornecidas pelos aparelhos, sem 
falar mais em causas e efeitos. As ciências, com todo o seu 
aparato físico-matemático feito de noções, definições, leis e 
racioclnlos rigorosos, estariam fechadas na ordem do conheci
mento noclonal, analltico e abstrato, e por isso, aptas para 
construir o esquema lógico que unifica o conjunto dos nossos 
conhecimentos intelectuais, mas radicalmente incapazes de 
conhecer a realidade em si e de nos ensinar as leis da natureza 
real. As leis em si mesmas, e com maior razão as teorias cienti
ficas, n1o exprimem a realidade; nem é para êste fim que são 
construldas, mas unicamente para servirem de modêlo ou instru
mento lógico que permita prever e enunciar proposições emplri
cas com a máxima facll1dade, economia e simplicidade. 

Numa tal concepção, a ciência experimental é reduzida 
a um puro fenomenismo subj etlvista, no qual o principio de 
causalidade é aplicado como lei da mente, lei que ela deve seguir 
para pOr ordem nos conhecimentos, não porém como lei do ser 
que regula as coisas reais entre si. Teria, pois, apenas um valor 
subjetivo: para os conceitos, não para as realidades. 

Mas as análises feitas por MEYERSON dos métodos e das 
intenções realmente seguidos pelos cientistas no exerclclo da 
sua ciência (347) , e as experiências, por ex., de PERRIN sObre a 
realidade molecular e atomica (348 ) ,  demonstram o caré.ter 

(346) O!r. O. M. CABALLERlA S. J., Un nuovo poBftlvtsmo, na CtvUt& 
Cattolfca, 1937, Vol. I, pp. 494�507; Vol. n, pp. 33-40. 

(347) E. MEYERSON, ldenttté et Réallté, Paris, 1906; De l'ezplicatúm 
dans la sctence, Paris, 1922; Réel et !Utermtntsme dans la physlque quan
tique, Paris, 1933. 

(348) J. PERRIN, C.es preuves de la réal!té moUculatre, em Les ldées 
modernes sur la constttutto1� de la mattére, PariB, 1913. 

"A existência dos é.tomos esté. provada 
Indiretamente, pela convergência de pelo menos quinze métodos dife· 

rentes, transfonnando I!.BIIlm a hipótese em teoria verificada oa , realJdade, 
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cb1etfvo e realista da ciência e a tmposslbutdade de prescindir 
do seu valor ontológico e da pesquisa das causas que tornam 
tntellglvels os fenOmenos. Jfl o que afirmam e demonstram eml
AeDtes ctenttstas, como M. PUNCK (349). SCHROEDINGER (350) , 
G. BERNARDINI (351) • . .  

De fato, é lmposslvel reatrtngtr a realidade, como quereria o 
�posltivlBmo rlgldo, tão sõmente aos dados da nossa própria expe,
riêncla Imediata e Individual e Identificar os objetos reais com o 
complexo das nossas sensaç6es, pola : - a) Isso equivale a negar o 

.valor ontológico do conteúdo supra-senslvel e Intelectual dos nossos 
conceitos e cair num empirismo subJetivo e relativista que Já refu
tamos ao tratar do conhecimento humano; - b) seria tomar 1m
poss1vel a linguagem, porque a slgniflcaçio das palavras não é 
SU8cept1vel de uma verlflcaçio experimental e Instrumental, mas 
provém de uma convenção conheclvel apenas por Informações rece
bidas de outras pessoas; - c) e sem a linguagem, não se pode dar 
a lntercomunlcaçio de idéias e de Informações, mas cada lncllvlduo 
fica fechado num sollpslsmo que torna lmposslvel a ciência e o 
àeu progresso, pois 6 evidente que nenhum homem sõzlnho pode 
por sl mesmo experimentar tudo, e que sõmente com as suas expe
riências pessoais não está em condições de poder construir a ciência 
e fazê-la progredir . Necessita para lsso basear-se também em 
experiências _ feitas por outros homens, o que pressupõe admitir 
realidades distintas das experiências próprias e ter um melo não 
experimental <a lntellgência) capaz de reconhecer e avaliar as 
experiências alheias. (352) Tudo Isso 1mpllca em reconhecer que as 

Ex. : AvoOADRO formulou a existênr.la. dos 6.tomoa como hipótese; J. c. 
-MAXWF.LL e L. BoLTZMANN formularam o movimento cinético dêstes 6.tomoa 

-como hipótese; A. EINIITEIN I! M. 8MOLVCROWSKY apllcaram esta. hipótese 
para. a. e:�:plica.çl.o do movimento browniano predizendo o valor e a. forma. 
d�ate movlment.o; J. I'Eiutm e TH. SVEDano, com suas experiências, verifi

--caram estas predições por medidas diretas; 
dtrP.tamente, por numerosos métodos. por ex. : bombardeio com par

tlculas energéticas que reagem com os 6.tomos Cndcleoa) individualmente, 
mostrando o tamanho dêles: dlfra.çl.o de ralos X, que nos mostra a. 
poaiçlo e o movimento clnéUco dos âtomos . . .  " (FI\. XAv. RoiiEil S. J.) . 

(349) M. PLANCB:, La conoscenzc del mondo /frico, traduçio italia
na, Torlno, 1949. 

(350) ScHROBDJNOIR, Qtl8lques remarques au sufet des bases de la 
connalssance sctentf/lqf4li, em Sctentla, 1936, Vol. Lvn, pp. 181-191. 

(361) O. BIRNAADINI, La flBtca come schema mentale e come espe
rlenza splrfttulle, em Scfenza e Mfstero, Roma., 1948, pp. 140, 141 e 143. 

(362) Ofr. M. PLANcx, obra clt. p. 223 - Tentaram WrrrOENsn:m, 
OARNAP, e depois NEUMTH com o seu "flsicalismo" fazer evitar ao poaitl
vlsmo lógico, ou neo-posltivlsmo do Circulo de VIena. e da Escola. de 
Oblcago, ê&te "sollplllsmo Unguistico", sem abandonar nem alterar essen
cialmente os principias positivistas. VIL tentativa : a. objetividade e a 
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nossas experiências não constituem elas mesmas o mundo fislco, 
mas simplesmente um melo que nos põe em contacto com êle e nô-lo 
faz conhecer enquanto realldade distinta do nosso mundo Interno . 

Donde a ciência flsica moderna ê reallsta e objetiva. 
!i uma cognltlo r e r u m per causas, que procura fornecer, 
não puras articulações entre conceitos abstratos, mas descrlçl5es 
objetivas e universais de fenOmenos naturais reais : o que requer 
evidentemente a aplicaçâo continua à realld81de objetiva do 
principio de causalldade, tomado na plena objetividade que lhe 
reconhece a filosofia clássica de acOrdo com o próprio bom 
senso. (353) 

250 . Quis o Agnosticismo modernista Interpretar a CRITICA 
ClENTIFlCA ou anállse dos processos clentiflcos, inaugurada com o 
nosso século, de modo a deixar crer que ela constitui um argumento 
a favor da tendência antl-lntelectuallsta, insinuando que a ciência 
vai perdendo a sua objetividade na medida em que nela intervém a 
atividade Intelectual . Nada mais falso . (354) 

O que a nova critica feita por homens de ciência, como DtJHEM 
(355) , Pomcw (356) , PICARD (357) e muitos outros, velo de fato 

demonstrar - pondo em evidência a contínua Intervenção da razão 
na construção da ciência e a intima conexão existente entre as 
ciências positivas e as ciências especulativas - foi a falsidade do 
empirismo posltlvlsta, para o qual a ciência dependeria apenas da 
experiência. 

lntersubjetlvidade da linguagem, necessârlas para o método cientifico, nl.o 
podem achar solução satisfatória nem no emplrlsmo puro, nem no for
mallsrno lógico, nem em qualquer fonna lúbrlda de positivismo lógico. 
Cfr. as referências na nota 274. 

· 

(363) Cfr. F. SELVACOI S. J., Il neo-posftivismo ed a metodo della· 

nu0tn1 scfenza, nn. Civtltà Cattoltca, 1947, vol. n, pp. 607-9 e DIBtlnalone 
e Complementarità tra jistca e filosofia, ibid., 1949, Vol. m, pp. 141-161, 
ou em Problemi della FIBtca moderna, "La Scuola", Brescla 1952, pp. 23-54, 
dondll tiramos esms conslderaçOes e cltaçOes; e mala pormenortzadamente 
em Filosofia delle Sctenze, Edlç. "Civ. Oatt.", Roma 1963, pp. 165-243, com 
o art. Dlsclu;stone stLlla natura dBile sclenze, no Gregorianum, Vol. XXXV, 
4(1964) , p. 864-678: L. FANTAPPIE, Il problema dl Dto e la sctenza moderna, 
em 11 problema dt Dto, -Roma. 1949; M. PLANCK, obra cit., cap. IX. -
Para uma ótima refutação �do Neo-Posltlvismo, com expUcações sllbre 
n causalidade bem como !!6bre a unidade substancial, cfr. ZENo B'D'CHER 
o. S. B., Dle Inewelt der Atome, Verlag Josef Stooker, Luzem, 1948. 

<354> Cfr. MtcHELi:l', obra clt., pp. 372-386, que aqui resumimos. -
Ler também a exposição do método clentfflco nos Tratados de Metodologia. 

(356) La théorie physlq1te, Rlviêre, 1906. 

(356) La science et l'hypoth�se, 1902. - La valeur de la science. 

(367) La sctence moderne et son e!tat actuel, Flarnmarlou, 1906. 
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Segundo a lntepretação agnóstica e antl-lntelectuallsta, o 
trabalho da razão na obra clentlflca se reduz a substituir a contin
gência dos fatos concretos por tatos cfentitkos, criações nossas con
sideradas em condições escolhidas e diferentes das observadas; por 
le•s lildll"fliiA&Iilti181 89PP881'8Bàefttle8 l tleftd8ftela 89 89889 B8ttl*9 
desejoso de ordem, mais do que à objetividade das coisas; e por 
teortas ou fórmulas simbólicas, diversas e até contraditórias, com 
as quais procuramos classificar os nossos conceitos, não porém expli
car a realidade . - Por isso, a ciência é uma "representação cômoda 
e econômica" da realidade, porém, "simbólica" sem nenhuma ou c�m 
bem pouca objetividade . 

Para .ver a falsidade de.sta Interpretação basta não confuJldlr 
o espfrtto cientffico com a ciéncia mesma . A Interpretação descreve 
o esplrlto científico, a psicologia do sábio sempre dirigido com um 
esfôrço Incessante para a descoberta; nada diz nem prova contra 
a objetividade da conclusão cientitlca. 

2 com o fim de alcançar esta conclusão objetiva que o sé.bio 
ol;l11erva, Interroga a natureza e formula hipóteses, tentando logo 
verificá-las com suas experimentações, aceitando tão sõmente � 
que a natureza confirma . Em todo êste afã, na sua Inteligência as 
hipóteses se antecipam, as explicações prováveis se justapõem e às 
vêzes se combinam, até que, após longo e duro labutar, de repente 
a claridade aparece, as nuvens das explicações obscuras e provisó
rias se dissipam, êle vê : a causa verdadeira (a lei) do fenômeno 
está descoberta. A livre escolha de hipóteses de trabalho sucede 
então a submissão do espirlto à realidade manifestada. O processo 
foi convencional e livre, o resultado porém é objetivo e necessário. 

De resto, nunca neste processo foi abandonada a realida:de . 
O tato cientifico não é senão o tato bruto estudado minuciosa 

e rigorosamente, sem nenhum acréscimo ou diminuição que lhe possa 
deformar a natureza. 

As htp6teses e as lets nio são puras criações do esplrlto, mas 
foram sugeridas pelo contacto com os fatos, e em todo o trabalho 
das variações das experimentações percebe o sé.blo que se trata de 
descobrir e não de criar, percebe que a explicação existe e é antertó_r 
ês suas pesquisas, que é mister acht!-la e não Impô-Ia . Em todo 
o decurso do processo cientifico, o estimulante, o gula é a convic
çl.o da objetividade das leis; é ela que explica a escolha de uma 
.toorla em vez de outras e a sua aceitação por todos . E como "a 
natureza nlio é aliada complacente das nossas Ilusões" <Moa. D'H'D'LBT, 
Contérences, 1892, nota 7) , quando com os seus fenômenos· ela 
confirma uma lei, esta verificação é a garantia da objetividade desta 
lei. 

2 verdade que estas verificações s6.o feitas por melo de expe
rimentações em clrcunstànclas escolhidas, variadas e diferentes das 
que rodeavam o fato observado, mas as Influências novas destas 
clrcunstàncias são elas mesmas calculadas e deduzidas dos resul
tados, o que permite uma comparação rigorosa dos vários resUltados 
sucessivos e constitui um contrôle permanente da sua obJetividade, 
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até chegarmos a identlflcar a causa verdadeira do fenômeno pela 
coincidência constante e única que ela tem com êle . 

O fato de serem aceitas slmultlneamente, acêrca de um mes· 
mo fenômeno, várias teorias diferentes ou mesmo contraclltór1as, 
nfia const1tn1 um atsumeato oeatra a aiJ�eMYlàaàe dae lele. Pela 
Isso acontece na fase do processo em que as hipóteses e as teorias 
são ainda consideradas como representações possivels e provisórias, 
aceitáveis só condicionalmente, até que uma experimentação con
cludente venha decidir qual delas é a verdadeira e definitiva. 

A esta objetividade das leis naturais não se opõe o caráter 
esquemático e aproximativo com o qual as representamos . - A 
esquemattzação das leis fislcas é uma exigência da limitação do 
nosso intelecto, que não pode considerar tudo stmultlneamente . l!: 
portanto um meto Indispensável para o progresso cientifico, aponta
do pela própria experiência que nos mostra, num fenômeno fislco, 
relações entre determinadas medidas que são independentes de cer
tas circunstâncias, pois a variação destas circunstâncias as deixa 
Inalteradas. E é melo logicamente legitimo, pois o esquema, apesar 
de não ser uma descrição exaustiva, contudo no que contém é positi
vamente conforme com a realtdade. - O caráter aproxtmattvo das 
leis flslcas, as quals exprimem relações entre medidas, provém da 
Imprecisão destas mesmas medidas . São imprecisões multas vêzes 
minimas <Cfr. infra, nota 655) , e poderão até ser reduzidas; não 
destroem porém o valor objetivo das leis, mas patenteiam unica
mente a imperfeição do nosso conhecimento . - Por conseguinte, 
apesar de formuladas com esquemas e aproximações, por causa da 
nossa limitação ou para comodidade prática, as lels fislcas que a 
experiência concreta nos obriga a reconhecer e admitir (em vez 
de outras que seriam possivels) ,  não são enunciados puramente 
subjetivos, nem meros artlflcios crlado11 arbltràrlamente pela ciên
cia com finalidade prática, mas verdadeiras leis da natureza que 
existem na realidade. (358) 

l!: pois evidente, que o progresso cientifico com todos os seus 
processos, constitui não uma simples tendência para sistematizações 
artlflclais, mas uma marcha continua para alcançar a objetividade . 

A critica. clentlflca, por conseguinte, pondo em evidência a 
lmporta.ncla da atividade intelectual nos processos indutivos e refu
tando assim o empirismo positivista, em no.da diminui a objetividade 
dos resultados, a não ser que jé. se pressuponha o principio antl
lntelectualista da Incapacidade da razão para chegar a um conhe
cimento ontologicamente objetivo . Mas seria isso cair numa evi
dente petição de principio : querer provar a incapacidade da razão 
por melo de uma critica (a científica) , que j á  no seu ponto de 
partida se afirma ser subjetiva por se supor a razão Incapaz de 
objetividade. 

Tal é a petição de principio em que vai dar o agnosticismo 
modernista, quando pretende opor a crítica científica à objetividade 
da ciência. 

C35B> Cfr. SELvAaar, Filosofia delle sctetne, pp. 196-201. 
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11. - O Principio da Observabllldade Conceitual. - Clênclu 
Experlmentals e Metaftslca. 

9.�1 OP!i:ciP a anttgutdgde grpga até ê Idade média spb o 
nome de Ftlosotta reunia-se todo o saber racional. Com o desen
volvimento das experiências e a multipllcaçlo das especiali

zações, o estudo da Natureza - designado antes com o nome 

genérico de Ftstca (de phusis = natureza) - foi subdividido 
em várias ciências diferentes (ffsica, qufmica, biologia, astro

nomia . . .  ) e ficou nitidamente distinto da Filosofia, mesmo 
da filosofia da natureza (ffsica jtlos6jtca, chamada também 
Cosmologia) . 

Indo porém mais longe, quiseram alguns cientistas, sob 
o influxo do Positivismo, reduzir a puro artlficio verbal ou 
matemático, sem signlflcação ou mesmo sem existência real, 
tudo o que nio fOr experimentalmente verificável, senão pràti
camente, pelo menos teOricamente, 1. é, cuj a verlflcaçã.o experi
mental nlo foi provada ser em si mesma absolutamente lmpos
sfvel. Dai O Prtnctp!o de 0BSERVABILIDADE CONCEITUAL (OU definição 
o p e r a t t v a) : só deve ser admtttdo o que f6r possivelmente 
vertjtc4vel em st mesmo. (359) 

(359) Cf1•. F. SELVAGGI, obras citadas na nota 353. 
A deflnlçl5.o operativa é aquela que é feita por melo de uma operaçAo 

tfstca <= exprrlência, verificação ffslca) possfvel, senão na pn\tlca, 'pelo 
menos teôrlcamente. 

o mét'Xto da tfslr.a, chamada clássica, estava essencialmente funda
do na formulaçio de hipóteses ou construções Ideais de modêlos mecAnl
clstas, com uma funçio slstemá.tlca e eurfstlca, que permitissem reunir 
num cooounto coerente, orgê.nlco e unificador, as vtrlas leis experimentais 
Jl'i determinadas c mesmo deduzir novat<. Assim, a htpóteee da gravt
taçAo universal de NEWTON, que dava uma expllcaçio a todos os fen6-
menos s6bre o movimento dos planetas e permitiu deduzir a existência 
de outros planetas. 

:l:ste processo deriva do obj�to mesmo da ffstca, que conhecemos 
nAo por lntltlçAo da sua intima natureza, mas apenas pelas suas proprte
dadP.s e pt>JOII seus efeitos. Da( a tendência de formar mentalmente modê
Jos ldeala (hipóteses) capazes de expllcar estas propriedades e êstes efei
tos, com valor hipotético até receber da cxperlmentaçi!.o uma contlrmaçlo 
ou wn de11ment1do. 

No campo da ffslca atômica, êste método levou a formular nume
rosas hipóteses que promoveram o maravilhoso progresso dêste capitulo 
da ciência ffstca. Mas um caráter geral destas hipóteses era serem 
"mecanicistas", 1. é, eliminando quanto possfvel as qualidades e toda 
transformaç!l.o substancial dos elementos, procuravam reduzir todos os 
!'en6men0Jl a variedades de posição, massa e movimento. 

Ora, foi precisamente êste caráter "mecanicista" das hipóteses 
acêrca da eatrutw·a at6mlca, que encontrou dificuldades lnsuperá.vels na 
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Mas a êste principio pode ser dada uma dupla significaçA.o: 
J.Cl) N ll o e x i s t e  senão o senslvel veriflcé.vel em si 

mesmo. 
2.a) N ll o s e  o c u p a  a Ciência senl'i.o do ser material 

enquanto verifict!vel, sem afirmar ou negar nada sObre a exis
tência ou nã.o-exlstência de seres nl'i.o sensivels em si mesmos. 

252 . A PRIMEIRA stgntttcaçllo foi adotada pelo Materialismo 
e pelo Fenomenismo, sistemas que já refutamos (ns. 192-197) 
como antlclentfficos, desmentidos pelas experiências mais evi
dentes, contraditórios em si mesmos por conter muitas afirma
ções a prlort e nã.o verificáveis pela experiência senslvel, a 
começar pelo próprio principio de Observabllldade que, com esta 
slgnlflcaçl'i.o, é arbitrário, contraditório e destruidor de toda e 
qualquer ciência (n. 199, d-h) . 

253 . A SEGUNDA stgntjtcaçllo é, por sua vez, susceptlvel de 
uma dupla lnterpretaçl'i.o : 

a) Ou o fislco n ll o r e c o n h e c e a inteligência como 
fonte, distinta dos sentidos, de conhecimentos certos e novos, 
1. é, não puramente tautológicos mas com objetividade onto
lógica, fazendo-nos portanto conhecer a coisa em si e condu
zindo até às próprias leis naturais e nã.o apenas a uma fórmula 
simbólica. - Neste caso, o Principio significa que a ciência 
fislca se compõe tão sômente de experiências e afirmações veri
ficáveis experimentalmente, de modo que para o fislco tudo o 
mais (mundo, alma, ser, Deus . . .  ) nlio passa de palavras sem 
stgnlficaçâo alguma e de que êle nã.o faz nenhum caso. 

É a posição tomada pelo Positivismo e, em geral, pelo 
Neo-Positlvismo atual, promovido pelo Circulo de Viena (360) . 

teoria doa quanta, erigida sObre base experimental indiscutfvel. Donde 
a necessidade de uma revlsli.o no método da flBica cléaslca, e o cuidado 
da flstca nova, não Já em não mais formular hipóteses, mas em nio 
Introduzir nelas senAo seres que sejam deftnlveis e verificáveis mediante 
bxperiênclas pelo menos conceitualmente poBSivels. (Cfr. SELVAaai, Il Neo
fiO'Ititn$1110, loc. ci!.,. pp. 603-607) . - Cfr. P. Mmioz, Causaltdal! filosófica. 
p determinismo cientifico. Retnsion del contentdo 11 de la forma deZ saber 
físico-matemático de Oalileo Ga.ltlet a M. PlaneJe, Gregorianwn, 1946, 
Vol. 27, pp. 384-416; J. A. PtiiEZ DEL PvaAR e J. OIU.AND, lntroducción a za 
ftlosojta. de la.s ctenclas físico-químicas <Conferências de 1934-1936) ,  edlç. 
I. C. A. I. 

<360) Por ex. : "Nós, diz HAN& HABN, nos levantamos dellberada
mente contra qualquer racionalismo que considera o pensamento como 
wuca fonte de conhecimento ou lhe ntribul maiores direitos que· 11. expe
riênda; e Igualmente contra as tendências dualistas que pretendem ver na 
experiência e no pcnaamento duRS fontes independentes com 1gua1s direi-
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Esta posição é essencialmente antt-ractonaltsta e antt-metatf

sica; na prática recai na primeira signlficaçA.o com as suas 

conseqüências inaceitáveis. Tudo o que nlo é redutlvel a fatos 

em lrlcos e fenômenos fisicos é rejeitado. NA.o é apenas a meta

flslca que assim fica expulsa, mas é a própria oso a en 

forma especial do pensamento. "Uma filosofia com teses especiais 

nfi.o existe", dizia NEURATH, que queria eliminar até a palavra 

•· filosofia" e substitui-la por esta outra : "Flsicalismo" (361 ) .  
b )  Ou o flsico r e c o n h e c e o valor ontológico dos 

conhecimentos intelectuais. - Então o principio só pode signi

ficar que o ftsico limita voluntàriamente as suas pesquisas ao 
estudo dos seres materiais quantitativos, possiveis ao menos 

teoricamente de serem observados. Sabe, porém, que podem 

existir outros seres. De modo que, diante de uma realidade 

metafisica não observé.vel em si mesma, cuja existência entre

tanto é demonstrada por raciocinlo certo como sendo a única 

expllcaçA.o suficiente de uma realidade fisica experimentada, êle 

não pode dizer "para mim uma tal realldade não tem nenhum 

sentido", porque assim tornaria lnintellgivel a própria realidade 

flsica, e o flsico, como qualquer outro homem, não pode pres

cindir do seu caráter de "ser racional". 

ANÁLISE DO PRINCÍPIO DE 0BSERVABILIDADE. 

254 . Para compreender melhor o valor destas diversas signifi
cações é necessário analisar mais intimamente o próprio Principio 
de Observabllldade (382) . 

tos. Afirmamos. �l.o contrário,.que JK!mente a experiência e a observação 
nos dli.o conhec:lnl.éntõS sôbre fatos que representam o mundo, ao passo 
·que o pensamentO s6 Intervém para·· ·executar passagens tautológicas entre 
uma expressli.o e outra." 

SCHLICK : "NI.o se nota bastante a diferença que há entre falso e 
sem sentido. Quando nós aflrinamos : falar de um mundo metaflsico 
exterior n!W tem sentido, não dizemos que não existe o mundo metaflslco. 
Longe dl!lso. O emplrlsta nli.o diz ao metaffsico que os enunciados dêle 
sAo falsos; nli.o o contradiz; mas lhe diz simplesmente : nli.o te compreendo, 
RB tuas palavras nli.o me dizem nada". 

Citados por SELVAOGI, em Problemt clella Fisfca moderrnz, pp. 26-27. 
Nli.o poucos flslcos têm da sua ciência um conceito positivista : 

por ex., EINSTEIN, Stdla teoria. spectale e generale clella. rela.tività, tr. 1t., 
Bologna, 1921, p, 18. Cfr. 8ELVAGGI, tlncl., p, :19. 

(381) Cfr. NEVRATB, Ph1/sfcalf8mus, em Sctentia, 1931, vol. n, p. 297. 
(Cit. por SELVAOOI, fbicl,) . 

38:1) Ofr. P. HoENBN S. J., Cosmologia, Gregoriana, 1949, pp. 633• 
637 e pp, 696-696 e Filosofia della Natura lnorgantca, trad. !tal. Brescla, 
1949, páginas 216-221. 
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11: esta observa.bllldade condição necessária para que um ser 
possa existir ? - Deve-se distinguir : 

Se por observab1Uda.de de um objeto se entende alguma jnte
Ugtbllldade, em fôrça da qual êste objeto pode ser conhecido ou 
pelos sentidos ou pela inteligência humana ou ao menos pela dlvlna, 
a Iesposta é a 1 f r 11t a t r v a .  pOIQue, neste sentido, a observabüi
dade não é senão a entidade do ser e todo ser, para exlstlr, deve 
ter alguma entidade. 

Se, pelo contrário, por observabUldade de um objeto se enten
de, como é aqui o caso, a posstbUtdade de ser êste objeto observado 
sensivelmente em st mesmo, a resposta é n e g a t t v a : porque a 
verltlcabllldade sensivel não é elemento essencial nem propriedade 
necessàriamente resultante da natureza do ser enquanto ser, mas 
é propriedade do ser enquanto material e quantitativo. E mesmo 
no próprio ser sensivel, além das propriedades que êle possui "en
quanto sensivel", há evidentemente outras que provêm da sua 
natureza de "ser enquanto ser". As primeiras podem, ao menos 
teõricamente, ser verificadas experimentalmente; as segundas são 
conhecidas exclusivamente pela inteligência. - Logo a observablll
dade sensivel não é condição necessària e universal para que um 
ser possa existir. 

Por conseguinte : 

l.O) A observabüldade sensivel poderá ter apllcação tão só
mente nos seres matertats e portanto quantttattvos. Negar a exis
tência de seres não sensiveis, dizer que tais seres não teriam signi
ficação alguma, só pelo fato de não serem verificáveis sensivelmente, 
é uma posição de ordem não cientiflca mas fllosófica : é o aprio
rlsmo materiallstico que inclui uma petição de principio (n.0 252) . 

2.0) Além dos seres reais que conhecemos pela experiência ou 
pela indução cientltlca, pode a inteligência com raciocinlo estrita
men�e dedutivo, partindo de fatos certos e de principios evidentes 
e válidos necessãria e universalmente, demonstrar a existência real 
de outros seres. A realidade dêstes seres às vêzes pode ser confir
mada por uma experiência sensivel direta (como no caso, por ex., 
do planeta Netuno) , outras vêzes esta experimentação direta é 
lmpossivel (como por ex., a existência de Deus, da alma . . .  ) . Sempre 
porém, a certeza destas conclusões é independente de qualquer ulte
rior contrõle senslvel, quer efetivo quer apenas teõricamente possivel, 
porque, nestes casos, a evidência da conclusão não depende da 
experiência, mas de uma intuição, imediata ou mediata, da inteli
gência. - Negar a existência dêstes seres, porque não são verificá
veis sensivelmente, é negar o valor ontológico do conhecimento inte
lectual. 1!:, novamente, uma posição de ordem fllosóflca, é o aprio
rismo emplrista com nova petição de principio : a inteligência nada 
atinge além do que é atingido pelos sentidos. - Quando êstes 
seres constituem a única razão suficiente de um fenômeno experi
mentado (como é, por ex., o caso de Deus em relação à existência 
do mundo) , não pode o jfsjco aceitar o fenômeno e juntamente negar 
a realidade dêstes seres ou não lhes reconhecer uma significação : 
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seria deixar de ser racional e contradizer�se, querendo juntamente 
afirmar a existência de um fenômeno e negar-lhe a razão sufi
ciente sem a qual não pode existir. Poderâ, enquanto fisico, não 
prolongar suas pesquisas até à causa última, mas deverA. então reco
nhecer que não estA. apresentando a razão verdadeiramente sufi
ciente da ei!Stênda do fenômeno. 

3.0) Mesmo tratando-se de seres materiais e quantitativos, 
nem sempre é legitimo negar a existência de um ser por causa da 
impossibilidade de uma verificação experimental direta : depende 
da proveniência desta lmposslbllldade. - Ela pode provir : 

a) ou de uma dificuldade de ordem técnica. Tal impossibi
lidade provém unicamente de uma incapacidade nossa, da qual o 
ser em sl é totalmente independente. Concluir então para a não
existência dêste ser é sempre ilegtttmo. Serâ também um �rro, se 
a inteligência, por outras vias, sabe com plena evidência que êste 
ser existe. Por ex., a lua apresenta-nos sempre o mesmo hemisfério 
e até agora foi lmpossfvel observar a superficle do hemisfério oposto; 
contudo é Uegitlmo negar a existência desta superffcie; é também 
um êrro, porque a inteligência, pela noção mesma de extensão con
tinua, sabe com evidência que esta superficle existe; 

b) ou de lets naturats que regem : quer o estado do observa
dor, como as leis fisiológicas e psicológicas que Impõem limites à 
percepção dos nossos sentidos, mesmo quando ajudados por instru
mentos perfeltissimos : por ex., os limites de exatidão na medida 
de uma extensão· por outra tomada como unidade; - quer a própria 
observaçtlo, como as leis fislcas que impõem limites à formação, por 
parte dos Instrumentos, da imagem observável, ou que provocam 
perturbações no fenômeno observado por causa do nosso modo de 
observá-lo sensivelmente, como seja por melo da luz, da eletrici
dade . . . (os fotons, sendo da mesma ordem de grandeza que as 
particulas infra-atômicas, perturbam necessàrlamente estas parti
cuias ao encontrarem-se com elas) . 

Por causa destas leis, das quais depende essencialmente nos 
casos concretos toda e qualquer observação humana, há uma impos
slbllldade flsica de alcançar uma exatidão absoluta. 

Desta imposslbllldade podemos porventura inferir legitima
mente que não existem fenômenos reais ou que êles não são regidos 
por leis exatas e determinadas ? - De modo nenhum, porque esta 
lmpossibUldade não diz respeito ao objeto ou fenômeno real em si; 
mas unicamente ao nosso método e às posslbUldades nossas de atln� 
gi-lo. Um observador não sujeito a estas causas e leis fislcas, com 
um outro modo de observar e conhecer o fenômeno sem perturbá-lo. 
em nada (como seriam seres espirituais, que para conhecer não 
precisam de luz ou de eletricidade . . .  ) , poderia verificar com abso
luta precisão a determinação absoluta do fenômeno. 

Por outro lado, a nossa. inteligência, em fôrça d() prlílclplo 
de lntellglbllldade ou razão suficiente, sabe cóm plena evidência 
que na realidade objetiva exl.ste necessàrlamente determinação 
exata, quer nas extensões, quer nos processos dos fenômenos . onde 
não entra em JOgo a Uberdade (e sl.o todos -os ·fenômenos· JiatUra:ls; 
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em que seres inteligentes não tomam parte causal, pois só os seres 
inteligentes podem ter liberdade, como vimos nos ns. 181 e 182) . 
Por isso, negar esta determinação por causa da sua 1nobservabW
dade física, além de ser ilegítimo é também um lrro (383) . 

Logo, é sempre Uegitlma a aplicação do principio de observa
b111dade, quando a impossibilldade da veriflcação experimental pro
véln de niolilvos ext; tas ecos ao pzOpzlo objeto ObSéf V idO . po1qae 
êstes motivos influem somente no nosso conhecimento e não na 
extst§ncta mesma do objeto, 1. é, manifestam incapacidade no nosso 
conhecimento e não impossibll1dade de existir no objeto. 

c) Se, porém, esta lmpossibll1dade de verificação experimen
tal provier do próprio objeto que o físico Incluiu numa hipótese 
clentifica, 1. é, se êste objeto, embora concebido como devendo ser 
material e quantitativo, não fôr, por causa da sua própria natureza, 
passivel de observação e verificação alguma por parte de nenhum 
ser inteligente; neste caso, e sómente neste caso, o principio de 
observabll1dade é verdadeiro e significa : "um ser material e quan
titativo, em si e por sua natureza lnverlficável e 1nobservável, não 
existe nem tem sentido algum". - De fato, um tal ser seria em si e 
por si mesmo lncognoscivel, inlnteliglvel : pois, para um objeto ma
terial e quantitativo enquanto tal, ser conhecivel é ser observável 
e mensurável. Ora a inlntellglb111dade é privação de entidade : 
pois, qualquer entidade, por ser precisamente o objeto formal da 
Inteligência, é de algum modo Inteligível. Logo êste ser, não tendo 
entidade, seria o "nada" e portanto não pode existir nem ter signi
ficação alguma. 

Conclusão. - Desta análise do Principio de observab111dade 
segue-se, com evidência, que êste principio não pode constituir o 
critério único e universal da lnteliglbUidade, nem portanto da exis
tência real de um ser. A sua significação verdadeira, o seu verda
deiro alcance Importa apenas para a ciência física numa limitação 
voluntária e essencial nas suas pesquisas, detendo-se Unicamente 
na consideração do ser enquanto observável, 1. é, nos elementos, 
aspectos e causas que provêm de uma observação concreta ou pelo 
menos conceitualmente possível. 

(363) A&'llm, na teoria da relatividade de EmsTEIN, foi Uegitlma e 
erradamente que, da Impossibilidade de m.edtr exatamente a slrnultanel
dl\de de dois fenômenos entre sl distantes, se Inferiu a nli.o-exlstêncla da 
simultaneidade renl e objetiva entre fenômenos naturais. (Cfr. HOEl'IBN, 
loc. ctt., p. 63'7. - Nem EINSTEIN afirmou nunca êste relativismo filosófico, 
oposto à existência real do absoluto; pelo contrário, a sua teoria é precl
camente uma pesquisa do absoluto, pois tem por finalidade principal a 
descoberta de verdades que sejam Independentes de quem pensa e observa. 
Cfr. SELVAGGI, Problemi della Fisica moder114, pp. 6'7-89 ; FR. SEVERI, em 
Valore e Metodo della Scienza. pp. 23-35; J. MoRAN S. J., Cosmologia (em 
latim) , México 1961. 2.a edlç., pp. 236-248. 

Assim também é llegftlma e falsa a negaçli.o da aplicaçli.o do prin
cipio de CRU.'IBIIdade determinada aos fenômenos do mlcrocosmos, como 
logo Vf'remos. 
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255 . H a r m o n i a entre Ftstca e Ftlosotta. q· fato de 
não exigir uma verificação concretamente atuável, mas apenas 
teórica e conceitualmente posslvel, já é reconhecer explicita
mente o poder inventivo e demonstrativo da inteligência, capaz 
de atingir seres e realidades além dos limites da experiência 
cmpifica: la e, pOttanto, ai:Janaonar o posttlvlsmo rt�iele. 

"E, na verdade, também os fislcos contemporâneos não hesi
taram em Inferir novos seres ou fenômenos fisicos, deduzindo-os 
"a priori" com o raciocínio matemático (364) : lembramos a difração 
dos eléctrons preconizada por De Broglle, a previsão teórica do eléc
tron positivo por Dirac, a variação da massa em função da veloci
dade e o desvio dos raios luminosos num campo gravitaclonal intenso 
previstos pela teoria da relatividade. 1: certo que também aqui, 
como já foi dito para o método da fislca clássica, é necessário ter 
bem presente o grau de certeza das premissas iniciais e o processo 
lógico de dedução. Mas quando o processo racional é necessário 
(= quando parte de premissas certas e leva a conclusões necessá

rias> , o valor das conclusões é absoluto e não depende de nenhuma 
experiência : a realidade assim demonstrada deve ser admitida, 
embora não possa ser deflnlda por melo de alguma experiência, 
mesmo só conceitualmente possivel . . . O físico vai além da sua 
competência, se proíbe à inteligência aplicar também no campo da 
física os principios de valor universal, como sejam os princípios de 
contradição, de causalidade, de finalidade, ou se proíbe deduzir dos 
dados certos da experiência e dêstes mesmos principios universais 
todas as conseqüências lógicas que dêles derivam, embora destas 
conseqüências não seja possivel dar uma definição operativa. Em 
alguns dêstes casos se poderá dizer que isso não é mais uma questão 
fislca, mas uma questão filosófica; em nenhum caso, porém, se 
pode afirmar que seja ·uma questão sem sentido. Afirmar isso, 
não seria mais agir como fisico, mas Introduzir na flslca um prin
cipio fllosóflco, o principio fundamental do neo-positivismo, sem 
que êle seja de nenhum modo justlflcado ou justificável cientifica
mente . Pois estamos convencidos, como o estão de resto também 
os fisicos, que entre uma verdade e outra não pode existir contraste 

(384) A Ffsfca matemática, wna. das glórias mais belas e mais pro
veitosas da. idade moderna, que tanto contribuiu para. descobertas 1na.t1n
giveis, talvez para. sempre, sem o auxilio do câlculo matemãtico, Já fõra 
imtrevlsta por S. ToMAs, que expl'ime claramente a. sua posslbU1dade em 
vãrlos lugares de suas obras : Comm. in ltb. Boet. ãe Trin., q. 5, a.. 3, ad 
6, 6 et 7um; Comm. in Post. Anal., 1. I, lect. 25. (Apuã SELVAGGI, no art. 
clt., Dfstfnztone e Complementarità . .  • •  p. 147) . - Acêrca da essência 
das matemé.tiC'.as hodiernas, do seu processo, da importância e da. fecun
didade da sua a.pllcação na F1slca., onde, precedendo a. experiência. e tor
nando-a "pensável", fizeram descobrir novas realidades, cfr. o art. de 
FANTAPPli, em Valore e Metodo ãella sc1enza, pp. 39-55 e as observações de 
SELVAGGI, tbtã. pp. 11-18. -- Veja tRmbém a. citaçll.o da nossa nota 276. 
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essencial; e que êste acôrdo das verdades vale não apenas entre 
os dados imediatos das experiências, das quais uma não pode con
tradizer a outra, mas também entre verdades de ordens diversas, as 
verdades de ordem intelectual e universal e as verdades concretas 
da experiência. Estamos, portanto, convencidos de que a verdadeira 
filosofia não pode impor à fisica a renúncia a algum dado certo da 
expellt!ncla, WJno tantbéin zeclp&oeaineute a vetelitdeha ltslta aio 
pode impor à filosofia a renúncia a alguma verdade de ordem 
superior. Multo menos então poderá a fisica impor ao nosso inte
lecto a renúncia a toda uma ordem de verdades que ultrapassa o 
campo da ciência física; é absurdo querer reduzir a fUosofla a 
um mesquinho fislcallsmo, não essencialmente diferente do velho 
materialismo. A arte, a moral, a rel1g1ão são ordens de verdades 
que, não menos que a ciência positiva, têm direito ao pleno reco
nhecimento por parte de um espirlto aberto a tudo o que é ver
dadeiro". (365) 

256 . Filosofia e Metajts1.ca, c o m p l e m e n t o  e c o r O a  
àa C1.6ncia Ffsica. - A Flsica e a Metaflsica, embora distintas 
pelos seus objetos formais e seus métodos, não constituem duas 
formas de conhecimento absolutamente heterogêneas entre si. 
Nâo somente nâo existe entre elas oposição alguma, mas pelo 
contrário auxiliam-se mutuamente, integrando juntas o conhe
cimento humano. 

a) A Filosofia deve receber da Fislca o material a que apli
car e em que especificar os prlncfpios universais da metaffsica. J!: 
problema filosófico, por ex., determinar a unidade substancial de 
um composto; a sua solução, entretanto, requer o conhecimento dos 
modos de agir e das propriedades do composto e dos seus compo
nentes. J!: da ffsica, à qual compete descobri-los, que deverá o 
filósofo aprender. quais são, nos casos concretos, êstes modos de agir 
e estas propriedades. - Por sua vez, deve a fisica receber da 
filosofia a Indicação e a just1f1cação teórica dos seus métodos, bem 
como as noções gerais e os axiomas que lhe servirão de ponto de 
partida. 

b) Detendo-se voluntàriamente no estudo do ser material, 
enquanto experimentalmente observé.vel, a Ffsica é insuficiente para 
Indicar a razão última e a plena 1ntel1gibU1dade do seu objeto. Dal 
a legitimidade e a necessidade de uma pesquisa ulterior, que venha 
dar ao conhecimento cientifico o seu complemento e a sua coroa e 

(365) F. SELVAGGI, art. Il neo-positiv!smo . . . , pp. 611-613; e em Filo
sofia delle Sctenze, pp. 311-335; Problemt della Fls. Mod., pp. 43-67. 
- Acêrca das d!Btlnções e das relações entre a Fllosofia e as Ciências 
experimentais, cfr. MARITAIN, Les Degrés du Savoir, Desclée de Brouwer, 
1932, cA.p. II : PhilosophJe et Sciencfl exp�rimentale, pp. 43-134, e os repa
ros feitos por SELVA<".GI a esta poslçAo, em Gregortanum, Vol. XXXV, 4 
(1964) , pp. 664-676, com bibliografia sObre o assunto. 
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satisfazer a nossa exigência interna de intellglbllldade com alcançar 
a plena razão suficiente da natureza e da existência do seu objeto. 

A Fisica cientlfica, com suas observações, penetra na riqueza 
dos fenômenos particulares, indaga as propriedades especificas da 
realidade sensivel e estabelece as suas leis gerais e as suas causas 
próx1Jnas. A F!sica tllosóflca ou Cpamruopa, penetrando mais a 
dentro na natureza do ser material, analisa a essência mesma da 
substância corpórea, da quantidade, do continuo e do número, do 
movimento, do tempo, da qualidade . . . A Fllosofla primeira ou 
Metafislca, com o estudo do ser enquanto ser, alcança as supremas 
noções e os primeiros prlnciplos, com os quais se eleva até ao Ser 
Supremo, Causa primeira e Fim último de todo ser particular e 
contingente, "fonte primeira e razão última de toda a lntellgiblll
dade : Deus. A Física de AlusTÓ'lELEB se encerra com a demonstra
ção do Primeiro Supremo Motor imóvel, imaterial e eterno; e 
NEWTON termina a sua obra imortal Phflosoph1.re natural1.s prtncipta 
mathematfca com um hJno de louvor ao Ser supremo, intellgente e 
poderoso, de cujo pensamento e dominlo depende a elegantissima 
organização do universo. E assim deve ser para todos; pois, como 
disse bem MAx PLAN'cK, "ciência e rellgião não estão em oposição, 
mas têm necessidade uma da outra para se completarem na mente 
de todo homem que refllta seriamente" (366) . A ciência postula 
Deus como razão suprema do ser sensivel ; e a fllosofla justifica 
êste postulado, transformando-o na certeza suprema da nossa razão 
e da nossa vida . . .  " (367) 

m. - O Principio de Causalidade e o Principio 

de Indeterminação Ffslea. 

257 . Do que precede ficou evidente que não há, nem pode 
haver, oposição real entre a Física e a Filosofia, mas antes 
auxilio mútuo e complemento. 

Uma descoberta recente que velo perturbar por algum 
tempo estas boas relações foi o princípio de tndetermtnaçllo 

ttstca de HEISENBERG. Por uma aplicação ilegitlma do principio 
de observabllldade, foi êle apresentado como revolucionário a 
exigir uma inovaçA.o radical nos prlncipios da nossa razão e 
no modo de ser das coisas (368) . Cêdo porém, uma critica mais 

(366) M. PLANCK, La Conoscema del mondo ttstco, Torlno, 1943, p. 137. 

(367) F. SELVAGGI, Dtstinztone e complementarttà tra ttstca e fflo
sotta, loc. ctt., pp. 149-161. - Pro xu, Discorso aUa Ponttttcto. Accademta 
d.eUe scten2e (24-IV-1966) , na Ctviltà Cattoltca, 1965, Vol. II, pp. 317-322, 
principalmente nor. ns. 16 a 34. 

(368) Por ex., o célebre ffslco L. DE BROGLIE, Hasard et conttngence 
en physlque quantlque, na Revue de Métaphystque et de Morale, 1946; e 
depois na sua obra Phystque et Métaphystque (1947, Albln, Paris) , onde 
parece afirmar o lndetermlnlsmo nio apenas no nosso conhecimento, mas 
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acurada, feita por numerosos cientistas, pôs em evidência os 
sofismas contidos nestas deduções apressadas, e velo comprovar 
mais uma vez a harmonia entre a Ciência e a Filosofia. 

NA.o faltaram os que no principio de Heisenberg quiseram 
ver o desmoronamento do principio de causalidade e a conse
qüente Impossibilidade de demonstrar sôlidamente a existência 
de Deus (369) . li: pois necessário fazer ver a falsidade destas 
afirmações e a permanência Inabalável do valor do principio 
de causalidade, que continua a ser o fundamento da ciência, e 
da própria mecânica ondulatória e quantistica. 

A orig·em destas objeções remonta à postçll.o de Hu:ME e de 
KANT, que confundiram o problema metafísico da causalidade 
com o problema fisico de como determinar quais são as causas 
particulares dos fenômenos particulares (370) . Definiu KANT 
o principio de causalidade : "Tudo o que acontece (começa a 
existir) pressupõe alguma coisa à qual segue segundo uma 

norma" (371) . Desta noção kantiana, aceita pelos fislcos mo-

também na realidade, por ex., "D y a donc 1c1 un renversement complet 
des anciennes perspectives; ce n'est plus le déterm1n1sme rtgoureux et les 
lois précises de la Mécanlque qul, s'appllquant a.ux entltés élémenta.ires, 
sont à la. ba.se de nos expllca.tlons physiques. A cette ba.se, se pla.ce 
malntenant le hasard, la probabU!té, régnante sur le monde kaletdoscopt
que des corpuscules et des quanta . . .  " (p. 218) ; cfr. também a p. 224. 
C'.onfeo.ssa porém que : "En présence de ce bouleversement complet de nos 
conceptlons tradltlonnelles qui paraissaient solldement établles, nombre de 
physlclens, notammcnt parmi les plus émtnents des ancicnnes généra.tions, 
ont déclaré qu'll leur paralssatt tmposslble d'abandonner le principe du 
détermlnisme physlque" (p. 218) , "Certalns même jugent une telle attitude 
lnadmiBslbleo parce qu'elle leur paratt en contradlction avec le prtncipe de 
raison suffisante" Cp. 226) , mas para o autor "Peut-être n'est-ce 1à aprêa 
tout que le résultat d'habitudes invétérées", mala ficels de serem abando
nadas pelos jovens flslcos, "qul semblent y trouver moins de difflcultés 
que leurs atnés". (tbid.) • 

(369) Por ex. : "Ninguém pode fazer-se llusão &Obre lato : muitos 
conceitos e prlncfp1os ontológicos sObre os quais apoiavam-se certas demons
trações da existência de Deus, entraram hoje numa fase critica. . . o 
prlncfpto de ca.usalldade na ffsica. dos 1lltimos constitutivos do 1\tomo, isto 
é, no mundo, desmoronou. . .  Quem pode sentir-se tranqQUo no confiar 
a prova da cxisténcla de Deus a demonstrações fundadas &Obre pressupos
tos ontológicos periclitantes ?" ORESTANO, Idee e concetU - L'tcfea df Dto, 
no Archtvo dt Jilosotta, 1935, p. 221 (Citado por MAacozzr, ll problema dt 
Dto e le scie7t2le, Morce111ana, 1949, V edlç., p. 52) .  Orestano faleceu em 1945 
como católico fervoroso (Cfr. G. Rossi, Traquts par Dteu, 3.• edlç., pp. 123-4) . 

(370) Cfr. VANNI-RoVIGHl, Elementi dt FUosofia, vol. U, pp. 102-112. 

(371) E. KANT, Critica da ra2iio pura, edlç. E. Ftscher, München, 
1920, p. 164. 
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dernos (372 ) ,  nasceu outra confusA-o, tomando por genuino 

principio de Causalldade o principio do Determinismo flslco: 
"Pode-se dizer que um acontecimento é determinado causal

AleRte, q\Jaudo é pºss1vel predJzA-'o com certeza'' C373 l .  ou •• o 
conhecimento do estado de um sistema material num dado 

momento permite a previsA.o do seu estado em qualquer tempo 
sucessivo" (374) . Antes de mais nada dissipemos êste equivoco. 

Dtstínçllo e tndepend�ncta do Pnncipio de CAUSALIDADE com 
respetto ao Prtnctpto do DETERMINISMO. 

258 . O PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE, como vimos, enuncia-se : "Todo 
ser contingente tem uma causa". :&!e afirma tão sõmente a necessi
dade de uma causa para expllcar a existência do ser contingente : 
põsto o ser contingente, deve existir a sua causa. Donde, prõpria
mente, não vai da causa para o efeito, mas antes do efeito para a 
causa; não determina qual é esta causa, nem especifica se ela é 
necessàrlamente determinada ou não, i. é, se no produzir um deter
minado efeito ela agiu necessária ou llvremente. - :alste pl'inclpio 
de causalidade, como vimos, não depende de indução cientifica, mas 
é analítico, a prior!, imediatamente evidente para nós e vale uni
versalmente para qualquer ser ou fenômeno contingente. 

259 . No PRINCÍPIO DO DETERMINISMO (OU de CAUSALIDADE DETER
MINADA) devemos distinguir uma dupla significação : metajístca e 
tfsfca. 

I. - 0 PRINCÍPIO METAFÍSICO DO DETERMINISMO, 1. é, na SUa 
significação metajfstca ou ontológica <= enquanto exprime o que 
é a realldade em sl) , é um caso particular do principio geral de 
causalidade. Apllca-se a todos os seres que no agir não gozam de 
liberdade ou auto-determinação, e que, portanto, na sua atividade 
são necessitados e determinados pela sua própria natureza : pois 
a atividade é apenas uma manifestação do ser, agere sequftur· esse 
(n.0 143) . E como sOmente um ser intelectual é llvre - pois para 
a possibUldade de uma escolha se requer a apreensão intelectual 
de dois bens e o juizo comparativo que os faça ver como convenien
tes e simultàneamente como não necessários para atingir o fim 
próprio da vontade humana, que é a felicidade - segue-se que 
o principio do determinismo (ou de causalidade determinada) rege 
a atividade de todos os seres não inteUgentes. 

(372) Por exemplo MAX Pl.ANCK : "Por causalidade podemos enten
der a sucessl'í.o temporal dos acontecimentos segundo uma lel". Wege zur 
physica!ischen Erkenntnis, Llpsla, 1934, p. 93. 

(373) M. PI.ANCK, Die Kausalttat tm Naturgeschehen, em Scientia, 
XXVII, 1933, vol. Lm, p. 154. 

(374) NIELS BoHR, on the nottons o/ causa!ity and comp!ementarity, 
em Science, 20 de jan. de 1950, vol. CXI, p. 51. 
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Pode ser enunciado : "entre uma causa não livre e o seu efeito 
existe uma conexão necessária e determinada", ou "nas mesmas 
ctrcunstanctas, as mesmas causas <não livres) produzem sempre os 
mesmos efeitos". 

rma ão não estã. fundada pura e simplesmente sôbre 
modos de ver ancestrais ou bre s nve era os 
sar (375) , nem é o resultado a posteriort de uma Indução cientiflca, 
como as outras leis da natureza; nem depende de alguma teoria 
fislca jã. abandonada ou de uma hipótese extravagante; mas é fruto 
de uma intuição intelectiva imediata, conseqüência Imediata dos 
prlnciplos de contradição e de razão suficiente de evidência absoluta 
e necessidade universal, cuja negação levaria à destruição mesma 
de toda ciência e à impossib111dade de qualquer explicação racional 
da realidade. 

Por conseguinte, o principio do determinismo ontológico, sen
do anautico, não é objeto sôbre o qual a fisica deva Indagar e pro
nunciar-se, mas pertence ao campo filosófico. Donde, mesmo que, 
pela própria estrutura da nossa pesquisa física, êle não pudesse ser 
observado experimentalmente e por Isso não tivesse significação 
fisica C =  experimental) , conservaria contudo a sua significação 
racional e filosófica; nem o físico o poderia negar sem, ipso facto, 
tornar impossível qualquer conclusão cientiflca, mesmo de ordem 
estatistica. (376) 

O principio metafisico do determinismo pressupõe o princípio 
de causalidade, mas não coincide com êle. J!: mais restrito, pois 
supõe na natureza uma causalidade necessàriamente (leterminada 
no seu agir. Fôsse falsa esta suposição, não Influlssem nas ativi
dades senão seres livres, cairia, sim, o principio do determinismo, 
mas permaneceria ainda Intacto o principio de causalidade . 

Logo, o Prtnctpio de Causalidade é independente do Principio 
meta!isico do Determinismo. 

260 , li. - 0 PRINCÍPIO FíSICO DO DETERMINISMO, 1. é, na signlfl
cação que lhe foi dada nas ciências físicas, diz respeito ao nosso 
conhecimento observável da realidade e afirma que podemos desco
brir as várias conexões necessã.rlas existentes entre os fenômenos e 
determinar com qual outro fenômeno está necessAriamente conexo 

(376) Como parece supor L. DE BROGLn:, na obra clt., p. 226. 

(376) "Em outras palavras, negar um determinismo ontológico fun
damental significaria ou atribuir a toda a natureza a liberdade e a Inte
ligência, coisa. que foi por alguns afirmada mas que nl!.o tem nenhum 
fundamento sério, ou admitir na natureza o puro acaso. Mas o puro aca.so, 
filosoficamente fa.lo.ndo, é uma pura. negação, um não-ser, o irraciona.l; 
por Isso, recorrer ao puro acaso seria. aflrmo.r o domfnlo do Irracional, 
destruir toda verdadeira lei e portanto a posslbutdade mesma da ciência, 
cair no puro contingentlsmo emplrlsta e antl-lntelectua.lfstico que já 
rejeitamos . . . " F. SBLVAOGI, Le Leggt stattsttche e tl mtracolo, na C1vlltà 
Catwltca, 1950, vol. IV, pp. 211. Cfr. THONNARD, Précis de PhUosophle, 1950, 
pp. 402-404. 
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um dado fenômeno, i. é, qual é a causa e quats são os efeitos de 
um determinado fenômeno. Pressupõe pois o determinismo onto
lógico e lhe acrescenta a posslbllldade por parte nossa de conhecer 
e determinar exatamente, pelo processo da indução, quais são as 
eHsas e eeaeuees aeeessál'las e 'tllli'lereale ( .. as lelll fllllaa&) ,  
baseando-nos nas conexões d e  fato que j á  observamos, d e  modo a 
"podermos de um fenómeno presente calcular e prever os tenómenos 
futuros". Esta nossa posslbUldade de calcular e prever os fenôme
nos futuros seria, segundo alguns, o critério para saber e verlflcar 
se num dado caso particular se trata de causalidade determinada 
ou não. 

Ji: evidente que o principio de causaltdaãe é tnãepenãente do 
principio fisico do determinismo, pols afirma apenas a necessidade 
da existência de uma causa para expllcar a existência de um ser 
contingente e não a possibUldade nossa de determinar sempre e 
exatamente, em cada caso, qual seJa esta causa, qual a sua natu
reza e quais os seus efeitos futuros. 

O mesmo se deve dizer do principio do determinismo onto
lógico, pois a realidade das coisas não depende do conhecimento que 
dela possamos ter. Nem precisamos poder do fenômeno presente 
calculal' os futuros para sabermos se num caso particular se trata 
de causalidade determinada ou não : basta para isso verificar se, 
neste caso, os agentes são intelectuais ou não, o que pode constar 
com plena evidência por outra via, pela simples consideração da 
essência dêstes agentes. 

Para do presente poder calcular o futuro, não basta a exis
tência do determinismo ontológico. Requer-se também poder conhe
cer o estado tntcial, nwn dado momento, do sistema particular do 
qual queremos prever o comportamento futuro, e as lets naturais que 
regem êste sistema. Ora, podemos ignorar wna ou ambas estas 
condições, pois : não é impossível que para nós homens haja em 
certos casos (por ex., no mlcrocosmos) um obstáculo que nos Impede 
a observação e a determinação exata do estado inicial; as leis fisi
cas, por sua vez, são o resultado de induções cientificas, e portanto, 
não são prlnciplos evidentes por si mesmos, mas proposições sinté
ticas, a posterior!. Logo, se nwn caso particular não estiver ao 
nosso alcance o conhecimento destas condições, será lmpossivel a 
previsão dos fenômenos futuros, e será falsa a universalidade do 
principio fisico do determinismo; o determinismo ontológico, porém, 
que não depende destas condições, mas é pelo contrário pressuposto 
por elas, fica intacto e conserva todo o seu valor. 

Impõe-se, portanto, a seguinte CONCLUSAO : o prtncfpto de 
C a u s a l  t d a  ã e é tnãepenãente ão prtncipto ão Determtntsmo, 
quer na sua stgnttwação ontológica, quer na sua stgnttwaçllo tfstca,· 
quanto ao prtnctpto ão D e t e r m f n t s m o, o Ontológico é tnãe
penãente ão Ftstco. 

Fácil será agora dissolver a oposição que alguns quiseram ver 
entre o principio de causalidade e o principio fundamental da 
fisica "nova". 
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0 PRINCÍPIO DO lNDETERMINISMO FÍSICO E SUAS CONSEQÜ�NCIAS. 

261. A ftsica clássica, como também a teoria da relatividade, 
admitia o principio do determinismo fislco universal, 1. é, a pos
slb1lldade teórica de se poder representar, em qualquer Instante, 
numa fórmula matemática que o exprimiria com a máxima 
preclsa.o e determinação, o estado do Universo todo, mesmo do 
Infra-atômico, e dêste estado inlclal determinar com certeza o 
comportamento do Universo em qualquer momento futuro (377) . 
Na prática, todos os fislcos reconheciam a lmpossibllldade, para 
a mente humana, de realizar esta determinaça.o universal; mas 
pensavam que era apenas por causa da complexidade e do 
número imenso de equações que um tal problema comportaria. 
Quanto à inexatidê.o na observação dos fenômenos particulares, 
era atribuida à imperfeiç!l.o dos meios de pesquisa de que dis
pomos, imperfeição que se esperava eliminar com o progresso 
da ciência e da técnica. - Como vimos (n. 257) , é precisamente 
r..esta possibllldade de prever um fenômeno que os fisicos fazem 
consistir a essência do principio de causalidade, identificando-o 
portanto com o principio do determinismo flslco. 

Mas, em 1927, WERNER HEISENBERG, fundando-se na mecâ
nica quantistica, provou que na observação dos corpúsculos 
Infra-atômicos a impossibllldade de uma medida de determina
ç!l.o exata não era apenas de ordem prática, devida à imper
feição dos instrumentos, mas de ordem teórica, proveniente de 
uma lei da própria natureza e inerente ao nosso processo de 
observaçllo. 

É o Principio do lNDETERMINISMO FÍSico, que se pode enun
ciar: "É impossivel, n!l.o só realizar pràticamente, mas também 
idealizar teoricamente uma experiência que permita determinar 
conjuntamente a posição e o momento da quantidade de movi
mento (=energia, velocidade, dlreçA.o) de um corpúsculo infra
atômico, num dado instante, com uma aproximação tal que o 
produto das duas Indeterminações uu incertezas seja inferior à 

(377) "Devemos considerar o estado presente do universo como o 
efeito do seu estado anterior e a causa do seu futuro. Uma Inteligência, 
que num dado momento conhecesse todas as forças de que é animada a 
natureza e a posição respecth•a dos seres que a compõem, se fõsse bas
tante vasta para poder submeter êates dados ê. análise, incluiria na mesma 
fórmula os movimentos dos corpos maiores do Universo e os do átomo mais 
leve; nada seria Incerto para ela e o futuro como o Passado estariam pre
sentes aos seus olhos". LAPLACE, Théorte analutíque des probabizttés, Pre
f6clo. (Citado por MARCOZZI, obra Cit., p. 64) . 
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constante universal de Planck, o quantum " (378). - Desta 
imprecisão na determinação do estado inicial das particulas, 
segue-se a impossibilidade de prever o comportamento futuro 
além de uma probabUldade maior ou menor. - :S:ste principio de 
indeterminação (ou estas relações de incerteza) de HEISENBERG 

fícou sendo a base da neva fisica atômica, da mecânica ondula
tória e quanttstica, em substituição ao determinismo universal 
da física clâssica. 

DEDUÇÕES FALSAS. 

Apenas divulgado o principio de HEisENBERG, surgiram 
deduções apressadas, não sOmente no campo da ciência experi
mental, mas também de ordem filosófica. 

262. a) Foi dito que dêste principio e das novas teorias 
dos quantos e da mecânica ondulatória, com o seu conceito 
de parttcula como corpftsculo-onda, se seguia a falsidade do 
principio de I denttdade e de Contradiçflo e a necessidade de 
admitir uma lógica não-aristotélica, onde a contradiçll.o tivesse 
o seu lugar. 

Mas, uma tal Ilação é totalmente falsa, nem os próprios cria
dores destas teorias a admitem. Multo pelo contrário, o seu esfôrço 
consistiu precisamente em formular uma expllcação coerente do 
ponto de vista lógico e que evitasse a contradição. O principio de 
complementaridade de Boua faz ver no binômio "corpúsculo-onda" 
dois aspectos complementares, dois estados sucessivos da matéria, 
que podem ser verlflcados separadamente com quanta precisão se 
quiser, mas que não podem coexistir s1multàneamente (como o com
provam as experiências), e portanto jamais achar-se em conflito. 
Donde, nestas teorias, nada se opõe ao prtncfpfo ele Contradiçflo, que 
continua a ser a condição primeira e Indispensável do raclo
dnlo (379). 

263. b) Foi dito que da Indeterminação na essência da 
particula (corpúsculo ou onda) deriva a indeterminação na �t-1-
vldade e portanto a negação do principio de Causaztdade. 

(378) J!: poss1vel determinar separadamente ou a posição ou a ener
gia e dlrE'.çl!.o com uma aproximação tio grande quanto se quiser. Porém, 
quanto n1als exata fõr a determinação de uma coordenada, tanto menos 
o será. a da outra, e o produto das duas inexatidões será. sempre igual ou 
maior que o quantum de PLANCK. Apresenta-se, portanto, êste quantum 
.com o limite teórico da aproximaçl!..o a nós poss1vel de alcançar. 

(379) Cfr. sObre Isso F. SELVAaor, Problemt della Ftslca moderna., 
pp 96-98 e pp. 100-103. 
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Mas, nesta dedução confunde-se o principio geral de cau�m
lidade com o principio de causalidade determinada. Como vimos 
(n.0 259), o principio de causalidade é distinto e independente do 

determinismo ontológico. Mesmo que por impossivel fOsse verda
.detro o dito célebre de Dmaq · "A natureza em certos ca.,sos escolhe". 
haveria liberdade no agir, não porém a exclusão de causalidade: uma 
-causa livre não é menos causa do que uma causa necessária. Donde, 
nas novas teorias, nada se opõe ao genuíno prl.ncípto de Causalidade, 
-que continua a constituir o fulcro indispensável de todo o processo 
-cientifico; e o recurso, "faute de mieux", a leis estatlstlcas para 
explicar os fenômenos faz ver que o principio é de fato admttfdo e 
-aplicado. 

264. c) Foi dito que o principio de HEISENBERG provara a 
f alsidade do Determinismo ontológico: na.natureza, n!i.o have
·rla determinismo algum, mas tudo estaria sujeito ao puro acaso. 
- Mas: 

1) Uma tal nação só é possível confundindo o principio onto
lógico do Determinismo com o principio fisico e aceitando o prin
·dpio fundamental do neo-positivlsmo que reduz a realidade toda ao 
experimentalmente observável. Esta significação do principio de 

·Observabiltdade, como vimos, é inaceitável (ns. 252-254). A reali
·dade do Determinismo ontológico é Independente das experiências 
e induções cientificas e deve ser reconhecida em fôrça de principias 
lógicos e metafisicos de valor indiscutivel (n.o 259). Os principios 
-de contradição e de razão suficiente nos obrigam a admitir, sob as 
indeterminações das nossas experimentações, um determinismo 

·objetivo na entidade de todos os seres e na causalidade dos seres 
·não inteligentes. A determinação desta causalidade poderá não ser 
fisicamente observável, mas a sua existência não ficará por isso 
menos real. Reconhecem isso muitos fisicos (380), e todos deveriam 

(380) "Devemos naturalmente dar razão a Pt.ANCK e aos fisicos que 
· O seguem, quando Insistem sôbre o fato de que a lndetermlna.çll.o de HEI
· sENBERO de qualquer modo n!o exclui um substrato determlnfstlco". B. BA
VINK <Oitado por BollTOLASO, na Ci.vtltà Cattoltca, 1960, 111 vol., p. 24). 

Cfr. em MA!lCOZZI, obra cft., p. 68, Citações de A. BoUTABIC, 0ASHL
FRANCBI, BAVINK, M. PLANCK, DIRAC, H. SAM1lJ:!., EI111STEIN, RtJTHERFORD, 
N. .BARBUI.ESCU. 

''Nunca talvez saberemos porque e como um eléctron ou um foton 
passando através de uma. rêde tem uma difração numa. dtreçll.o antes que 

·em outra, porque e como uma. partícula. alfa no efeito Gamow supera uma 
barreira de potencial que se presume superior à energia. do corpúsculo; 

· e teremos que nos servir do cálculo das probablltdades, na descrição dos 
fenômenos observá.veis, por uma necessidade Inerente ao nosso próprio 
modo de conhecê-los e experimentá-los. Mas deveremos também afirmar 

·pelas exigências da nOBBa razão, a. existência. de uma causa que determina 
·o fenômeno; pois db:er que uma realidade se detennlna por acaso de um 

modo antes que de outro, é afirmar que algo chega à. extstêncJa sem uma 
·.causa, ou pelo menos sem uma causa proporcionada.". BELVAGOI, obra 
·Citada, p. 107. 
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concordar, pois a própria teoria quantistica pressupõe e aplica O· 
principio do determinismo ontológico mesmo nos fenômenos infra
atômicos (381). 

2) Nos casos de impossibüidade de uma observação exata, só 
poderemos estabelecer Jets sstatf&tfoae àe aeOJPsiG ggm g gálaule àas 
probabutdades, mas sob estas leis, r:a realidade objetiva, hão de 
existir outras, natural& e determtnadas (382) . 

(381) "Também para a ffslca quantfstica cada fenômeno tem a sua 
causa, tanto que a teoria dos quantos, "mesmo se nl!.o toma possivel a. 
prevido do fato futuro, sempre permite enumerar completamente a pos
tertort as razões pelas quais o fato aconteceu" (HEISENBERO, MutamenU nelle 
basi della sciema, Torino, 1944, p. 67) . Devemos até reconhecer que a. 
ffstca quanttsttca nl.o só nl.o se opOe à determ.tnaçlo da realidade obje
tiva, como vimos acima, mas antes nos leva a reconhecer nela uma deter
mlnaç.Ao multo maior que a conhecida na ffsica clésslca". "O deter
anlnfsm.o, com efeito, reina também na realidade fislca elementar : deter
mlnJsmo da llUI8Ila e carga elétrica dos corpllsculos, eléctron, proton, neu
tron, posltron, neutrino; nem conceber se pode na fislca atômica um eléctron, 
que tPnha uma mossa. de repouso ou uma carga elétrica diversa da de 
1un o'.ltro. Determinismo da energia, que nAo pode ser senio um mllltlplo· 
inteiro de um quanto de açio. Determinismo na estrutura do ê.tomo com 
os seus nivele energéticos e números quê.ntlcos, os espectros de emissão· 
e a freqüência das radlaç6es. Determinismo que nos permite, em muitos 
casos, predizer com exattdAo os resultados das Interações de um ê.tomo 
com quantos outros sistemas quisermos". SELVAGGI, fbfd., pp. 119--120. 

(382) "Existem, contudo, outras experiências das quais nio podemos. 
prever o êxito. Mesmo nestes casos, porém, supor que n1o obstante a. 
essencial lndetermlnaçl.o da observaçl.o fJslca existe uma necessária cau
sal1dade objetiva, nli.o é uma especulação estéril e sem sentido, mas é· 
uma verdade filosófica fundamental, que nAo pode ser negada nem mesmo· 
ignorada sem comprometer a racionalidade da própria clêncla e de qual
quer conneclmento Intelectual". SELVAGOI, tbfd., pp. 107-8. 

SObre a necessidade de admitir leis naturais determinadas, cfr. BEL·· 
VAGOI, tbtd., pp. 109-123. Trataremos desta questão a propósito da cognos
cibllidade do mUagre, mas desde já convém notar que uma coisa 6 dizer· 
que acêrca de alguns fenômenos nós nio podemos conhecer e determinar 
a sua lei natural, mas apenas uma lei estatistlca, e outra coisa bem dife
rente é dizer que não existe lei natural e que êstes fenômenos não sAo· 
regidos por lcl natural alguma. A Imperfeição do nosso conhecimento dos. 
elementos Infra-atômicos nos Impede de formular a lei natural determi
nada, nAo nos dtí. porém o direito de negar a sua existência. 

Nem se dtgo. que uma lei sempre e necessàrlamente Ignorada, ctentl
ttcamente é como se não existisse. Pois o ffsico, mesmo enquanto flsico. 
deve ser racion11l e portanto nAo deve deduzir conclusões nio contidas nas 
suas premissas, nem deve negar os princlpios que servem de base às suas. 
pesquisas. Ora, o principio do determinismo ontológico, como o da causa
lidade, não pode ser negado em virtude de premissas cientificas; nem pode· 
ser ignorado pelo flslco, porque, embora ni!.o seja sempre verificável experi
mentalmente, contudo é impOsto por uma evidência intelectual Imediata 
(n.0 259) e é a condição impresclndfvcl da própria ciência experimental. 

o que visamos alcançar com as pesquisas (cientificas e fllosóflcas) 
não é apena11 saber qual é o nosso conhecimento da realidade, mas como. 
é a. realidade em sl mesma. 
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3) Quanto seja llegltimo deduzir do prlnclplo de Helsenberg 
.a negação do determinismo ontológico, aparece também pela ané.Use 
.c:l.as causas que nos impedem a observação exata dos fenômenos 
Jnfra-atõmlcos. Não provêm elas de uma natureza, em sl Indeter
minada, do objeto observado; mas de outros motivos Jã apontados 
(n.0 254, 3.0, a, b), que não se opõem a nenbum principio tllosótlco. 
que são extrínsecos ao fenômeno observado e Inerentes à natureza 
.c:l.os nossos sentidos e dos Instrumentos - todos êles com um Umite 
de sensibllidade e de alcance - e ao nosso processo de observação que 
perturba o fenômeno, de um modo essencial nos fenômenos elemen
tares do mundo Infra-atômico. li: precisamente sôbre esta inevttãvel 
e incontrolável perturbação que sempre insiste HEISENBERG (383). 

Assim, a posição e a velocidade de uma particula não podem 
.ser observadas simultàneamente com precisão, porque quanto mais 
acurada.mente procuramos determinar uma, tanto maior é a pertur
bação produzida na outra (384) . Mas, na realtdade flsica, ambas 
.são absolutamente determinadas. A própria teoria quantlstica o 
admite impllcltamente, pois afirma a possiblUdade <ao menos teó
rica) de uma observação exata de cada uma separadamente. Ora, 
.se é posslvel determinar exatamente a posição de um eléctron por 
·ex., êste eléctron possut posição determinada; do mesmo modo, se 
usando outro processo, teríamos podido determinar exatamente a 
velocidade, êsse mesmo eléctron possui velocidade determinada. Por
·tanto, o mesmo eléctron, no momento da observação, possui posição 
e velocidade determinadas (385). 

Por conseguinte, a Indeterminação existe sõmente no nosso 
conhecimento. Donde não se pode Inferir que o fenômeno em st 

mesmo não seja determinado (386), nem que um observador dotado 

(383) Hl!ISENBERG, Mutamentt nelle basi della scienza, p. 16, apud 
-SELVACCI, ibid., p, 104. 

(3114) "Se, por ex., quisermos localizar um corpúsculo com a máx.lma 
precisão poss.lvel, o meio melhor de que dispomos é o uso de radiação de 
pequeno comprimento de onda, que nos permite alcançar uma precisAo ela 

-ordem do comprimento usado; e portanto teremos que usar de uma radia
ção de comprimento tanto menor, quanto maior precisAo desejarmos. Ora, 
·pela. lnterpretaçll.o quanUstica do efeito Compton sabemos que um foton, 
quando incide sObre um eléctron, comunica a êste uma parte de sua 
energia e o eléctron portanto adquire uma velocidade que o desloca da 

·posição que devia ser determinada. Mas esta tndeterminaçl!.o Introduzida 
pela Uuminaçl!.o da particula é Inversamente proporcionada ao compri
mento da luz Incidente. Daf a Impossibilidade de ultrapassar uma certa 

'()rdem dE' precisão, pois para Isso seria preciso usar de radiações de com
primento menor, mas estas alteram em escala maior a Quantidade de 
movimento da partícula. Se Introduzirmos as relações quantitativas nas 

-discussões do fenômeno, obtemos precisamente as relações de Indetermi
nações de Helsenberg." (SELVAcox, ibicl., p. 96). 

(386) Cfr. HoENEN S. J., Cosmologia, Roma, 1949, IV edtç., p. 689. 

(386) Eis um exemplo de inft>rêncta Uegftlma e inadmlss1vel. Na 
experiência (ao menos teoricamente possfvell em que fotons passam por 
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de outros meios de conhecer sem perturbar o fenõmeho (por ex., 
um espírito) não possa conhecê-lo com precisão absoluta (número 
254, 3.0) . 

Logo, o principio de indeterminação de HEISENBERG em 
nada se oplJe ao Determinismo ontológico. 

265. CONCLUSAO.- Qual ê, pois, a conseqüência LEGITI

MA do principio de HEISENBERG?- Esta, e esta somente : 
1 )  A exatid(J.o da observaçao h u m a n a  é necessària

mente ltmitada, porque os meios e os processos nossos de obser
var introduzem no fenômeno uma modificação que permite 
somente uma aproximaçto, limitada pelas indeterminações ou 
relações de incerteza de HEISENBERG e os quanta de PLANCK. 

S: pois o principio do determinismo ttsico (experimental
mente observável) que perdeu o caráter de universalidade que 
lhe supunha a fisica clássica. S: uma indeterminação do nosso 
conhecimento e não da realidade. A inteligência de que falava 
LAPLACE (inteligência capaz de encerrar numa fórmula mate
mática a determlnaçfi.o do universo todo) não pode, nem teori
camente, ser uma intellgência humana (387) . 

dois pequenos orlficios e assim produzem fenômenos de interferência, afir
ma-se que é indeterminado, nA.o apenas para o nosso conhecimento mas 
também na própria realldade do fenômeno, por qual dos orlffclos cada 
foton passará e até por qual dêles passou : "para cada foton é indetermi
nado se passou pelo orifício A ou pelo orlflclo B" (E. PERSIOO, Fonda.mentt 
della meccanfca atomfca, 1946, p. 138) • E evidente entretanto, que, na 
realldadt' da experiência, cada foton passou por um determinado orlficlo. 
(HOENEN, obra ctt., p. 687). 

Quanto à argumentação de NEVMANN, que muitos flslcos apresentam 
como uma. demoristraçAo matemé.tlca da exclusão do determlnlsmo onto
!óglco (por ex., DE BROQUE, Phystque et Mtcrophysfque, 1947, pp. 220-225), 
não parece convincente. Ofr. 6ELVAOOI, Ulid., pp. 120-1. ARCIDIACONO, art. 
ResponsabUftà delle sctenze, na Cfv. Catt., 1962, vol. I, p. 307. ULLMO, 
Le théoréme de von Neumann et la causalfté, na Revue de Métaphystque 
et de Morale, AbrU-Junho ele 1961, pp. 143-170. 

Para quem admite o principio de HEIBENBERO, que Impõe um limite 
Intransponível à nossa observação, e o principio de observabUidade, fun
damental no novo métod.o da flslca teórica e que proíbe admitir hipóteses 
nem teoricamente observé.vels, afirmar que a realidade em si é Indetermi
nada. é contradizer-se expllcltamente : pois é afirmar uma coisa que a 
própria teor!a declarou inobservé.vel. Cfr. SELVAGOI, tbtd., p. 104. 

o me.smo se diga. de outras afirmações, como atribuir a liberdade 
aos corpúsculos lnfra.-atOm!cos, negar a qualquer Inteligência a possibfil
d.ade de uma observação exata, negar as leis geométricas nos extensos 
m1n!mos... Cfr. HoENEN, obra cit., pp. 691-694. 

C387) E absoluta. e definitiva. para o homem esta lmposslblllda.de de 
uma observação exata. ? E possivel uma volta ao determinismo físico como 
o entendia a fislca clãsslca ? - Divergem as opiniões dos sé.blos. Hipotecar 
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2) Nada porém, absolutamente nada, demonstrou a nova 
ffsica atômica, ondulatória e quantistica, contra o Determinismo 
objetivo, real e ontológico. - Nem um arranhão sequer sofreu 

por parte das novas teorias o principio metajfstco de Causall

dade, que conserva todo o seu valor objetivo e universal. -- O 
que houve foi uma simples contusllo, deVida à identificação 
arbitrária e falsa que o agnosticismo anti-intelectuallsta, empi
rico e idealista e agora o neo-positlvista, quis fazer entre cau

salidade real e determinismo observável permitindo a previsão 
certa de fenômenos futuros. 

3) E como é o principio metattstco de causaztdade, e não 
a nossa observab1lldade e previsib1Udade (= princ. do deter
minismo físico) ,  que rege os seres nas suas atividades reais e 
que serve de base aos argumentos da existência de Deus, per
manecendo êle intacto, nada de "desmoronamento" dos prin
cípios filosóficos, nada de "inovação revolucionária" na razão 

e nos seres; mas, pelo contrário, progresso e correções no 

método cientifico, eliminando hipóteses que novas observações 
desmentiram. 

É uma confirmação a mais do alcance e valor da inteli
gência, que penetra no intimo da realidade e ai encontra pro

priedades e princípios que a experimentação não sempre poderá 
verificar, mas de que precisa com absoluta necessidade e qu.e 
pressupõe sempre nos métodos de suas pesquisas. Não conflito, 

mas união, auxilio e complemento, entre a inteligência e os 
sentidos, entre a filosofia e a ciência. - DONDE 

o Prloofpio de Causalidade continua a ser base sólida e 
inabalável s6bre a qual podemos, tranqüilos, edificar os argu

mentos da existência de Deus. 

o futuro, depois das recentes e profundas modificações das teorias, seria 
temerário. No universo fica ainda tanto por descobrir I Mas, seja esta 
volta possível ou não, para a fllosofla é Indiferente, porque, como vimos, 
o valor dos princípios de causalidade e de determinismo ontológico é abso
lutamente independente da nossa experimentação e dos seus limites. 



CAPíTULO SEOUNPO 

A DEMONSTRAÇAO DA EXIST1!:NCIA DE DEUS 

Pelo capitulo anterior tornou-se evidente que o tmico 
caminho natural legitimo e eficaz, a nós posslvel nesta vida 
para chegarmos ao conhecimento certo da existência de Deus, 
é a Demonstração a postertort. 

266. SEU CARÁTER DE REALIDADE. - Nesta argumentação : 

a> o ponto de parttda é sempre um tato real percebido com 
plena evidência nas suas notas concretas e existenciais, diretamente 
pelos sentidos e indiretamente pela inteUgência no ato do juizo 
evidente em que afirma estar conhecendo a existência real e as 
qualldades dos seres senslvels que os sentidos colheram e lhe apre
sentam (ns. 77-79 e n.0 127). :tste fato constitui, pois, uma base 
real e irrecusável, acima de qualquer divergência de sistemas. 

b) O nezo necessário, entre esta base real fornecida pela 
experiência e a existência de Deus que não é de ordem sensivel, é 
evidenciado pela ané.Use do mesmo fato real à luz de um principio 
evidente da razão, o principio de causalidade, lei não apenas do 
pensamento abstrato e de ordem ideal, mas da própria realidade 
(ns. 239 e 243) . A análise descobre o caráter de contingência do fato 
real; o principio de causalldade manifesta a dependhlcia real do 
contingente quanto à sua existência e, portanto, a exigência abso
luta de uma causa real. 

c) A conclusllo imediata, à qual se vê necessàriamente leva
da a nossa razão, é a existência real desta causa, 1. é, de um ser 
com tal predicado que manifestamente convém tão sbmente ao ser 
que chamamos Deus. 

É clara a fndole real de todo êste processo (n.0 231) . É pois, 
com evidente falsidade que pretenderam KANT e outros depois 
dêle confundir tal processo com o argumento "ontológico", o qual, 
como vimos, permanece encerrado na anállse de puros conceitos. 

267. SUA ÍNDOLE METAFÍSICA. - Para conhecer O fato real, base 
da argumentação, não se requer uma experiência de laboratório 
própria das ciências experimentais; bastam as experiências espon
tâneas e comuns, que são Independentes de qualquer teoria física e 
que, não mudando nunca, garantem para sempre o valor dos argu
mentos. Porém, para nos levar 8.té Deus, deve êste fato ser anall
sado metattstcamente, I. é, devemos considerá-lo, não apenas nas 
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suas características físicas, enquanto são de tal ou tal natureza, 
e nas suas causas próximas, que a ciência experimental descobre 
e aponta nas leis que regem as atividades dos seres entre si; mas 
num plano mais elevado, sub mttone entís, enquanto realldade 
existente, cuja causa eficiente adequada procuramos. A luz dos 
PfiHCIPiOS gerars do set apazece, entlo, Jta exlstfhtcla tle 'alies es 
seres uma tnsuttctêncta radical e uma dependência essencial, que 
nos obrigam a subir até a uma realidade transcendente, a um ser
distinto do universo, Deus, fonte e causa suprema e indispensável 
da existência de toda mudança, atividade, contingência, perfeição 
e tendência natural que encontramos neste mundo. Têm, pois, 
necessàriamente, os argumentos um caráter metatfstco, que excede 
o âmbito e os processos das ciências experimentais. 

268. SUA ORIGEM. - Vasto e espaçoso quanto o universo é o 
caminho a postertort que a Deus leva a intellgência humana. De 
qualquer parte do mundo e de qualquer ser existente pode o pen
samento levantar o vôo, que irá terminar aos pés do Altissimo. 
Alguns seres há, porém, que de um modo peculiar manifestam a 
exigência de um infiuxo imediato de Deus : assim, a existência da 
matéria com a sua limitação e as suas energias determinadas, a 
origem da vida, a origem dos instintos dos animais, a natureza 
humana com sua alma espiritual. 

Preferiu Sro. ToMÁS seguir caminhos mais gerais, demons
trando a existência de Deus pela contingência, 1. é, pela dependên
cia no extstfr, dos seres dêste mundo. Encontrou stnats certos 
desta dependência em cinco formalidades ou caracteres reais e 
distintos, que se acham em todos os seres dêste universo : a muta
bUldade, a dependência na atividade ou causalidade, a corruptt
billdade e a indiferença em relação à existência, a limitação na 
perfeição, a ordem e finalidade existentes em cada ser e no uni
verso todo. 

269. 0B8ERVAÇÕES SÔBRE AS CINCO VIAS DE STO. TOMÁS : 

1) :S: evidente a convergência das cinco vias : cada uma leva 
Imediatamente a um atributo diferente, mas tal que não pode 
pertencer senão a um Ser que exista por própria essência, que seja 
a. Existência subsistente (lpsum Esse Subststens>, fonte da exis
tência e das perfeições dos seres do universo. Há nelas unidade 
de estrutura e de processo lógico; formalmente, porém, permanecem 
cinco vias dtsttntas, porque em cada uma são distintos tanto o fato 
básico que manifesta a contingência, quanto a conclusão imediata 
a que conduz, i. é, o aspecto especial sob o qual Deus é reconhecido. 

2> Já a humanidade, por uma. argumentação faciUma e 
espontânea, chegara e chega a Deus, reconhecido como o Ser
Supremo existente por si mesmo, infinitamente perfeito, Fonte e 
Causa de tudo o que existe, Inteligência ordenadora do universo, 
Legislador e Juiz dos homens. De tudo Isso, porém, têm os homens 
uma certeza. espontânea., cer-teza verdadeira e racional, mas inca
paz de resolver diretamente as dificuldades que se lhe possam opor 
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(ns. 29 e 30). Nas suas cinco vias, recolheu Sro. ToMAs êstes argu
mentos sugeridos pelo senso comum e fruto espontâneo da medi
tação dos séculos, e os reduziu a uma fórmula em têrmos filosóficos, 
que lhes põe em evidência o rigor lógico. Fica assbn transformada 
a certeza espontD.nea em certeza refiexa e cientiflca. 388 

v or as c nco v as e ordem absoluta e metat!sfca: 
embora pudesse não ter existido o ser contingente, contudo, posta 
de fato a sua existência, a conexão que liga esta existência com a 
de Deus é de necessidade absoluta e metafislca : se existe um ser 

contingente, necessdrlamente existe Deus. Esta conclusão impõe-se 
e arrebata a nossa adesão com uma necessidade absoluta. Por isso, 
a certeza à qual, por si, conduzem os argumentos é propriamente 
metatisica. 

Todas as inteligências alcançarão a luz esplêndida desta 
evidência arrebatadora ? Não necessàrlamente. A fôrça convin
cente de uma argumentação, para ser apreendida, requer na inte

ligência, além de um certo vigor nativo, um desenvolvimento e 
uma preparação que só um estudo sério e aprofundado poderã pro
porcionar. Isto, em todas as disciplinas, mas multo mais no 
domlnio da Filosofia, onde a percepção de evidências mais altas se 
acha condicionada pela solução e compreensão prévia de outros 
muitos problemas. Mas o valor intrinseco de uma demonstração 

racional não depende da percepção contingente dêste valor por esta 
ou aquela inteligência. (389) 

4) O desprêzo e o abandono da filosofia, sob o influxo do 
positivismo empirlco, aumentou o número das Inteligências que não 
alcançam esta percepção. - Por preconceitos imanentlstas e prag
matlstas, menosprezam outros o valor prático das ctnco vias : 
levam-nos, dizem, a um Deus transcendente, sem relação conosco, 

sem correspondência com as exigências profundas da nossa natu
reza; boas talvez para outros tempos, netlhum influxo podem exer
cer sôbre mentalidades modernas. - Mesmo no campo escolástico, 

não falta quem ache dificuldades na interpretação ou no valor de 
alguns principlos a que recorre STo. ToMAs na formulação das suas 
cinco vias. 

Diz, pelo contrãrio, Pio XI: "Os argumentos com os quais 
STo. ToMAs ensina que Deus existe e que sõmente :Sle é a Existên
cia mesma subsistente são hoje ainda, como na idade média, as 
provas mais sólidas de todas" (390). Procuraremos na nossa expo
sição mostrar a verdade desta afirmação. 

(388) Cfr. L. FRANCA, O Problema de Deus, pp. 187-194. 

(389) Cfr. L. FRANcA, tbtd., p. 217. - Quanto i\ natureza e i\ lmpor
tA.ncla da ajuda de um& vontade reta c slncer&, veja-se o que foi dito no 
n.0 233 e ma.is l&rgamente exposto nos ns. 133-139. 

(390) Pio xi, Enc. "Studtorum ducem" !29 de junho de 1923). 
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270. DIVISÃO DOS ARGUMENTOS (391) 

a. As C i n  c o V i a s g e r a t s  de BTo. ToMÁS : 

1) da mudança dos seres até ao Primeiro Motor Imóvel; 
2> da subordlnacão na causa}ldacie até à. Primeira Causa 

Inca usada; 

3) da corrupção e contingência até ao Ser Absolutamente 
Necessário; 

4) da limitação na perfeição até ao Ser Infinitamente 
Perfeito; 

5) da ordem do universo até à Inteligência Ordenadora e 
Criadora. 

b. - As vias p a r tf, c u l a r e s : 

1)  pela existência e llmltação da matéria; 
2)  pela origem d a  vlda na terra; 
3) pelos instintos dos animais; 
4) pela natureza humana; 
5) pelo testemunho do gênero humano. 

ARTIGO PRIMEIRO 

O PRIMEIRO MOVENTE IMóVEL 
(1.• Via) 

TESE XVI. - Pela existência real dos movimentos ou 
mudanças observadas em todos os seres do universo demons
tra-se a existência real de Deus, como Primeiro Movente 
Imóvel. 

Prenoções. 

271. M o  v i m e  n to, no seu sentido primeiro e mais óbvio, 
significa a translação dos corpos de um lugar para outro : movi
mento local. Mas na tese, é tomado num sentido tllosóflco mais 
amplo para significar qualquer mudança ou modificação dos seres, 
o "devenir", o tornar-se, o vtr-a-ser, 1. é, uma passagem de um 
estado para outro; passagem em que um ser vai adquirindo uma 
realidade, uma modalldade ou determinação, que antes podia ter 
mas de fato não tinha ainda. Antes do movimento o ser estava 
em potência, 1. é, com capacidade para receber esta realldade 
(senão nunca a receberia) ; depois, está em ato de possui-la. 
Mudança é, pois, qualquer passagem da potência para o ato; é a 
progressiva atualização de alguma potência, atuallzação que se pro-

(391) Cfr. MA'l"I'Iussr, In Trat. de Deo Uno et Trino, p. 170. 
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trai durante todo o tempo em que a modificação se vai introdu
zindo no ser enquanto precisamente está ainda em potência. Dai 
a definição de ARISTÓTELES : o movimento, a mudança é o ato de 
um ser que está em potêncta, enquanto está em potência. - Donde 

a) Para &e dar uma mudaava í aeeeaeirle fl\18 haja aJg9 
que muda, que vem-a-ser, que "devlent", que adquire, que é atua
lizado. Impossivel um vôo sem alguém que vOe, uma visão sem 
alguém que veja, um movimento sem um móvel. O puro nada 
não pode mudar : "tmpossfbtle est non ens moveri" (STo. ToMAs, 
In 11 Met., lect. 11).  Por isso, como já vimos (n.o 123, l,O), le "pur 
deventr" é um absurdo. 

b) A mudança, o vir-a-ser, não é uma pura sucessão de 

dois estados, mas a passagem que um ser faz de um estado para 
outro. Há, pois, uma realldade que permanece sob os dois estados, 
e a mudança consiste precisamente em receber a atualtzaçilo do 
segundo estado, pelo qual a realidade (o ser) fica agora. existindo 
de outro modo, 1. é, modificada. A mudança, portanto, inclui sem
pre uma. aqutstçcio de algo que antes o ser não possuia. E o ele
mento, que passa de um estado para outro, não deve ser concebido 
como um substrato inerte, que permaneceria intacto e sem mudança 
ao receber o novo estado como se fOsse um vestido extrlnsecamente 
sobreposto; mas como uma realidade intrinsecamente afetada pela. 
mudança e existindo depois de um modo substancial ou acidental
mente diferente. 

c) O movimento, a mudança, é algo de conttnuo com uma 
verdadeira unidade. Os estados transitórios e sucessivos, que a 
mente pode distinguir enquanto se está dando a mudança, per
tencem à unidade do movimento não como partes discretas, dis
tintas, mas enquanto intimamente unidos e dependentes entre 
si. (392) 

d> A mudança pode ser quantitativa ou qualitativa, subs
tancial ou acidental. 

(392) 1!: por não ter compreendido a natureza e as propriedades do 

movimento, tal como as expunha a doutrina escolástica, que E. LB RoY, 

discfpulo de BEROSON, Já em 1907 na "Revue de Métaphyslque et de Mo

rale" e depois, em 1929, na sua obra Le Pro'bMme de D!eu - repetindo 

as mesmas calúnias, sem nenhuma retrataçio apesar dos muitos reparos 

que lhe foram feitos sObre a falsa lnterpretaçl.o que dava da doutrina 

escolé.stlcc. acêrca do movimento - negou o valor do argumento dedu
zido do movimento. A sua critica, porém, baseia-se em postulados, lnad
missfvels e jé. acima refutados, da teoria bergsonlana, como por exemplo, 
n. reduçio de toda a realidade ao "Pur deventr", sem sujeito que mude : 
"Pourquol ne pas ldentlfler tout simplement l'être au devenlr ? . . . Les 
choses étant Ie mouvement, n n'y a plus à se demander comment elles. 
reçoivent celul-cl". (Le Pro'bleme ele Dteu, p. 18) (Ofr. OISQuibz, obra 
cft., pp. 157-159; DEBCOQS, obra cit., I vol., pp. 298 e 309-310). 
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Enunciado do ATgumento. 

272. "A primeira via e a mais manifesta é aquela que parte do 
movimento. Com efeito, é certo, e consta pelos sentidos, que algu
mas coisas mudam neste mundo. Ora tudg 0 que muda <ou se 
move), é movido por outro... Se, pois, o ser do qual deriva a 
mudança, por sua vez também muda, é necessário que seja também 
êle movido por outro, e êste por outro. Mas aqui não se pode pro
ceder ao infinito. . . Logo é necessário chegar a um primeiro 
movente que não seja movido : é a êste que todos reconhecem por 
Deus". (STo. TOMÁS, Summa Theol., I, q. 2, a. 3) . - Isto é : 

Em todos os seres do universo constatamos movimentos 

e mudanças (I) : consta pela experiência de cada dia, em nós 
e fora de nós. 

Ora : 1 )  tudo o que se move, é movido por outro (II-A) : 
porque mover-se (mudar) é receber uma perfeição que não se 
tinha; mover é dar, comunicar esta perfeição; mas para poder 
dar é preciso ter, para poder receber é preciso nâo ter; logo, 
como é impossivel que o mesmo ser juntamente tenha e não 
tenha uma determinada perfeiçâo, é lmpossivel que o ser movi
do (que se move, muda) nlo seja distinto do ser que o move; 

2) e ntlo é posstvel proceder ao infinito, mas tora da 

série dos moventes-movidos - quer seja finita ou infinita, quer 
seja eterna ou temporária - se requer um primeiro movente 

ntlo movido por outro, mas imóvel (II-B) : porque os moventes
movidos não movem senlo enquanto recebem de outro o movi
mento; donde, não têm em si mesmos a fonte do movimento, 
mas sOmente o transmitem; logo uma série de moventes
movidos, seja pequena, grande ou infinita, quer o movimento 
tenha começado quer dure desde sempre, nlo contém em si 
mesma a raza.o suficiente do movimento. 

Logo existe um primeiro movente, ntlo movido por outro, 
mas imóvel. 

Mas o primeiro movente imóvel só pode ser o Ser que 
ch amamos Deus (III) : porque o movente imóvel é necessària
mente ato puro, eterno, incriado, ser subsistente, infinitamente 
perfeito, imaterial, espiritual, inteligente, presente em toda a 
parte, único e transcendente : que são precisamente os atribu
tos que todos reconhecem no ser chamado Deus. 

Logo existe Deus, Primeiro Movente Imóvel. 
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EXPLICAÇAO. 

273. I - A E x  i s t � n c i a real de movimentos ou muâan
�as nos seres do universo é um FATo EVIDENTE: Certum est et 
sensa constat, tudo se n1ove, tucto xuatta, tatto passa de a1n 
estado para outro, não sOmente no sentido de movimento local, 
mas também de mudança substancial, como na geração de 
novas substâncias, ou acidental, como o aumento ou a dimi
nuição quantitativa, como a variação qualitativa quer na ordem 
material quer na ordem espiritual. Quantas mudanças fora e 
dentro de nós! Na matéria anorgãnica, desde os astros até aos 
próprios átomos, nos quais a ciência moderna descobre cada 
dia mais complexidade e modificações irredutiveis a puro movi
mento mecânico; nas plantas e nos animais; em nosso orga
nismo e em nossa alma: na inteligência, que pensa ora nisso, 
-ora naquilo, adquire conhecimentos e esquece; na vontade, que 
ora quer, ora não quer, ora ama, ora odeia . . .  A mutabilidade 
dos seres é a primeira e a mais iniludivel constatação que a 

nossa experiência externa e interna nos apresenta no Universo. 
Para lhe achar a explicação cabal, vê-se constrangida a nossa 

razão a subir até Deus. 

II. - A CAUSA ADEQUADA destas mudanças encontra-se 

anallsando-se a natureza da mudança e iluminando-a com a 

.luz de dois princípios certos. 

A.- Omne quod movetur, llib alio movetu'l". 

27 4 . A s i g n i f i  c a ç tl o do principio é: qualquer ser que 

muda (é movido) requer o influxo de algum movente que seja 

distinto di3le. 

:S:ste principio não nega que quem muda possa influir 

<ie algum modo na mudança que nêle se dá: seria negar-lhe 

tOda atividade própria, seria negar a sua natureza que é prin

·Cipio interno de operação. Muito menos nega aos viventes as 

suas operações imanentes, pelas quais ficam aperfeiçoados e 
... movem a si mesmos". 

Mas o que o principio afirma é ser imposslvel encontrar 
no ser que muda a causa total, a razão suficiente adequada da 
sua mudança: é necessário acrescentar o auxlllo de outro ser, 
do qual quem muda deve receber a atualizaçtlo da sua potência, 
.sem o que não pode exercer o seu ato. 
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:&:ste influxo externo é requerido para explicar não só a 
origem da mudança no passado, mas também a dependéncia 
atual de qualquer mudança real, que para ser introduzida num 
ser depende sempre do influxo que um agente externo produz 
neste ser. 

A v e r d a d e u n i v e r s a l do principio : 

a) É percebida pela E x  p e r U n c t a. Em tudo o que 
vemos mudar constatamos o influxo de um ser extrínseco ao 
que muda. Assim, um corpo anorgtlntco nã.o muda de posição 
sem um impulso recebido de fora, não se altera nas suas quali
dades ou na sua substância sem numerosos influxos dos seres 
com os quais está em contacto ou em combinação: o calor, a 
luz, o ar, a eletricidade, as afinidades quimicas. - Na planta, 
o seu germinar, a sua alimentação, o seu crescimento, a pro
dução da semente e dos frutos, tudo requer o auxllio de seres 
exteriores: a açâo do sol, da água, dos elementos minerais da 
terra . . . - No animal, as sensações e as tendências nâo se dão 
sem o influxo de um objeto nos- órgãos. - Em nós-mesmos, 
sem a excitação produzida por um objeto não haverá conheci
mento, sem a determinação de uma imagem não poderá ser 
concebida uma idéia, sem a apresentação pela inteligência de 
algum bem que atraia e de algum juizo prático não toma a 
nossa vontade nenhuma decisão. - Logo atesta-nos a experiên
cia, em qualquer mudança, em qualquer atividade material ou 
espiritual dos seres do universo, a verdade e a aplicação univer
sal do principio omne quod movetur ab alio movetur. 

b) É pressuposta pelas C i é n c i a s  nas suas experi
mentações, na establlldade das leis, na segurança dos seus 
cé.lculos. Nunca admitirâo que uma modlficação se opera de 
um modo absolutamente espontâneo, que uma coisa possível se 
torna real sem alguma excitaçl!.o externa : um canhâo carre
gado não dispara sozinho sem influência alguma do artilheiro, 
da eletricidade, do calor ... ; se a água e o sol. . .  faltarem 
à semente que está na terra, não esperam ver brotar a 
planta. (393) 

c) É demonstrada pela R a z tl o, que vê o porqué desta 
dependência necessária, analisando a natureza da mudança. 
Com efeito, quem muda, antes de mudar ou era apenas potên
cia passiva, 1. é, tinha capacidade somente para receber a 

(393) Cfr. BUYSBE, Vers la Croyance, p. 91. 
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mudança, a nova determinação, como o mármore para receber 
a forma de estátua; ou era também potência ativa, 1. é, tinha 
apti<ião e vlrtualldade para produzir a nova determinação, 
como o animal para caminhar. a intelt&'êncla e a vontade para 
conhecer e querer. Nos dots casos, ao dar-se a mudança há 
sempre uma atualidade, uma entidade real produzida (a forma 
da estátua, a entidade da operação de caminhar, conhecer ou 
quer�r) ,  que antes não existia e agora existe; a mudança con
sistiu precisamente na Introdução <testa entidade no ser que 
mudou. Logo, em qualquer mudança, há sempre produçilo e 
aquistçilo <ie alguma realidade nova: ser movido e mudar é 
adquirir, mov�r é produzir, comunicar, dar esta realidade. 

Qual é a razão suficiente da existência desta nova reali
dade? Podemos encontrar a sua causa total e última no ser 
mesmo que é movido e que adquire? Absolutamente nilo, pois: 

1) Quem precisa mudar para adquirir uma perfeição, 
antes de mudar nã.o a possui: se já a possuisse, nenhuma 
razão de ser teria a mudança; donde, quem se move não possui 
em ato a perfeição para a qual se move, mas só em potênciq, 
enquanto pode vir a tê-la. Por outro lado, mover é comunicar, 
dar; e para poder dar, mesmo a si mesmo, uma perfeição, é 
preciso j á  tê-la em ato: pois ninguém dá o que não tem. Logo 
quem muda, para ser a causa total e a<iequa<ia da sua mudança 
e da aquisição da nova realidade, deveria estar juntamente em 
potência e em ato com respeito a esta realidade, i. é, deveria 
juntamente não tê-la e tê-la: o que é contraditório e porta-nto 
impossivel (S. ToMAs, I, q. 2, a. 3). 

2) Que um ser possua em si mesmo a razão suficiente 
do que êle é e que possa fornecer a explicação total da sua reall
dade atual, é compreenslvel (assim é em Deus, como veremos) ; 
mas que um ser possua em si mesmo a razão suficiente e total 
de outra coisa do que êle é, de estados diferentes da sua reali
dade atual, é impossivel : seria supor que uma coisa, por si 
mesma e sem intervenção de fora, pode deixar de ser Idêntica 
a sl mesma, o que é contra o prtnctpto de tdenttd.ade. Seria 
como supor que o zero se pode tornar 1 sem adição: teriamos 
O= 1. (394) - Ora a mu<iança é precisamente a união suces
siva <lo múltiplo, do diverso: uma coisa em determinado estado 
passa a ser modificada por um estado diferente, que não lhe 

(394) Cfr. FARGES, L'idée de Dleu, pp. 44-46. 
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·era essencial (senão, o teria tido sempre e necessàriamente) .  
Logo a mudança requer necessàriamente o influxo de um ser 
-disti-nto de quem muda. 

Portanto, guem muda não pode possuir em si mesmo a 
razão suficiente total da sua mudança, da. sua passagem da 
.potência para o ato, da produção e da aquisição da nova moda
lidade que antes não tinha. (395) 

Dizer com algumas correntes do Existencialismo ateu que 
·é o Nada que cria o Ente, " Le Néant crée l'Etre", é por demais 
absurdo: o nada nada pode fazer nem dar. 

Dizer que a nova realidade e determinação do ser que 
mudou começou a existir sem influxo de ninguém, é negar o 
.principio de razão suficiente, é tornar a mudança real absolu
tamente ininteligivel e absurda (n. 239, 1 .0) .  

Forçoso é recorrer à intervenção de um ser distinto da
.quele que muda e reconhecer a veroade universal do principio 
Omne quocl movetur ab alio movetur: exige-o o principio de 
.razão suficiente. 

Quem pode ser êste outro? O principio seguinte vai 
·determiná-lo. 

B. - Não é possivel proceder ao infinito, mas fora da 
·série dos moventes-movldos (seja ela finita ou infinita, seja 

·temporária ou eterna) requer-se um pri-meiro movente não 

movido por outro, mas imóvel. 

275 .  Proceder ao infinito seria cuidar que para encontrar a 
razão suficiente de um movimento, de uma mudança, basta 
uma série de moventes-movidos, sem precisar satr clela, con
tanto porém que seja prolongada ao infinito: A é movido por B, 
B por C, C por D, etc. ao infinito. 

Mas é evidente que nenhuma série composta unicamente 
de moventes-movidos, de moventes que ao mover mudam, pode 

(395) Esta impossibilidade existe em qualquer potência ativa ou 
faculdade operativa do ser vivo que, não sendo a sua ação, para aglr deve 
passar da potência ao ato. Esta passagem nio a pode dar a si mesmo : 
para isso deveria excitar-se a ar;lr, o que é absurdo, pois seria aglr antes 
de agir Logo a excitação deve vir de fora. Cfr. GIAcoN, Le Grandi test 
del Tomismo, p. 229 e S. ToMAs, onde trata do necessário concurso de 
Deus na atividade das criaturas, por ex., De Potentia, q. 3, a. 7; De Mala, 
q. 6, a. unic .. ad 17um; Comp. Theol., c. 130. 

Por Isso o "tornar-se", le "Devenir" universal, como causa de toda 
.a perfeiçio, potencialldade que tende por si mesma à. atualidade, sem 
-causa eficiente nem têrmo fixo, é um Imenso absurdo. 
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•dar a razão suficiente e adequada das mudanças que observa
mos. De fato: 

a) Como acabamos de ver na exposição do principio 
precedente, a necessidade de sair do movido, 1. é, do que muda, 

-r. de afirmar a eXIstência de um movente distinto provém preci
samente de não podermos achar no ser movido a razão adequada 
·do próprio movimento, da própria mudança; por consegulnt�. 
·enquanto tivermos somente moventes-movidos, moventes que 
mudam, não possuimos ainda a explicação das mudanças. 

b)  Numa série de moventes-movidos em que cada um é 
movido pelo precedente, nenhum movente pode mover por sl 
:mesmo independentemente do seu precedente, mas todos (e cada 
um) são subordinados e condicionados, são simples tntermedtã
-rtos. Donde nada adianta aumentar o número dêstes moventes
movidos, sempre faltará o movente independente, a fonte 
prtmetra, razâo suficiente do movimento transmitido. Quem dirá 

·que, para dispensar a locomotiva, basta aumentar o número 
-dos carros da composição? 

- Mas, se a série dos moventes-movidos fõsse infinita ? 
Havendo sempre um movente-movido superior a quem recorrer, não 
ficaria expllcado o movimento ? 

Se fôsse infinita, não haveria nesta série um primeiro mo
vente-movido, mas nem tampouco um movente independente e 
fonte do movimento. A série toda, formada. tão somente de 
moventes intermediários e subordinados, seria. ela mesma condicio
nada e subordinada., e como tal, insuficiente para expllcar o movi
.mento. Sempre, é verdade, haveria um movente a quem recorrer, 
mas um movente tnsuttctente porque também êle movido. Só com 
espelhos que refletem não se expllca a. imagem nêles renetida; só 
com uma série de zeros, mesmo se infinita., nunca. se obtém uma 

·unidade; quem, para aliviar a miséria de um pobre, trouxesse outro 
pobre e mais outro até o infinito, só teria com isso miséria infinita, 
não porém alguém capaz de allvlá-la. (396) 

(398) "Qualquer que seja. o número dêstea lntermedlártos, no ponto 
-de vista em que estamos, posso considerá-los como sendo um só e, na 
reallda.de, não há na série senão três têrmos : no Inicio, a fonte da ativi
dade; no melo, os Intermediários; no fim, o resultado que esta atAvlda.de 
produz. Multlpllcai os intermediários até o Infinito : tereis compllcado 

·O Instrumento, não porém fabricado uma causa; tereis alongado o canal, 
ni!.o por�m feito uma fonte. Se não existe a fonte, o intermediário 
permanece impotente e o resultado nli.o poderá dar-se, ou antes não 
·haverá nem Intermediário nem resultado, Isto é, tudo desaparece. . .  Pre
tender que o número Infinito dos Intermediários pode dispensar a causa 
primeira, é tllzE'r que um pincel pode pintar sõzlnho contanto que tenha 
um cabo comprido. O tamanho do cabo em nada influi, o que importa 

-é a mão." SERTn.LANGES, obra cit., p. 66. 
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Mas, se estas mudanças e movimentos se processassem 
desde toda a eternidade ? 

Então, seria desde toda a eternidade que elas exigiam uma 
razão suficiente : não é apenas o ser que começa a existir que deve 
ter sua razão snflctente mas é t.ndo a QJ,e ex••te (n o 23911 1 O) Ora 
como os moventes-movldos, por sua própria natureza, são condicio
nados e subordinados, é desde toda a eternidade que seriam Inca
pazes de explicar as mudanças. Logo é desde toda a eternidade 
que as mudanças exigiriam um primeiro movente não condicionado. 
- O tempo de per si, é uma medida e não uma causa ou uma fonte 
de atividade : a duração do funcionamento de uma usina elétrica 
não dispensa o dinamo nem a queda dágua. É em todo o tempo 
em que se dá, que a mudança deve ter a sua razão suficiente. 
Atualmente o universo move-se, muda, evolui. Qual é agora a sua 
causa adequada ? Não é resolver o problema responder que se 
move e muda desde ontem ou desde toda a eternidade. (397) 

Donde é FORA da série dos moventes-movldos, mesmo 
que fOsse Infinita e eterna, que devemos forçosamente procurar 
a razão suficiente das mudanças observadas no Universo. E a 
nossa razão não a encontrará senão num Movente que seja 
por si mesmo a fonte do movimento e que ao comunicá-lo nê.o 
dependa de outro nem mude, i. é, num M ov e n t e  I m 6 v e l. 
Movente imóvel, não no sentido de um ser inerte, de uma 
potência passiva à espera de quem a determine; mas pelo con
trário, de um ser Incapaz de mudança porque, possuindo por 

si mesmo todas as perfeições, nada mais pode adquirir; de um 
ser que, já tendo em ato a perfeiçâo para a qual move, não 
precisa para mover receber nada de fora; de um ser que é a 
própria atividade sempre em ato de agir, podendo portanto 
atualizar qualquer potência aplicando-a a qualquer ato. 

Nenhum dos seres dêste universo pode, evidentemente, 
constituir êste Movente Imóvel, pois : ao examinar cada um 

clêles, encontramos sempre uma potência que muda quando 
passa a agir, uma atividade subordinada que só transmite depois 
de ter recebido, I. é, encontramos sempre um movente-movido. 

L o g o existe necessàriamente um Primeiro Movente 
Imóvel, distinto dos seres do universo e fonte última e adequada 
de todos os movimentos e mudanças. 

Já temos nesta conclusã.o um predicado próprio do ser 
divino, e por isso vàlldamente termina aqui 8To. ToMÁS a sua 
demonstração. Mas é fácil mostrar, de modo expllcito, que o 
Movente imóvel é o Ser por si mesmo subsistente, no que con-

(397) Cfr. SE:RTILt.ANGES, obra ctt., p. 68-72. 
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slste precisamente a essência metaflslca de Deus, incluindo 
todos os atributos divinos. 

111. - O Prfm,eiTo Movente Imóvel é o Ser a quem cha-
mamos Deus. 

276 . O Primeiro Movente Imóvel deve ser : 

1. Puro Ato, 1. é, E x  t s t � n c t a  S u b  s t s t e  n t e, 
lpsum Esse Subststens : deve ser "ato", porque, sendo movente, 
deve ter em ato a perfeição que êle comunica; deve ser "puro", 
1. é, sem mistura de potencialidade, porque é movente imóvel 
c Imutável, e onde há. potência atuável há possib111dade de 
vir-a-ser, de mudança. Mas para ser "puro ato" enquanto mo
vente (= enquanto agente ) ,  deve ser puro ato também enquanto 
existente. Pois, para que o movente, ao mover os outros, possa 
permanecer imóvel, é preciso que contenha em si mesmo a 
razão suficiente adequada e total da sua atividade: senão, para 
agir necessitaria do influxo de outro. Ora, para conter esta 
razll.o suficiente adequada, é preciso que não esteja de nenhum 
modo em potência em relação a esta atividade, 1. é, requer-se 
.que no agir não adquira perfeiçll.o alguma e, portanto, seja por 
identidade a sua própria atividade em ato. E como agir supõe 
existir e o modo de agir é conforme ao modo de existir, onde 
r..ão há potencialidade nem dependência alguma no agir, nâo 
pode haver tampouco potencialidade ou dependência no existir. 
Logo o Movente Imóvel é Puro Ato enquanto existente, 1. é, é 
a Existência mesma subsistente. 

De outra forma. Como nlnguém dá o que não tem, pode 
mover sem ser movido somente aquêle que em sl mesmo, Indepen
-dentemente de qualquer outro ser, tiver a razão adequada da existên
cia da perfeição para a qual move e que comunica, de tal modo que a 
existência mesma desta perfeição comunicada seja erelto seu 
�xcluslvo : senão, precisaria do Influxo de outro para fazê-la exis
tir no ser a quem a comunica, e assim não seria mais movente 
jmóvel. Mas ninguém pode ter em sl mesmo a razão adequada 
da existência de uma perfeição sem ser por sua própria essência 
esta perfeição subsistente : senão, só a poderia ter por partici
pação de outro que a possui por essência, e assim dependeria dêste 
·outro no possui-la e no comunicá-la. Logo o Primeiro Movente, 
para ser imóvel e poder sozinho comunicar esta perfeição que é 
a existência, deve êle mesmo por sua essência ser a Existência 
.subsistente : Ipsum Esse Subststens. 

Numa palavra: Só é Independente na sua atividade quem 
·é a sua atividade, e só é a sua atividade quem é a sua exis-
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têncla; só é independente na comunicaçã.o de uma perfeiçâo· 
quem produz a existência desta perfeição, e só pode ter por 
efeito próprio jazer extsttr quem � a sua existência. Logo O· 

Primeiro Movente Imóvel � a sua Existência. 
2. lncreado e Eterno : senâo, seria movido passando do· 

não existir para o existir, nem seria a própria Existência Subsis

tente; nêle nada pode haver de sucessivo, pois a sucessã.o Implica. 
potencialidade e mudança. Donde, a duraç§.o da sua existência,. 
sem principio, sem sucessA.o e sem fim, não tem partes mas é· 
toda junta, toda simul: que é o conceito de eternidade. 

3. Infinitamente perfeito, porque, puro ato sem limita-
ção alguma de potencialidade, é pura perfeição ; sendo a Exis
tência mesma subsistente, é tudo o que pode existir, i. é, todos. 
os modos de ser, todas as perfeições (cfr. Infra, IV via) . 

4. Imaterial e Incorpóreo, porque a matéria é potência,. 
é o substrato sujeito às mudanças; porque o corpo, composto· 
de partes, inclui potenclalldade. 

5. Espiritual, porque existe e age independentemente da. 
matéria. 

6. Inteligente, porque é espiritual e porque move as. 
inteligências. 

7. Presente em toda parte, porque move todos os seres,. 
e o agente deve estar onde age, tanto mais que, no movente · 
imóvel, a ação é a sua essência. 

8. único, porque ato puro e infinito, pois para serem. 
vários os atos puros e infinitos deveriam ter uma diferenciaçâo· 
entre si ; do contrário, nã.o se distinguindo em nada, não seriam 
vários, mas um só e o mesmo; mas qualquer diferenciação lmpll-· 
ca uma limitação (a cada um faltaria a perfeição pela qual o
outro se distinguiria dêle) , é pois a destruição do ato puro infi
nito; donde, o ato puro infinito é necessàriamente único. 

9. Transcendente, inconfundivel com o universo, porque,. 
Existência Subsistente fora das sucessões do tempo e das trans
formações da matéria, êle se distingue pela sua infinita e imu
tável perfeição. (398) 

Ora são precisamente êstes os atributos que todos reco
nhecem no ser a quem chamados Deus. 

Logo o Primeiro Movente Imóvel é o Ser que chamamos. 
Deus. E assim a primeira via, partindo das mudanças reais. 

(3118) Cfr. 0A!IRicou-LAORANGE, Dteu . . . , 6.• edlç., 1928, pp. 264-266 •. 
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observadas no universo, nos conduziu com necessidade absoluta 
à. existência real de Deus, única fonte e razão adequada destas 

mudanças. 

277 . NOTA. - Em gue consiste esta interyensão de Deus na 
atividade das criaturas ? Será expllcado no decurso dos vários tra
tados dogmáticos acêrca de Deus Criador, Autor e Providência da.. 
ordem natural e da ordem sobrenatural. Por agora, apenas uma.. 
breve indicação. 

a) Não se deve imaginar uma intervenção que venha supri
mir e substituir a atividade das criaturas : agem elas realmente, 
mas como agentes segundos que no seu agir dependem do agente 
primeiro, como dêle dependem no seu existir. 

b) Nesta atividade move-as Deus : como causa final, sendo· 
o bem infinito por cuja participaÇão e semelhança podem os bens 
finitos atrair e mover os agentes a agir; como causa eficiente, 
enquanto dá e conserva aos seres a existência e suas potências ope
rativas; como causa primeira, enquanto aplica estas potências às 
suas operações, conferindo-lhes a última atualização necessária para 
que possam passar do poder agir para o agir de fato, e infiuindo 
na produção mesma da entidade do ato. "Asslm, pois, é Deus causa 
de qualquer ação, enquanto dá o poder de agir, e enquanto o con
serva, e enquanto o apllca ao ato, e enquanto é por seu poder que 
qualquer outro poder age". (STo. ToMÁS, De Potentfa, q. 3, a. 7) . E. 
como nada é mais intimo nos seres do que a sua essência e exis
tência, Deus, que lhas dá e conserva e apllca a agir, age intima
mente a cada instante em todos e cada um dêles : in Ipso enim 
vivimus, movemur et sumus, diz S. PAuLo (Act. Apost., XVII, 28) . 

c) Esta moção de Deus na atividade das criaturas é sempre 
conforme com a natureza de cada ser, pois haveria uma contradi
ção se, no mesmo instante em que está conservando uma essência 
com os poderes de agir especificas que lhe deu, movesse Deus êstes 
poderes a agir de modo contrário à sua natureza. Portanto, a. 
moção de Deus na vontade livre não impede a liberdade, porque 
não violenta a vontade, mas pelo contrãrio lhe comunica precisa
mente a natureza de faculdade livre e a atualização necessária para. 
agir conforme esta natureza. (399) 

d) Por isso, é falso afirmar que depender desta moção divina 
é uma diminuição na dignidade humana, é a supressão da nossa. 
autonomia e da nossa personalidade, é tornar puramente passivo o
dinamismo vivo da nossa atividade, etc . . .  : pois, esta nossa digni
dade, esta autonomia, êste dinamismo da nossa vida - a expe
riência de cada dia nõ-lo diz - não são absolutos mas dependentes 
e sujeitos a multas condições, a começar pela própria existência 
que recebemos de outros. Antes, quanto mais Deus agir em nós 
atualizando e dirigindo nossas faculdades, quanto mais aceitarmos. 

(399) Cfr. sro. ToMAs, Sv.mma Theol., I, a q. 105 toda, principal
mente os arts . . 4 c 5; I, q. 83, a. 1, ad 3um. 
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nós esta moção, fazendo-a nossa, tanto mais ativos seremos e de 
uma atividade mais elevada e mais digna. 

OBJEÇOES. 

2 8. I OBJEÇAO. - Mas os viventes não se movem a si mes
mos ? Logo nem u o o que se move é moVido por ou ro. 

RESPOSTA. - "Pelo fato de alguém ser movente não se segue 
que seja êle o prtmetro movente, donde não fica excluido que seja 
movido por outro do qual receba precisamente o mover. Semelhan
temente quando alguém move a si mesmo, não fica excluido que 
seja movido por outro do qual recebe o mover-se a si mesmo." 
(STO. TOMÁS, De Malo, q. 3, a. 2, ad 4um) . 

Os viventes que não são a sua própria ação, agindo e moven
do-se, passam do não mover-se para o mover-se, adquirem uma 
realidade (a entidade do seu ato) que antes não tinham e para a 
qual estavam em potência passiva. 1!: esta passagem, esta aquisição, 
que lhes é lmposslvel sem um auxilio de fora (deveriam dar-se o 
que não tinham) , como lhes foi impossivel dar a vida a si mesmos : 
é ab alto que a receberam. 

Além disso, nunca é o vivente todo que, prtmárta e direta
mente, move o todo, mas uma parte que move outra, uma faculdade 
que move outra (dai, para os viventes corpóreos, a necessidade de 
de um organismo) ; e mesmo a parte que move, i. é, a parte onde 
se inicia o movimento vital, porque também ela ao mover muda, 
passando do não mover para o mover de fato, deve receber uma 
atuallzação de fora : pois, se nada lhe acontecesse, nenhuma razão 
haveria para sair do seu estado de repouso e mover outra parte 
comunicando-lhe uma nova atualidade. Há certamente mais per
feição no agir de fato do que simplesmente no poder agir, pois, 
pela sua atividade fica o vivente aperfeiçoado. Donde, a potência 
ativa ou faculdade, antes de agir, não contém ainda tudo o que 
haverá de perfeição positiva no seu ato. Por conseguinte, para 
poder produzir e receber esta perfeição do seu ato, necessita de 
um complemento Vindo de fora e de uma excitação externa. Rea
gindo, então, a esta excitação, ela comunica por melo do Influxo 
vital o seu movimento às outras partes a ela unidas (400) . Donde 
a atividade, mesmo Imanente, não enquanto é atividade, mas 
enquanto Implica uma mudança, um "tornar-se", uma passividade 
em relação ao ato que a faculdade operativa não tem ainda mas 
deve receber, não tem em si mesma a razão suficiente completa, 
mas requer um auxillo de outro : de um objeto que determine a 
faculdade (n.0 273, a) , e do primeiro movente que lhe dê a atuali
zação necessária para passar do não agir para o agir e o influxo 
enquanto age para poder produzir e receber a perfeição entitatlva 
do ato. 

(400) Cfr. 1\:lArnussi, In Tract. de Deo Uno et Trtno antmadversto
nes, Roma, Gregoriana, 1925, pp. 155-159. 
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Estas moções nos viventes não impedem que a atividade seja 
do vivente mesmo e que o têrmo do ato permaneça nêle e o aper
feiçoe, movendo-se verdadeiramente a si-mesmo; mas comunicam 
ao vivente aquelas atualidades <a determinação e o passar a agir) 
que ainda lhe faltavam. Estas atualidades faltam em todas as 
criaturas, e é por ISso que tõdas elas, no exerciclo da sua atividade, 
dependem da moção de um ser exterior e do Primeiro Movente 
Imóvel sempre em ato, porque é a sua atividade. (401) 

11 OBJEÇAO. - Não poderiam os seres do universo formar um 
Imenso movimento circular, no qual, por melo de suas Interações, 
produziriam todas as mudanças ? Assim, o átomo A, tendo a quali
dade x, comunica-a ao átomo B, do qual recebe a qualidade y que 
B tem, etc. Dêste modo se aperfeiçoariam mutuamente sem que 
ninguém tivesse que dar a outro o que não tem. E então não have
ria necessidade de um pr1Íne1ro movente distinto do universo. 

RESPOSTA. - 1) o movimento circular só é possivel quando 
fora da série existe um motor que seja fonte suficiente e imediata 
dêste movimento : assim, a água por evaporação sobe do mar, se 
condensa, torna a cair em chuva, volta para o mar, donde torna a 
evaporar, etc . . .  ; mas Isso não seria possivel sem o calor do sol, 
fora do circulo, que faz evaporar a água. Sem êste motor extrin
seco, cada movido no circulo deveria ser simultàneamente causa e 
efeito do seu movlmento, ser em ato e em potência em relação a 
êle, o que repugna : se, por ex., A move B, que move C, que move 

(401) Verifica-se esta subordinação também na vida da Inteligên
cia e da vontade (Cfr. S. ToMiis, I, q. 79, a. 4; 1-II, q. 9, a. 4) . Para ser 
absolutamente independente de qualquer influência extrlnseca, o ser pen
sante deve não sômente ser êle mesmo o seu próprio objeto conhecido, 
mas conhecer-se desde sempre e também neste conhecimento conhecer 
tudo o que pode conhecer. Do mesmo modo é Independente na sua 
vontade o ser que em tudo o que quer e faz é êle mesmo o próprio fim. 
Mas num tal ser, evidentemente, nio será possível nenhuma sucessA.o de 
pensamentos ou volições e por conseguinte nll.o poderá haver nenhuma 
mudança. Donde em todas as inteligências e vontades onde houver 
sucessii.o de at.os, mudanças e nqulslçôes, não pode haver plena Indepen
dência, mas requer-se necessà.riamente um auxüio de fora. (Cfr. KLEtrroEN, 
La Philosophie Scolastique, vol. IV, p. 280) . 

"On ne trouve à. auc1m degré de l'échelle des êtres vivants, une actlon 
spontanée qut ne solt po.s subordonnée à. une lnfluence externe. Le végé
ta.l n'agit qu'à Ia sulte de certalnes actions venant du dehors. La vic 
animale suppose l'excltatlou causée par le monde externe et suble par la 
pulasance cognltlve senslble. L'lntelllgence ne connalt que détermlnée 
concurremmcnt par l'lntellect actlf et par les sens; la volonté est solllcltée 
par le blen que lu! présente l'lnteWgence. Aprês cette excitatlon, l'être 
vlvant réaglt, acqulert une perfection qu'll ne possédait pas, et cette 
réactlon, distincte de l'action suble, cette augmentatlon d'acte ne s'expli
que adtlquatement que par la prémotlon de l'Acte pur." MBRCJER, apuã 
GI!;Q'O'JElu:, obra ctt ., p. 157. 
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D .  . . que move X, que move A, A seria juntamente causa e efeito 
do movimento de X e do seu próprio movimento, e além disso, 
dependendo do movimento recebido de X para mover B, A deveria 
mover antes de receber de X o movimento : o que é contraditório, 
porque deyeria ter o impulso antes de recebê-lo ou comunicá-lo 
antes de tê-lo. o mesmo aconteceria a cada um dos outros moven
tes da série. Aqullo de que depende uma coisa sob um ponto de 
vista, não pode, sob êste mesmo ponto de vista, ser dependente 
desta coisa. Assim, se o calor da terra depende do calor do sol, 
êste calor do sol não pode depender do calor da terra. 

2) De fato, as mudanças do universo são produzidas pelas 
atividades dos seres agindo uns sôbre os outros, mas é precisamente 
para exercerem estas atividades que todos e cada um precisam do 
influxo de um movente imóvel distinto do universo. Pois, já vimos, 
como nenhum dos seres do universo é a sua própria atividade, mas 
todos têm que mudar ao passar a agir, estão todos na mesma con
dição de não poder exercer a sua atlvldade sem receber uma atuação 
por parte de um ser que seja a sua própria atividade sempre em 
ato e que não mude ao agir; donde, todas as Interações dos seres 
do universo estão necessàrlamente dependentes do influxo de um 
Movente Imóvel. 

3) Mesmo supondo eternos os átomos com as suas atividades, 
ainda não ficava dispensado o Influxo de um movente imóvel, como 
vimos na explicação do argumento; assim como um ralo solar eterno 
não dispensa um sol emitindo êste ralo desde toda a eternidade. 
O ter um comêço é certamente um sinal de dependência, mas não 
é o único; o mudar, o ser movido, é também outro sinal certo. O 
ser atualmente movido exige um movente Imóvel atual, o ser movi
do desde a eternidade exige um movente Imóvel eterno; a duração 
de uma atividade não é a causa desta atividade. 

111 OBJEÇAO. - Um movente Imóvel é wna contradição, pois 
qualquer ação supõe um movimento, uma mudança. 

REsPOSTA. - Qualquer ação supõe um movimento, dtstingo : 

no ser movido que muda, concedo; no movente, subdtstíngo : se está 
sempre em ato porque é a sua ação, nego; se, por não ser a sua 
ação, deve passar do não agir para o agir, concedo. 

Não se deve confundir e ldentlflcar o conceito de "atividade" 
com o conceito de "mudança". Agir, mover, não é necessàriamente 
mudar. Como mudar é comunicar uma atualização, quem move já 
deve ter esta atualização. Mas para tê-la, não é necessário que a 
tenha recebido de tora : pode possui-la em virtude da própria essên
cia. A atividade Inclui mudança no ser que, não sendo a sua ação, 
passa do não agir para o agir, adquirindo assim o ato que antes 
não tinha. No ser, porém, cuja atividade tõsse a sua essência 
sempre em ato, o agir não Introduziria novidade ou entidade algu
ma. Assim é o movente imóvel : por sua essência é todas as per
feições e é a sua atividade sempre em ato; donde, ao mover não 
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adquire nada, não muda; a mudança está. toda no ser movido, 
que recebe a atuaUzação . (402) 

"li: próprio da causa (do movente) enquanto é causa, Isto é, 
enquanto ela é ativa, pôr o seu efeito fora de sl mesma <= fazer 
enlstit e efel,e) . Be a eau:saa segwzchts Slb tambéM éliB rilódifi
cadas agindo, nisso são passivas, recebem : é a sua atividade que 
dá., é a sua passividade que recebe. Que coisa recebem ? Um 
complemento de ato que lhes faltava e lhes vem de fora. Enquanto 
recebem são passivas, modificadas, alteradas. Esta receptividade 
as completa, mas por Isso mesmo prova que eram Incompletas como 
causas, que eram imperfeitamente causas. Donde, a causalidade, o 
ato de causar, longe de lmpl!car por sua natureza uma modificação 
na causa, a exclui, pois não é enquanto causa, mas enquanto efeito, 
que o agente é modificado". (403) 

IV OBJEÇAO. - Ninguém dá o que não tem. Ora o movente 
Imóvel não tem movimento. Logo não pode dar o movimento. 

RESPOSTA. - Concedo a Maior. Distingo a Menor : o movente 
Imóvel não tem movimento : i. é, não tem a perfeição que êle comu
nica e que sendo recebida em algum ser, fará. com que êste ser 
tenha mudado, tenha sido movido, nego; i. é, não tem a potencla
lldade do movimento, não tem que ser movido para ter esta per
feição, precisamente porque já. a possui por sua própria essência, 
atualldade e atlvldade lnflnlta que contém a atualldade e atividade 
de todos os modos de agir, concedo. - A  objeção supõe falsamente 
que dar um movimento seja ter uma mudança e comunicá-la a 
outro. Mover, por si, não impllca necessàrlamente uma mudança 
no movente, como vlmos na objeção precedente. 

V OBJEÇAO. - Mas lsso tudo não passa de conceitos abstra
tos, de um complexo de fórmulas e relações lógicas. Ninguém val a 
Deus pela via de um slloglsmo, da "razão pura", do "Idealismo 
grego". li: com a "razão prática", com o "realismo cristão", com 
"toda a alma", com a "vida vlvlda" que se sobe a Deus e não pelo 
"omne quod movetur, ab alfo movetur". 

(402) Em Deus, o mover as criaturas como o criA-las, nl.o Introduz 
nenhuma mudança, pois a moção, enquanto ato em Deus, é eterna. e é a 
essência mesma. divino.. Pelo fato de ser eterno o ato crla.dor, nll.o se segue 
que também o efeito, o mundo e suas atividades devam ser eternos; êles 
existlrll.o como c quando a vonta.de divina, Infinitamente eficaz, desde toda 
a eternidade livremente decretou. E quando o mundo começa a existir e 
a ser movido, a mudança. é toda. nêle e nlio em Deus, o qual nenhuma. rea
llda.de adquire com Isso : como um COl'po, que ao ser exposto ao sol, 
começa. a aquecer-se e mudar realmente, sem que o sol ao aquecê-lo mude 
intrlnseramente. Habituados sempre a. ver que o movimento é produzido 
por seres mutáveis, não compreendemos bem de que modo procede o 
Movente Imóvel. Mas esta dificuldade provém da tmperfeiçll.o com que a 
nossa Inteligência finita conhece a essência dlvina. tnflntta. 

(403) Matt. D'Hm.sr, ConJI.rences de Notre Dame, 1892, pp. 426-428, 
Cfr. MoNsAaat, Conjérences de 1874, 12.• Confer. 
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RESPOSTA. - Podemos retorquir o argumento : ninguém vai 
a Deus sem esta primeira via. Antes de mais nada, lembremos que 
os conceitos representam a realidade (n.o 68) , que o raclocinio é 
um processo legitimo para chegar à verdade (n.o 97) , que uma con
c1nsão é crJHçgmpntp demonstrada quando PãO M pode negar sem 
ter que negar também os primeiros princlpios, leis supremas que 
regem os seres e a inteligência (ns. 102-104) . Ora o nosso argu
mento não se baseia em puras abstrações lógicas, mas em um tato 
r e a l - as mudanças - que a nossa experiência encontra a cada 
passo e que a nossa razão analisa até chegar à sua causa real última 
e completa : um primeiro movente Imóvel. Donde, negar a exis
tência dêste movente Imóvel, seria admitir um fato real existente 
sem causa adequada nem razão suficiente : Isso seria negar os 
princípios de causalidade e de contradição. 

Mas é mesmo verdade que a prlmelra via está fora da nossa 
vida "vivida" ? O tornar-se, o movimento, está embebido em todos 
os instantes da nossa vida fugitiva e a lei do movimento (omne 
quoã movetur, ab alio movetur> impõe-se a nós enquanto existen
tes, vivos e ativos. Poderá o nosso pequeno eu, em fôrça de um 
egocentrismo passional, agir como se fôsse um absoluto, um inde
pendente; poderá proclamar-se "autônomo", divinizar-se comD 
"auto-criador", adorar a Razão, o Pensamento, a Vontade, a Exis
tência, o Capricho humano. Mas eis que a estas pseudo divindades 
vacilantes, se opõe inexorável a v t à a. Em nome da realidade, ela 
nos brada a nossa dependência : voam os dias, vem a dor, vem a 
morte ; que é dêste absoluto ? dêste auto-criador ?  dêste autônomo ? 
:1!: a vida, antes que a fllosofla, a vida real e vivida, a vida "existen
cial", que primeiro nos ensina a primeira via, proclamando a nossa 
Inteira dependência de um Absoluto, distinto de nós e dos seres 
que nos rodeiam. 

Impossivel reconhecer a existência de Deus, sem reconhecer 
esta nossa dependência d:S:le, expressa pelo omne quod movetur ab 
alio movetur. 

Donde, qualquer que seja o modo pessoal como se processa a 
elevação do homem a Deus, sempre nêle está incluido êste senti
mento de dependência. :1!: o que a Humanidade sempre sentiu e 
lhe fêz adorar o Ser Supremo e cantar 

La gloria dt Colut che tutto muove (DANTE, Par. I, 1) . 

Com que direito, então, colocam o nosso argumento em oposi
ção ao realismo da vida, só porque êle se apresenta sob uma forma 
mais severa, rigorosa e fllosófica ? Não é antes mais uma prova 
de que a metafislca perene não perde nunca o contacto com a reali
dade, mesmo a realidade vivida, Indicando como último porquê, 
pelo qual e para o qual existimos e vivemos, o Ser Subsistente : o 
Deus de S. PAULo, "in quo vtvtmus, movemur et sumus" (Act. XVII, 
28) , porque com seu vigor tenaz, na sua imobUldacle permanente, 
.Rerum Deus tenax vigor, tmmotus in te permanens (Breviário, 
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Hymnus ad Nonam> ,  é Principio e conservação de tudo o que existe, 
se move e vive ? (404) 

ARTIGO SEGUNDO 

A CAUSA EFICIENTE PRIMEIRA E INDEPENDENTE 

(2.8 VIa) 

TESE XVII. - Pela existência real das causas eficien
tes essencialmente subordinadas demonstra-se a existência de 
Deus, como Causa Primeira não subordinada e não causada. 

IPrenoções. 

279 .  1. Esta segunda vta, j á  desde os Santos Padres tida em 
grande aprêço, tem um andamento substancialmente idêntico à 
primeira. Ela parte, porém, não mais da mudança, da passividade 
observada nos seres, mas de outro fato não menos evidente, que é 
a dependência, a subordinação existente nas atividades dos seres do 
universo : constatamos cada dla a existência atual de seres cuja 
produção e conservação depende atualmente da atividade de uma 
série de causas entre st subordinadas. Leva�nos direta e Imedia
tamente a uma causa eficiente prlmelra, que no exerclclo da sua 
causalidade é absolutamente Independente de qualquer outra causa 
eficiente; mas desta Independência no agir é fácil deduzir a Inde
pendência no existir e todos os outros atributos próprios do ser 
que chamamos Deus. 

2. Várias causas são ordenadas, quando concorrem para a 
produção de um mesmo efeito; são subordinadas entre sl, quando 
há influxo de uma na outra. - Esta ordenação ou subordinação 
pode ser de dois modos : 

e s s e  n c f a l (per se> ,  quando uma série de agentes (de 
causas) , de espécie e gênero diversos, Influi no efeito comum, de 
tal modo porém, que o influxo da causa próxima ao efeito não 
se pode exercer sem o influxo atual da . causa precedente, nem o 
influxo desta sem o da causa superior, e assim por diante até à 
primeira da série. - Cada causa da série tem uma eficiência 
diversa (por isso devem as causas ser de espécies e gêneros diver
sos) , sendo portanto necessário o influxo stmultllneo e atual de 
toda a série (por Isso a subordinação é essencial e só a primeira 
causa é Independente) .  Assim, o fruto (o efP.lto) é produzido pela 
eficiência da planta, mas esta eficiência depende do Influxo da 
terra e êste, por sua vez, do Influxo do ar, da água, do sol . . .  ; 

(404) Cfr. OLOIATI, I Jondamentt della /ilosofta classtca, pp. 307-
310. 0AIUUGOV·LAGRANOE, ObTIZ ctt., p. 264. 
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a c i d e  n t a l  (per acidens) ,  quando uma série dé agentes da 
mesma espécie influi num efeito comum, não porém simultânea e 
atualmente, mas sucessivamente, enquanto cada um no passado foi 
produzido (causado) pelo precedente. Cada agente dependeu do 
precedente para existir; dêle, porém, não depende atualmente no 
Gglr '405) ; pGr illifil a i"laerdiRatie aa p•edYtie àfil eteltn é só ecl·· 
dental e os agentes da série são todos da mesma. espécie. Assim, 
nas gerações sucessivas dos viventes da mesma espécie. 

3. Como a apresenta. STO. ToMAs, a segunda vta considera 
tão sõmente as séries de causas essencialmente subordinadas. Vemos 
efeitos atualmente produzidos e conservados pelo influxo atual e 
simultâneo de uma série de causas essencialmente entre sl subor
dinadas. Pode uma tal série, em relação ao efeito produzido, ser 
absolutamente independente, de modo a ser a causa primeira e ade
quada ? Prlmetra : que no exerciclo da sua causalidade nada recebe 
atualmente de uma causa superior; adequada : que seja plenamente 
suficiente. Não procede o argumento da lmpossibllldade de algum 
regresso ao lnflnlto, nem da negação da eternidade do mundo; mas 
da necessidade de existir hfc et nunc, hoje, a causa suttctente dos 
efeitos reais hoje produzidos e da impossibllldade de subir ao lnfl
nlto nas causas atualmente subordinadas, das quais dependem hoje 
estes efeitos. 

Enunelado do Argumento. 

280 . "A segunda via procede da natureza da causa eficiente. 
Descobrimos, com efeito, que há nos seres sensfveis uma certa ordem 
das causas eficientes; nunca, porém, encontramos, nem é possivel, 
que alguém seja causa de sl mesmo . . . Ora, nas causas eficientes 
(ordenadas) ,  é lmpossfvel proceder ao infinito . . . Logo é necessá
rio admitir uma causa eficiente primeira, à qual todos dão o nome de 
Deus." (STO. TOMÁS, I, q. 2, a. 3.) - Isto é : 

Existem sértes de causas ejtctentes essencialmente subor
dtnadas, como o atesta a experUncta (I) . 

Ora, nas causas ettctentes essenctalmente subordinadas, 
nllo é posstvel proceder ao tnttntto, t. é, ndo pode extsttr uma 
tal sérte sem que haja no tntcto dela uma causa prtmetra ndo
subordtnada (11) . 

Logo extste uma causa ettctente prtmetra nao-subordtnada 
no seu causar. 

(406) "Acontece <= é acidental) a êste homem, enquanto se torna 
pai, que tenha sido gerado por outro; pois gera. enqua.nto é homem e nio 
enqua.nto é filho de outro homem." S. ToMAs, I, q. 46, a. 2, ad '1um. 

Se os agentes da série nio dependem um do outro nem no agir nem 
no existir, nll.o h6. prõprtamente subordlna.çAo mas apenas sucessll.o, como 
quando numa construçAo sAo ussdos vários martelos, porque um após 
outro se foram quebrando. 
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Mas esta causa prtmetra necessàriamente é tncausada e 
possui os atributos do ser a quem chamamos Deus (IIl) . 

Logo existe Deus como Primeira causa Eficiente nilo
subordinada e nlio-causada. 

EXPLICAÇAO. 

I. - Existem séries de causas eficientes essencialmente 

subordinadas, 

281 . Consta pela experiência de cada dia, que nos apresenta. 
seres senslveis cuj a existência e conservação dependem atual
mente do influxo stmulttl.neo de uma série de agentes diversos, 
de tal modo entre si subordinados que nenhum pode exercer a 
sua influência no efeito sem receber presentemente os influxos 
dos outros. Vemos, por ex., os viventes agirem e produzirem 
efeitos : outros viventes. Entretanto, constatamos que são êles 
mesmos efeitos dependentes atualmente, na sua existência, con
servaçã.o e atividade, de uma série de outras causas : uma ovelha, 
por ex., nã.o pode existir, permanecer com vida, gerar outra ove
lha, sem o influxo atual do ar, da pressão atmosférica, do calor 
solar, da atividade qulmica dos alimentos . . .  ; vemos também 
que, por sua vez, cada uma destas causas é o efeito resultante 
do influxo atual de inúmeras outras, algumas j á  conhecidas 
determinadamente, outras ainda não especificadas, mas de cuja 
eXistência ninguém duvida. E assim, as causas cósmicas todas 
se nos apresentam não como isoladas mas relacionadas, nã.o 
como autônomas mas subordinadas e dependentes no seu ser 
e na sua atividade, 1. é, formam séries de causas essencialmente 
subordinadas, exercendo todas atualmente o seu influxo para a 
produção e conservação dos efeitos constatados pela experiên
cia. Eis o FATO, real e evidente, de que procuramos a causa 
adequada atual. 

n. - Não é possfv-el o processo ao infinito nas causas 
esenctalmente subordinadas. 

282 . Não pode uma série de causas eficientes essencialmente 
subordinadas ser tnttntta, de modo que atualmente uma causa 
dependa de outra, esta de uma terceira, e assim até ao Infinito, 
pois nêste caso não se poderia dar o efeito: 

lJl da natureza mesma das causas intermediárias e essen
cialmente subordinadas não ser o principio suficiente da pro-
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duça.o do seu efeito, por não poder exercer a sua causalidade 
sem a intervenção atual da atividade de uma causa superior 
(n. 279, 2.o) . Por isso, sejam multas estas causas subordinadas 
ou poucas ou uma só, nunca ficará removida a necessidade da 
depeztdêncta ezzqaanto IIIU clmgatJnos a amor ca:usa Idto 1nats 
intermediária e subordinada, mas primeira e independente, que 
sej a por si-mesma a fonte da atividade e da qual possam as 
intermediárias receber a fOrça e a eficâcia para exercer a 
própria causalidade. Assim, numa engrenagem, com as peças 
tntermediârias (rodas, alavancas . . .  ) na.o se explica o efeito 
produzido enquanto na.o se chega ao dfnamo, fonte da fôrça e 
da eficácia de todas elas. (406) 

Mas, se a série das causas subordinadas fOsse infinita, é 
evidente que não haveria esta causa primeira, mas sOmente 
causas intermediárias e subordinadas. E como, tira,ndo a causa, 
fica suprimido o efeito, e as causas subordinadas não podem agir 
sem o influxo da causa primeira não-subordinada (como nem 
as rodas e alavancas sem o dfnamo ) ,  faltando a causa primeira, 
nAo haveria causa para dar inicio à atividade; donde não 
haveria mais nenhuma atividade, nem por conseguinte efeito 
algum produzido: o que é contrário aos fatos constatados pela 
experiência. 

Logo é imposslvel proceder ao infinito nas causas eficien
tes essencialmente subordinadas. O principio de razão suficiente 
exige necessê.riamente a existência de uma causa prtmetra 
nilo-subordinada, que seja por sua própria natureza fonte de 
atividade, infeto (nto no passado, mas presentemente) das séries 
das causas subordinadas e causa adequada da atividade de todas 
elas e dos efeitos produzidos e constatados pela experiência. 

(406) Os esforços reunidos de um grupo de homens podem o que 
cada homem aàzlnho nAo poderia.. Mas neste caso, cada. um contribui para. 
a. fOrça total com uma parcela que êle possui por ri e independentemente 
dos outros; nem há propriamente subordinação, mas simples coordenaçii.O 
c soma; por IMo o aumento do grupo pelo aumento das parcelas aumenta. 
a. eflcácla do grupo até tomá-la suficiente para. um dado efeito. Quando 
se trata, pelo contrário, de causas subordinadas esenclalmente enquanto 
causas, onde a eflclêncla. de uma deriva. do Influxo atual das outras, 114d4 
pode cada causa sõzlnha., nem adianta. aumentar o nllmero das causas 
Intermediárias. A série toda das causas subordinadas, por grande que 
seja, sempre permanece tll.o lnsuf!clentc quanto cada. uma delas, nem pode 
exercer sua causalidade sem o Influxo atual de uma. causa primeira nll.o 
dependente em que termine o processo de subordlnaçll.o. Ofr. BILLOT, De 
Deo Uno et Trino, 7."' edlç., pp. 57-68. 
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IJII. - Mas esta causa primeira necessàdamente é incau
sada e possui os atributos ·do ser a quem chamamos Deus. 

283 . Até aqui, a conclusA.o direta do argumento foi que cada 
sérte de causas sw.J.leràlaaàas deve Beeessàritl:lften'e 'er:nHnar 
numa causa primeira absolutamente independente no seu agir 
e causar. Mas esta causa primeira é diferente para cada série 
ou é a mesma e única para todas? coincide ela com o ser a 
quem chamados Deus? Para ter disso evidência expllcita basta 
analisar a natureza da causa primeira. 

a) A causa primeira é necessàriamente i n  c a u s a d a: 
não pode ser causada por outra: já não seria mais a 

primeira; nem poderia ser absolutamente independente no agir 
e causar, se não fOsse também independente no existir (número 
276, 1,0) ;  

não pode ser a causa de si-mesma, porque isso inclui con
tradição : deveria juntamente existir e não existir ; existir para 
poder causar, pois ninguém age se ainda não existe ; não existir 
para poder ser produzida, pois o que já existe não pode mais 
ser produzido. Numa palavra, deveria existir antes de existir, 
esset prtus seipso (S. ToMAs, ibid.) 

b) A causa prtmetra deve necessàriamente ser também: 
1. Puro Ato, porque qualquer potencialidade inclui muta

bilidade e composição e portanto dependência; 
2. Eterna por si mesma: senão, seria dependente no seu 

existir e portanto também no seu agir e causar. Deve, pois, 
ser a sua própria existência : Ipsum Esse Subsistens; 

3. Infinitamente perje1ta, Imaterial, Inteligente e única, 
como o Primeiro movente imóvel e pelos mesmos motivos 
(n. 276) ; 

4. Presente em toda parte, pois deve dar a todos os seres 
a eficiência no causar ; 

5. Criadora, 1. é, causa de toda a entidade e da existên
cia do seu efeito, senão no seu causar seria dependente de um 
ser preexistente, a quem poderia sOmente modificar conforme 
a potencialidade dêle, e por conseguinte não seria mais a causa 
adequada e suficiente da existência, conservação e causalidade 
das causas subordinadas. 

c) 1!: evidente que êstes atributos 
nao podem competir a algum dos seres particulares do 

universo, pois cada um dêles é corpóreo, finito e dependente 
no agir e no existir; nem ao conjunto todo dos agentes naturais, 
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pois também êste conjunto é finito e inclui potencialidade em 
todas as suas partes, nA.o podendo, portanto, nenhuma. delas 
ser apontada como o inicio absolutamente independente donde 
possa surgir uma primeira causalidade; e repugna que o ser 
primeiro e extstent.e por sl mesma seja l:UR ser e&!RJ'8Sfie: t;eEie 
composto exige uma causa; por isso a causa primeira nilo
causada é necessàriamente um ser distinto do universo ; (407) 

mas cotnctdem com os atributos do Ser que chamamos 
Deus : é evidente. 

Logo a existência das séries de causas essencialmente 
subordinadas, constatadas pela experiência, leva necessàrla
mente a razA.o até à existência de Deus, Causa Eftctente Prt
metra, nt%o subordinada e tncausada. 

284 . OBBERVAÇOES. - 1. A causa primeira é requerida para 
explicar, não a origem do mundo no passado, mas a atividade que 
presentemente exercem as causas subordinadas do universo na pro
dução dos seus efeitos. Portanto, o tempo não entra em nada neste 
modo de argumentar. Mesmo que agissem desde toda a eternidade, 
não deixariam por Isso estas causas de serem subordinadas e, por 
conseguinte, incapazes por si mesmas de causar sem o influxo da 
causa primeira não subordinada. (408) 

2. O argumento não está baseado, como pensa DESCARTEs, no 
fato de "não compreendermos como possam Infinitas causas suce
der-se desde a eternidade de modo que não haja necessidade de 

(407) Cfr. MATril"SSI, obra c!t., pp. 169-160. 

(408) "Dleu est alnsl attelnt non pas en remontant le cours des 
tempa jusqu'au premler jour du monde; mais en lnterrogeant chacune des 
causes qui lntervlcnnent ensemble dans la productlon d'un effet donné, à 
partir de la cause prochalne, JWIClU'à la source premlêre de toute causallté." 
CSERTILLIINGES, obra clt., p. 'lO) . E depois de mostrar que o vivente, por ex., 
tanto na sua existência atual ·em cada um dos seus Instantes como na 
sua origem e no seu nascimento, depende atualmente de Inumeráveis 
Influências do untverso e da causa primeira, continua o mesmo Autor : 
"Pour montrer Dleu, nous ne racontona paa l'hlstoire du passé, nous 
constatons le présent; nous ne l'appelons paa comme un acteur destlné 
i\ ouvrlr la scêne du monde, nous le requérons comme l'anneau suprême 
auquel, aujourd'hul même, le monde est auspendu; comrne l'f!:tre premier, 
l'actlvlté premlêre d'oi'l dérlve, à toute heure, tout être et toute actlvlté. 
Et. par conséquent, sl l'on l'lent me dire : "Le monde a toujours exlsté", 
J'en conclural slmplement : Dleu éternel a toujours donné l'être au monde. 
Si l'on me dlt : "L'actlvlté des êtres se déroule dans l'lnflnl du temps", 
j'en conclurnl : Dicu étemel comrnunlque dês toujours l'énergle dont 11 
est la source. Qu'cst-ce que cela me falt, l'étemlté du monde ? . . . Ma 
démonstratlon subsiste donc toute entlêre. . . Ce n'est paa dans le vide 
des temps qui ont précédé le monde que nous cherchons Dleu : c'est dans 
le jour présent, tout pleln de sa rlchesae et des manlfeatatlons de sa 
vle." Ctbfd., pp. 'll-'l2) . 
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uma primeira", mas na evidência com a qual compreendemos que 
umas causas essencialmente subordinadas e atualmente causando 
não podem nem causar nem existir sem o influxo atual de uma 
causa primeira não subordinada. 

3. Para estabelecer a existência d 
argumen par r da consideração de causas acidental

mente subordinadas apresentadas cada dia pela experiência, como, 
por ex., as séries das gerações sucessivas dos viventes : cada vivente 
é evidentemente causado por outro. Mas, para ter eficácia, deve 
esta argwnentação recorrer, em última análise, a causas essencial
mente subordinadas em que é impossivel o processo ao infinito e 
à necessidade de uma causa de outra ordem, fora da série dos viven
tes gerados. Porque, embora nesta subordinação acidental não 
apareça claramente a imposslbllidade de ser infinita a série das 
causas sucessivas {ARISTÓTELES, S. ToMÁs e outros duvidaram) ;  
contudo, mesmo suposta infinita, uma tal série, composta somente de 
causas causadas {por ex., de homens gerados por outros desde sem
pre) , não pode conter em si-mesma a razão suficiente do efeito 
(= a existência dos homens atuais) , mas exige necessàriamente 
tora dela uma causa de outra natureza que possua a perfeição dos 
viventes {por ex., a perfeição humana) de um modo melhor 
<= incluida numa perfeição de ordem superior) . - Mas esta nova 
causa, se na sua existência e atividade depende essencialmente do 
influxo de outra, não pode ainda ser a razão suficiente da existência 
dos efeitos, os viventes atuais. E como não é possivel o processo 
ao infinito nas causas essencialmente subordinadas, forçoso é chegar 
a urna Causa Primeira não subordinada e não causada. 

4 .  As objeções que se costumam opor ao argumento das cau
sas subordinadas são análogas às que vimos na primeira via e se 

responde de modo semelhante. 

5. A causa eficiente, em relação ao seu efeito, pode ser : 
a) untvoca, se a perfeição está na causa do mesmo modo 

que no efeito : assim, a humanidade está do mesmo modo no pai e 
no fllho; - ou análoga, se a perfeição está na causa de um modo 
diferente e melhor que no efeito : assim, a luz está diferentemente 

na fonte luminosa e no objeto iluminado; 
b) causa jtendt, 1. é, causa do fazer-se, do produzir-se o 

efeito, não diretamente da sua existência e permanência; cessando 
o influxo da causa cessa o tterl, a produção do efeito, não porém a 
sua existência se já fôr feito : assim, o escultor em relação à 
estátua, o pai em relação ao fllho; - ou causa essendi, i. é, causa 
do existir do efeito e da sua permanência no existir. Neste caso, 
cessando o influxo da causa, o efeito cessa de existir ou totalmente, 
caindo no nada, se na sua entidade e existência substancial depen
dia da causa, que é então causa essendt stmplictter; ou sõmente 
numa sua qualidade, se sõrnente nesta qualidade dependia da causa, 
que é então causa essendi secundum quid (= segundo um aspecto 
sõmente) : assim, um objeto, corpo, casa, homem . . .  , deixa de ser 
llurninado ao cessar o influxo da fonte luminosa, mas não deixa 
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de ser corpo, casa, homem . . .  , porque nisso não dependia da fonte 
luminosa. 

Como sõmente a Causa Primeira incausada existe em virtude 
da própria essência <= sua essência é existir, é Existência subsisten
te) e como cada ser age conforme a sua essência. segue-se que o efeito 
próprio e exclusivo da Existência subsistente é fazer extsttr, assim 
como o efeito próprio da luz é Uumlnar. Donde, a Causa Primeira 
lncausada é a causa untversalísstma e suprema de tudo o que existe 
fora dela : nada pode começar nem continuar a existir sem o seu 
influxo. Deus é pois a Causa essendt stmpltctter. - Pelo contrário, 
as causas que encontramos neste universo, no exercicio da sua cau
salldade pressupõem sempre um ser preexistente, ao qual, por 
conseguinte, não dão a existência, mas sõmente uma modificação, 
comunicando-lhe uma qualidade substancial ou acidental que elas 
têm : fazem com que êle seja tal ou tal, não fazem com que êle seja 
ou extsta. Não são polB a causa total, nem a causa essendt stmplt
citer do seu efeito, nem na sua produção nem na sua conservação. 

Como o modo de existir de quem é por sua própria natureza 
a existência e a perfeição incausada é essencialmente diverso do 
modo de existir de quem sõmente por participação possui existência 
e perfeição causadas, nada pode haver de univocamente comum 
entre a Causa Primeira e os seus efeitos. Deus é pois Causa Pri
meira Análoga. Dai a distinção fundamental entre Deus e as cria
turas e por conseguinte, a refutação de· qualquer panteísmo. 

ARTIGO TERCEIRO 

O SER NECESSARIO 

(3.a VIa) 

TESE XVIII. - Pela existência real dos seres contin

gentes demonstra-se a existência real de Deus, como Ser por 

si mesmo absolutamente Necessário e Causa da existência de 

todos os seres. 

:Prenoções. 

285 . 1. Também esta terceira via segue um processo semelhante 
às duas primeiras. Mas, em vez de considerar os seres na sua 
passividade enquanto sujeitos a continuas mudanças, ou na sua 
atividade enquanto de tal modo subordinados que nenhum pode 
produzir nada sem o influxo atual de muitos outros, penetrando 
mais intimamente na essência dos seres do universo, vamos agora 
buscar o ponto de partida na entidade mesma dêstes seres : reco
nhecida como contingente, 1. é, dependente de outro ser para exlstlr 
(ens a b a l t o) ,  ela nos leva inelutàvelmente a Deus, Ser Necessário 
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existente por si mesmo (ens a s e) ,  por uma simples aplicação direta 
do principio de causalidade na sua fórmula universal : Todo contin
gente existente tem uma causa, ou Todo ser que existe não por st 
mesmo recebeu a existência ele outro ser que existe por si mesmo. 

2. C o n t l n g e n t e, na sua acepção moderna e mats geral, 
é qualquer ser que de fato existe mas podia não existir, por não 
ter em si mesmo, na sua essência, a razão suficiente e a exigência 
da sua existência = na sua essência não envolve a razão da sua 
existência e por isso é indiferente e indeterminado quanto a existir 
ou não existir : acontece (contingtt) que existe, mas podia ter acon
tecido que não existisse. - N e c e s s á  r t o, pelo contrário, é o ser 
que existe de tal modo, que em nenhuma hipótese pode não existir, 
porque traz em si mesmo a razão suficiente e a exigência absoluta 
da sua existência = existe, e necessàriamente, por si mesmo, 1. é, 
em virtude da sua essência, porque, contendo a sua existência na 
própria essência, lhe repugna e seria contraditório o não existir, 
como repugna à circunferência não ser redonda (n.0 239) . 

3. Muitas vêzes, em STo. ToMAs e nos Escolásticos, a noção 
do ser contingente recebe uma significação mais restrita e é tomada 
como sinônima do ser c o r r u p t í v e l, que consta de partes desa
gregé.vels por conter na sua essência uma matéria com potência 
para receber sucessivamente diferentes formas substanciais. Por 
Isso, o ser corruptível, além de envolver na sua essência a Indife
rença e Indeterminação quanto ao existir de fato ou não existir, 
mesmo se de fato existe, não exige existir para sempre, mas tem 
uma potencialidade natural para deixar de existir : assim são todos 
os corpos. A êstes seres corruptiveis, ponto de partida da sua s.a 
via, chama STO. ToMAs possibtlia esse et non esse. 

Em oposição ao ser corruptível, é chamado N e c e s s á r t o 
todo ser que, não tendo na sua essência potencialidade natural 
para deixar de existir, uma vez que existe de fato, exige por sua 
natureza existir para sempre : é pois sinônimo de incorruptfvel. 
Mas êste necessé.rio possui a existência de fato 

ou recebida de outro (a b a l i  o, non per se> , quando a 
sua essência não contém a razão suficiente da sua existência, i. é, 
quando a s:ua essência não é a sua existência : assim, a natureza 
angélica e a alma humana naturalmente imortais, a matéria-prima 
(no sentido escolástico) que nenhuma fôrça criada pode destruir, 
e para os antigos os corpos celestes (os astros) erradamente tidos 
como incorruptíveis. A êstes necessários ab alto chama STo. ToMAs 
necessarta habentta causam suae necessitatts. Éles, têm, pois, uma 
necessidade somente relativa e dependente; ainda são contingen
tes na acepção mais geral = ainda são Indiferentes e Indetermi
nados na sua essência quanto ao existir de fato ou não existir; 

ou por si mesmo (a s e, per se) , quando a sua essência 
contém a razão suficiente da sua existência e da sua necessidade, 
I. é, quando a sua essência é a sua existência. Éste necessé.rio em 
nenhuma acepção é contingente, mas tem necessidade absoluta e 
existe por si mesmo Independentemente de qualquer ser. É o ser 
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necessário que definimos na 2.6 prenoção. STo. ToMAs o chama per se 
absolute necessarium. É Deus, ao qual precisamente conduz a ter
ceira via.. 

286 En"nc1ado 4o l.lwa�&�Me, 
a) Encontramos entre os seres alguns que podem existir e 

podem não existir, pois vemos que são gerados e que se corrompem. 
Ora é impossivel que todos os seres sejam desta natureza <= sejam 
corruptivels) , pois o que pode não existir, deixa de fato algum dia 
de existir. Donde, se todos os seres podem não existir, houve um 
momento em que nada existiu. Mas se Isto é verdade, como é 
lmpossivel que do puro nada algo venha a existir, também agora 
nada existiria : o que é evidentemente falso. Logo nem todos os 
seres são corruptivels, mas deve forçosamente existir um ser neces
sãrio <= incorruptivel) . Ora êste ser necessãrto ou tem num outro 
ser a causa da sua necessidade, ou não. Não é possivel proceder 
ao infinito nos necessários causados. Logo forçoso é admitir um 
ser que seja necessãrio por si mesmo e não causado por outro, e 
que seja a causa da necessidade de todos os outros : é a êste ser 
que todos chamam Deus. (Cfr. STO. ToMAs, Summa Theol., I, q. 2, 
a. 3) . 

b) Vemos no mundo alguns seres que podem existir e podem 
não existir, a saber, os que podem ser gerados e que se podem cor
romper. Ora tudo o que pode existir e pode não existir tem uma 
causa : pois, sendo de si indiferente quanto a existir ou não existir, 
não lhe pode ser apropriada a existência <= não pode ser determi
nado a existir) senão por influxo de alguma causa. Mas nas causas 
(subordinadas) não se pode proceder ao infinito. Logo forçoso é 
admitir um ser que existe necessàriamente. Ora êste ser neces
sarto . . .  (Como acima) . (Cfr. STO. TOMÁS, Summa Contra Gent., 1. 

I, c. 15 : Ampltus> .  - Isto é : 

Os seres emtentes que a experMncta nos apresenta stlo 
contingentes (1). Ora é imposstvel que tudo o que existe seja 
contingente (11) . Logo forçoso é admitir a extsténcta real de um 
ser que tenha em si mesmo a necessidade de existir ( ens a s e 
necessarium) . 

Mas éste ser absolutamente e por si mesmo necessário 
a )  deve ter tais propriedades, 
b) que ntlo podem competir a nenhum dos seres do 

universo, 
c) mas sõmente ao Ser que chamamos Deus (111) . 
Logo existe Deus como Ser a s e  necessário, existente em 

jórça da sua natureza, distinto do universo e causa da existén
cia e duraçtlo ele todos os outros seres. 
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EXPLICAÇAO. 

I. - A  existência real de seres contingentes é um FATO 

que diagnosticamos e deduzimos do que a experiência. de cada 
ata: nos apresentã. (409) 

287 . Olhemos para os seres que nos rodeiam. Vemos os 
viventes nascer, evoluir e transformar-se durante algum tempo, 
para depois acabarem na corrupção da morte. Vemos os corpos 
anorgânicos, os próprios átomos, comporem-se, mudarem e desa
gregarem-se pelas slnteses e análises qulmicas. Assim é de 
cada um dos seres individuais subsistentes neste universo : êste 
homem, êste animal, esta planta, êste anorgânlco é corruptlvel ; 
de nenhum dêles se pode dizer que existe necessàriamente, que 
repugna a sua não-existência. 

Mas ser contingente, como vimos, é precisamente poder 
existir ou não existir, é indiferença para o estado de atualidade 
ou de possibllldade, é nâo ter em si mesmo a razão suficiente 
da própria existência, e portanto é dependência no ser e no 
agir. Donde, começar, acabar, mudar são sinais evidentes de 
contingência: 

o que começa, antes não existia; o que acaba, depois não 
existe mais : os dois casos supõem poss1b111dade de não exlstlr 
e por conseguinte excluem a necessidade de existir; 

o que começa depende de outro para existir, porque nada 
pode ser causa de si mesmo : não pode, pois, ter em si mesmo 
a razão suficiente da sua existência; 

o que muda perde ou adquire algo; o que perde algo, não 
o possuia necessàrlamente; o que adquire algo, antes não o pos
suia, nem agora o possui em virtude da própria essência mas como 
recebido de outro, pois ninguém dá, nem a si próprio, o que não 
tem; donde não é necessàriamente nem em virtude da própria 
essência, mas contlngentemente e por influxo de outro ser, que 
aquêle que muda era o que foi ou será o que vlrá a ser. 

(40ll) A contingência não é um dado de Imediata constataçAo, mas 
a explicação racional de fatos conhecidos por experiência imediata <Cfr. 
VANNI-ROVIGHI, obra ctt., n, p. 146) . Condensa Sro. ToxAs êstes fatos nas 
expressões generatto e corruptto, que manifestam claramente a tnàtJerença 
com respeite ao e:ctstir ou nO.O existir, em que consiste propriamente a 
contfngéncta. Entende-se aqui por geraçO.o, não apenas a produção dos 
viventes, mas qualquer comêço por composlçio substancial : por ex., a 
gera.çllo do sal por comblnaçllo qulmlca de sódio com cloro; e por corrup
çfl.o, qualquer decomposlçll.o pela qual deixa de existir um ser Individual : 
a morte para os viventes, a decomposição qulm!ca para os não viventes. 
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Logo os seres que nos rodeiam e que vemos começar, 
mudar, acabar, na.o sa.o seres necessários, mas contingentes. 

E nós homens, a parte mais perfeita dêste universo? 
Entre cada um em sl mesmo, e a sua consciência lhe bradará a 
eua eonttugencta. Ma persuasn:o de ter comeÇado, na fuga irre
parãvel dos anos que lhe va.o gastando as energias, na inquie
taç!o das suas necessidades, no dinamismo da inteligência e 
da vontade, nossas faculdades espirituais "que tendem Inces.,. 
santemente para um bem que na.o possuem, para um comple
mento de ser que encherá uma capacidade vazia, uma exigência 
de perfeição ulterior";  em tudo isso perceberá que nAo é um 
ser necessário existente por si mesmo e auto-suficiente, mas 
um ser que podia não existir, um ser deficiente e dependente 
de outro na existência, na duraça.o e no aperfeiçoamento. O Eu 
é a prova mais convincente da contingência ( 410) . 

11. - Ora é lmpossfvel que tudo o que existe seja 

contingente. 

288 . O ser contingente, i·ndiferente e Indeterminado quanto 
a existir ou não existir, nAo tem em sl mesmo a razão suficiente 
da sua existência (Dejiniç(lo do contingente) .  Tudo o que existe 
tem a sua razâo suficiente ou em sl mesmo ou num outro 
(Princ. de raz(lo sujiciente, n. 239) . Logo o contingente tem a 
sua razão suficiente num outro, que é a sua causa (Prínc. de 
causaliàade, lbid.) .  - Admitir um contingente existente inca u
sado, é admitir um ser que, quanto à sua existência, seria de si 
Indiferente e Indeterminado e juntamente determinado, não 
teria e juntamente teria em si mesmo a razão suficiente : o que 
é contraditório (n. 240 ) .  - Logo a existência do ser contingente 
Implica forçosamente a �xistêncla de outro ser, a sua causa. 

Mas esta causa ou existe necessàriamente por si mesma 
em virtude da própria essência, ou recebeu de outro a sua exis
tência. Se tem uma existência causada por outro, longe de 

(410) Cfr. DESOOQS, obra clt., I, pp. 248-249. Com multa riqueza de 
análises descrevem os Existencialistas esta. contingência da existência 
humana. Se dela fizeram um comêÇo absoluto e "Irracional" em vez de 
subir até a. um Ser necessário, é por causa. dos seus preconceitos a.nti
intelectualistas que nio reconhecem o valor absoluto e objetivo do prin
cipio de contradiçl.o. (Ofr. a. GIANNINI, Puó essere utUiuatcz Z'cznallse 
"esl8tenzf4le" nell'esporre la term via dt S. Tommaso ?, em Actcz 111 Con
gressus Thomistict Interna«onalis - set. 1960, Marietti, pp. 207-211. 
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explicar a existência do contingente, ela também é um contin
gente que requer outra causa. Uma série composta untcamente 
de seres ab alio, de causas causadas entre si subordinadas, seja 
ela temporária ou eterna. finita ou Infinita (mesmo que Jsso 
fOsse possível) ,  nâo contém em si mesma a razll.o suficiente da 
sua existência, como já vimos nas vias precedentes. E sem um 
ser por si mesmo determinado a existir, nada pode vir a ter 
existência, porque da pura indeterminac;ll.o nada pode provir de 
determinado: donde, nada existiria. Portanto, nAo pode existir 
uma série de contingentes sem que exista fora dela um primeiro 
ser ntlo causado, que contenha na sua própria essência a abso
luta necessidade da sua existência, l. é, que seja por essência 
a sua existência (= ens p e r  s e  et a s e  necessartum) e possa 
dêste modo ser a fonte primeira da existência da série toda dos 
seres ab alto. 

Logo um nexo absoluto de dependência relaciona o ser 
contingente com o ser necessário: afirmar a existência de um 
contingente, é afirmar impllcitamente a existência do ser per 
se necessário, como afirmar o condicionado é afirmar a condi
ção. E se é real a existência do contingente, real também deve 
forçosamente ser a existência do ser necessário. 

Por conseguinte, é impossivel que tudo o que existe seja 
contingente. Donde, o tato incontestável da existência reaz dos 
seres contingentes neste universo nos demonstra com absoluta 
evidência a existência também reaZ do ser absolutamente e por 
si mesmo necessário. 

A esta conclusAo chegam todos, mesmo os ateus. Mas 
êstes pretendem que o ser por si mesmo necessário é o próprio 
universo, a matéria com suas leis e energias. Continuemos, pois, 
a argumentação e, pela análise das propriedades do ser por si 
necessário, evidenciemos que estas propriedades não podem de 
modo algum competir ao universo sensível, mas sOmente ao Ser 
que chamamos Deus. ( 411) 

(411) N a  realidade, a noção d o  Ser por s i  mesmo necessê.rlo, que 
existe a l!e e é a causa universal de tudo o que existe fora dêle, a cuja 
existência já nos conduziu o argumento, idenUfica-se formalmente, embora 
ainda dt> modo implfcito, com o conceito que temos de Deus. Donde, o 
argumento já. demonstrou que Deus existe. Nii.o serA, porém, lnútU evi
denciar expllcJtamente esta Identidade e desfazer as objeç6es dos mate
rialistas. 
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111. - Mas êste Ser a:bsolu-tamente necessário por si 
mesmo 

a) deve ter os seguintes atributos : 

289 . 1. ser imutável : o ser absolutamente necessé.rio por 
si mesmo, sendo per se, a se, tem na sua própria essência, tnde
fjendentemente de qualquer outro ser, a razão suficiente e a 
necessidade de ser tudo o que êle é; por isso, nada pode adqui
rir, pois a qualidade adquirida proviria ab alto e portanto 
haveria dependência ab alto ; - sendo necessário por sua essên
cia, é com necessidade intrínseca que êle deve ser tudo o que êle 
� :  por isso, nêle nada pode ser contingente, nem começar ou 
deixar de ser; nada, portanto, pode êle adquirir ou perder, pois 
uma qualidade adquirida ou perdida seria sempre uma quali
dade contingente, nA.o exigida necessàriamente pela essência P 
implicando sempre uma dependência ab alto; donde o ser per 
se necessário nA.o é susceptlvel de nenhuma mudança, de 
nenhuma evoluçA.o, mas é necessàrtamente t u  d o o que êle é 
e c o m o  êle é; numa palavra, o ser por si mesmo necessé.rlo, 
tudo o que êle é, o é por suá ess�ncta e não por outro: donde, 
nada pode adquirir ; tudo o que êle é, o é necessàrtamente e não 
pode deixar de sê-lo : donde, nada pode perder ; é pois necessà
riamente imutãvel ; 

2. ser eterno : senão, teria começado e portanto seria 
contingente; 

3. ser tncreado : senão, seria ab alio e não por si neces
sário e existente em virtude da sua própria natureza; 

4. ser a Exist�ncia subsistente : se a existência do ser 
por si necessário não fOsse a sua essência, não teria nela a sua 
razão suficiente, mas seria uma existência recebida ab alio, 
acrescentada à essência, com a qual formaria um composto e 
da qual seria separável ;  donde, o ser seria contingente e causa
do e não per se necessário; 

5. ser puro ato : pois qualquer potencialidade inclui muta
büidade e composição e por conseguinte dependência ab alio ; 

6. ser infinitamente perfeito : porque, sendo a Existência 
subsistente, não limitada nem por um ser extrlnseco (pois é 
increada) nem por potencialidade alguma em que seja recebida 
(pois é subsistente por si mesma) ,  deve ter toda a perfeição do 
ser, 1. é, todos os modos de existir : qualquer perfeição é um 
modo de ser, um modo de existir; quem é a existência subsis-
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tente sem limite, possui todos os modos de existir, todas as per
feições posstvets ; 

7. ser simples e indivistvel : porque o composto exige 
umg 081118 I pertaRte del'ende czb allo, exlge pütehCiãiiC1idé é 
portanto, mutab1lidade e contingência ; porque o divtslvel inclui 
potencialldade e mutabllldade; 

8. ser incorpóreo e imaterial: porque o co.rpo e a maté-
ria são divistveis, compostos, mutáveis, finitos . . .  ; 

9. s�r espiritual : porque subsistente imaterial ; 
10. ser inteztgente : porque espiritual ; 
11 .  ser único : porque infinito; 
12. ser creador : porque é a razâo suficiente e a causa 

de tudo o que nA.o é êle, i. é, de todos os seres contingentes, os 
quais não existem senão por êle. 

b)  :tstes atributos não convêm a nenhum dos seres dêste 

universo, nem ao conjunto dêles ( 412) : 

nilo a cada ser que vemos : cada um é mutável, finito, 
composto . . .  , e portanto é contingente ; 

nllo 4. coletividade d�stes seres : um conjunto é da mesma 
ordem que as suas partes, pois adicionando partes contingentes 
na.o se obtém um todo necessário, como adicionando bolas 
pretas não se obtém um conjunto branco; uma série composta 
(micamente de seres contingentes, como vimos, nâo possui em 
si mesma a razão suficiente da sua existência; 

nllo à lei que os rege : a lei não é um ser subsistente em 
si mesmo, mas uma simples relação que exprime os vários 
modos constantes de agir dos seres do universo; sua existência 
depende, pois, da existência dêstes seres, é contingente como 
êles ; o calor dllata realmente o metal, se realmente houver 
calor e metal aplicado ao calor; a energia se conserva real
mente, se realmente houver energia e as outras condições 
exigidas; tirada a existência real dos seres, a lei só pode existir 
na ordem ideal, numa inteligência, como verdade objetiva mas 
hipotética; 

nem ao "tornar-se", à. "évolutton créatrice", porque, como 
Jé. vimos na primeira via, o " tornar-se ", por ser uniA.o sucessiva 
de elementos diversos, nA.o se pode expllcar por si mesmo sem 

(412) Cfr .. 0ARRIQOU•LAORANOE, obra Clt., pp, 270-2. 
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negar o principio de identidade, mas depende necessàriamente 
ab alio ; a expressão " évolution créatrice" inclui contradição : 
para evoluir é preciso ainda não ter uma determinada quali-
clade, para criá-la é preciso tê-la; 

' 

nem à matérta ou principio substanctal comum a todos 
os seres contingentes corruptlveis, porque é potência sujeita às 
mudanças e não a causa delas ; é precisamente o "subjectum" 
que muda, que passa de um estado a outro, que tem sucessiva
mente modos diversos de existir, que os adquire não os dando 
a si mesma (ninguém dá, nem a si mesmo, o que nA.o tem) ,  
mas recebendo-os de outro; donde, é dependente ab auo, mutá
vel, finita e portanto contingente; é tmposslvel, por conseguinte, 
que ela seja o ser p e r  se absolutamente necessárto. Enquanto 
não fica destruida e aniquilada mas só mudada, ela é um neces
sário relattvo e htpotéttco, um necessário ab alto. A duração da 
sua existência não lhe muda a natureza: mesmo que fôsse 
eterna, permaneceria ens ab aUo a exigir eternamente o Ens a 
se necessartum do qual receba a extstêncta; 

c) mas são atribuivels somente ao Ser que ehamamos 
Deus : é evidente. 

Logo existe Deus, como Ser por si (a se) absolutamente 
necessário, distinto do universo e causa dêle. 

Não é a um Deus distante e indiferente na sua géllda 
transcendência, que nos conduz a terceira via. Sob a sua apa
rência severa de raciocínio frio e impessoal, ela, quando medi
tada, vem também despertar em nossa vontade os ardores dos 
atos e dos sentimentos mais elevados da vida religiosa, firma
dos numa convicção inabalável da Inteligência. O Deus a que 
chegamos nos aparece como o Ser, o único que plenamente É, 
sem limitação ou dependência alguma. Ego sum qu1. sum, Aquêle 
que li: :  assim se definiu a Moisés o próprio Deus. Só 1i:le, por
tanto, pode ser a Fonte de qualquer outra existência. li: pois o 
Crtador, de quem tudo essencialmente depende na existência, 
duração e atividade. l!l precisamente nesta dependêncta total do 
Ser Supremo, Criador, Supremo Senhor e Providência que não 
abandona suas criaturas, que está a razão primeira e a raiz 
mais profunda dos atos religiosos de adoração, submissão, gra
tldA.o e amor. 

290 . OBBERVAÇOES. - 1 . - No argumento, partindo das gere.
ções e corrupções apresentadas pela experiência, como de um sinal 
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evidente de contingência no seu sentido mais essencial de tndtfe
rença quanto a existir ou não existir, reconhecemos como contin
gentes os seres reais dêste universo e deduzimos o ser por si mesmo 
necessário, única razão suficiente da existência do ser contingente. 

para se adaptar ê espec'al alsal,laagia lltula fte &e\1 tempe �a 
noções de contingente e de necessário (cfr. a prenoção 3.8) e para 
tomar como nas outras vias, um ponto de partida de imediata expe
riência, inicia STo. ToMÁS a sua argumentação com a constatação 
do fato da existência dos seres corruptlveis; dêste fato deduz pri
meiro a necessidade de um ser incorruptlvel; da existência do 
incorruptlvel passa depois para a existência do ser por si mesmo e 
absolutamente necessário, Deus. (413) 

2. - Contra o valor desta argumentação de STo. ToMÁS foi 
por alguns levantada uma dúvida, por não lhes parecer evidente o 
principio sôbre o qual se baseia a argumentação toda, a saber : 
O que é corrupttvel, algum dta se corrompe d e  f a t o e não extste 
mafs. Poder corromper-se, dizem, não é o mesmo que corromper-se 
de fato. Porque, pois, aquilo que por st é corruptlvel, não poderia, 
por um motivo acidental, de fato não se corromper ? (414) 

Não parece fundada esta dúvida. Não a ignorou STO. ToMÁS 
e já respondeu no seu Comentário In I de coelo et de mundo, lect. 
26-29, notando com ARISTÓTELES : "!!: lmposslvel que o corruptlvel 
não se corrompa algum dla, porque se nunca se corrompe, pode não 
se corromper, e assim será lncorruptivel." E na verdade, o ser 

(413) Querem alguns autores ver uma diferença substancial entre 
esta fórmula da terceira via apresentada na Summa Theol., onde SANTO 
TOMÁS argumenta do contingente tomado no sentido restrito de corrupti
vel, e a fórmula que se lê na Summa Contra Gent., onde argumentaria 
do contingente tomado no seu sentido geral e essencial de indiferente em 
�elaçio ê. existência. (Cfr. 0IBQUri:RE, obra ctt., I, pp. 177-178 e p. 184) . 

Segundo outros porém, as duas fórmulas sAo fundamentalmente Idên
ticas. Em ambas entende STo. ToMÁS demonstrar que nem tudo o que 
existe pode ser corruptivel, senAo agora nada exlstlrla. A diferença con
siste apenas no motivo Indicado em cada fórmula. Na Summa Contra 
Gent. : o que é corrupUvel, sendo indiferente quanto a existir ou nlo 
existir, parA. existir de fato requer uma causa, que em última ané.llse nlo 
deve ser corruptlvel (1. é, Indiferente . . .  ) ,  senl.o faltaria ainda a razlo 
suficiente da determlnaçlo na existência de fmto; donde se nl.o houvesae um 
ser lncorruptlvel nada teria podido vir a e.xlstlr, e assim ainda agora nada 
existiria. NR Summa Theol. : para. que agora algo exista, sempre deve ter 
exl8tldo algo, porque do puro nada, nada provém; mas o que é corruptlvel, 
algum dla deixa de fato de existir; donde, se desde sempre tudo o que existia 
era corruptlvel, tudo teria jé. acabado e assim agora nada mala existiria. -
Numa palavra : se tudo fõsse corruptlvel, agora nada existiria, ou por

que tudo teria jé. acabado por falta de causa matertal <Summa Theol.> ,  
ou porque nada teria podido vlr a existir por falta ,de causa etlclente 
(Summa C. Gent.) . (Cfr. DEGL'INNOCENTI O. P., De sensu Tertiae Vfae, 

em Acta III Congr. Thom. Intern., pp. 253-257 e 282-284.) . 

(414) Aulm. por ex., OENY S. J., na .Revue de Phflosophie, 1924, 
p. 681 e segs.; DEScoQS, obra clt., I, p. 261. 
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por sua natureza corruptivel, não somente pode ser corrompido pela 
ação de um ser exterior, mas traz em seu seio os germens de cor
rupção que devem algum dia produzir o seu fruto, l. é a corrupção 
de tato. Assim como, quem por sua essência é mortal, se deixado 
a si mesmo não morresse nunca, equivaleria de fato a um imor 

, r sua e nela é corrupt vel e que por 
esta mesma essência pudesse não se corromper nunca, equivaleria 
a um lncorruptivel. Por isso, o motivo de não se dar a corrupção 
de tato não pode provir da natureza mesma do corruptivel, mas de 
uma causa exterior que lhe mude e corrija esta natureza Impedindo 
a sua corrupção. Esta causa, porém, se é também ela corruptivel, 
poderá apenas retardar a corrupção por algum tempo, não para 
sempre, pois ela mesma se corromperá. Num mundo, portanto, 
onde absolutamente tudo tõsse corruptivel, nada haveria que 
pudesse para sempre impedir a definitiva corrupção universal. E se 
o nosso universo perdura, conservando-se as espécies apesar da 
perda dos lndlviduos, produzida pelas ações e reações dos corpos 
em continua luta entre si, é porque a corrupçilo de um é a geração 
de outro. Isto, porém, pode acontecer sômente se na corrupção 
dos lndividuos nem tudo perece e acaba, mas algo permanece e 
passa, não corrompido mas mudado, de um Individuo para outro. 
:late elemento, no universo flslco, é a matéria-prima dos Escolás
ticos, que na terminologia de STo. ToMAs, pertence aos incorruptí
veis ab alfo de que trata depois o argumento . Donde, legitima
mente deduz STo. ToMAs : Se tudo o que existe fôsse corruptivel, 
tudo já teria acabado e agora nada mais exlsth·la. (415) 

3. - As séries de que falamos no nosso argumento são séries 
de contingentes (corruptivels ou necessários ab alfo> acidental
mente subordinados entre si por gerações sucessivas, ou séries de 
contingentes essencialmente subordinados e necessãrlos atualmente 
para dar ''hic et nunc" a razão suficiente da existência dos corrup
tivels atuais ? Por quanto parece considera STo. ToMAs o segundo 
caso, mas o argumento conserva o seu valor em ambas as hipó
teses. No 1.0 caso, não parece repugnar que possa ser Infinita e 
eterna a série dos contingentes, mas, como já vimos, deve forçosa
mente existir tora dela um ser não contingente; no 2.o caso, não 
pode a série dos contingentes ser infinita, mas requer-se necessà
rlamente uma primeira causa não contingente e não subordinada, 
da qual recebam os contingentes a sua existência <n.0 282) . Nos 
dofs casos, portanto, a razão suficiente acha-se, não nos contin
gentes subordinados, mas sõmente num ser por si mesmo necessá
rio tora ou primeiro da série. 

4. - O nosso argumento não é construido pura e simples
mente na ordem ideal dos conceitos de contingência e necessidade, 
mas tem o seu ponto de partida num tato Incontestável, a exts-

(416) Cfr. DEGL'INNOCENTI, loc. .cit.; BOYER, obra: ctt., li, p, 319 ; 
SBRTILLANOBB, A f'TCIJ'OB des preuves ele Dieu : La trotsMme "Vote" th.omtste, 
Revue de Phllosophle, 1926, pp. 24-37. 
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téncta real dos seres contingentes, reconhecidos como tals pelas 
gerações e corrupções a que os vemos sujeitos. Ao procurar a 

razão sutlciente e condição de intellglblUdade dêste fato, vê-se cons
trangida a nossa razão a subir até a um Ser por sl mesmo neces
a,rlo, cuja extstencta é cettamente reaz, pois os seus eteltõs, os 
seres contingentes, são reais. (416) E é somente depois de demons
trada assim a existência real dêste ser necessirlo, que, analisan
do-lhe os atributos e constatando que êles coincidem com os de 
Deus, Ser perfeltisslmo, estabelece o argumento a Identidade entre 
o Ser necessário e Deus e afirma a existência real de Deus. li: por 
não ter atendido a isso que KANT, por melo das regras lógicas da 
conversão das proposições, pretendeu reduzir a terceira vla ao 
argumento ontológico de STo. ANSELMO e negar-lhe a ef1các1a. (417) 

5. - Tanto se existissem desde a eternidade, como tendo tido 
um comêço, os seres contingentes precisam sempre do ser neces
sirlo para existirem, pois a essência da contingência consiste na 
dependéncfa e não numa menor ou maior duração. Sabemos pela 
fé que, de fato, o mundo começou. Juntamente com êle começou 
então o tempo. Não se deve pois Imaginar um tem:po anterior e 
vazio de acontecimentos, no qual um belo dla, teria sido inserido 
o mundo. Nem o fato do mundo ter tido um comêço introduz em 
Deus mudança ou relação alguma real, pois em Deus, o ato criador, 
sendo a própria essência divina, é eterno e sempre em ato (n.o 278, 
111 Objeção) ". Donde, são falsas as antt-teses da 1.a e da 4.a anti
nomia de KANT : nascem do imaginar que o ser necessirlo não pode 
existir nem agir senão sob as condições do espaço e do tempo. (418) 

(416) A necessidade absoluta de um ser necessArio é reconhecida 
pelo próprio KANT : "Uma coisa há absolutamente notável, e é que supon
do que algo existe, não nos podemos recusar a esta conseqüência de que 
algo existe necessàrlamente". (Crttfque rle la raison pure, I. 2, c. 3, s .. 6, 
trad. TRF.ME�AYQuES, p. 605, apud DEBOOQS, I, p. 266> .  MB.II, por causa do 
��eu sistema subjetivista, reconhece KANT nesta Inferência natural apenas 
uma lei da nossa razão em busca da unidade em nossos conceitos, e não 
a existência real de um ser nccessá.rlo. 

(41'D Cfr. GARRioou-LAaRANOE, Dteu, p. 274-276; BoYER, D, p. 320. 
o argumento de STo. ANSELMO, pelo contrário, não parte de um fato mas 
da análise de conceitos, e só faz ver que a noção de "perfeito" <o Ser 
Má.'tlmo) Inclui o predicado "necessário". Encerrado, porém, na ordem 
puramente Ideal doa conceitos, a sua única conclusão legitima é : o ser 
perfeito exlst� necesaàriamente por Bi mesmo, se existe. Cfr. a critica 
dêate nrgumento feita supra, ns. 223-226. 

Da noção de circunferência, pela análise, deduzimos todB.II 8.11 suas 
propriedades e dizemos : se existir alguma circunferência, terá neceasll.rla
mente estas propriedades. Até aqui, tudo é ainda de ordem Ideal. Mas, 
encontrando, de fato, uma circunferência existente, por ex., a roda de um 
carro, entramos na ordem da realidade e Imediatamente desta roda real 
afirmamos como reais tod.B.II estas propriedades. AaBim, da existência real 
do contingente, deduzimos a realidade da sua condição necessária, a exis
tência real do ser necessérlo. Cfr. LEONEL FRANCA, O Problema cte Deus, 
pp. 216-217. 

(418) Cfr. DBSOOQS, I, pp. 256-258. 
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ARTIGO QUARTO 

O SER SUPREMO INFINITAMENTE PERFEITlJ 

(4.a Via) 

TESE XIX. - Pela existência real de perfeições sim· 
pies diversamente limitadas demonstra-se a existência de 
Deus, como Ser Supremo infinitamente perfeito. 

Prenoções. 

291 . Nesta quarta via, o ponto de partida, sinal certo da con
tingência dos seres do universo, é constituido não mais pela mu
dança, pela atividade ou pela geração e corrupção, mas pela dtversa 
ltmitação com que certas perfeições existem nos vários seres. Da 
existência real destas perfeições assim limitadas infere-se a exis
tência de um ser perfeitfssimo. :S:ste argumento enunciado já de 
algum modo por PLATÃO (419) e STO. AGOSTINHO (De Civttate Dei, 
1. 8, c. 8) , está relacionado com a doutrina do ato e da potência, 
que é fundamental no sistema aristotéllco-tomlsta (420) . - Lem
bremos antes algumas noções necessárias. 

1. - Uma coisa é perfeita (per-facta, acabada) quando nada 
lhe falta do que convém à sua natureza, I. é, quando está total
mente atualizada, em ato; é ainda imperfeita, quando está ainda 
em pot4ncia de adquirir ulterior atualização; donde, a t o, de si, 
dlz perteft;/lo; p o t § n c t a  diz imperjeiçllo, capacidade de perfeição. 

2. - Entre as várias perfeições existentes 
a> umas não são susceptiveis de aumento ou diminuição, 

n /1. o a d m t t e  m g r a u  s maiores ou menores. Assim são as per
feições genéricas e especfr!cas que constituem os seres : o ouro 
não é mata corpo do que a pedra; o homem não é mais animal do 
que o leão, em ambos a animalidade tem o mesmo grau de perfei-

(419) No fim elo Banquete (211 C) , PLATÃO exorta a alma a amar 
a beleza, elPvando-se ela beleza elas cOres, elas formas, elo corpo, para a 
beleza ela alma e das belas aç6es, para a beleza das ciências. • . até desejar 
contemplar a beleza. em si mesma "Isenta de acréscimo e de diminuição", 
bela. em tudo, sob todos os aspectos, sempre e em toda parte, "beleza que 
n4o reside num ser diferente dela mesma . . . , mas que existe eternamente 
e absolutamente por st-mesma e em si-mesma; da qual participam todas as 
outras b e l e z a s, &em que o nascimento destas ou a sua destruição lhe 
traga a menor diminuição ou o menor acréscimo, nem a modifique em 
qualquer coisa que seja." (Apud GARRiaou-LAORANOB, Dfeu, p. 283) . 

(420) l!:ste argument.o, talvez o mais profundo de todos, é eflcacfs
slmo, e na sua. forma vulgar é de evidência. espontânea; por isso os homens 
sempre admitiram um Ser Supremo e perfeito, do qual provinham as 
perfeições dêste mundo. Mas para compreender Intimamente a sua expo
sição filosófica, 6 mJster um certo traquejo meta.ffslco. 
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ção : o do conhecimento sensfvel; Pedro não é mais homem do que 
Paulo, em ambos a humanidade tem o mesmo grau de perfeição : 
o do conhecimento racional; 

b) outras admitem aum 
s : ass m certas qualtdades acidentais, como a ciência, a 

virtude, o calor . . .  , que podem ser possufdas de um modo unívoco, 
mas em graus diversos por vários lndlviduos ou pelo mesmo suces
sivamente; 2) assim também certos caracteres substanciais que são 
possufdos de modos análogos, com maior ou menor perfeição, por 
seres de gêneros diversos, como por ex. :  a perfeição de cognosctttvo 
no animal, no homem, no anjo; a perfeição de vivente na planta, 
no animal, no homem, no anjo (a imanência da ação vital é cada 
vez maior) ; 3) assim ainda os caracteres gerais, transcendentais, 
l. é, que dominam todos os gêneros e as espécies, e se acham em 
todos os seres, mas analógicamente e a títulos e graus diversos, 
como as perfeições de ser, de unidade, de verdade, de bondade . . .  

3. - Uma perfeição pode ser 
a) 8 t m p l e s (pura) , quando na sua razão formal 

<= essência, definição) diz sõmente perfeição, sem envolver neces
sàrlamente alguma imperfeição nem alguma lncomposslbllldade com 
qualquer outra perfeição, de modo que em qualquer hipótese é sem� 
pre melhor possuir esta perfeição do que não a possuir < 421) . -
Destas perfeições simples 

algumas por sua natureza excluem positiva e necessària
mente qualquer Imperfeição no seu modo de existir, 1. é, só podem 
existir de um modo perfeito e tnttntto: assim, a eternidade, Imensi
dade, infinidade, lmutabllldade, asseldade (ser a se> . . . ; tais per
feições não admitem graus diversos, mas só se podem encontrar 
no ser Infinito, Deus; 

outras podem existir tanto de um modo perfeito e tnftntto, 
quanto de um modo imperfeito e ttntto, e por conseguinte admitem 
graus diversos e analógicos nos vários seres: assim, as perfeições 
de ser, de verdade, de bondade, de unidade, de vida, de lntelectua
lldade, de sabedoria, de justiça . . .  ; 

b) m t 8 t a, quando na sua razão formal dlz uma perfeição 
que envolve necessàriamente alguma Imperfeição e alguma incom
possib1lldade com outra perfeição, donde não pode existir de um 
modo tnftntto: assim, as perfeições de racionalidade, corporeldade, 
senstbutdade, quantidade, cõr, materlalldade. . .  A raclonalldade, 
por ex., para chegar à verdade precisa do raclocfnlo, o que é uma 
Imperfeição : melhor seria atingir a verdade sempre lmedlatamente 
e por intuição; a racionalidade supõe conceitos abstraldos dos dados 
dos sentidos, logo supõe uma alma unida à matéria corruptfvel: 
melhor seria ser puro espirlto. 

A quarta via toma seu ponto de partida na existência real 
de perfeições simples realizadas tmpertetta e limitadamente, segun
do graus diversos e analógicos nos vários seres. 

(421) STo. ANsELMo, Monologlum, c. 14 : "semper mellor est ipsa 
quam non lpsa." 
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:Enuncia-do do Argumento. 

292 . "A quarta vla procede dos graus que se encontram nas 
coisas. - Encontram-se, com efeito, nos seres, em proporção maior 
ou menor, a bondade. a verdade, a agel'ella e ett,ras perfeleões 
enquanto se aproximam diversamente de um máximo . . . Há, por
tanto, algo que é sumamente verdadeiro, e ótimo e nobllfssimo e, 
por conseguinte, sumamente ser : pois, as coisas màxlmamente ver
dadeiras são màximamente seres, como diz o Filósofo CII Metaphys., 
lect. 2) . Mas, o que é màximamente tal em algum gênero, é causa 
de tudo o que pertence a êste gênero . . . Logo existe um ser que 
é causa do ser e da bondade e de qualquer perfeição em todas as 
coisas. E êste ser chama-se Deus." caro. ToMAs, Summa Theol., 
I, q. 2, a. 3) (422) . - Isto é :  

Exütem nos seres do munao perfe!ç6es stmples dtversa
mente ztmitadas. (I) 

Ora uma perfett;ao stmples limitada é necessàriamente 
uma perfetç4o participada e causada, que um ser possui como 
recebida de outro. (li) 

Logo extste �ste outro, esta causa que a produztu. 
Mas esta causa, em última anáztse, nllo deve também ela 

possuir esta perfetç4o de um modo limitado (serta causada, par
ticipada, recebida de outro), mas deve ser por sua ess�ncta esta 
mesma perfetçllo subsistente realizada plenamente sem nenhu
ma restriçllo ou limite. (III) 

Logo cada perfeiçllo stmples, para ser reaztzada de um 
modo ztmitado ou possutda diversamente por vártos seres, extge 
a exisMncta desta mesma Perfetç4o por st subsütente e tnftnt.ta. 

Mas perfeições simples subsistentes de um modo ilimitado 
tmpltcam-se umas as outras num úntco Ser infinitamente 
perfeito. (IV) 

Logo existe um Ser inftnttamente perfeito, que possut e 
é todas estas perfeições ilimitadamente, nllo como um agregado 
infinito de pertetç6es, mas numa ess�ncta infinitamente per
feita na sua absoluta simpztctdade e unidade. 

Ora �ste Ser tnftnttamente pertetto é certamente dtsttnto 
dos seres d�ste untverso, todos ttnttos, imperfeitos e causados, 
e corresponde evidentemente ao ser que chamamos Deus. 

Logo existe Deus, como Ser Supremo, Infinitamente 
Perfetto. 

C422) Cfr. em GIBQVIiu:, I, pp. 195-207, as virias Interpretações e 
us virias formas dRClns a esta quarta via. 
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EXPLICAÇAO. 

293 . I - O F a t o  r e a l  sObre o qual se baseia o argu
mento e eytdent.e· ag perfeiçOi& àe BeP, de tCid&de, de Uiildade. 
de bondade, de Inteligência, de vida sa.o perfeições simples que 
no seu conceito não implicam necessàriamente nenhuma imper
feição; ora vemos que estas perfeições se encontram nos seres 
limitadamente segundo vários graus analógicos : 

São bons, cada um a seu modo, o fruto refrescante, a pedra 
resistente, o cavalo robusto ou veloz, o relógio exato, o aluno dlll
gente, o professor sábio e ordenado; bom é o homem virtuoso, 
melhor é o santo; bom é o útil, melhor é o honesto; bom é o melo, 
melhor é o flm, etc . . .  , e cada uma destas bondades é limitada; -
têm unidade, mas em graus diversos, o espirlto, o corpo, a máquina, 
o individuo, a familla, a sociedade; em nenhum porém, a unidade 
é perfeita, nem no espírito no qual são realidades diferentes sua 
essência, sua existência, seus atos; - têm verdade, em graus diver
sos, o principio de contradição, o mais universal em toda a ordem 
do ser, e as verdades menos universais; um principio por si evi
dente é mais verdadeiro que uma conclusão derivada dêle; uma 
conclusão necessária e eterna (por ex., a natureza humana é racio
nal) é mais verdadeira que um fato contingente, temporário, que 
pode deixar de ser (por exemplo, Pedro existe) ; nenhuma destas 
verdades, porém, contém tudo o que é e pode ser verdade; - cada 
um de nós é mais ou menos bom, verdadeiro, nobre, conforme a 
sua vida corresponde mais ou menos ao que deve ser; - a vida, 
que consiste na imanência e independência da operação, é possuida 
em graus diferentes pelo vegetal, pelo animal, pelo homem, pelo 
anjo : em todos, porém, é limitada, imperfeita, pois nenhum é a 
sua operação e para agir todos dependem, de algum modo, de um 
influxo externo; - o conhecimento existe segundo graus mais ou 
menos imperfeitos no animal, no homem, no anjo; - a perfeição 
de ser, de entidade, existe em todos os seres, mas segundo graus 
maiores ou menores, conforme realizam um número maior ou menor 
de modos de ser : qualquer perfeição é uma entidade, uma atuali
zação; donde, quem tem mais e maiores perfeições, tem mais e 
maior entidade, é mais em ato, é mais, é mais ser; assim, numa 
escala ascendente, o mineral, o vegetal, o animal, o homem; 
nenhum, porém, dos seres do universo, como nem o conjunto dêles, 
possui todos os modos possiveis de ser, todas as perfeições em 
grau Ulmitado. (423) 

Eis o fato real, cuja explicação e razA.o suficiente a quarta 
via se propõe indicar. 

(423) Cfr. 0ARRIGOU-LAORI\NGE, obra cit., pp. 280-281. 
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11. - Ora. uma perfeição simpl-es limitada é .necessària· 
mente uma perfeição causada e participada, que um ser possui 
como rooebida de outro. 

?.!14 Uma nerfeicão simples é inf!nJt.a, U!mltada na sua ordem, 
quando exclui toda negação de perfeição desta ordem, quando pos
sui toda a perfeição significada pela sua natureza : por ex., uma 
justiça é infinita quando exclui toda negação de justiça = quando 
possui tudo o que é justiça; uma vida é infinita, se exclui toda 
negação e restrição de imanência no seu ato vital = quando possui 
Imanência total sem dependência alguma; um ser é infinito quando 
exclui todo não-ser, quando possui todos os modos de ser. - Pelo 
contré.rio, uma perfeição simples é finita, limitada na sua ordem, 
quando inclui uma negaçllo de ulterior perfeição nesta mesma 
ordem : por ex., uma justiça limitada é uma parte, uma partici
pação de justiça, à qual falta ulterior justiça; um ser limitado é 
uma entidade, um modo de ser, ao qual faltam outras entidades, 
outros modos de ser; uma vida limitada é uma vida a cuja ope
ração falta alguma imanência ou independência. . Lembradas estas 
noções, vamos à prova. 

Existir sem ser causado, é .existir em virtude de si mesmo, 
independentemente de qualquer outro ser. Quem, portanto, 
existe sem ser causado, deve ter na sua própria 'essência a razão 
suficiente de tudo o que é e do modo como é. Por isso, uma per
feição simples, existente sem ser causada, deve ser esta per
feição mesma enquanto subsiste por si mesma e contém na sua 
razão formal ou essencial a razão suficiente de tudo o que é e 
do modo como é. 

Ora na essência ou razão formal (= conceito, compreen
são, conteúdo) de uma perfeição simples não se encontra a 
l'azão suficiente de uma limitação, e muito menos desta ou 
daquela determinada limitação: pois, como vimos (n. 290, 3 )  r 

a perfeiçoo simples, no seu conceito formal, não implica nenhu
ma imperfeição, não contém nenhuma falta ou negação desta 
mesma perfeição. Assim, na essência da justiça, da. bondade, 
da beleza, da ciência . . .  , enquanto tats, não está contida nenhu
ma falta e negação de justiça, de bondade . . .  : senão, deveria
mos admitir que por sua própria essência a justiça é juntamente 
injustiça, a bondade é maldade, a beleza é fealdade, a ciência 
é tgnori\ncta : o que é contraditório. Por conseguinte, à j ustiça, 
ê. bondade . . .  enquanto tais, nada do que é j ustiça, bondade . . .  
pode faltar. 

Logo uma perfeição simples, não causada. mas subsistente 
em virtude da sua essência, é necessàrtamente tnttntta na sua 
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ordem, 1. é, possui toda a perfeição da sua ordem : a Bondade 
subsistente inclui forçosamente tudo o que é bondade . . .  Por 
isso é que, quando queremos, com hipérbole, exaltar a suma 
prudência, bondade ou sabedoria de alguém, dizemos que êle 
é a prudência personificada. a bondade em pessoa, a sabedoria 
mesma subsistente. 

Segue-se, portanto, que uma perfeição simples limitada 
não pode ser esta perfeição mesma subsistente por si mesma 
em virtude da própria essência; e quem possui ztmttaãamente 
uma perfeição simples, nllo «! esta perfeição subsistente por si 
mesma. 

Mas, quem existe não por si mesmo, forçosamente existe 
por outro que é a sua causa; quem possui uma perfeição como 
não subsistente por si mesma, a possui como produzida nêle 
por outro; quem não é por essência uma perfeição subsistente 
por si mesma, só pode possuir esta perfeição como recebida de 
outro em participaça.o. 

Donde, para uma perfeição simples, a razllo e a condiçllo 
necessária da sua Zimitaçlto consiste em nâo subsistir por si e 
em si mesma, mas em ser causada e recebida num ser, numa 
potência, que dela participaré. segundo a própria capacidade e 
não mais : Pedro é sé.bio só limitadamente, porque nâo é a 
Sabedoria mesma subsistente, mas dela tem apenas wna parti
cipaçâo proporcionada à sua capacidade, i. é, à sua pot�ncia de 
saber, que passa progressivamente ao ato. 

Além disso, como a perfeiça.o simples por sua própria 
essência não é limitada, quem diz impertetçllo e ztmttaçt!o diz 
compostçt!o da perfeiça.o com algo de diverso que a. limita. Ora, 
elementos por sua natureza diversos não exigem por sua natu
reza estarem unidos : seria a negação do principio de identidade. 
Logo a união da perfeição com o que a limita exige uma razâo 
de ser extrinseca, 1. é, exige uma causa. 

Ficou, pois, evidente que uma perfeição simples limitada 
é necessàriamente uma perfeição participada, recebida num ser 
como causada por outro. 

A mesma conclusão chegariamos, considerando não mais a 
limitação com que uma perfeição simples existe num ser, mas o 
fato de se achar esta perfeição em vários seres diferentes. Cfr. 
STo. Tol4As, Summa Contra Gent., llb. II,. c. 15; De Potentia, q. 3, 
a. 5; e a exposição de GARRIGOU-LAGRANGE, Dieu, pp. 285-287) , 

Logo, sendo real, como vimos, a existência de perfeições 
simples limitadas, real também deve ser a existência da causa. 
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295 . III. - Mas esta causa pode também ela possuir a. per
feição simples de modo limitado? Evidentemente que nA.o, pois 
a possuiria como causada por outro e participada ;  donde, não 
teria ainda em st a raza.o suficiente desta perfeição. Nem 
pdigpta, comg ylmns DAS série.& de c:au.aaa iUbordtnadas, multi
plicar os participantes : todos êles nA.o passam de intermediá
rios igualmente tnsuttctentes. Logo, para encontrar a razão 
suficiente da existência de uma perfeiçA.o simples limitada, for.., 
çoso é subir até a uma causa, que por própria essência seja esta 
perfeição mesma subsistente e portanto sem llmitaçA.o alguma. 
Em última análise, nada tem existência e é ser senão pelo Ser 
que é Existência subsistente, nada tem verdade senA.o pela 
Verdade subsistente, nada é bom senA.o pela Bondade subsis
tente, nada tem perfeiçA.o senA.o pela Perfeição subsistente, 
nada está em ato senão pelo Puro Ato. Donde, seres Umitados, 
verdades, bondades, atualidades, perfeições simples Umttadas, 
para existirem realmente exigem necessàriamente a existência 
real do Ser infinito, da Verdade, da Bondade, da PerfeiçA.o 
infinita. (424) 

Exprime STo. ToMAs esta verdade com os seguintes principios, 
cuja evidência se tornou manifesta pela análise feita até agora : 
"O mats e o menos se dizem de vártos seres, enquanto se aproximam 
cltversamente de um ser que é màxtmamente tal" e "O que é màxt
mamente tal em algum género é causa de todos os seres que per
tencem a 8ste g8nero" (425) . Isto é, as perfeições limitadas depen
dem e participam da perfeição 111mitada por si mesma subsistente: 
como de sua causa exemplar, enquanto dela se aproximam com 
uma menor ou maior imitação verdadeira, embora analógica; e 
como de sua causa ettctente, enquanto dela recebem a sua exis
tência. (426) 

(424) Mas, não é iBso 1·econstrutr o mundo utópico de PI.ATlo, com 
o seu reo.Usmo exagerado que já refutamos ? (Cfr. n.0 68 e a nota 67). 

De modo algum. Errou PLATlo pondo como existentes as Idéias unt
versa1s separadas, concedo; foi provado que errou pondo as perfeições 
transcendentais <e simples) existentes puras no seu sumo grau, subdtsttngo: 
enquanto as pOs talvez como várias realidades diBtlntas entre al, concedo; 
se as colocou (como identificadas) na unidade da divindade (como logo 
vamos fazer) , nego. Cfr. BoYER, obra cit., n, pp. 328-329. 

(426) Cfr. BTo. ToMAs, Summa Theol., I, q. 2, a. 3; Summa Contra 
Gent., Ub. 11, c. 15, 1.0 e 2.0• 

(426) Valem êstes prlnclploll para as perfeições stmples - as llnlcas 
de que trata a qU4rta vta - porque, não Incluindo Imperfeição alguma 
na sua natureza, podem, na realidade, existir formalmente <= enquanto 
tBls) de um modo Infinito e por si mesmas e devem, para ser a causa 
adequada das suas vé.rlos participações finitas que existem nas criaturas. 
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296 . IV. - Mas a Existência Infinita, a Bondade infinita, 
&. Verdade infinita, a Justiça infi-nita . . .  slí.o porventura reali
dades diversas constituindo outros tantos seres distintos? De 
modo nenhum. Pelo contrário, cada uma destas perfeições, 
quando infinita e por si mesma subsistente, contém todas as 
outras; e todas se identificam numa única realidade stmpltcts� 
stma (= sem composição alguma) , num úntco Ser tnfinttamente 
perfeito. De fato : 

a) A Extst�ncta tnftntta, subsistente por si mesma, inclui 
em si todos os modos de existência, 1. é, todos os modos de ser; 
ora qualquer perfeição é um modo de existir, um modo de ser; 
logo a Existência infinita inclui em sl todas as perfeições 
posslveis e sem limites ; e as inclui não por composlçA.o com elas 
(seria causada, como qualquer composto) ,  mas por identidade, 
pois ela é precisamente, por sua natureza, todos os modos de 
existência; donde, a Existência infinita é a Bondade, a Verdade, 
a Justiça . . .  

b) Do mesmo modo, qualquer Perfeição infinita, pelo fato 
de ser subsistente por si mesma (a se) ,  Inclui na sua essência 
a própria existência, antes é a própria existência (senA.o, a teria 

-- Pelo contrário, BB perfeições mistas, que incluem necessil.rlamente na 
sua natureza alguma imperfeição, não podem ser realizadas formalmente 
e como tais de um modo infinito. Assim, as perfeições de homem, cõr, 
calor, visão senslvcl. . .  não podem ser infinitas e portanto não pode existir 
um ser que seja formalmente homem Infinito, cõr infinita. . . E a razão 
desta impossibilidade é porque estas perfeições exigem essencialmente serem 
recebidas numa matéria extensa, determinada e individualizada, e portanto 
finita. Por isso, a r.ausa suprema e ültima do homem, da cõr . . . não é um 
ser formalmente homem, cõr . . .  , mas só virtual e eminentemente, i. é, 
tendo o poder de produzir estas perfeições e os seus efeitos como incluído 
numa perfeição de ordem superior, que compreende, de um modo diferente 
e melhor, tudo o que há de bom na perfeição mista, sem o que há de 
defeituoso. Assim, a racionalidade (i. é, pOder conhecer a verdade) se 
acha de um modo melhor (i. é, por lntuiçli.o imediata) , sem o que há de 
defeituoso (f. é, o ter que proceder por racioclnio) . 

Donde, em Deus, as perfeições mistas nAo se acham formalmente, 
mas sômentc virtual e eminentemente. As perfeições simples, pelo con
trário, se acham formalmente e como tais; o modo, porém, de existir que 
elas têm em Deus (i. é, por si mesmas e infinitamente) é diferente do 
modo como existem nas criaturas (i. é, por partlclpaçlo e limitadamente) ; 
1111.0 pois analógictU em relRção às perfeições simples das criaturas. Por 
isso, as perfeições mistas não podem ser atrlbuldas a Deus no seu sentido 
formal, próprio, mas apenas metaforicamente; mas as perfeições simples 
podem e devem. Assim, Deus não é própria e formalmente colorido, quente, 
homem, sensfvel, zangado, arrependido; mas é real e propriamente justo, 
inteligente, bom . . . , porém, de uma justiça, Inteligência, bondade . . .  inflni· 
tas e por si subsistentes e portanto analógicas com as nossas. 
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como recebida de outro, como causada) ; esta existência então 
é subsistente por si mesma, donde é infinita, e por conseguinte 
ela é por Identidade todos os modos de existir. como acabamos 
de ver. Logo qualquer perfeição simples Infinita, sendo a Exis
tiêftela lftllftU;a., é ta.meém teàee es medes àa .aer, tgclu as Per

feições : assim, por ex., a Bondade Infinita � Existência Infinita, 
é Verdade infinita, é Justiça Infinita . . .  , é Ser Infinito, Ipsum 
Esse Subststens. 

Por isso, no Ser Infinitamente perfeito as várias perfei
ções não constituem várias realidades distintas, nem conceitos 
diversos dos quais um não contenha os outros, mas um único 
conceito Infinito: cada perfeição significa explicitamente aquela 
perfeição e impltcttamente todas as outras: a Justiça divina 
significa explicitamente justiça e lmpllcltamente bondade, exis
tência, verdade . . .  , porque, como vimos, a justiça, como existe 
no Ser Infinito, é Infinita e inclui por Identidade todas as per
feições. E assim é que, sem composição real nem lógica, mas 
numa única e slmpllcisslma realidade, o Ser infinitamente per
feito possui e é todas as perfeições. Nós as distinguimos por 
causa . da limitação da nossa lntellgência, incapaz de exprimi-las 
todas num conceito único que deveria ser infinito. 

Dêste modo a quarta via, para achar a razão suficiente 
das perfeições simples existentes no mundo, onde elas são 
Imperfeitas, múltiplas e compostas, nos levou necessàriamente 
até à existência real de um Ser perfeito, único e simples ( 427) , 
C' qual por Isso mesmo é evidentemente distinto dos seres do 
universo e coincide com o ser que chamamos Deus. 

Foi necessário, no decurso da argumentação, analisar 
conceitos (de perfeições mistas; de perfeições simples, limitadas 
e infinitas) e fazer ver a necessária dependência que uma per
feição simples limitada tem para com esta mesma perfeição 
Infinita; mas o argumento não é de ordem puramente tdeaz, 
pois êle parte do jato da existência real de perfeições simples 
limitadas; donde, é legitimamente que êle deduz a existência 
também real do Ser Infinitamente perfeito, Deus. 

Por êste argumento, fica Deus conhecido como Puro Ato, 
Ser Infinitamente perfeito, porque Ser supremo, i. é, Extst�ncia 

(427) O finito nlio se explica se�áo pelo Infinito; o imperfeito não 
se explica senli.o pelo Perfeito; o múltiplo nlio se explica senlio pelo Um ; o 
composto nli.o Re explica senii.o pelo Simples; assim como o ato misturado 
com potência nli.o se explica senlio pelo Ato puro; o que muda, senlio pelo 
Imutl\vel; o contingente, senlio pelo Necessé.rlo. 



mesma subsistente, que é o constitutivo mais intimo da natu
reza divina, a sua essência metaflslca, da qual, como , de sua 
raiz, segundo o nosso modo de entender, dlmanam tôdos os 
atributos de Deus, Ser Supremo, qi.le é Juntamente : causa exem
plm:, q.ue f:o:'ns os seres tmttam pelo fa.tp da partlclpacAo limi
tada de suas perfeições; causa final, para a qual todos tendem; 
causa eficiente, da qual todos os seres recebem a existência 
participada. - Não é, pois, um Deus frio e isolado nas reglOes 
dos puros conceitos metartsicos, mas a Perfeição que Cristo 
nos deu por modêlo: sMe perfeitos como o vosso Pai celeste � 
perfeito, para a qual tendem todos os nosl!os �nseios e que ·cons-. 
tltulrá a nos8a felicidade perfeita na participação eterna da sua 
ntesma felicidade divina. 

296a.  NOTA. - :S: somente reduzindo-o a esta quarta via, que 
o célebre argumento deduzido das v e r d a  d e s e t e  r n a s, Jf.. 
apresentado por S. AGOSTINHO, DESCARTES e LEIBNIZ., pode ter valor 
apodltico. - Porque vemos que um predicado é wn elemento essen
cial de um sujeito ou decorre necessà.rlamente da essência, forma
mos jutzos, nos quais exprimimos verdades absolutas, necessárias e 
eternas, que se impõem a qualquer Inteligência, que não dependem 
da existência dos seres contingentes. Assim, mesmo antes de exis_. 
tlrem homens, a essência humana era e será sempre animal raclo"" 
nal; a soma dos ângulos Internos de um triângulo plano é, neces
sàriamente e sempre, Igual a dois retos. Tais verdades, poréin; 
representam realidades (exiStentes ou possivels) determinadas e 
limitadas, que, portanto, não realizam a plenitude do ser nem daii 
perfeições simples. São, pois, verdades fi n i t a s, l i m i t a d a s e 
por conseguinte p a r t i c i p a d a s, que não podem ter em. si mes
mas a razão última da sua lntellgibWdade. Mas a lnteUglbUI(lade 
de uma realidade, 1. é, a sua verdade transcendental . ou ontológica, 
provém da sua entidade, objeto formal da inteligência. Donde; 
sômente quem existir por si mesmo, quem fôr a Existência subsis
tente e o Ser perfeitíssimo, pode ser a Verdade s�prema lmaztmd 
verum> , o primeiro lntellglvel absolutamente lndepen:dente, fonte e 
causa universal de toda intellgibUldade. E assim,· as verdades eter
nas nos conduzem a afirmar a e.xlstência de Deus, como Verdade 
Primeira e Subsistente, pois : "estão fundadas na primeira Verda
de, como em causa universal que contém toda verdade". (SANTo 
TomAs, C. Gent., 1. li, c. 84) . (427a) 

(427&.) Cfr. BOYER, obra ctt., n, pp. 329-334;  GAIIIIIOOU-LAORANOI:, Dieu, 
p. 296 e segs. - Acêrca do argumento dE' STo. AoosriNHO, cfr. Bov.n, La 
preuve rte meu augusttntenne, nos "Arch. de Phll.", vol • .  VII, Ca.h. 3, 
pp. 106-141; L'trtée de Vérlté dans la PhUosophte de S. Augusttn, Parte, 1937, 
pp. 47�71; E11at rur la cloctrlne rte S. Augusttn, Paris, 1933, pp, 45-96. 
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.ARTIGO QUINTO 
A INTELIGl!:NCIA ORDENADORA E CRIADORA 

(5.• Via) 

TESE XX. - Pela ordem existente no universo 
demonstra-se a existência de Deus, como Inteligência orde
nadora e criadora. 

29'7 . O ponto de partida é um fato evidentisslmo, constatado e 
admitido por todos : a ordem maravllhosa que encontramos no 
Unlverao, tanto na perfeição de cada ser particular, principalmente 
nos viventes, como nas gigantescas proporções do seu conjunto har
monioso e nas atividades e relações dos seres entre si. Considera
mos, pois, o Universo, enquanto constituido por seres ordenados em 
a1 mesmos e entre sl. - Procurando a razão suficiente desta ordem, 
a qutnta via nos conduz até a uma Inteligência Infinita e criadora. 
Este argumento é chamado às vêzes "prova pelas causas flnals", 
não no sentido que nos leve diretamente a Deus como Flm 'Oltlmo 
do universo, mas porque a ordem se apresenta como ttnalista, i. é, 
resultante de atividade dtrtgtda, de agentes que agem para um ttm, 
em oposição à atividade casual. Jll também chamada "prova cosmo
lógica" (de cosmos = ordem, beleza, universo ordenado) . Como as 
outras vias, também a quinta tem valor metatfstco, fundado nos 
prlnclpios metaflsicos de causalidade e de finalidade. 

Não é senão a forma cientifica e filosófica da prova mais 
accessl.vel, mais universal e mais impressionante, pela qual a huma
nidade toda, no racioclnlo espontâneo das suas massas, como na 
reflexão das suas maiores lnteltgênclas, ao contemplar a grandiosl
dade da maravilhosa arte da natureza, viu logo a necessidade de 
uma Inteligência ordenadora, o Primeiro Artista do Cosmos. (428) 

Em face da quinta via, muitos dos que rejeitam as outras 
provas perdem a sua arrogância e o seu desdém. (420) 

(428) Para a BDLIOORAI'IA d!ste argumento, cfr. DESCoQs, obra ctt., 
I, pp. 328-7; sObre a origem do mundo, cfr. TBoNNABD, Prl!cts de Phtroso
phts, p. 110!. 

(429) Assim. por ex., VOLTA1RE : 
L'Unlvers m'embarasse et je ne puls songer 
Que cette borloge marche et n'alt polnt d'horloger. 

<Sattre, "les Cabales") 

To.mbém DAVID HUME, no Inicio da sua História Natural da ReUgi4o, 
escreve : "A organlzaçl.o de toda a natureza nos fala de um Autor Inte
ligente; o nlo há pensador filósofo que possa, após madura reflexAo, sus
pender wn lnstantt> sequer o seu juizo diante dos primeiros prlnclplos do 
deilmo e da rellg!Ao natural". Cfr. a nota 269. 

Para ICANT, o argUmento das causas finais é "o mais antigo, o mais 
oiaro. o mala apropriado à. !nteUgêncla comum" e merece "aer sempre 
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298 . Enunciado do Argumento. 

"A quinta vla procede do govêmo das coisas. - Pois vemos 
que alguns seres desprovidos de conhecimento, isto é, os corpos 
naturais� agem em vista de um flm : o gue se deduz do fato de 
aglrem les sempre ou multo freqüentemente do mesmo modo e 
de conseguirem o que é ótimo; donde se vê que chegam ao fim não 
por aca.��o, mas por uma intenção. Ora os seres desprovidos de 
conhecimento não tendem ao fim senão dirigidos por alguém. que 
tenha conhecimento e inteligência. Logo existe um ser inteligente, 
pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas ao flm. E a êste 
ser chamamos Deus." (STO. ToMAs, I, q, 2, a. 3 ) . - Isto é : 

Extste realmente no mundo, em seres que 1ttlo têm tntelt
gêncta, uma ordem elevada, obttda de um modo l!onstante ou 
mutto freqUente, com um número tncaZcuZ4vel de elementos 
diversos, cuja natureza é tndtterente para esta ou aquela 
combtnaçtlo. (I) 

Ora: a) uma tal ordem exige uma tntençtlo ttnaltsta (11); 
b) e uma tntençtlo finalista extge necessàrtamente uma tnte
ltgêncta (r 11) . 

Logo existe uma inteligência ordenadora do mundo. 
Mas esta inteltgêncta, para expztcar totalmente a ordem, 

deve ser subsistente por si mesma, tnfintta e criadora: o que 
convém somente ao Ser que chamamos Deus. (IV) 

Logo existe Deus, como lnteztgencta ordenadora e crtadora. 

EXPLICAÇAO. 

299 . I. - O FATO da ordem no universo é por demais eVi
dente e nAo há quem o na.o admire. Cada ciência, na sua especia
lidade, procura descrever uma parte e com o progresso cresce 
a admiraçAo. 

Ordem é uma especial disposição de vários elementos de acôr
do com algum critério, que determina a natureza das relações de 
coordenação ou de subordinação que unem êstes elementos num 
todo. Há, pois, num todo ordenado, além da multiplicidade dos 
elementos, um principio de unidade, que é a razão de ser da espe
cial disposição e composição das partes entre si. :&ste principio de 
unidade é o fim. Donde, a ordem é "a conveniente adaptação das 

lembrado com respeito". <Crftlca da Razflo pura, Dlalectlca Transcenden
tal, cnp. 3.0, secc. 6.•. Citado por JoLJVIT, Metaphysique, p, 408> , KANT, 
porém, parou no caminho, julgando que a prova levava tio sõmente a 
uma Inteligência 9Uperlor à. nossa, mas nlo necessà.rlamente a uma lnte
llgêncla infinita e criadora : no que errou, como veremos. 
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coisas aos seus fins". Ordenar, é dispor elementos diversos de tal 
modo que, pela convergência de suas atividades próprias, se tome 
possivel um determinado efeito de conjunto, que é a finalidade 
desta ordenação. 

Se àetee eleiReRtGII aig aa \lárlall partea diversas que constituem 
e Integram a natureza de cada ser, como os vários órgãos de um 
vivente, temos a ordem Interna ou absoluta,· se, pelo contrário, são 
outros tantos seres individuais, Já completos em suas essências, que, 
reunidos ordenadamente em grupos mais ou menos complexos (ou 
mesmo num só grupo universal) ,  cooperam para wn efeito e um 
bem mais geral <ou universal) ,  temos a ordem externa ou relattva 
(particular ou universal) . 

Há no Universo ordem 'nterna: a perfelç11o Individual 
de cada ser, obtida por uma admlrá.vel coordenação e conver
gência de uma infinidade de elementos diversos, no macrocos
mos como no mlcrocosmos, no mundo anorgànlco e multo mals 
no mundo orgê.nlco dos viventes. Desde as mlcrQscóplcas dla

tomáceas (430) até aos gigantes multlsseculares das florestas 
v1rgens, desde o micróbio até ao leão, até ao homem, cada orga

nismo vivo é uma maravilha. Leiam nos tratados de anatomia 
as descrições do organismo humano. (431)  Em cada órgão 
(olhos, ouvidos, cérebro, pulmões, flgado . . .  ) que complexida
des, que delicadezas, que adaptações e convergência de inume
ráveis elementos para. um determinado resultado, a unidade 
da função! Que harmoniosa coordenação ou subordinação de 
todas as funções elementares ou particulares, a partir da célula
mãe, na construção e conservação do individuo e na perpetuação 
do tipo especlflco l  E tais maravilhas, a natureza as multiplica 
r.a variedade Incontável das espécies da flora e da fauna. 

Há também ordem e x t e r n a :  as leis todas que os seres 
seguem nas suas mútuas atividades e nas reações de uns nos 

outros, numa Intima solidariedade dtnê.mtca, donde resulta um 
bem extrfnseco universal, a slntese e harmonia do Cosmos, no 
qual, já dizia ARISTÓTELES, "se verifica o que vemos numa casa 

bem governada" (Metaphys., XII, 10) . 

(430) Algas do tamanho da ponta de um alfinete, que pela extrema 
dellcadeza. l' beleza dos seus rendilhadoB multicores foram chama.das as 
"Jóias" dM plantas. Cfr. GABRIEL RÉMY, Clartés sur la rov.te, 2.• edlç., 1946, 
pp. 68-58. 

(431) Cfr. também os exr.elentes trabalhos dos Drs. L. e P. MURAT : 
Le Ftrmament, l'Atome. le Monde Végétal, Les Mervellles du Monde Ani
mal, Les mervetllcs do Corps Humain <Téqul, Paris) , resumidos em Les 
grands temnf.gnagcs de Dteu da:ns la Nature, Téqui, 1940; HBmu: FABRB, 
souvenfra Entomologtques, edlç. defln. 1919, Paris. 



ORDEM 11: I'INALDIADB 1'10 'D'JIIVBII80 aos 

Ordem no mundo sideral, com seus bUhões de gigantes a se 
moverem vertiginosamente pela imensidade dos espaços celestes; 
com a regularidade e variedade de seus movimentos elipsoidais, cir
culares, espiroidais . . .  ; com a harmonia entre as massas, as dis
tAncias e as velocidades, que equlUbra as fôrças centrlfuga e cen-
trípeta : leis de NfwfóR,- de K!Ptl!!k, etc . .  , 

-

Ordem nos
· 

trés retnos, mineral, vegetal e animal, com. suas 
mútuas dependências : alimentação, função clorofWana, e mh 
outros fenômenos pelos quais vemos que os seres com as suas pro
priedades e leis estão em função uns dos outros. 

E esta ordem maravUhosa, não é de -hoje apenas, mas .é 
mantida constante e regular através de mUhões de séculos, no meio 
de lutas Ininterruptas em que mudam os fenômenos, não - as leis; 
morrem os viventes, não a vida; desaparecem as formas, não a 
matéria nem a energia; passam as coisas, permanece a ordem. 

Imposslvel ê negá-lo, o Universo apresenta uma organi
zação de conjunto, onde tudo está disposto em "número, pêso 
e medida" (Sap., XI, 21) . lt a unidade na variedade e multi
plicidade, caracterfstlca da ordem. Qual ê a causa, a razão de 
ser desta imensa converg�ncta de tantos elementos diversos? 

11. - A ordem do universo exige uma Intenção finalista. 

300 . F t m é o porque uma cotsa é tetta, é o bem para o qual 
tende uma atividade. 

M e t o s  são os elementos aptos para a realização de um fim. 
Eis uma estátua de Moisés. lt um todo ordenado. Por quem 

foi feita ? Por MIGUEL ANGELO : causa etwtente. Mas quem guiou 
o cinzel na mão do artista, de modo a Introduzir no mármore estas 
formas severas e majestosas e não outras ? A forma ideal de 
Moisés que o genial escultor tinha na sua poderosa imaginação crla,
dora : causa final. A estátua, como têrmo da atividade da causa 
eficiente, é um etetto, um resultado; como têrmo de Intenção, é um 
ttm. Como resultado, na ordem das realidades, ela existe só depois 
e em fôrça da atividade; como fim, na ordem das intenções, 
preexlste à. atividade e a dirige. _O  fim é prtmus tn tntenttone, ultt
mus in ezecuttone: 'C432) 

F f n a l t d a d e é a causalidade do fim, o seu modo peculiar 
de influir. :a: enqua.l'l.to visado e querido que o fim move a causa 
eficiente a agir, e determina e orienta a série toda dos seus atos. 

_A finalidade é, pois,- a tendéncia para o fim. Portanto, ter finalt-

(432> Cfr. L. FRANCA. obra ctt., l)p. 230-231. - Além do flm próprio, 
ao qual está ordenada por sua natureza a atividade· <ttnf8 operattonf8 : 
fazer tal estátua> e n obra mesma <finis aperta : representar tal persona
gem) , pode o agente ter em visto. outra finalidade acidental (/lrtf8 operan
tu : por ex., alcançar honra, dinheiro . . .  ) . 1!: do flm próprio operattonf.B 
et operls, que nos vamos ocupar no argumento. 
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dade, ter Intenção finalista, para a atividade, é ser determinada 
por um fim e tender, pela aplicação ordenada dos meios, à reali
zação dêste fim. 

Como a ordem, a finalidade é Interna ou externa. - A 
Interna yisa O bem de um determinado aer. em si, e provém da 
natureza mesma dêste ser, que por sua organização tende a reali
zar uma determinada atividade especifica que lhe é própria : assim 
os olhos, organizados de modo a assegurar a visão, têm por finali
dade "ver". - A externa visa o bem dos outros serlls e provém da 
adaptação, como de meios a fins, que uns seres manifestam para 
com outros : assim vemos o reino mineral servir ao vegetal, e êste 
ao reino animal. - :S: a finalidade Interna dos viventes, que a 
nossa argumentação vai principalmente considerar. 

A Intenção ou tendência finalista é consctente no ser Inteli
gente que, conhecendo o fim como flm e os meios como meios e 
querendo o fim com um ato elfctto da vontade, escolhe e adapta 
os meios para a consecução do fim. Desta nossa atividade fina

.llsta fornece-nos a consciência uma evidência Imediata. Mas deve
mos reconhecer uma tendência finalista também nas atividades dos 
seres naturàis desprovidos de Inteligência ? 

A ordem que admiramos em cada ser no Universo e quP, 
estas· atividades asseguram pela adaptação e convergência de 
tantos meios, é o fim que elas tendem inconscientemente a reall
zar, ou é simples resultado de fOrças que agem sem orientação? 
Numa palavra, a ordem do Universo é flnaltsta ou casual? 

A resposta evidente, que na forma espontA.nea foi dada 

sempre pela Humanidade e na · sua forma filosófica foi apre
sentada pelos maiores filósofos, desde ANAXÁGORAS, SócRATES, 
PLATÃO, ARISTÓTELES, OS SANTOS PADRES e todos OS jtlóSO/OS cris

tãos, e que foi proclamada pelos maiores sábtos, é a concepção 
finalista: a ordem do universo obedece a um plano concebido 
P reallzado por uma intellgência, que ordenou todas as causas 

naturais, em si-mesmas em vista de fins imediatos (finalidadE> 
interna) e entre st em vista de ·uma ordem e harmonia uni
versal (finalldade e�terna) . 

Alguns contudo, os Materialistas e Posttivtstas, como 
LITTRÉ, DARWIN, SPENCER, BÜCHNER, HAECKEL, LE DANTEC, JULIAN 
HUXLEY, GEORGE TEISSIER, retomando uma afirmaçA.o de DEMÓ
CRITO, EPICURO e LucRÉCio, consideram a ordem existente como 
uma simples resultáncta c a s u a l  do entrechoque de á. tomos 
com suas fOrças fisico-qulmlcas, sem nenhuma Intenção fina
lista: o efeito determinado produzido por uma causa é uma 

simples resultA.ncia, nAo o seu fim ; é pela combinação fortúita 
das circunstâncias, s�7n direçilo nem finaztdade, que tudo f:!St� 
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sendo produzido; dados, dêste modo, os órglos, sa.o posslvels as 
funçOes; colocados, por acaso, os seres todos na disposlçlo atual, 
temos uma certa harmonia universal ; ;  e assim, os pl\ssaros voam 
porque têm asas, o sangue circula porque temos coraçlo . . . ; 
mas dizer que as asas totam rettas pata voar e o conçau pa1a 
fazer circular o sangue, que as causas atuais foram assim orde
nadas, tntenctonalmente, em vista de uma harmonia universal, 
é uma interpretaçll.o arbitrária, antropomórtlca, que atri))ul à 
natureza o nosso modo de proceder; nada há que Ir procurar 
além dos fatos que a ciência constata e coordena ml!dlante leis. 
J!: a concepçll.o anttttnalista. ( 433) 

Ninguém pode proibir ao positivista de llmltar suas pesqui
sas à observação dos fatos e li. formulação das leis. Isso, porém, 
não é ainda a expllcaçíi.o da ordem, mas apenas a sua constatação 
e descrição. Nem basta aduzir fôrças que reunam as partes : são 
elas as causas eficientes próximas. Mas é preciso ainda expllcar o 
porque estas causas deram e dão ll.s partes uma ordem e constante
mente esta determtnaàa ordem e não uma outra qualquer também 

(43S) Muitos foram levados a esta concepção pelos preconceitos 
iuosóncos do materialismo, que reduz a realidade toda ê. matéria sensl
vel e aos fenOmenos experlmentAvels em si mesmos. Assim, por ex., 
A. LABri : "Um fim não pode ser uma causa, porque Isso Implicaria uma 
previsão do que não existe ainda, uma intuição p1-ofétlca, coisa lmposslvel 
porque Introduziria metaflslca na ciência objetiva dos fatos." (Le con/lft 
transtormWe, Paris, Alcan, 1937, p. 96) . No estudo da natureza, porém, 
não podemos a prtort negar uma porte da realidade, nl.o devemos criar 
um universo de :'l.côrdo com aR nossas Inclinações e preferências, mas 
f! mister conformarmo-nos a êle e aceitA-lo · como é. Recusar a prforl 
uma entidade exigida pela explicação racional dos fenômenoa, s6 porque 
esta entidade não é de ordem senslvel, é procedimento arbltn!.rlo e irra
cional. Não é em nome da ciência. positiva que é tomada uma tal posl
·ção, mas por uma. metaflslca preconcebida. De resto, a negaçlo slstemâ
tlca dRS causas finais está em contradiçl.o com as próprias exp1lCQ96es 
que êstes autores apresentam do universo : falam sempre em organtzaç6ee, 
utllldades, aptidões, sobrevivência dos mala aptos . . •  , express6es todas que 
Implicam, eYidentemente, a idéia. de finalidade. Cfr. MARoozzr, LtJ vit4 e 
Z'uomo, Ambroslano.·, MUano, 1946, pp. 28-31. 

· · 

Nl.o apurando a noçA.o exata da. causalidade final, alguns clentlatas 
quiseram ver um a.ntagoniwno lrredutlvel entre causas eficientes e causas 
finais. <Cfr. cltaçlles em GISQlTibz, I, pp. 233-234> . E como a ciência no 
seu progresso consegue determinar cada ve��� melhor as causas eticlentes 
próximas dOll fenOmenos, o recurso a causas flnals foi coilslderado uma 
lgnorAncla on uma flcçl.o destinada a desaparecer. - Mas, aa é pela ativi
dade da causa eficiente que o fenOmeno é prodUZido, é a causa final, 
como vimos, que move a eficiente a a.glr. Não hê. portanto, _ nenhum 
antagonismo, mas antes mútuo e riecessé.r!o complemento: 

· 

Bôbre a história do arRUmento teleológlco, cfr. .SERm.tANOU, Lu 
S011.rces . . . .  pp. 79-94, ou DEscoQs, I, pp. 428-436. <Ver, tbfd., pp. 327-342, 
na vê.rlas sentenças sObre a finalidade) . 
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.poslllvel. .:Donde, não tem c:llrelto o positivista de proibir a quem 
não. _quer, como êle, "renunciar a qualquer expllcação" e permanecer 
:"diante de uni enigma cosmológico", · de Indagar· para lllém da cons
_tatação do!! fatos, até chegar à sua expllcação. E a única explicação 
n:cional re·slde na linalü:fade, como vamos demonstrar. 

A. - A ORDEM EXIGE FINALIDADE JNTERN". 

301 . I. ARO - Pelo Prtnctpto de Ftnaltdade. - Para toda 
.causa ei'.lclente, ter uma finalidade é uma exig�ncta necessária: 

omne agens agit propter finem,. todo agente age por um fim . . E é. evidente para quem considera. os têrmos. Com efeito: 
A primeira propried&ide que constatamos nos agentes 

natu�::als 'é a ccmst4ncia e estabtlidade: nas mesmas circuns
ta\ncias o inesmo agente produz sempre o mesmo efeito deter
minado. Os olhos vêem, nA.o ouvem; a videira dá uvas, nlo 

·cerejas ; as massas se atraem conforme uma lei determinada; 
� assim cada agente tem a sua atividade própria, que as ciências 
procuram e utlllzam para prever e prover, baseando-se preci
samente nesta constA.ncla. 

Esta determlnaçlo constante do efeito suplle, claro está, 
no agente natural e na sua operaçlo, uma determtnaç4o rela
tiva a �ste efeito. Negá-lo, seria negar o principio de raz4o suft� 
ctente : se .o agente na sua atividade nlo fOra determinado para 
.um dado efeito antes que para outro, nlo haveria raza.o para 
·que o efeito tosse e c()nstantemente um, ao Invés de outro; 
;cJonde. a determinaçlo constante e regular do efeito seria sem 
,raza.o suficiente. (434) - Além dlsso, como no Indeterminado 
-na.o se pode achar a raza.o suficiente do determinado (pois o 
mais na.·o pode vir do menos, nem .o perfeito do Imperfeito) , 
.nenhuin.efeltci seda possivel, nenhum agente poderia agtr. 

Mas, donde provém esta determinaçlo? Evidentemente 
�da nli�tlreza _do s�r; · primeiro principio interno de atividade, pois 
càdá ser age corifonÍle o que é. Portanto, cada ser, pela estru
:tura .da própria natureza, é uma causa eficiente orientada para 
:üma determinada atividade, um determinado efeito, de modo 
�ué quando age tende a produzi-lo. 

Donde, dizer que um agente produz natural e constante
me·nte utn determinado efeito, slgnlflca que êle tende para êste 
-e!eito, que a sua organizaça.o tem por finalidade êste efeito, ao 
qual chega nli.o por acaso, mas e:l tntenttone. :dl nisso, pre-

(434) Cfr. STo. ToMAs, Summa Theol., I-n, q. 1, a. 2. 
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e!Bamente, que consiste a tend�ncla ou tntençilo ttnaZtsta 
interna. ( 435) 

E como nAo pode haver açAo indeterminada, pois nio 
seria inteliglvel (436) , segue-se que nio pode haver atividade 
de causa eflctente sem fhiaUdaxte. "unene tyttw ayeJtS• temltt 
ad aztquem determtnatum ettectum, quod dtcttur ttnts ejus'' 
(BTo. TollrlAs, C. Gent., 1. 3, c. 2) . - A análise pOs em evidência 
o nexo necessário que une os do1s têrmos do principio de fina
lidade: ter um flm resulta necessê.rlamente da natureza do 
agente e da sua atividade, como ter uma causa resulta da natu
reza do contingente. O principio de finalidade é, pois, analltlco 
e universal como o principio de causalidade, nem pode ser 
negado sem contradição. Não é, portanto, apenas na atividade 
humana, onde o fim é expllcitamente conhecido e querido, mas 
ó em qualquer atividade, que a palavra "para" tem uma sign1-
flcaçA.o objetiva: é toda atlvldad� que necessê.riamente tende 
para um fim. (437) 

Logo a ordem Interna, da qual provém a atividade deter
minada de cada ser natural do Universo é finalista, 1. é, extge 
uma ttnaltdade Interna. 

302 . U ARO. - Pela analogia com as obras da arte humana. 
- A nossa arte nA.o é senft.o uma 1m1tação multo imperfeita da 
natureza. Ora é lmpossivel nA.o reconhecer a intençA.o finallsta 
nas obras da arte humana. Logo multo mais se deve reconhecer 
esta intençft.o nas obras da natureza. 

a> Quem, com efeito, ousaria negar a intenção finalista na 
adaptação das partes de uma máquina fotográfica, de um apare
lho telefônico, de um avião ? Ninguém admite que esta adaptação 

(435) "A determinaçio de um agente enquanto tal, 6 a determtna
çAo do seu fim. Fazer um soldado, é fv..er um homem capaz de vencer; 
fazer um relógio, é fazer uma mâquina cap&Z de marcar a hora. · O· relógio 
671earna de algum modo a Intenção de lndtcar a hora, como o scildado 
671CQTn4 a Intenção de vencer o Inimigo comum. Do mesmo inodo, um 
agente natural encama, pela determinação que possui, a lntençfiA:I de 
produzir tal ou tal efeito." BERTILLANOI!B, Les Saurees . • •  , p. 96. 

(436) "Quem diz faço, nada afirma de Inteligível enquanto não 
acrescentR um objeto dlretc., diriam oa gramáticos, um termo, diremos n6s, 
que especJflque o fazer e o possa tomar significativo de uma ação con
creta, renl : faço um relógio, faço um cUscurso. Não hã, pois, açAo sem 
determinaçilo, sem fixação prévia de um têrmo." L. FRANcA, obra cit. p. 241. 

(43'l) SObre o caráter anaUttco e universal do prlnclplo de fina
lidade. efr. 0ARRIQ017-LAORANOE, Dteu, pp. 181-191, 328-332; Le Réalfsme au 
Pnnctpe de Flnalité, pp. 112-ll'l, 119-120; OLoiArn, obra cit,. pp. 101-110. 
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é efeito do puro acaso. Ora, quanto mais complexa, quanto mais 
delicada, quanto mais perfeita é a adaptação das partes nos órgãos 
da vista, do ouvido, nas asas de um pássaro I Que organização, que 
adaptação de meios a um fim numa simples folha para a função 
cloroflliana I nos vários dispositivos de uma planta para a tecun
dâçãõ I (438) 

b) Para fins determinados o homem inventa instrumentos 
diversos. Ora na natureza achamos Inúmeros órgãos que têm for
mas e . funções análogas às dos nossos instrumentos : a "espada" de 
muitos peixes, as "bombas" de muitos insetos para colhêr o nectar 
ou o sangu.e, as "seringas" para injetar venenos, as "pUhas elétri
cas;' das lampreias, as "lâmpadas" dos peixes de grandes profundi· 

· dades, os "paraquedas" de tantas sementes. (439) Portanto, se não 
é posslvel negar a intenção finalista nos instrumentos da nossa 
arte, o argumento de analogia nos obriga a reconhecê-la também 
e com maior razão nos instrumentos naturais, nos órgãos. 

(438) Cfr. MAROOZZI, La Vfta e l'Uomo, MUano, 1946, pp, 34-38; 
ll problema df Dto e le Sctenze, Morcelliana, 6."' edlç., p. 104 e sega. 

(439) "Poderia citar-vos mU exemplos de paralelismo entre órgl.os 
ele animais r Instrumentos do homem : pé.s, enxadas, limas, serrotes, pin
ças, Instrumentos musicais, ventosas, serlngli.s, flexas, ê.ncoras, remos, pen· 
tes, escovas, · pllha.'l elétricas, paraquedas, lanternas; aparelhos de llumlna
çl.o, gazes tóxicos, anzóis, · perfuradoras, botões de pressão, redes, picaretas, 
etc . . .  A soluçoo dada pela natureza nê.o difere daquela do artífice senão 

· Pela sua maior perfeição, Oexlbllldade e solidez, pela sua elegê.ncla e luxo 
dos mfnlmos pormenores." LUCIER CutNOT, L'�tat actuel du probléme de 
l'évolutfon, na Revue des Questfons sctentf/fques, jan. de 1924, p. 61 e segs. 
(Apud MARcozzx, Il problema df Dio . . . , p. 109) . - E nas duas conferên· 
elas Hasarcf. ou Finalité e L'lnquiétude Métaphystque (publicadas em bro
chura em .Rencontres <V) , Edlt. du Renouveau, Bruxelles) , ó mesmo autor, 
depois de acrescentar muitos outros exemplos : "bolte à couvercle, pou· 
drler du Pavot, apJ)a.rells de fermeture depWs le slmple bouchon jusqu'ê. 

· la porte moblle à chanlêre <terrler de Mygale maçonne) , rall et ralnure 
de gutdages . .  , plêge ·ê. .  ressort, apparells . de grlmpage . . .  , bouteWe ther
mos, etc . . .  " (p. 26-28) , fa:r notar que : "D y a chez Ie vlvant une ttnalité 
de réaltsatton, car la ressemblance avec Ies outus humalns est ��In aew.e.
ment morphologlq\te, mais fonctlonnelle; une pince . de Crabe est blen une 
pince efflcace; une mê.cholre de &angsue est blen une sete qul ·sectlonne • •. .  .'' 
(ibicf..) • Doride conclui : "La flnallté organJque n'est pas une 1dée théort
.que, une lnterprétatlon hardle; c'est le plus tncontestal:ile aes tatts" (p; 27) . 
Faz ver mn seguida a Insuficiência da seleç4o cf.arwtntana para explicar .a 
g�nese gradual de um órglio, de um Instrumento, cujos esboços imperfeitOs 
no lnlclo. por serem ainda inúteis, ni.o podiam motivar uma preferência 
na r.onserva.,Ao; dai a necessidade de 'recorrer a um Anti-acaso, EspíritO 
IJrganlzador, Vontade ou Inteligência que · gula a Natw·eza sob o véu das 

· causas segundas (pp. 27-36 e 67-62) . - Cfr. também TtrRY, Les Outfls 
l!hfllil les Ctres vtvants, Pal"IS, 1948. 

O próprio materialista H.I.ECKEL, falando dos órgl.os dos animais, 
confessava que : "1l:stcs órgãos se apresentam tio maravUhosamente adap
tados para um fim absolutamente determinado, que os mecê.ntcos mais 
engenhosos nl.o seriam capazes de Imaginar um órgoo mais perfeito para 
o mesino fim." (Clt. na .Revue des Objecttons, 1920, p. 111) . 
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c) Além disso, a construção de um Instrumento, como qual
quer Intervenção nossa na natureza e qualquer experiência, "é um 
ato de fé na finalidade, conhecida ou pressuposta, da natureza." 
Como d1zla CLAUDE BERNARD, em última análise, a nossa Intervenção 
se limita a trazer material à otlclna da natureza. "Conhecemos, 
pela ete&aela, a especlcdldade de cada opez6:tlo e entzegauiOS à saa 
ação o que êle está em condições de transformar para nosso uso"; 
"agir na natureza, para nós, é tão sõmente sollcltar a ação dela; 
propor-nos uma finalidade da nossa Intervenção, se reduz a convi
dar a natureza a realizar seus próprios fins." O resultado é pois, 
"por parte da natureza, a manifestação de uma espontaneidade e 
de uma intenção". (440) Por isso é que não podemos obter qual
quer resultado com qualquer material, mas devemos escolher em 
cada caso o material natural que fôr apto pelas suas propriedades, 
1. é, pelas suas tendências e flnalldades, e toda a nossa arte se 
reduz em saber utillzar estas tendências. Donde, a nossa Intenção 
flnallsta, nas nossas Intervenções e experiências, na construção dos 
nossos instrumentos, pressupõe sempre a flnaUdade natural dos 
materiais empregados : sem esta finalidade natural, a nossa nunca 
se poderia realizar. 

303 . III ARO. - Pela harmoniosa organtzaçllo e pelo poder 
de aclaptaçllo de inumeráveis elementos cltversos a um determi
nado efeito, que é a f u n ç 4 o ou o o ·r g a n i s m o. 

a. - Todos êstes órgãos dellcados, todos êstes Instru

mentos compllcados que admiramos na natureza, exigem a 

união harmoniosa de um sem número de elementos diversos, 
que por si são completamente Indiferentes em se organizar dêste 

ou daquele modo. Ao produzir esta determinada unta.o organi
zada, não procede a natureza por acaso, mas tem em vista uma 
finalidade :  a junçllo, único ponto comum para o qual conver
gem as adaptações das várias partes de um órga.o e dos vários 
órgãos de um organismo. 

Que não proceda por acaso, já aparece na constàncta. e regu
laridade da sua atividade, com a qual sempre ou na maioria das 
vêzes alcança um resultado ótimo. {STO. ToMAs, I, q. 2, a. 3)  

Porém, há mais. Se na construção dos órgãos e dos organis
mos procedesse por acaso, e não realmente em vista da função, 
destruido ou modificado que fôsse um órgão, não se estorçarta a 
natureza por repará-lo, readaptá-lo ou mesmo supri-lo, a fim de 
restabelecer a funçao, como nos ensina a experiência. lt de toda 
evidência, neste tato, a relação natural entre meios e fins, órgão e 
tunçilo : a natureza constrói os órgãos para obter a função. {441) 

(440) Cfr. 8ERTILL�NOES, Les SourcesL , pp. 99. 

(441) A afirmaçl.o "A junç6.o cria o 6rgllo'' nlo pode algnificar que 
a função seja causa eflcll:nte da construçio do órgl.o, pois lhe é posterior : 
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Esta relação de finalidade entre cada órgão e a sua função 
particular verifica-se também na subordinação, convergência e 
adaptação dos órgãos e de suas funções todas para a formação e 
conservação de um organismo completo, o Individuo de tipo espe
ciOco. "O organismo nossui meios aperfeicoBdos e complicados para 
regular as várias funções : em todos os órgãos os vários atos meta
bólicos decorrem com medlda e ritmo determinado e cada célula 
trabalha em harmonia · com todas as outras; antes, mesmo no 
estado mórbido permanecem em atividade e eventualmente se refi
nam os mecanismos de correlação, de adaptação, de compensação, 
e novas adaptações e compensações se estabelecem para suprir as 
deficiências ou os desvios funcionais dos órgãos doentes." <442) 

Destas formas de adaptação essencialmente teleológicas, os 
exemplos são Inumeráveis. (443) "J!: lnegé.vel, pois, a existência de 

ninguém pode ver antes de ter olhos, e olhos Já �talmente or�anizados: 
mas sbmente que a funçio .tnnut como causa ttool, como Urmo a atingir, 
1. é, que o órgAo é exigido em vista da função. 

(442) P. Romom, Trattato cU Biochimica, Torlno, U. T. E. T., 1936, 
pigl.na 782 • 

. (443) Ofr. por ex. ALEXIS CARREL, O Homem ésse desconhecido, 
. (PortO, 1938) , cap. VI : As funções de adaptação, pp. 225-271. 

"Se se fizer a ablaçio da metade da glândula tiróide, o volume da 
outra metade aumenta, mais até do que seria necessário. A ablação de 
um rim segue-se iguálmente o aumento do outro, embora a secreção da 
urina seja amplamente garantida por um único rim normal. Se, em 
qualqur.r momento futuro, o organismo exigir um esfôrço Intenso, quer à. 
tiróide. quer aos rins, êates órgãos Bli.o capazes dêsse excesso de trabalho. 
Em toda a história do desenvolvimento do embrião, os tecidos compor
tam-se oomo se conhecessem o futuro . . •  " (ibid., p. 232) . 

Bem conhecidos aio os processos de adaptaçli.o do organismo todo 
nos casos de hemorragia, de lnfecçio, de fratura. 

Na hemorragia : "A principio, todos os vasos se contraem, aumen
. tando assim o volume relativo do sangue existente. A pressão arterial 
restabelece-se IJUflclentemente para permitir que a circulação continue. 
o lfquldo dos tecidos e dos músculos atravessa a parede dos vasos capi
lares e penetra na corrente circulatória. O paciente sente uma sêde 
intensa. A água que bebe dã Imediatamente ao plasma sanguíneo o seu 
volume primitivo. A8 reservas de glóbulos vermelhos saem dos órgÀ.os 
onde estavam armazt>.nados. Finalmente, a medula dos .. ossos come·ça · a  
·rabrlcar (nll\ls rápido) elementos celulares que concluem · a  regeneração 
do sangue." (tbtd.) . 

- · · 

Nas infecções, a funçio fagocltária faz acorrer de todo o organismo 
um exército de glóbulos brancos, os leucócitos, chamados também fagó
citos (contedores de células) , em número p1·oporclonado ao das toxinas, 
contra as qual& lutam, atraindo-as a si e absorvenclo-as. Se n�o bastarem, 
entram em ação outros elementos, células gigantes de formas e disposi
ções especiais e variadas, como tropas especializadas. Enquanto Isso, no 
foco de Infecção, as células dos tecidos se adaptam à.s necessidades da 
luta, readquirlndo caracteres que possufam na vida embrlontrla e que 
permitem uma rê.plda rnultlpllcaçli.o destas célUlas. A sua nutrlçlo· provê o 
organlsD1.o com uma clrculaçio mala ativa e com a formaçlo de novos 
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uma finalidade no organismo. Cada elemento parece conhecer as 
necessidades presentes e futuras do conjunto .e modificar-se de 
harmonia com elas." (444) 1l: uma intenção flnallsta que preside a 
toda atividade natural e que a dirige na formação dos organismos. 
Somos assim constrangidos a reconhecer que os animais e as· plan
tas exercem suas funções não apenas porque por acaso possuem 
órgãos, mas porque êstes órgãos lhes foram fornecidos precisamente 
para poderem exercer as funções: têm olhos para ver, têm asas 
para voar. 

b. - Com a evidência de uma luz meridiana, aparece 
ainda esta finaUdade na prevts4o, manifestada 

1 )  nas plantas : pelos seus ciclos de crescimento desde o 
germe até ao fruto; 

2) nos antmats : a> pela formação, durante o perlodo em
brionário, de órgãos que terão serventia só depois do nascimen
to (445) ; b) pelos prodigios do tnsttnto : caça aos alimentos, cons-

canais Que tra1.em aos combatentes todos os meios de reabastecimento e 
de defêsa necessários. Muitos morrem no combate; supura entAo um 
abcesso, que liberta o organismo dêstes cadé.veres nocivos. Depois da 
Vitória, os soldados se transformam em operários, -que limpam as rufnas, 
r.onstróem canais de alimentação, reparam as brechas e os danos produ
zidos. (Cfr. L'organismo U77Utno rivelatore ct! Dto, Confer. do Prof. Gro
VANNI PnEZ, nos Quadernt di Cultura .Relfgtosa, Unlv. Gregoriana, No· 
vembro 1934> .) . 

Nas tratt"as, parte do mW!culo se transforma nio raro em cartl· 
la.gem e depois em Osso. Solda-se o ósso não de qualquer modo, mas con
forme leis ma.ra.vllhosa.s, como o faria um arquiteto previdente, fortltl· 
cando o ponto fraco da soldadura mediante finos e numerosos contrafor
tes, de acOrdo com as linhas de maior esfOrço que o osso terá depois que 
sustentar. (Cfr. J. PuJ.r:tJI.A, Prob!e11148 biológicos, Barcelona, Caaals, 1941, 
}lp. 90·91. Apud MAROOZZI, obra cit., p. .126) , 

OUtro esplêndido exemplo da finalidade da natureza na adaptaçl.o 
do órgão à função, encontramos nas engenhosas estruturas dos olhos nas 
várias espécies de animais, todas em hlll'mOnla com o ambiente e o modo 
de vida de cada espécie. Cfr. G. OVIo, AnatomtG e /isto!ogia del!'occhto 
nella serte Gnímale, Mllano, Vallardl, 1926. COitado por MARoozzt, pé.glnas 
104-109) . 

(444) A. CARREL, tbfd., p. 231. - A negação desta ftnalldade irritava 
o próprlo VoLTAIR'I!: : 

"Afflrmer que nl l'oell n'est falt pour volr, nl l'oreWe pour entendre, 
n1 l'estomac pour dlgérer, n'est-ce pas là la plus énorme abaurdlté, la plus 
révoltantft folle qui I!Oit tombée dana l'esprlt humain ? Tout douteur que 
je suls, cettr. démence me paralt évldente, et je le dls. Pour moi, je ne vola 
da.ns la nature, comme dans les arts, que des causes finales et je crols un 
pommler falt pour porter des pommes, comme je crols une montre fatte 
pour marquer l'heure." (Citado por DUPLESSY, Apo!ogétfque, Vol. I, p. 60) . 

(446) A ontogP.nese é essencialmente finalista. A célula-mie nio 
6 uma miniatura, a que falte somente, para que seja um adulto, um 
desenvolvimento quantitativo de partes já existentes e diferenciadas; ela 
6 apenas uma dellcada e mlnW!cula · esfera cheia de VArlos colóides. A 



trução dos ninhos e toda a série das ações ordenadas à. geraçllo 
e reprocluçt%o (448) . 

Imposslvel é, pois, negar a finalidade interna. Encontra

mo-la: a prtort, como exigência essencial e razlio de ser de 

tõda atividade; a posterloH, como iinlca expliCU:Çd:O ractomtl 
das 1nim1té.vets produções da natureza, das compllcadlssimas 

e.daptações dos órglios para as funções e das previsões na cons

truça.o e reproduçlio dos organismos. Negar esta finalidade, é 

negar a tntelig�ncta, renunciando à.s suas necessidades mais 
absolutas. :S: também suprimir a cl�ncta, pois: .. lt porque em 
cada caso os caminhos da natureza esta.o traçados de antemão, 

que podemos, depois de os ter reconhecido, descobrir-lhes a lei 

e fazer dela a base de um sistema." (447) 

B. - A ORDEM EXIGE FINALIDADE EXTERNA. 

304 . Alargando .. o campo de nossas observações até abran
ger todo o jOgo complexo e regular, toda a trama ardente e 
calma da natureza . . . constatamos logo, além da adaptaça.o de 
cada um de seus agentes a um efeito especial e determinado, 
uma adaptaçAo de conjunto, uma organtzaçt%o admiré.vel. Os 
seres não esta.o isolados; êles manifestam uma tendêncta para 
um resultado do seu concurso. A natureza, numa palavra, segue 
um plano". :S: a ttnaltdade externa untversal. 

A ciência toda não faz senão descrever êste plano, e "as 
ciências particulares convergem hoje, e chegarão em breve a con
finar-se, para o conhecimento cada vez mais profundo desta trama 
universal, tecida com elementos infinitamente simples em si mes
mos, que alcançam, porém, uma variedade de desenho desconcer
tante até para a vista mais exercitada e sagaz." 

partir desta cêlulazlnha, a construçlo do organismo é feita por eplgtnese, 
1. é. por uma série de transformações, diferenciações e adições sucessivas; 
os órgli.os vli.o sendo constnúdos uns após outros, "em harmonia com um 
plano determinado, com um tipo especifico definido, com a tdéta !te um 
�do anterior ao desenvolvimento de suas partes e que preside a esta 
evoluc;lo admirável". L. FRANCA, obra ctt., p. 238. - Quem pode admitir 
que a construção dos olhos, dos ouvidos . . .  , num ambiente sem luz e sem 
ondas sonoras, seja simples resultl.ncia casual dêste ambiente, e nlo 
uma prepamçll.o em prevlrdio da vida extra-uterina ? <Cfr. citações em 
SINIBALDI, obra ctt., I, pp. 766-768; DESOOQS, obra ctt., I, p, 360-361) . 

(446) Em várias espécies, quem com tanto desvêlo e �rto prepara 
o ambiente favorlivel à nova vida, nunca a viu nem verá desabrochar, 
porque wm uma W1tca postura e morre antes de que ela venha a têrmo .. 
Cfr. exl.\mplos nas obras lndlcadas na nota 431. 

(44'1) SERTILLANOIS, obra ctt., p, 99. 
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Afirma êste plano : o naturalista, que distribui e classlflca 
cuidadosamente os seres todos em gêneros e espécies; o astrônomo, 
que nos descreve o sistema do universo desde a nebulosa ou o 
átomo primitivo; o paleontólogo, que nos apresenta a série toda dos 
seres desde a formação da terra até à vida, desde os primeiros 
VNentes ate ao homem, o qual vem coihêt a herança tm um passado, 
que não parece feito senão em vista dêle; o historiador, que nos 
conta o desenvolvimento da humanidade através das Idades, seu 
progresso lento mas real. 

Quem fOr sincero, na.o poderâ negá-lo. E quem diz plano, 
diz intençito dirigida, diz finalidade, e nega o acaso: "O acaso 
� cego; na.o se pOe a caminho para o melhor; na.o se estabelece 
num equllibrio estável, na.o progride segundo uma ordem: pois 
c acaso é o contrário exato da establUda.de e da ordem." (448) 

Conclusito: Logo a ordem interna e externa existente no 
universo exige uma tntençito ttnaltsta. - Donde provém esta 
finalldade? 

111. - Esta ordem ou Intenção fi·nalista s6 pode ser pro

duzida por uma Inteligência. 

305 . li: a única resposta objetiva que satisfaz a raza.o. -
Prova-se: 

a) Pela analogia com as obras da arte humana. - Pela 
presença de objetos de arte, por imperfeitos que sejam, encon
trados numa caverna ou numa ilha deserta, a ciência etnoló
gica deduz logo que por all passou a lntellgência do homem 
e avalla o grau desta tntellgência pela perfeição de sua arte. 
Quem ousaria expllcar a produça.o dêstes instrumentos pela 
fOrça dos ventos e das chuvas que destacaram dos montes a 
matéria de que sâo compostos ; pela aça.o do tempo, que afeiçoou 
o mármore ou trabalhou as peças, reunidas depois pelo furor e 
pelos rodamoinhos das tempestades, que também as encaixaram? 
- O simples bom senso se rebela. 

Ora, como vimos, constatamos nas obras da natureza uma 
adaptaça.o ftnallsta muito mais perfeita e complicada e dellcada 
que naquelas obras da arte humana. 

Logo os mesmos princfpios racionais que nos obrigam a 
reconhecer o influxo de uma intellgência nas obras da arte 
humana, nos obrigam também a exigir uma intellgência, e multo 
maior que a humana, para expllcar as obras da natureza. 

(448) Cfr. 8ERTILLANOES, fbfd., pp. 101·104. 



"Em todas as coisas movidas pela Inteligência, aparece a 
ordem da lntellgêncla que as move, embora as coisas mesmas . . .  
não tenham Inteligência. Assim, a flexa se move diretamente para 
o centro do alvo pelo movimento recebido do arqueiro, como se ela 
tlv•see uma rgzãn qne 8 dtrlp· o mesmg aparece em todos os 
movimentos das obras da arte humana. Ora, como as colsas arti
ficiais estão para a arte humana, assim as coisas naturais estão 
para a arte divina; por Isso aparece a ordem nas coisas movidas 
pela natureza como nas coisas movidas pela arte." (449) 

Se os cérebros m:ec4ntcos n�o; podem ser construidos sem 

um cérebro humano intellgente, multo menos o poderé. o mesmo 

cérebro humano; se a Dtada exige um Homero inteligente, 

multo mais exigirA uma Inteligência o próprio Homero. 

"Deveis convir que seria loucura recusar a vossos semelhantes 
a faculdade de pensar. Bem dúvida, mas que se segue dai ? Segue-se 
que se o universo, que digo, o universo ? se a asa de uma borboleta 
me oferece vestlgios de uma lntellgêncla mil vêzes mais distintos 
que os lndlcios que tendes acêrca da faculdade de pensar dos vossos 
semelhantes, negar a existência de Deus é uma loucura mll vêzes 
maior do que negar o pensamento a vossos semelhantes. Ora, que 
assim seja, é às vossas luzes, é à vossa consciência que faço apêlo. 
Jé. notastes nos ra.Ctoclnlos, nas ações e na conduta de qualquer 
homem, mais Inteligência, ordem, sagacidade, conseqüência, do que 
no mecanismo dos Insetos ? Não estã a Divindade tão claramente 
tmpressa no ôlho de um mosquito · quanto a faculdade de pensar 
nos escritos do grande Newton ? Como ? o mundo formado argüiria 
menos uma Inteligência que o mundo explicado ? Não me é melhor 
demonstrada a inteligência de um Primeiro Ser pelas suas obras 
que a faculdade de pensar de um filósofo pelos seus escritos ? E 
notai bem que eu vos oponho só a asa de uma borboleta, quando 
poderia esmagar-vos com o pêso do universo." (450) 

b) Pela causalidade ttnal. - Finalidade é tendência 

orientada, é adaptação dos meios e da atividade em vista de 

um têrmo a alcançar. Exerce, pois, o flm uma verdadeira cau

salidade: fornece a razão de ser e a determinação da atividade 

da causa eficiente. Logo, já antes desta atividade, deve o flm 

existir de algum modo, sento seria um puro nada, incapaz de 

Influir. Ou existe em sl mesmo como ser real, ou existe numa 

inteligência como idéia (1. é, como exemplar de uma coisa por 

fazer, tmago ret jaciendae) . 

(449) S. ToMAs, Summa Theol., 1-II, q. 13, a. .2, a.d 3wn. 
(460) Dmaor, Pens�es phflosophlques, citado por G'D'ILLoia, - CaU

chf.sme de Persé'D�ance, I, p. 36. 
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Ora, antes da atividade do agente, não pode ainda existir 
em si mesmo, porque, assim considerado, o fim é o efeito que o 
agente pretende realizar (finis intentus) ,  posterior, portanto, a 
esta atividade. 

Logo, só pode extsttz conto ldéla xtmna lnteHg6Ite1a. nie 
é a estátua mesma, na sua realidade ffsica, que dirige a ação 
do escultor, mas a idéia existente na mente dêle. 

Por conseguinte, a finalidade exige uma inteligência. 
c) Pela natureza da ordem. - A ordem é uma conve

niente disposição de elementos diversos, pela qual fica deter
minada uma cooperação dêstes elementos em relação a um 
efeito comum. :at, pois, uma adaptação antecipada, uma coor
denação e subordinação de meios em vista de um resultado 
futuro, a ser obtido pela convergência dêstes melas; é uma rela
ção estabelecida entre dois fatos, dos quais o segundo (o fim) 
não existe ainda na realidade, mas é a razão de ser do primeiro 
(a adaptação e coordenação dos melas) , que só existe para pro
duzir o segundo. ( 451) 

Logo, para poder ordenar dêste modo elementos diversos, 
é necessário ter um fim e conhecê-lo ·como fim; conhecer a 
aptidO.o dêstes elementos para produzir o fim, i. é, reconhecê-los 
como meios pelo conhecimento da relaçO.o entre êles e o fim. 

Ora somente uma inteligência 
pode pensar num objeto futuro e propor-se um fim: por

que só ela, sendo espiritual, pode conhecer abstratamente obj e
tos nâo sensiveis e que prescindem do htc et nunc; 

pode conhecer o fim enquanto fim e os meios enquanto 
m:eios: porque o fim é a razO.o de ser dos meios, e só a inteli
gência, que tem por objeto formal o ser, pode perceber a razão 
de ser das coisas; 

pode conhecer a relaçO.o entre meios e fim, 1. é, reuni-los 
num único ato representativo e realizar idealmente, pela adap
tação mental dos meios, o conjunto ordenado (= o fim) que se 
quer produzir : porque, para Isso são necessárias comparações e 
j uizos, e somente a inteligência é capaz do ato de julgar. 

Logo a ordem só pode ser produzida por uma inteli
gência. ( 452) 

(461) Cfr. SERTILLANOES, Les Sources, p. 97. 

(462) Oft•. STO ToMAs, Contra Gent .. , I. n, c. 24, Ampllus : Ordi
tL.are saplentis est . . .  
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Existe, portanto, uma Inteligência ordenadora do 

U-niverso. 

IV. - Mas qual é esta Inteligência ordenadora ?  

306 . 1. É certamente dtsttnta dos seres da natureza, pois 

os anorgânlcos e as plantas não têm conhecimento de espécie
alguma ; os animais não dão nenhum sinal de conhecimento 
intelectual. 

2. É certamente distinta da inteltg�ncta humana, que
encontra, percebe e descreve a ordem existente, mas não a cria. 
Dizer com A. CoMTE que os céus narram tão sõmente a glória 
de Kleper, de Newton . . .  , é ridlculo: seria como dizer que é o 
leitor que faz o livro, porque consegue entendê-lo. 

3. É certamente uma Inteltg�ncia sapientíssima, pois a 

ordem do universo é maravilhosa e supõe no ordenador o conhe

cimento de todos os seres com todas as suas propriedades e
aptidões, de todas as leis e do modo melhor de harmonizá-las 

para obter um conjunto tâo esplêndido. 

4. Até aqui chegou também E. KANT ; mas parou, dizendo 
que a ordem do universo, por grande que seja, não é infinita; 
donde, não supõe uma inteligência infinita e divina. E nisso 
errou : não procurou a explicação t o t a l  da ordem. 

a )  Bastaria, sim, uma inteligência limitada e criada. 
se se tratasse apenas de uma ordem imposta externamente a 
seres j á  existentes com suas propriedades e aptidões, como faz. 
c relojoeiro que sõmente justapõe peças diversas j á  existentes. 

e aptas. :S::le, porém, nA.o é a causa total de toda a ordem exis
tente no relógio (nA.o é causa da resistência do metal ou dos. 
rubis, nem da elasticidade da mola . . .  ) , como não é causa total 
de uma biblioteca, o bibliotecário que cataloga livros escritos. 

por outros e os dispõe segundo os vários assuntos. 

Bem diversa é a atividade natural dos seres e a ordem 
aue dela resulta. Um ser natural, na sua atividade, não supõe 
nada, não é precedido por nada : suas propriedades e aptidões. 
não são artificiais e exteriores, mas provêm da sua essência 

intima, da sua realidade mesma ; é esta realidade que constitui a 
ordem interna de cada ser; é das ações e reações destas essências 
entre si, que resulta depois a ordem externa do universo todo. 

Donde, a causa total da ordem natural - que precisa
mente para ser total não deve pressupor nenhuma aptidão pre-



A INTELIGbCIA ORDENADORA E CRIADORA 517 

existente - só pode ser o Autor destas essências, Aquêle que 
as tirou do nada, que as criou. Logo a Inteligência ordenadora 
deve ser C r t a d o r a. 

b) Além disso, esta Inteligência ordenadora, ou é ela 
mesma cflaaa e recebê tte outra mteugencla a Idéia tta orttem 
do universo, ou não é criada e tem "a se" a idéia do universo. 
- Se é criada, não é a causa total da ordem, mas como qualquer 
outro ser do universo, é ordenada nas suas partes (essência e 
existência; substância, faculd&�des e operações) por esta outra 
Inteligência, da qual depende no existir e no conhecer. - Se 
não é criada - e a ela se deve forçosamente chegar, para evitar 
o processo in infinitum que nas causas per se subordinadas 
repugna - é a Inteligência por si subsistente, Ipsum Esse subsis
tens, e por conseguinte Infinita, como vimos na quarta via. (453) 

Logo a Inteligência Ordenadora, para explicar totalmente 
a ordem (= ser causa total da ordem) ,  deve necessàriamente 
ser Subsistente por si mesma, Infinita e Criadora: atributos 
todos que convêm unicamente ao Ser que chamamos D e u s. 

E assim, a ordem do universo é a grande janela aberta 
sôbre o além, pela qual vemos passar a sombra de Deus: "Dteu 
est Z'invisible éviclent" (V. HuGo) . A quem não percebe êste 

nome inscrito em toda a parte na natureza, podemos dirigir 
os votos que as crianças repetem nos caminhos de Corfú : 
"Puissiez-vous joutr de vos yeux/" (454) 

A alguém que lhe pedia uma prova da existência de Deus, 
NEWTON indicou o firmamento e respondeu com esta única 
palavra: "VMe" (455) . 

E na verdade, sõment1! olhos mfopes, ofuscados por pre
conceitos ou cegos pelas paixões, não vêem como 

La gloria di Colul che tutto muove 
Per l'universo penetra e risplende. 

Somente almas mesquinhas nlo compreendem como 

lo primo ed ineffablle Valere 
Quanto per mente e per occhio si gira 
Con tant'ordlne fê, ch'esser non puote 
Senza gustar dl Lui chi ciõ rlmira. (458) 

(463) Cfr. ARNOU, Theologia Naturalts, Gregoriana, Roma, 1947, p. 105. 

(454) P. BOURGET, Sensatton d.'ltal1e. Apud. BUYSSE, obra cit., p, 124. 

(466) DUPLESSY, Apologétique, t. I, p. 49. 
(450) DANTE, Paradtso, C. X. 
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'• ' · • 
"O Deus eterno, o Deus imenso, sapientissimo · ê  onipotente, 

passou diante de mim. Não lhe vi a face, mas o reflexo de sua luz 
encheu de espanto minha alma. Estudei aqui e acolá os vestigios 
de sua passagem nas criaturas : e em todas as suas obras, mesmo 
nas menores, que fôrça, que sabedoria, que insuperável per
feicão ! "  (457) 

KEPLER assim conclui a sua grande obra Os quatro livros da 
harmonia celeste : "6 Vós, que pelos esplendores sublimes que der
ramastes sôbre toda a natureza, elevais os nossos desejos até à 
divina luz da vossa graça, sêde bendito ! Senhor e Criador de 
todas as consolações, que experimentei no êxtase a que me elevou 
a contemplação da obra das vossas mãos, eis acabado êste livro, 
que contém o fruto do meu trabalho e de toda a intellgêncla que 
me destes. Proclamei diante dos homens toda a grandeza das vos
sas obras, mostrando-lhes, na medida das minhas fôrças, a sua 
imensa perfeição . . .  " 

Instado para escrever seu nome no Uvro de ouro dos visitantes 
da tôrre Eiffel, EDISON, o genial inventor do fonógrafo e do cinema, 
-traçou estas linhas slgnlflcatlvas : "A M. Eiffel, l'ingénieur, le 
courageux constructeur du spécimen sl gigantesque et sl original de 
l'art de l'ingénieur moderne - un homme qui a le plus profond 
respect et la plus profonde admiration pour tous les ingénieurs, y 
compris le bon Dleu." (458) 

SOLUÇAO DAS OBJEÇOES. 

307 .  I OBJEÇAO. - O Argumento cal no ANTROPOMORFISMO, 
atribuindo à natureza o modo humano de agir. É a nossa inteli
gência que introduz nos fatos esta classificação e subordinação de 
fins e meios, de intenções e de realizações. Prevemos resultados, 
e concluimos que a natureza os procurou. Isso é confundir a ordem 
do conhecimento com a ordem das realidades : é enquanto objeto 
da intellgência que a natureza revela intenções, mas ela, em si 
mesma, não tem nenhuma; nada prova que antes de agir ela pre
cise conceber um fim, ou que alguém precise concebê-lo em seu 
lugar. A natureza não é um homem. 

RESPOSTA. - a) Como vimos, não é somente a atividade 
humana que exige uma finalidade, mas qualquer atividade de qual
quer causa eficiente (n.0 301 ) .  Assim também, não é por ser 
humana que uma ordem exige finalldade e intellgêncla, mas é por 
ser "ordem" : qualquer ordenação de elementos diversos, mais ainda 
se é complexa e constante, em que haja relações de meios a fim, 
exige uma intenção finalista, uma previsão, uma inteligência 
(n.0 305) . - Ora, ao contemplar as obras da natureza, a nossa 

inteligência não "introduz" relações de meios a fins, mas tão 

(457) LINNEU, Systema naturae, Introduçllo. 

(458) Revue pratique d'Apologétique, 1.0 de fev. de 1912. Apud 
BUYSSE, obra clt., p. 106. 



AS DESORDENS E A ORDEM 519 

somente as observa, as constata, e as reconhece como mais perfeitas, 
mais complexas e delicadas, que nas obras da arte humana. Donde, 
não é por "antropomorfismo", que na atividade natural ela reco
nhece a intervenção de urna intellgência, mas por necessidade racio
nal, constrangida pelo principio de razão suficiente. 

b) Os que nos acttsanl àe ttft\P8J18Rl91,1&mo, são prectsamen-
te os deterministas; são os que, negando a liberdade, afirmam serem 
os nossos atos todos simples manifestações necessárias da natureza 
que age em nós. Como podem, sem contradição, afirmar agora que 
o homem tem finalidade, não porém a natureza ? Triste necessi
dade a de quem se opõe a Deus : a cada passo, deve amparar o seu 
sistema com a resistência ilusória de umas contradições ! 

c) Mas, deterministas ou não, todos devemos admitir que as 
finalidades nossas, pessoais e livres, estão baseadas todas numa 
finalidade interna mais intima : a tendência para a felicidade. 
Tendência que não depende de nós, mas nos é tornectda e imposta 
pela natureza mesma desde o nascer, qual pressuposto necessário 
para toda a ramificação da atividade livre, como o fim último é 
pressuposto aos fins intermediários (n.0 175) . Por isso, as finali
dades humanas, em todas as suas manifestações, não são senão 
aplicações particulares desta tendência e finalidade natural. Por
tanto, reconhecer e louvar a finalidade no homem, é indiretamente, 
reconhecer e louvar a finalidade na natureza : ou conceder esta, 
ou negar também aquela. Mas quem ousará negar a evidência 
imediata da intenção finalista, que experimentamos em todos os 
nossos atos conscientes? (459) 

308 . 11 OBJEÇAO. - Mas, no universo há tantas imperfeições, 
tantas DESORDENS, anomalias, monstros, males; há tantas inutiU
dades (órgãos sem finalidade, órgãos rudimentares . . .  ) ,  tantos des
per.dicios (milhões de germes de vida que se perdem . . .  ) . Como 
pode tudo isso ser o efeito de uma Inteligência suprema ordena
dora ? (460) 

RESPOSTA. - 1) Não se trata, no argumento, de saber se o 
mundo é ou não o mais perfeito possivel, se a inteUgência criadora 
podia ou não fazer outro melhor (461) ; mas unicamente de cons
tatar se no mundo real existente há ou não há uma ordem sufi-

(469) Cfr. SERTILLANGES, ibid.., pp, 106-109. 

(460) Cfr. J. DE ToNQUÉDEc, Une preuve faclle de l'existence d.e Dieu : 
l'ordre du monde, Beauehcsne, s.a ediç., pp. 22-29 : exposição e solução da 
objeção; exposição e solução, que o P. FRANCA desenvolve esplêndidamente 
e com mais pormenores (obra ctt., pp. 266-281) . 

(461) Sendo Deus absolutamente independente das criaturas, podia 
escolher livremente um qualquer dos infinitos mundos possfveis. Em rela
ção a êste universo, são Igualmente falsos e o pessimfsmo <o mundo é 
absolutamente mau) do Bt:DISMO, de LUCRtCIO, de 8CHOPENHAUER, e O optf
mismo absoluto (o mundo é o.bsolutamente perfeito) de PLATÃo, PLoTINo, 
LEIBNIZ, MALEBRANCHI: e RoSMINI. Cfr. SINIBALDI, Elementos de Phtl., 
Vol. I, 4 .a edlç., pp. 761-764. 
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ciente, se há ou não há um plano que requeira uma eii.usa inteli
gente. Uma ordem intencional pode multo bem ser manifesta 
mesmo onde se encontram desordens : é suficiente, por ex., uma 
cabeça bem pintada, embora o resto do quadro seja simples confu
são de côres. Por isso, dado e não concedido que as desordens 
apontadas sej&Jft real! e Yerãaãelras àese!'deas, Ria fiea 8\lf)Plmttla: 
a ordem evidente em tantas organizações e adaptações. 

2) Pelo contrário, desordens parciais, anomalias, monstros . . .  , 
não podem ser reconhecidos como tais, senão por comparação com 
uma nqnna, uma ordem (desordem = fora da ordem) .  Donde, ao 
ateu imprudente, que nos objeta desordens para negar a ordem, 
podemos responder retorqillndo : existem desordens ? Logo existe 
ordem. 

3) Os próprios defeitos e as anomalias, o corcunda e a ove
lha de cinco pernas, são efeitos dos cruzamentos das leis naturais; 
leis tão maleáveis, tão poderosas e tão fecundas, que souberam 
contornar os obstáculos, melhores nisso do que as nossas máquinas 
rígidas, que logo param com qualquer pedrinha caída na engre
nagem. A atividade da natureza, que, perturbada pelo encontro 
acidental de vários elementos, do germe de um homem formou um 
corcunda, apresenta uma finalidade evidente : tendta à formação 
de um homem e não de um leão ou de uma videira, e o conseguiu. 

4) É mister andarmos multo cautelosos em anrmar a inutili
dade de algum órgão ou de algum ser natural. Da necessidade 
desta prudência já se convenceu a ciência, que descobre cada dia 
novas funções, utilissimas ao organismo, em órgãos considerados 
antes pela nossa ignorância como supérfluos : assim, as funções 
da hlpóflse, do apêndice, das glândulas endócrinas . . .  

5) Orgãos rudimentares totalmente inúteis, será mesmo que 
se encontram ? Admltãmo-lo. Opõem-se êles ao flnallsmo ? Pelo 
contrário, constituem mais um argumento a seu favor : se um 
órgão permanece enquanto é possivel e útll à função e vá desapa
recendo quando esta se torna impossível ou nociva, é sinal de que 
o órgão é para a função, e não vice-versa. (462) 

6) Na aparente prodigalldade dos gennes de vida, não há 
êsse desperdício apregoado por mecanicistas parclmoniosos, mas 
antes prova evidente de sábia previdência. O fim da natureza é 
a conservação das espécies. Sem esta abundância de germes, dado 
o entrechoque de tantos elementos, não seria assegurada esta con
servação. De resto, os gennes que não medram, sabe a natureza 
aproveitá-los e com êles alimentar outras vidas. 

7) A ordem do universo é como uma sinfonia em que tocam 
simultê.neamente muitos instrumentos. Num dado instante, podem 
produzir um efeito menos agradável, mas os acordes se sucedem 
em grupos harmoniosos. A quem julgasse a sinfonia por um acorde 
dissonante diríamos : "Escute a obra toda e não apenas um com-

(462) Cfr. MARCOZZI, obra cit., pp. 121-125 e La Vita e l'Uomo, 
pp .. 44-46. 
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passo". Porventma, o artista poderoso tem medo da desordem na 
sua obra? Pelo contrário, êle a introduz e como que se compraz 
nela, em proporção com sua fôrça, porque sabe muito bem que 
poderá dobrá-la a seus fins, fazê-la escrava da beleza. Não a 
·expulsa : domina-a. Permite a dissonância, mas só até à resolução. 

r o ritmo com uma aparência febril, mas até à 
hora prevista para a marcha arrasta ora ou 
Assim caminha o mundo. (463) 

Quis Deus os vários seres, não isoladamente, nem num sis
tema Imóvel e morto, mas relacionados entre si e condicionados uns 
pelos outros num conjunto de fôrças em perpétuos cruzamentos, 
eada uma com sua lei, sua ordem, suas proporções e medidas, 
visando com elas todas vários fins e equilibrando-os, como quem 
quer estudar várias matérias conjuntamente e dá a uma todo o 
tempo possível, sem descuidar as outras. Nada há nisso de incoe
rente, nada que se oponha à Inteligência ordenadora. E o resul
tado não é um caos, mas a ordem que admiramos. A conseqüência, 
porém, será que, não existindo nenhum ser querido e protegido 
exclusivamente e à custa dos outros todos, a marcha do universo 
não se dará sem reações e gastos mútuos. Assim, os seres vivos 
não poderão subsistir sem dissolver e assim1lar substâncias : é a 
lei da vida orgânica. Eliminá-la, seria destruir a vida no mundo. 
Portanto, desordens reais, i. é, efeitos subtraídos ao plano universal, 
não os há. O que chamamos "desordens" são acidentes desagradá
veis para êste ou aquêle indivíduo, provenientes precisamente do 
funcionamento imperturbável da ordem. 

8) Pode Deus impedir tal ou tal dêstes acidentes (e o fêz 
algumas vêzes, para fins de ordem superior) ; mas multipl1car a 
cada passo a freqüência destas intervenções mllagrosas, seria matar 
no mundo a espontaneidade da atividade natural e impedir o seu 
�esenvolvimento normal. Suprimir todas estas pretendidas "desor
dens", é impossível : impedir uma, seria suscitar outra. Salvar a 
erva dos dentes da ovelha, é favorecer a erva à custa da ovelha. 
Se o fogo não pode consumir mais nada, não haveré. fogo. É assim 
em tudo. Qualquer mudança tem duas faces : é produção e des
truição. Generatto unius est corruptto alterius, dizia já ARISTÓTELES. 
É impossível favorecer juntamente todos os elementos do mundo. 
É contraditório dispor simultàneamente o universo em função das 
conveniências exclusivas de cada ser, pois são elas opostas entre sl. 
Seria pretender afinar o mesmo instrumento musical conjuntamen
te em vários diapasões dissonantes. Pode Deus escolher e realizar 
qualquer um dos mundos possíveis; mas uma vez escolhido e reali
zado um dêles, não pode fazer que êste seja outro, que não tenha 
sua essência, suas propriedades e condições de existência : seria 
-contraditório. (464) 

(463 Cfr. SERTILLANGES, Les Source8 p, 113. 

(464) Cfr. J. DE TONQUtDEC, obra cit., pp. 26-29. 
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9 )  Os defeitos, os males, as dores - conseqüências às vêzes 
da atividade livre do homem e mais freqüentemente da condição 
humana sujeita às leis da natureza - longe de implicarem a ausên
cia de ordem e de Inteligência ordenadora, concorrem como meios 
eficazes para o conseguimento de uma finalidade mais elevada 
(aperfeicoamento humano expiação dp culpas, exeroicJo de "'rtude, 
aumento de méritos . . .  ) ,  em vista de uma vida melhor, a vida ver
dadeira, que é a vida eterna. Donde, são desordens em relação a 
ordens particulares e subordinadas (uma doença, em relação ao 
organismo de um indivíduo perfeito) , mas entram no conjunto 
ordenado do plano universal : quer na ordem fistca, onde o bem 
comum é maior deixando-se que as leis produzam seus efeitos natu
rais; quer na ordem moral, onde a Providência é bastante boa e 
poderosa para saber tirar do mal permitido um bem maior. (465) 

Donde, não se pode, da existência das desordens e males par
ticulares, deduzir a ausência da ordem e da Intellgência ordenadora. 
Fazem parte de uma ordem mais universal e provam apenas que 
os seres dêste mundo nã.o são a plenitude do ser, mas contingentes, 
sujeitos a mudanças e imperfeições inerentes à sua condição de 
criaturas. 

309 . 111 OBJEÇA.O. - O estado atual do mundo, com sua ordem 
maravilhosa, não passa de um resultado de combinações tortúttas, 
casuats, dos átomos, entre milhares de outras também possiveis e 

(466) O plano da Providência não consiste em colocar o céu sôbre 
a terra, mas em dar aos homens sôbre a terra o melo de merecer o céu. 
Eis o ponto de v!Eta de Deus. Para comp1·eender alguma coisa sObre a 
Providência, é mister considerar o mundo nesta perspectiva. Olhá-lo pelos 
"petlts côtés", ou mais ainda pelos "mauvals cOtés", é como olhar uma 
tapeçaria pelo avêsso. A criança no selo de sua. mãe, se tivesse o uso da 
razlo, sabendo tudo sôbre aquêle seu pequeno mundo, mas Ignorando que 
um dia deve nascer, nada compreenderia do acaso que ai a colocou, dos 
choques misteriosos que a sacodem, doa seus pulmões que não têm ar, 
dos seus olhos que não têm luz, dos seus membros sem emprêgo. Acha.rla 
sua vida a.b.,urda e teria razão : ela não tem sentido senão pelo têrmo 
onde deve chegar. A vida fora do seio materno, eis a única explicação 
desta primeira etapa. A vida no céu, eis a única explicação da vida 
humana neste mundo. l!: para o céu que nos conduz a Providência; e as 
coisas que parecem sacudir-nos com dor, não são senão meios mais efi
cazes de nos levar ao têrmo, de assegurar o nosso nascimento para o 
mundo eterno. Cfr. A. EYMIEtJ, La Provldence et la guerre, p. 30 (Citado 
na Revue ães Objecttons, 1920, p. 183-4. - O Problema do mal, em toda 
a extensão das suo.s mo.n!Iest.ações angustiosas de dores e de males morais 
(pecados) , será. exposto no tratado do dogma da Providência, pois a 
revelação cristã trouxe não poucas luzes para uma solução definitiva. 
Bastou, por agora, notar que os males podem ter uma função importante 
na ordem do universo e condicionar bens maiores e que, por conseguinte, 
nll.o se opl'iem à conclusão da quinta via : a existência de uma Inteligên
cia ordenadora.. Pelo contrário, é para quem rejeita Deus, que o problema 
do mal se torna absolutamente Insolúvel : que o diga o pessimismo deses
perador do ex!Etenciallsmo ateu. 
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cujo resultado seria talvez tão belo quanto a ordem presente. -
O mundo é o efeito do ACASO. 

RESPOSTA. - O Acaso tinha partidários no tempo de DEMÓCRITo 
e nos séculos XVIII e XIX; com o progresso no conhecimento das 
leis da natureza, o acaso vai sendo abandonado pelos sábios. 

Notemos, antes de mais nada, que a objeção cal numa evi
dente petição de princípio. Supõe, sem mais, que a admirável com
binação atual, ordenada e finalista, é uma das possíveis combina
ções casuais de átomos regidos unicamente por fôrças cegas, sem o 
concurso e a orientação de uma inteligência. Mas, é precisamente 
esta a questão : saber se uma tal ordem é possível sem Inteligência. 
Os nossos argumentos provaram que não o é. Dizer que é, porque 
de fato existe, é confundir a possiblUdade intrínseca, 1. é, o não 
Implicar contradição, com a possibilidade extrínseca, 1. é, a causa 
eficiente capaz de realizar esta ordem. J!: raciocinar da seguinte 
maneira : ":S:ste quadro é possível, pois existe; logo não houve pin
tor; esta combinação atual dos átomos é possível, pois existe; logo 
não houve Intervenção de inteligência alguma". Sim, nem êste 
especial arranjo de cõres e de formas, nem esta ordem atual do 
mundo, incluem em si mesmos contradição; mas para existirem 
de fato, requerem o Influxo de uma causa eficiente determinada : 
um pintor, uma Inteligência. (466) 

Que o concurso espontâneo e fortúito dos átomos tenha pro
duzido a ordem atual, não é apenas Improvável, mas é absoluta
mente impossível. 

1. Já o próprio b o m  s e n s o  se recusa a admitir esta possi
bilidade. Aceita, porventura, o bom senso, que o "Juizo Final" de 
MIGUEL ANGELO seja obra do acaso ? E como poderia admitir que o 
sejam coisas muito mais belas e mais complexas ? Não é mais 
belo e mais complexo um homem vivo que um homem pintado ? 
"Se o concurso dos átomos, observava CfcERo, pode fazer um mundo, 
não poderia fazer coisas mais simples : um pórtico, um templo, uma 
casa ?" (De Natura deorum, 1. II, 37) 

2. A reflexão confirma o bom senso. Baseiam os mecanicis
tas esta possibilidade sôbre o C á l c u l o d a s P r o  b a 'b f l  f d a  d e s. 
Que firmeza tem esta base ? 

a) Supõe a concepção mecanicista que a ordem do universo 
é uma mera agregação e justaposiçcio casual de átomos, como a 
justaposição das letras que formam um poema. Concepção falsa, 
evidentemente. Mas, mesmo nesta concepção, qual seria a proba
bilidade de um tal acaso ? (467) Consideremos a vida no nosso 
globo. Podemos admitir, com base no cálculo das probabilidades, 
que a sua aparição foi obra do acaso ? Tomemos, por ex., como faz 
LECOMTE DU NoüY (L'homme devant la science, Flammarlon, p. 137) , 

(466) Cfr. P. JANET, Causes /inales, p. 434 e sega., apuiZ DzscoQs, 
I, página 390. 

(467) A probabilidade é Indicada pelo quociente das combinações 
!avoráveL<J P<'lo número total das combinações Igualmente posslvels. 
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uma molécula de proteina, elemento básico de todos os organismos 
vivos, dando-lhe, para fac111tar os cálculos, 2000 átomos, de duas 
espécies apenas, com pêso molecular 20.000 e 0,9 de assimetria (468) : 
a realldade é muito mais complexa ainda. A probabllldade de se 
formar por acaso uma tal molécula seria de 2,02 x 10-321, 1. é, um 
ftttmero deelmal eem 339 BePes àe�eis àa "i�s��ola (0,000 ?Q2) 
Supondo 500 trilhões de lances por segundo e com um volume de 
matéria igual ao do globo terrestre, o tempo necessário para se 
obter uma destas moléculas seria de 10243 bilhões de anos. Entre
tanto, a idade da terra, desde o seu resfriamento, não passa de 
2 x lOD anos. 

Mas não podia ser exatamente esta a combinação que, por 
acaso, saiu primeiro, sem esperar tantos bllhões de séculos ? -
Seja; concedamos até, que se produziu duas vêzes seguidas. Espe
rar no cálculo de probabllldades, para que se venha a dar mais outra 
vez, "equivale a admtttr um milagre" (p. 159 ) . "Admitir que êste 
fenômeno se tenha produzido bllhões de vêzes num tempo extrema
mente curto equivale, pois, a negar completamente a possibilidade 
da aplicação do cálculo das probabtltdades a êste problema." (pági
na 144) "Admitir que, formada, por acaso, a primeira célula, a 
segunda teve que seguir por partenogênese, e assim da 3.o. e da 4.a . . .  , 
é adml.tir um proceso temporal sistemático, cicllco, que não se pode 
exprimir em têrmos do cálculo das probabllldades . . . Introduzindo 
um processo cinemátlco, saimos, pois, da possib111dade de explicar 
a criação das células unicamente pelo acaso." (p. 160) 

Entretanto, para formar uma célula viva são necessárias 
milhares de moléculas; num ser vivo há bilhões de células, e a 
paleontologia nos ensina que bilhões de seres vivos apareceram 
sôbre a terra num lapso de tempo extremamente curto. É impos
sivel, portanto, apelar para o cálculo das probabilidades, a fim de 
explicar pelo puro acaso a existência da vida sôbre a terra. (469) 

(488) Na molécula, as válias espécies de átomos não são dispostas 
de qualquer modo, mas orientadas segundo uma ordem assimétrica. 

(469) Como exemplo de probabilidade mlnlma, Boam:., no seu livro 
Le Hasarã <Paris, Presses Universitalres, 1948, p. 124) , dá o "milagre ãos 
macacos datilógrafos". Suponhamos um milhão de macacos ensinados a 
bater por acaso sôbre o teclado. de um mtlhão de máquinas de escrever : 
êles trabalham com afinco 10 horas por dia, e outros macacos recolhem as 
folhas e as encadernam em volwnes. Depois de um ano, êstes deveriam 
conter a cópia exato. de todos os livros de qualquer espécie, eacrltos em 
todas as llnguas e conservados nas mais ricas blbllotecas do mundo. 
-- Imposs!vel I Não, mais sumamente Improvável. Ninguém, entretanto, 
hesitaria em chamar de "louco" a quem esperasse obter dêste modo a 
cópia exata de todas as publicações do dia em todo o mundo. . . e Isso 
sem nunca cometer êrro algum ? l!: fantástica e Incrivelmente impro
vável. O certo é, como nota BoYER (obra ctt., II, p. 348) , que ninguém 
apostaria nem um vintém sôbre uma tal probabilidade I - Ora., imensa
mente mais improvável é ainda a hipótese de terem sido formadas por 
acaso as células e os organismos vivos, que sAo combinações Imensamente 
mais complexas do que uma página ou um llvro, e se dão regularmente 
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b) Até aqui, a probabilidade foi considerada. em abstrato, na 
'Ordem puramente matemática dos números, sem relação com o com
portamento real das coisas. Nem sempre, porém, o que é possível 
matemàtlcamente o será também fisicamente. Por ex., que 100 
alfinetes lançados desordenadamente no ar caiam todos em equlli
ltPle sBSre a st:ta Jt&ftfta, é peasivel nxatentàtlcanxeutc, em abstzabo, 
mas se em •rez de fazer a operação só no pensamento, quiser alguém 
reallzá-la num ambiente fislco, ela se torna absolutamente lmpos
slvel, porque a natureza não funciona abstratamente, mas exige 
condições objetivas, segue leis bem determinadas e fixas e leis de 
minimo esfôrço e de economia . . .  (no caso, a cabeça dos alfinetes, 
-sendo mais pesada, cairá mais depressa que a ponta) . O cálculo 
das probabllldades e a lei dos grandes números (470) supõem que 
todas as combinações são Igualmente posslveis e com probabllldade 
igual. Isso requer que as combinações sejam instáveis, senão mui
tíssimas das possiveis se tornariam Irrealizáveis. Ora tais condições 
nunca se acham realizadas no universo real, onde os fenômenos 
físicos se sucedem segundo um determinismo rígido e onde muitos 
permanecem de modo estável. Por isso, êste cálculo e esta lei não 
_podem ter aplicação. 

Donde, com base num cálculo abstrato de probabllldade, espe
rar que venha a dar-se, por acaso, um conjunto de espantosa com
_plexidade, estável, fecundo, e dotado de prodigiosa capacidade de 
desenvolvimento, é absurdo vulgar. (471) "O que estas leis (do 
acaso) não podem ter em conta nem expllcar, é o fato de qúe as 
propriedades da célula provêm da coordenação da complexidade e 
não da complexidade caótica de uma mistura de gaz. Esta coorde
nação transmissível, hereditária e continua, escapa inteiramente 
:às leis do acaso." (LECOMTE DU NoüY, L'homme et sa desttnée, p. 44) . 

c) Há mais. A ordem do universo, além de complexa, é tam
bém constante e regular. A vida, por ex., nascida sôbre a terra há 
um bllhão e melo de anos, e em pouco tempo espalhada em bllhões 
<le lndividuos, mantém-se constantemente e se renova a cada ins-

-desde milhares de séculos. Cft•. MARcozzr, ll problema dt Dto e le sctenze, 
pé.glna 116. 

Que diriam os ateus, se fOsse a Religião que baseasse suas afirma
-ções numa t.nl. probabiUdade ? Entretanto, eis o fundamento dêles para 
negar a Inteligência criadora e ordenadora I 

(470) "Numa série de experiências, repetidas um grande número de 
vê?.es nas mesmas condições, cada um dos acontecimentos fortúltos possl
vels se man!!esta com uma freqüência relativa, senslvelm�nte Igual ê. sua 
probablltdad!' matemé.tlca." Du PASQUIER, Le calcul àes probabUttés, p. 76. 
Apud DEscoas, I, p. 385 e segs., onde faz ver como o cé.lculo das probabili
-dades e as lele csta.tlst\cas, longe de substltulrem a ordem pelo acaso, 
supõem, na natureza, umo. ordem jé. estabelecida e bem determinada e não 
servem senão para compensar de algum modo a nossa lgnorê.ncia, pro
veniente da Incapacidade em que estamos de determinar cada um dos 
fenômenos elementares, principalmente no mtcrocosmos. 

(471) SERTILLANGES, Diett OU rien, Vol. I, p. 16. 
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tante, desde então até hoje, obedecendo tudo o que nasce, cresce, 
vive, faz viver, declina e morre, a uma mesma lei seguindo uma 
mesma ordem bem determinada. Como é possível atribuir esta 
constância e regularidade dos fenômenos a encontros casuais de 
átomos Indiferentes ? 

Ou os átomos possuem em si mesmos propriedades e forças 
que os dispõem e ordenam à produção dêstes fenômenos, ou não. -
Se não possuem, já que o fato de se combinarem uma vez ordena
damente (dado mesmo que fôsse possível e se tivesse realizado) não 
comunica por si nenhuma qualidade estável aos átomos, então, 
depois de um instante, em nova combinação, voltaria o caos ante
terior, e segundo as leis do cálculo das probab1Udades, deveria dar-se 
um número incalculável de combinações desordenadas antes de se· 
repetir outro lance feliz. Ora, onde estão na natureza todas estas 
tentativas frustradas ? Onde, todos êstes organismos inaptos ? 
Porque não assistimos também hoje a tais combinações inúteis e 
caóticas, na proporção pedida pelas leis do cálculo das probab111da
des ? A geologia nos apresenta, sim, fósseis de organismos desapa
recidos, mas todos êles tão ordenados e aptos para a vida quanto· 
os atuais (472) . Logo é evidente que a constância e regularidade· 
da ordem natural não provém do acaso, segundo as leis da proba
bllldadc. Estas leis não têm aqui aplicação; antes, são desmenti
das pelos fatos. Donde, a. hipótese do ateísmo é positivamente con
trária. às mesmas leis do cálculo sôbre o qual pretende fundar-se. -
Se possuem, então a ordem atual não provém do acaso, nem é sim
ples disposição local dos elementos naturais, mas deriva. prtmària
mente da ordem intrínseca existente nêstes elementos, das suas 
fôrças, das leis com que agem e reagem, formando um encadea
mento, onde as partes se chamam mutuamente e se encaixam como
meios adaptados a um fim. Ora tudo Isso diz finaltdade, e para 
combinar estas finalldades se requer, como vimos no argumento,. 
uma Inteligência ordenadora, aquela mesma que, depois de pen
sá-las, criou e constituiu estas essências com suas propriedades. 
Donde, mais uma vez aparece a imposstbUidade de recorrer ao acaso 
e ao cálculo das probabllldades para explicar a ordem do universo. 
unicamente com fôrças mecânicas cegas e tempo suficiente, poderão 
ser realizadas todas as combinações desordenadas possivels, não
porém uma combinação, onde se manifeste uma nova realldade : a 
ordem intencional. 

d) Maior evidência ainda adquirimos desta impossiblUdade, 
se considerarmos, no universo, a sua parte mais bela, qual é a vida� 
o sentido, a alma humana, o mundo intelectual e moral, que trans
cendem de modo absoluto as fôrças mecânicas da matéria. Mesmo· 
que, lançando no ar, por acaso, as letras do alfabeto, fôsse posslvel 

(472) E de fato, estas espécies se estenderam por inúmeras gera
ções : os répteis gigantescos e as amonltes viveram durante perto de 1& 
milhões de anos, as trllobites teriam durado mais de 47 milhões. Cfr. 
MAIIOOZZI, ibld., p, 122. 
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.sair Ulnd. poesia, não é posstvel absolutamente que sala um senti
mento sôb1·e esta poesia, um juizo, um pensamento consciente. 

3. A todas estas impossibilidades, a R a z á o acrescenta ainda 
uma impossibllldade absoluta, metaff.sf.ca, fundada na natureza 
mesma do Acaso. Com efeito, que coisa é o Acaso ? 

o Acyo é 0 encqntro 0 cruzamentq açtdental. i. é, não neces-
sário, não harmonizado (não ordenado) ,  nem previsto, de duas séries 
de causas mutuamente independentes, cada uma das quais é tnten
cfonal e age por um fim próprio determinado. Assim, alguém 
cavando a terra num j ardim para plantar uma árvore acha, por 
acaso, um tesouro que outra pessoa enterrara ai para escondê-lo; 
dois amigos se encontram, por acaso, numa cidade para onde cada 
um, sem saber do outro, fôra a negócios; num lance de dados sal, 
por acaso, o número premiado; uma telha cai, por acaso, na cabeça 
<le um transeunte. - Donde 

a) O Acaso não é uma pessoa, um ser existente, uma causa 
com atividade própria : o acaso não é um agente distinto das duas 
pessoas que por seus motivos próprios cavam a terra, ou que a 
seus negócios vão a uma cidade em dia determinado; o acaso não 
é nenhum espírito maligno escondido no "cornet" e que faça sair 
() número premiado, ou que encarapitado no telhado desprenda a 
telha para acertá-la na cabeça de alguém. O "Sr. Acaso" não 
·existe. 

b) Por isso, o efeito atribuído ao acaso nunca é uma subs
tância ou um ser, mas uma relação entre várias substâncias ou 
agentes, 1. é, um acontecimento : quando um trabalhador cai de 
um andaime, o acaso não é nem o trabalhador nem o andaime, mas 
-o acontecimento da queda; quando algumas moléculas de H e Cl, 
combinando-se, dão HCl, o que pode ser fruto do acaso, não é o 
HCl, que decorre essencialmente das propriedades do H e do Cl, 
mas o encontro das moléculas de H com as de Cl, Que !)ode ser 
.acidental. 

c) Portanto, o Acaso supõe sempre umas séries de causas 
-que agem por um fim, supõe sempre ordem e finalidade : se ninguém 
esconder o tesouro e ninguém cavar a terra, o acaso do encontro 
·do tesouro é impossível . . . Logo, o que se diz acontecer por acaso, 
-de fato é o efeito das causas que concorreram na sua produçllo. 

d) Porém, êste concurso é acidental, porque o acontecimento 
(encontro do tesouro, encontro dos amigos, encontro da telha com 

.a cabeça . . .  ) não era o efeito próprio (per se> para o qual tendia 
intencionalmente, por sua natureza, cada série de causas. Donde, o 
acaso, o acontecimento casual, pressupõe sempre uma finalidade 
própria em cada série das causas (esconder o tesouro; plantar uma 
.árvore, tratar dos seus negócios, as leis naturais no caso da telha 
ou do HCl) ; pressupõe também que, no tender para esta sua finali
dade própria, cada série de causas é independente da outra, i. é, 
que as séries não estão subordinadas ou ordenadas entre si, senão 
·o efeito comum seria per se e não acidental. 

e) Por isso, o fato casual nem chega mesmo a ter uma causa 
_própria e intencional, mas é simples resultância de uma colncidên-
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cla fortúita entre séries causais. Donde, o puro áê'aso, que faz; 
abstração de toda finalldade das causas agentes, é impossível : seria. 
a supressão de toda atividade, pois, omne agens agtt propter finem. 

f> Sendo acidental às séries causais, o fenômeno é tmprevt
sivel. Se um efeito pode ser previsto e calculado, não se diz que 
aconteceu pot acaso. se algttêm pül!esse ca:lcalat exatamente o 
ângulo sob o qual serão lançados os dados, a fôrça de projeção, a 
elasticidade da mesa sôbre a qual vão cair, o caminho que vão per
correr, as voltas que vão dar . . .  , poderia, então, prever, com certeza, 
o número que apresentarão ao parar. Para essa pessoa, o número 
não teria sido casual. O mesmo se diga dos· outros exemplos. Don
de, um efeito é "casual" tão somente em relação à intellgência 
que é incapaz de prever o encontro das causas e o resultado da sua 
atividade, ou porque estas causas são numerosas e compllcadas 
demais, ou porque não as pode observar sem perturbá-las (como é 
o caso das "Incertezas" e "indeterminações" de HEISENBERG, acêrca 
de comportamento das particulas nos núcleos) . Logo o Acaso é
uma simples palavra, um sinônimo, para significar a nossa "tgno
rltncia das causas" (473 ) . �le, que por si não produz nada, não é a 
negação destas causas, mas apenas a máscara atrás da qual se 
escondem. 

Por estas observações acêrca da natureza do "acaso", vê-se 
claramente a imposslbUldade absoluta, metafísica, de atribuir-lhe 
a existência dos seres do universo e a ordem essencial maravtlhosa 
e constante, com a qual êstes seres agem e reagem entre si. 

Por isso, o Acaso é geralmente abandonado e os grandes cien
tistas reconhecem a necessidade de um outro fator para expllcar a 
ordem do universo. (474) 

310 . IV OBJEÇAO. - De fato, para expllcar a ordem e a sua. 
constância, não é suficiente o Acaso, mas nem por Isso é mister 
recorrer a uma finalidade : basta a NECESSIDADE IMANENTE da 
natureza. 

RESPOSTA. - a) Necessidade da natureza significa que a 
natureza no agir não goza de Uberdade, mas é regida pelo determi
nismo; significa que ela constitui um encadeamento de causas ne
cessárias tal, que dados os primeiros elementos com propriedades, 
colocações e movimentos determinados, todo o resto dai decorre 

(473) Cfr. HENRI POINCARÉ, Sctence et Mtthode, citado na. Revue 
ães Objecttons, 1920, Paris, p. 139-40. 

"Le hasarcl est un mot qu'inventa. l'ignora.nce 
F.:t qui ele nos esprits marque l'lnsufflsance." (BERNis) 

(474) �ste fator foi chamado por EDDINGTON o Anti-Acaso. Seria. 
talvez mais simples cla.r-lhe o nome que sempre lhe deu a. humanidade : 
DetLS. A êste reconhecimento sincero, jé. chegaram não poucos cientistas 
atuais. r.a.menta.m outros estarem ainda retidos nas Incertezas da. dúvida. 
Que 11. lealdade de suas pesquisas possa conduzi-los cêdo às consolações 
d11. plena luz ! 
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necessàriamente. Isso, porém, não é uma explicação da ordem, mas 
simples constatação da sua existência. 

Trata-se de explicar a ortgem da ordem, i. é, a origem dêstes 
elementos, com estas suas propriedades, colocações e êstes movi
mentos iniciais, que evidentemente foram contingentes e podiam 
ter sido dlftltnte:s. ll1áo se deve, pols, contt�t!Y ste)!JeRfle ttfftft 8P'Eief91 
primitiva determinada já estabelecida e contentar-se com a consta
tação de que esta ordem se mantém e se desenvolve por melo de 
leis necessárias. 

ll: claro que, dada a distribuição ordenada das partes de uma 
casa, das rodas de um relógio, a casa serve necessàrlamente para 
moradia e o relógio para marcar as horas. Isso, porém, não explica 
ainda o porqu� as partes da casa e as rod!!-S do relógio têm tal dis
posição e não outra também possi.vel, mas o pressupõe; donde, não 
dispensa o arquiteto e o relojoeiro, mas os pressupõe. Assim tam
bém, dadas as fôrças naturais, i. é, as propriedades resultantes 
das essências e as disposições das partes no ôlho, no ouvido . . .  , 
necessàriamente vemos, ouvimos . . .  ; mas porque é que as essências 
têm tats propriedades, porque é que estas partes têm tais disposi
ções aptas para ver, ouvir . . .  , e não outras também possiveis, pois 
os átomos e as particulas que as compõem se podiam ter combinado 
de muitos outros modos ? A origem, a escolha destas determinações 
e disposições iniciais, a necessidade ou determinismo da natureza. 
não as explica, mas as pressupõe. Donde, o determinismo da natu
reza não dispensa a Causa Criadora e ordenadora, mas a pressupõe. 

b) Nem mesmo o próprio determinismo d a  natureza s e  pode 
explicar sem finalidade. Pois, porque é que as causas naturais, nas 
mesmas circunstâncias, produzem sempre os mesmos determinados 
efeitos, senão porque, por sua própria constituição, elas são deter
minadas a produzir êstes efeitos, i. é, são ordenadas a �les como a. 
seu fim ? (n.0 301) . 

Antes, é precisamente esta constância e necessidade da natu
reza nas suas obras, resultante da ordem interna de cada essência, 
que exige uma Inteligência. criadora, Deus. Pois, se é pela necessi
dade de suas essências, que todos os seres formam esta ordem exter
na admirável, é sinal de que existe em todos êles e nas suas mútuas 
relações uma unidade de plano, cuja causa só pode ser o Autor e 
Criador destas mesmas essências (n.0 306, 4.0 ) .  

c )  Nem se objete que isso é confundir a ordem resultante 
com uma ordem preconcebida. O universo é, sim, a resultante da 
necessidade com a qual agem as essências. Mas, do fato desta. 
resultante constituir uma ordem e não um caos, a razão se vê cons
trangida pelo principio de razão suficiente a deduzir outro fato : 
a existência de uma Inteligência, da qual proceda a ordenação na 
atividade destas essências; e o ponto de apôlo da demonstração é 
precisamente a necessidade e constância com a qual agem. (475) 

(475) Cfr. SERTILLANGES, obra Cit., pp. 126-7. 
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311 . V OBJEÇAO. - Não, diz o Evolucionista, não .. i!i uma 1ntell
gênc1a, mas uma série de fatores naturais, que produziu esta adap
tação ordenadora dos seres : 

No universo primitivo, os elementos do mundo atual se acha
vam jâ todos, formando uma nebulosa. massa de partículas animada 
de um dptprmJngdo moyjmpnto dp rotação panca a Pº"Cº; pm 
virtude do movimento inicial e das qualidades dos elementos, for
maram-se combinações, triagens, separações. A fôrça centrf.peta 
condensou uma parte da massa, enquanto outras partes se destaca
ram pela fôrça centrífuga; os fragmentos separados foram mantidos 
nas suas posições e movimentos respectivos pela atração e foram-se 
progressivamente solidificando por resfriamento : assim se explicam 
QS sistemas solares com seus planetas. (475a) Entre os elementos 
da massa primitiva, alguns (carbônio, oxigênio . . .  ) ,  ao encontra
rem-se nas condições requeridas, deram origem às células e aos 
primeiros seres vivos, que numa série de circunstâncias favoráveis, 
no decurso dos milênios, se desenvolveram aos poucos em organis
mos, diversos entre sl por influências externas de temperatura, luz, 
eletricidade, natureza do solo . . . A adaptação entre o melo am
biente e os seres vivos nasceu espontânea e naturalmente pela 
necessidade que criou o órgão, pela seleção natural e a luta pela vida 
que eliminaram os indivíduos inaptos, pela hereditariedade que 
transmitiu as organizações felizes . . . Dêste modo, por progressos 
infinitesimais, constituiu-se pouco a pouco, sem plano algum pre
medttado e sem alguma intervenção tnteltgente, o Universo harmo
nioso que admiramos. A EVOLUÇAO, eis a explicação da ordem 
atual : por ela, Deus é despedido cortezmente, com os devidos 
agradecimentos pelos serviços por :l!:le até agora prestados (A. CoMTE) . 

RESPOSTA. - Como se vê, esta teoria, multo em voga no fim 
1io século XIX, pressupõe no Inicio, antes de qualquer evolução, todo 
o necessário para se obter a ordem atual : pressupõe elementos 
existentes, e precisamente os que se requerem para compor os seres 
atuais; pressupõe êstes elementos escolhidos, variados, em proporção 
requerida, dotados de determinadas qualidades, sujeitos a deter
minadas forças e movimentos, agrupados num espaço tal que se 
possam influenciar mutuamente e unir em combinações; pressu
põe massas e posições tais, que o movimento de rotação e de tal 
rotação seja possfvel; pressupõe ( e  contra todas as experiências) 
que a vida possa brotar espontàneamente de elementos anorgànlcos, 

(476a) A esta nebulosa da teoria de LAPLACE, o sistema do Cônego 
LEMAITas substitui hoje um átomo primitivo gigantesco <com as dimensões 
do nosso sistema solar) , em que toda a matéria existente no Universo 
hodierno se achava condensada, sem vtcuo nem intervalos, e continha 
"virtualmente" <= tendo capacidade para formar) as diversas espécies de 
elementos. :ltste é.tomo, hti cêrca de 6 bllhões de anos, clndlndo-se por 
uma. vlolentfsslma explos� radioativa, projetou seus fragmentos no 
espaço, onde se originaram os corpos celestes, as constelações e galé.xlas, 
.que se v� distanciando com um movimento de expansão cada vez mais 
.acelerado. 
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apelando para um número Infinito de circunstâncias favoráveis, 
para fôrças cegas e contudo coordenadas e harmonizadas bilhões 
e bilhões de vêzes do modo mais compllcado, feliz e constante, fun
cionando conjuntamente cada vez que é necessário. (478) 

1. Será Isso, porventura, expltcar a origem da ordem ? Não, 
é 1''888ttJJê la . só o qae já existe pode evolah , pode evolali nant 
sentido determinado, só o que tem aptidão para Isso e é dirigido 
por leis determinadas. Logo a existência dos elementos, das apti
dões dêstes elementos para evoluir, das leis segundo as quais evo
luem, longe de ser expltcada pela evolução, é pressuposta como um 
dado anterior necessário, que condtctona a mesma evolução. Donde 
provêm êstes elementos, estas apttdões, estas lets ? EIS A QUESTÃo. 
Nenhuma ciência experimental a resolve; nem a pode resolver, pois 
a origem prtmetra dos seres do universo não é do dominio da obser
vação, mas da razão que vê a necessidade absoluta de uma criação. 

2. Como se processa esta Evolução ? 
a) Por encontros tortúttos dos elementos ? - É voltar à idéia 

Ingênua e Infantil do "acaso", verdadeiro deus ex machina, que não 
condiz com as pretensões racionais e cientificas da teoria, pois, como 
vimos na II objeção, está em oposição flagrante com o bom senso, 
com o cálculo das probabllldades e com a razão. Admite btlhões de 
acasos favoráveis mtlagrosamente concordantes; admite a simulta
neidade de Inumeráveis casos feltzes e de modo constante, determi
nado e sempre no momento propicio, sem nenhum principio deter
minante; numa palavra, a ordem realizada pela tncoerêncta : ô que 
é uma contradição. (477) 

b) Por causas necessárias, de modo que, dados os primeiros 
elementos, a ordem atual deverá seguir-se fatalmente ? - Então, 
antes de qualquer evolução, a organização já existe tn causts; já está 
decidida e regulada até nos seus minlmos pormenores; a trama 
toda está urdida, a máquina está montada, não falta nem um 
parafuso. o sucessivo desenrolar-se da trama, I. é, a Evolução, 
nada acrescentará nem explicará; pelo contrário, cumpre que ela 
mesma seja explicada por esta ordem primordial. O evolucionista 
opera como o prestidigitador, que coloca de antemão e ordenada-

(476) DE TONQUÉDEC, obra cit._. pp. 13-15. 

(477) A evolução incompreensível e absurda é aquela que o mate
rialismo apresenta em oposição a Deus, subtraída a toda influência de 
uma Inteligência ordenadora c baseada no acaso puro e absoluto. Tal nAo 
seria uma evolução, em que os fatores fôssem dispostos e dirigidos pelas 
intervenções de uma Inteligência criadora. Mas o evolucionismo que de 
iato se e11palhou, contré.rio aos dados da ciência e à. intenção de LAMARCK 
(crente) e de DARWIN (deísta) , é fruto do fanatismo antirellgioso e das 
falsificações de HAECKEL. "Malheureusement, l'on attribue souvent aux 
deux grands naturallstes Ies erreurs et les fantalsies du vulgarisateur 
athée .. " (LElCOMTE uu NottY, L'Aventr de l'Esprit, Brentano, New York, 
pp. 145-6) . Cfr. os art. de A. VELOso : Sentido esptrttualtsta dos tunda
dores do Transjormismo, em Brotérta, 43 (1946) , pp. 170-180; O pecado 
original do Transjormtsmo, ibld., 60(1955) , pp. 632-644. 
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mente, no fundo duplo da sua caixinha, aparentemente vazia, tudo 
o que depois irá extraindo dela. (478) Quem urdiu a trama ? Quem 
montou a máquina ? Ets a questllo. A evolução deixa-a sem resposta. 

3. A ser verdadeira, e não simples hipótese de trabalho, a 
teoria evolucionista seria, quando muito, a descrição do como se 
processa a ótdéffi, é dê fiiOC!U algont a expUcação do peJ �ltê exl8te 
esta ordem, e portanto, não dispensaria a Inteligência criadora e 
ordenadora. Saber descrever o funcionamento do relógio, expl1-
Cal1dO o movimento de uma roda pelo de outra, até a mola central, 
dispensa acaso o relojoeiro ? O historiador que descreve as fases 
porque passou um pais, não criou êste pais. Assim, a evolução 
descreve as fases sucessivas do universo, mas não cria o universo
ordenado. A lei não é uma causa, mas apenas a expressão siste
mática de um fato : ao enunciar a fórmula segundo a qual os corpos 
se atraem, só exprimo a lei da gravidade, não dou ainda o motivo 
pelo qual ela existe. Assim, não basta constatar que na ordem do 
universo há um processo evolutivo e descrevê-lo. Falta ainda dizer 
porque é que existe na natureza uma evolução e esta evolução assim 
ordenada, do imperfeito ao mais perfeito, do simples ao mais com
plexo; pois é claro que os elementos podiam combinar-se de outros 
modos. Donde, esta evolução, se existe, é contingente e por conse
guinte requer uma causa. 

Fica talvez explicada cabalmente a origem da planta, com o 
dizer-se que ela resulta do desenvolvimento lento da semente ? Não. 
ll: preciso ainda explicar porque é que existe esta semente e porque 
nela toda a atividade, todos os esforços, que por si poderiam ser 
desordenados e terminar em resultados tão diversos, vão, entretanto, 
seguindo sempre uma linha determinada, resistindo a influxos estra
nhos, e numa cooperação admirável das partes, numa escolha sapien
te dos alimentos, vão dar numa árvore gigantesca, cheia de vida e 
capaz de se perpetuar pela fecundação. Explicar uma combinação 
pela outra, uma função pela outra, é apenas descrever o como do· 
processo ordenado, não é ainda explicar o porque existe êste pro
cesso, que podia não existir ou ser outro. 

4. Mesmo que a ciência chegue algum dia a demonstrar ser 
a ordem atual do cosmos a resultante progressiva e necessária de 
uma matéria primitiva, de uma nebulosa de eléctrons e protons, e 
consiga descobrir a lei suprema tão universal e tão fecunda que dela 
proceda o desenvolvimento todo do universo, terá, sim, terminado 
sua tarefa, terá descoberto a concepção suprema e como que a 
semente donde tudo decorre ; não terá, porém, achado um substituto 
à Inteligência criadora e ordenadora. A razão continuará ainda a 
perguntar, porque é que êstes elementos têm tendência evolutiva 
ordenada, em vez de não ter ? porque esta tendência e não outra 
igualmente possível ? E subindo mais um degrau, achará Deus, pois : 

posta a semente, é verdade, tudo se segue ; mas é mister for
mar a semente. Ora uma semente não é menor maravilha do que 

(4'78) DE TONQUtDE<', ibid., pp. 15-16. 



A EVOLUÇÃO E A ORDEM 533 

a árvore que dela sairá. Uma nebulosa ou um átomo primitivo, capaz 
de vir a produzir a ordem atual, não é menos admirável do que a 
própria ordem que dela decorre. Não se requer menos arte e inte
llgêncla em dispor um sistema tão preciso, que faz surgir, cada um 
à sua hora, todos os resultados desejados. O que é mais fácil, per
gtlnMt !e . tnxptlintz a ant pouco ae metttt uns movunentos tãts, que 
o dividam em fragmentos, que, por sua vez, venham, por si mesmos, 
afiar-se em agulhas, retorcer-se em espirais, contornar-se em rodas, 
guarnecer-se de dentes, articular-se em movimentos coordenados e 
uniformes de modo que indique as horas ? ou, ao contrário, compor 
o relógio, peça por peça, como faz o relojoeiro ? Experimentem ! 
Logo a nebulosa, o átomo primitivo, pressuposto pelo Evolucionista 
e do qual faz êle brotar a ordem toda, não exige menos uma causa 
inteligente do que a mesma ordem atual resultante. 

5. Uma Evolução ordenada não é senão o processo do desen
volvimento de um plano. Logo, se existe esta Evolução, existe um 
plano ; donde, existe finalidade ; donde, existe a Inteligência que 
traçou o plano. Portanto, uma Evolução ordenada, não é uma obje
ção, mas um argumento refulgente, que proclama a existência de 
Deus, Inteligência criadora e ordenadora. Por isso, é em nome da 
geologia, da paleontologia, da biologia . . .  que o transformlsmo meca
nicista e casual vem sendo refutado e rejeitado pelos sábios. (479) 

(47!1) Cfr. Abbé GABRIEL RÉ!ItY, Clartés sur la route, pp. 124-141. 
Eis alguns testemun,hos sObre &te transformismo mecanicista e mo

nlsta, tipo E. HABCKEL. 

DR. H. Rou\'ltRE, professor de anatomia em Paris e membro da 
Academia de medicina : "Aprês une longue pérlode de trlomphe, le trans
formisme s'cst effondré . . .  La plupart des biologistes qul l'avaient sou
tenu sont, parmi ses détracteurs, lcs plus actlfs à combattre l'erreur dans 
laquelle lls ont plus ou molns longtemps vécu . . .  La plupart des biolo
glstes, au contralre, se sont élolgnés d'elle, paree que les défenseurs du 
transformlsme n'ont j amais apporté la molndl'C preuve à l'appul de leur 
théorle et que tout ce qu•on salt de l'evolutlon plaide contre elle." (Anato
mie phtlosophique, la /tna!tté dans l'évolutíon, Masson, 1941, p. 37) . 

Prof. E. RAoum, eminente geólogo : "Constatant, comme la plupart 
des personnes ayant étudlé ces questlons, un abandon total ou parciel du 
systême du transformlsme par les leaders des sciences de la vie, j'al tou
jours été choqué de voir cependant contlnuer, dans l'instructlon de la 
jeunesse, l'enscigncment des doctrlnes transformlstes, présentées comme 
une synthêse déflnitlvement acquise au patrimoine intellectuel de l'huma
nité." (Prefé.clo de l:volution régressive de G. SALE:r et L. LAFONT, Paris, 
1943) . 

P. I..EMOINE, professo1· no Museum, falando da exposição do Evolucio
nismo feita no t. V da Enciclopédia francesa : "ll résulte de cet exposé 
que la théorie de l'Evolutlon est lmpossible. Au fond, malgré les apparen
ces, personne n'y croit plus . . .  ", "I?Évolutlon est une sorte de dogme auquel 
ses prêtres ne croient plus, mais qu'lls maintlennent pour leur pcuplc. 
Cela 11 faut avoir le courage de le dh·e, pour que les hommes de la géné
ration future orientent leurs recherches d'une autre façon." <Encyclopédi6 
française, Paris, 1!137, 6.82.3 et 5.82.8) . 
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3 12 . VI OBJEÇAO. - Seja. Uma evolução cega: ·· é absurda. 
Requer-se uma inteligência, que presida à sua organização. Mas 
basta uma INTELIG:S:NCIA IMANENTE, espalhada nas várias partes 
do universo. Não é preciso um Engenheiro à parte. A máquina 
mesma é inteligente, constrói-se e dirige-se a si-mesma . 

.tr.ESPOSTA. Inteligência imanente, i. e, unida intimamente 
ao universo pela sua atuação, que é a sua essência mesma, mas 
permanecendo distinta da sua obra ? - De ac6rdo. 

Inteligência imanente, í. é, os seres todos do universo são 
êles mesmos pessoalmente inteligentes ? - Ridículo supô-lo. Foi 
porventura o estômago, que por sua prudência pessoal tomou cons
cientemente as precauções necessárias contra a dissolução dos 
próprios tecidos pelo suco gástrico ? . . . - Opõe-se à constataçtio 
óbvia, base do nosso argumento : "Vemos coisas que ntio possuem 
conhecimentos, quais são as corpóreas, agir visando um fim." (480) 

- Mas, dizem (SCHOPENHAUER, HARTMANN . . .  ) , trata-se de uma 
inteligência, não consciente e reflexa, mas adormecida, inconsciente 
e cega, que escolhe seus meios sem vê-los e sem conhecer o fim. 

REsPosTA. - Uma Inteligência cega não é inteligência, mas o 
puro acaso, que procede sem nenhuma orientação. A escolha de 
meios e a sua adaptação a um fim requerem uma faculdade que 
sabe o que faz : escolher e adaptar meios é ordená-los de modo 
conveniente para alcançar um fim; logo se requer o conhecimento 
do fim. 

Por isso, falar em inteligência e vontade cósmicas incons
cientes, em finalidade cega da natureza, é ou pagar-se com palavras 
sem significação, sob as quais permanece não resolvido o problema 
da ordem, ou afirmar contraditórias. Como pode um principio 
Inconsciente ser causa adequada de uma ordem tão maravilhosa e 
complexa ? "O inconsciente faria tudo sem saber se está fazendo 
nada e, propriamente, sem saber fazer nada." (481) 

- De fato, replicam, esta inteligência na origem era cons
ciente, mas com o tempo tornou-se rotineira e inconsciente; fun
ciona agora automàticamente. Por isso, não Inventa mais, nem 
cria mais; o hábito sucedeu à escolha, como acontece ao pianista 
que move os dedos inconscientemente. (BERGSoN, E. LE RoY . . . ) 

RESPOSTA. - Seria supor que a intelignêcia é uma fôrça mate
rial e mecânica; pelo contrário, ela é espiritual, portanto, inalterá
vel. Não pode, pois, mudar-se de faculdade que vê, discerne e esco
lhe, em faculdade contrária, que não vê. No hábito, o que se torna 
rotineiro e inconsciente não é a própria inteligência, mas o resul
tado da sua ação, 1. é, os movimentos dos membros : no pianista, 
poderá chegar a ser inconsciente a colocação dos dedos, mas a inte
ligência, que compõe ou interpreta a har.moniosa sequela das melo
dias e dos acordes, permanece sempre lúcida e consciente. Não se 

(480) S. ToMAs, Summa Theol., I., q. 2, a. 3. 

(481) A. GaAF, Per una fede, p. 63. 
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pode, portanto, Identificar a Inteligência com movimentos Incons
cientes, mecânicos ou orgânicos. Donde, a Inteligência consciente 
que organizou o universo e os mecanismos da vida, não é um sim
ples estado antigo do universo e da vida orgânica, mas um ser 
dlstfnto. "Estou conyençJdp de que nas recent.es pspecuJgçéea temo1 
demais perdido de vista a necessidade de uma Inteligência bené
fica ordenadora. As suas provas se acham em toda parte e se por 
acaso alguma perplexidade nos distraiu dela por algum tempo, para 
ela somos logo reconduzidos por uma fôrça lnvencivel, ao paten
tear-se no universo a ação de uma vontade lntellgente e a depen
dência de todas as coisas de um Criador e Senhor lnflnlto." (LORD 
KELVIN)  (482) . 

Conclusão das cinco Vias 

313 . DEUS ou CONTRADIÇAO, DEUS ou NADA. - A exis
tência de Deus, ser distinto e transcendente, a que nos levaram 
as ctnco vias, é a conclusão necessária de cinco fatos gerais, 
sinais certos de contingência, aos quais aplicamos o principio 
de causalidade : Deus é a causa próprta, úntca suttctente, dêstes 
fatos universais. Donde, para negar a existência de Deus, é 
necessário negar êstes fatos ou o principio de causalidade. 

Negar os fatos, é impossivel : impõem-se êles inexoràvel
mente à nossa experiência quotidiana. 

Negar o principio de causalidade, é negar o principio de 
razâo suficiente, admitindo um ser existente sem razão de 
existir, nem em si mesmo nem num outro ser. Negar o prin
cipio de razâo suficiente, é negar o principio de contradiçll.o, 
admitindo que nada se requer para que haja uma entidade e, por 
conseguinte, equiparando e reduzindo o ser, a entidade, ao nada. 

Logo negar a existência de Deus, é pOr a contradiçâo à 
base de tudo, é reduzir toda a realidade ao nada. Mas é lmpos
sivel que o nada exista. Donde, negar a Deus, é impossibilitar 
qualquer existência. 

Por outra. Cada via, como vimos, chega imediatamente 
a um atributo divino que convém, unicamente, ao Ser por si 
mesmo subsistente, Ipsum Esse Subststens. Ora é evidente que, 
sem esta Existência por si mesma subsistente, se torna impos
sivel qualquer participaçâo de existência, 1. é, qualquer ser. Logo 
DEUS OU NADA! 

(482) Citado por A. GARAGNANI S. J.,. Quadernt dt CUltura Reltgtosa, 
Gregoriana, Roma , dezembro de 1934, p. 32. - Vejam em DESCOQS, I, 
pp. 331-342, a. f'Xposlção das teorias que admitem uma. finalidade Imanente 

à natureza, sem inteligência distinta e consciente. 
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Quem ousará afirmar que nada existe? Por i�so, o evo
lucionismo e o eXistencialismo ateus preferiram estabelecer o 
Ab.surdo, o Impo.sstvel à ratz de tudo : é do menos que sal o mais, 
é o imperfeito que produz o perfeito, i. é, quem não tem uma 
penetçft:o ê qUem se 1:!11 a sl mesmo esta perfetçlo, é a poteneia 
que se atualiza a si mesma : absurdos, êsses, todos evidentes. 

Não admitir Deus não é apenas permanecer numa igno
rância de explicação, que deixe, porém, outras posslveis. Deus 
é admibdo, não porque, sem �le, não sabemos ainda explicar 
o universo, mas porque vemos positivamente que é a única expll
caçl!.o posstvel, a única que evita as contradições. Logo DEus 
OU a CONTRADIÇÃO ! 

Já o dissera o texto sagrado : "Dixit insipiens in corde 
suo: Non est Deus! Disse o insensato no seu coraçâo : Não há 
Deus." Para negar a Deus, é mister renunciar antes à razão e 
seguir as paixões do coração. 

Deus ou a Contradiçtl.o, Deus ou Nada : eis, portanto, o 
dilema inexorável a que nos conduzem as cinco vias. (483) 

ARTIGO SEXTO 

AS VIAS PARTICULARES 

Qualquer ser, por mlnimo que seja, é bastante para nos 
levar necessàriamente a Deus. Encontramos, porém, no mundo 
alguns seres que, pela constituição peculiar da sua natureza, 
manifestam uma necessidade especial do influxo imediato de 
uma Causa primeira criadora. São vias particulares. Indicamos 
brevemente algumas na .seguinte tese. 

TESE XXI. - Pela existência da matéria com a sua 
limitação, suas energias e seus movimentos determinados, 
pela origem da vida sôbre a terra, pelos instintos admirãveie 
dos animais e pela natureza do homem, demonstra-se a 
existência de Deus, como Causa e Inteligência criadora. 

(483) Sem Deus, nada mais se justifica perante a razão : nem o 
mundo, nem o homem, nem o pensamento, nem a moralidade, nem a. 
ordem social, nacional e Internacional, nem a. civilização. J!: o absurdo 
unfvt'r.!al. Cfr. SERTILL:'.NGES, Dteu ou Rien ? , 2 vols., Flamma.rlon, 1933. 
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I. - Pela existência da matéria . . .  

314 . A Matéria é o substrato comum que permanece em 
todas as mudanças corpóreas, passando de um estado para outro. 
Por isso foi chamada "tngenerqhil1s et inçorruptibtlts" 

Distinguem os Escolásticos, com Aristóteles : 

a matéria prima: é o primeiro principio potencial de toda 
essência corpórea, capaz d-e receber qualquer forma substancial 
com a qual constitui o corpo de natureza especifica determinada; 

a matéria segunda : é o corpo j á  constltuido na. sua 
essência substancial especifica e ainda em potência para as 

formas acidentais : quantidade, qualidades . . .  (os nove acident-es 
predicamentais) .  

Para o Materialismo, a matéria é o ser absolutamente 
necessário, existente por si mesma e não produzida por outro 
ser. É eterna e infinita por si mesma ; é dotada de energias 
e movimentos eternos. Matéria e fOrça tudo explicam, sem 
precisar recorrer a alguma causa eficiente fora do universo 
sensivel (n. 192) . 

Julgou E. HAECKEL poder fundamentar o materialismo na 
união das duas leis da conservaçtlo da matéria e da conservaçtlo 
da energia (generalizada por CARNOT no primeiro principio da 
termodinâmica) . 

Pelo contrário, tanto a exist�ncia da matéria, como a 
determtnaç4o da sua quanttdade, dos seus moVimentos e das 
suas energias, tudo é contingente e requer uma Causa criadora. 

DEMONSTRAÇÃO. 

315 . I. - A m a  t é r t a  não é o ser absolutamente neces

sário, existente por si mesmo, em virtude de sua natureza : pois, 
como J á  foi demonstrado na Ill via, o ser absolutamente neces
sãrio deve ser a Existência mesma subsistente e portanto imu
tável, infinitamente perf·eito . . .  ; a matéria, pelo contrário, é 
mutável e imperfeita (n. 289) . Logo não existe por si mesma, 
mas exige uma causa que a tenha produzido. 

Ora a matéria não pode ser produzida senão por criação: 
pois, é o primeiro substrato de toda mudança e portanto a sua 
entidade não pode ser o resultado da mudança de um substrato 
anterior, nem ser constitulda por êle ; donde, é do nada que 
deve ser produzida, o que é precisamente ser criada. 
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Logo a existência da matéria exige a exlstên"Cia de uma 
Causa criadora. 

Mas a causa criadora, sendo independente no agir (pois, 
produz toda a entidade do seu efeito. sem se servir de algo 
preexistente) , é também independente no existir Cn 276, 1 &) , 

e portanto é a Existência mesma subsistente, imutável, infini
tamente perfeita . . .  : que são os atributos do ser que chama
mos Deus. 

Logo a exist�ncta da matéria demonstra a existência de 
Deus, como Causa criadora. 

316 . II. - A q u a n t t d a  d e  de matéria realmente exis
tente é evidentemente contingente. Com efeito, a matéria nã.o 
exige, por sua natureza, existir nesta ou naquela quantidade. 
NAo exige necessàriamente tal ou tal quantidade finita deter
minada, pois a vemos existir em corpos de tamanhos diversos. 
NAo exige existir numa multidão infinita de corpos ou numa 
quantidade infinita, pois nenhuma repugnância haveria em que 
alguns dos corpos existentes nA.o existissem, e poderia a maté
ria, no espaço que nos rodela, ser mais ou menos densa e, 
portanto, existir em quantidade maior ou menor. Logo não é 
da própria natureza da matéria que provém a determinação da 
quantidade de matéria existente, mas de uma causa extrlnseca: 
aquela mesma que criou a matéria, Deus. Por conseguinte, a 
quantidade de matéria realmente existente demonstra a exis
tência de Deus, como causa criadora. ( 484) . li: uma aplicaçA.o 
da 111 vta. 

(484) Discutem os autores se é poB&lvel ou não demonstrar que o 
mundo é neceBBàriamente finito. A solução depende da poSBlbUidade ou 
impossibilidade de uma quantidade actu. Infinita, porque o Infinito por 
parte da matéria seria um Infinito no gênero da quantidade, propriedade 
neceasàrlamente resultante da matéria. O nosso argumento prescinde 
desta dlscussA.o. pois, quer seja. finita, quer fOsse Infinita, a quantidade 
de maUorla. existente é sempre contingente. 

Para Sro. ToMAs, na Summa Teológica, nenhuma quantidade real
mente existente pode ser infinita em ato, nem a grandeza ou volume de 
um corpo (quantidade contínua> ,  nem a multidão (quantidade discreta> , 
porque uma quantidade Infinita seria indeterminada, e nada do que existe 
pode ser Indeterminado. - O corpo natural, fisicamente considerado, 
recebe a determinação especifica da sua forma substancial ; ora toda subs
tância corpórea tem uma forma determinada. finita; donde, nl!.o pode ser 
fonte de uma propriedade Infinita. O corpo, matemdticamente considera
do, recebe a dete1·mtnação específica da sua figura : nenhum corpo pode 
existir na realidade sem ter alguma figura, que é precisamente o ato do 
"quanto" como tal; ora uma figura é essencialmente delimitada pela.s 
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317 . III. - O m o v i m e n t o e as f ó r ç a s físicas e 
e n e r g i a s  corpóreas que o provocam sã.o contingentes à 
matéria. De fato, o que num ser é essencial, é nêle necessário e 
permanente. Ora a matéria, pura potência na ordem da essên
cia, na:o tem por si mesma nenhuma determinação, mas é indi
ferente ao estado de repouso ou ao estado de movimento, a 
êste movimento ou a êste outro; num mesmo corpo pode dar-se 
diversidade de movimento e de energia. Esta indiferença é a 
mesma em todos os corpos: poderiam os movimentos e as ener
gias todas dêste universo serem diferentes do que são. Logo 
esta determinação só pode ter sua razão suficiente numa causa 
extrlnseca, que determinou a matéria reunindo-lhe outro ele
mento, a forma substancial, da qual resultam as qualidades, as 
energias e os movimentos : é da variedade das formas substan
ciais, informando distintas parcelas de matéria, que provém 
a variedade das espécies de corpos e portanto das qualidades, 
energias e movimentos. 

Como tudo o que existe deve necessàl"lamente ter um 
determinado modo de ser e uma essência determinada, a maté
ria prima, que, por si, é uma pura potência indeterminada, n§.o 
pode existir sozinha sem uma forma substancial, com a · qual 
constitua um corpo determinado. 

suas superffcics. Donde, nenhum corpo existente, físico ou matemático, 
pode ter uma quantidade actu infinita (I, q. 7, a. 3) . - Do mesmo modo, 
nenhuma multldll.o pode existir realmente, sem pertencer a alguma espécie 
de multidão. Ora as espécies de multidões, enquanto tais, sll.o determi
nadas pelos números; e um n11mero por sua vez, é especificado e distinto 
de outro pela sua última unidade, sendo, portanto, contido entre dois 
tênnos, a unidade e si mesmo, e por Isso, 'necessà.rlamente finito. Logo 
qualquer multidão, para pertencer a alguma espécie, e por conseguinte 
para poder existir, deve aer finita <I, q. 7, a. 4) . crr. A. M. D. G., 
Praelectiones Phtlosophiae Scholasticae : Phtzosophia Naturalfs, Forojulll, 
1912, pp. 278-294 : arg. e suluçl!.o das Objeções. 

Segue-se, portanto, que a multidão dos corpos realmente existentes 
- multidão de quantidades continuas mensuré.vels por uma unidade comum 
e, por Isso, constituindo um número prõpriamente dito ou predlcamental 
- níio pode ser infinita. Donde, a quantidade total de matéria existente 
no universo, soma finita de parcelas finitas, é finita. 

Não aparece com evidência a lmposslbllldade de uma sucessfi.o Inde
finida de seres, porque neste caso nunca terfamos uma. multidão Infinita 
realizada em ato, 1. é, toda slmultàneamente, mas apenas um infinito em 
potência, I. é, um Indefinido. Por isso, Sro. ToMAs nAo Julga. que se 
possa demonlltrar com a razlio a Impossibilidade da crla.çfi.o eterna. Sabe
mos pela fé que de fato não foi eterna. Cfr. STo. ToMAs, ibtd. e r. q. 46, 
a. 2 ;  GISQUURE, obra ctt., !I, pp. 202-221; SERTILLANOPS, em S. Thomas, 
Création, Grandes théses; SINIBALDI, obJ·a ctt., I, pp. 731-741. 
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Donde, a causa extrinseca que determinou a···matérla, é 
precisamente aquela que criou os seres corpóreos, i. é, a causa 
criadora do universo, a quem todos chamamos Deus. ( 485 ) 

Em resumo: O ser existente em virtude de si mesmo é 
ghsolptamepte necessária, irnntáyel lpf!pUo e sjmplicissimo 

·Ora, a matéria é :  contingente, porque, não contendo a existên
cia na sua essência, podia não existir sem repugnância ;  mutável 

·com relação ao lugar, à quantidade e às qualidades ; jintta, 
·porque não possui todas as perfeições posslveis ; composta, 
porque só existe numa essência composta e dela resultam partes 
-quantitativas. Logo a matéria não pode existir por si mesma, 
mas exige uma causa que deve ser criadora. Mesmo que a maté
ria existisse ab aeterno, seria sempre uma eternidade contin
gente e não necessária, participada e nã.o essencial, e portanto 
-crtada e não existente por si mesma. 

318 . Nenhum fundamento encontra o materialismo nas leis da 
ciência experimental. Diz a lei da conservação da matéria (LAvor
:SIER) : "nas reações quimicas a quantidade de massa ou matéria 
permanece a mesma : nada se cria, nada se perde." Isto significa 
apenas que cada átomo tem o seu pêso e o carrega inseparàvel

.mente consigo em qualquer combinação em que toma parte ; que as 
fôrças naturais não têm poder para criar ou aniqullar. Diz a lei 
da conservação da energia (MAYER-HELMHOLTz) : "a soma total das 
diversas energias (vivas e potenciais) de um sistema fechado (1. é, 
sem relação com o exterior) mantém-se constantemente a mesma." 
·CARNOT, generalizando, considerou o Universo um sistema fechado e 
enunciou o seu primeiro principio da termodinâmica : "a energia 
total do Universo mantém-se constante." Eis o que diz a ciência 
·experimental. E:stes átomos, porém, e estas energias são eternos ou 
· começaram a existir, existem por sl mesmos ou foram criados ? Em 
qualquer destas hipóteses continuariam Igualmente a verificar-se 

.as leis de LIWOISIER e de CARNOT. 
A questão das origens, das possibilidades e das causas últimas 

transcende o âmbito da ciência experimental. O fato das fôrças 
materiais não poderem criar prova, porventura, a impossibilidade 

·de existir, fora da matéria, uma Fôrça criadora ? Nada pode res
ponder a experiência sensivel, o problema está. além da sua alçada. 
:m do alcance da metafisica. Não é, pois, em nome da ciência que 

(485) Deus não cria primeiro a matéria-prima sozinha, e depois, a 
forma substancin.I corpórea. sozinha, para, em seguida, uni-Ias e formar o 
corpo. Mas o têrmo, per se e direto, do ato criador é o próprio corpo ; 
os seus elementos são con-crlados juntamente ao ser criado o composto, 

.de cuja exis�ência partlcipl\m. .Somente a alma humana, forma substan
cial espiritual, é criada pe1· se com existência própria, que ela comunica ao 

·Corpo. 
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.se pode apresentar o materialismo, mas de uma metafísica arbitrá
ria e contraditória, que reduz o conhecimento e a realidade toda 
ao sensível e experlmentável (n.0 199, d) . A lei da Substdncia, ou 
da Conservação do Universo, não passa, portanto, de um atrevi
mento a mais de um autor (HAECKEL) superficial, inescrupuloso e 
eivado de pteconcettos lCff. nota 268) . 

319 . O ARGUMENTO DA ENTROPIA. - Observamos que as 
várias formas de energia (potencial, cinética, elétrica, quimica, calo
rífica) se transformam uma na outra. Mas em toda atividade sen
sivel da natureza, estas energias vão declinando constantemente 
para uma forma que não é mais capaz de reentrar totalmente num 
novo ciclo de transformações. Se as energais mecânicas se podem 
transformar em calor, nem todo calor se pode de novo transformar 
de modo a restituir integralmente toda a energia mecânica que o 
produziu, porque uma parte do calor se dissipou. Dai resulta uma 
porcentagem sempre crescente de energia definitivamente mudada 
em calor inutilizável. É o fenômeno da entropia, ou lei da ifegra
daçáo da energia, que CLAuszus generalizou, aplicando-a a todo o 
universo : "a entropia do universo tende para um máximo", i. é, 
todas as energias da natureza tendem a se converter em calor, e a 
energia calorífica distribuindo-se uniformemente por todos os cor
pos do mundo, tende para um estado de equllibrio, têrmo final em 
que será impossível qualquer intercâmbio de atividade. Éste prin
cípio da entropia (de CARNOT-CLAuszus) constitui o segundo prin
cipio da termodinâmica. - Donde, o seguinte 

Argumento : A atividade sensível do universo não se exerce 
sem uma perda crescente de energia utilizável. Ora, se êste pro
cesso tivesse sido eterno, toda a energia utilizável do universo, por 
grande que se suponha, já devia estar esgotada : o que é contrário 
à realidade. Logo o processo da entropia começou. 

Mas, ou a matéria não preexistlu a esta sua atividade : então, 
ela também começou e, portanto, requer uma causa criadora; ou 
preexistiu num estado potencial e de inércia : então, houve um 
Movente distinto dela, que lhe imprimiu o primeiro impulso pode
roso e orientado, cujos efeitos ordenados ainda hoje admiramos. 
E êste movente ou é o Primeiro Movente Imóvel : Deus ; ou neces
sàriamente depende dêle (1." Via) . 

Logo o fenômeno da entropia demonstra a existência de Deus. 

Critica. - Apesar da sua aparência sedutora, o argumento da 
entropia não é considerado por todos como apoditico : 

1 )  A irreversibllldade total do calor em energia utllizável não 
é um principio a priori e necessário, mas uma lei experimental, cuja 
causa foi atribuida à distribuição mais provável das moléculas, que 
é de serem uniformemente distribuídas. Donde, parece que a entro
pia seria apenas uma lei estatística, de suma probabllldade, sim, 
mas cujo contrário não apareceria absolutamente impossível. 

2) Foi verificada esta lei no campo estreito das nossas expe
riências, feitas sôbre corpos do macrocosmos. Deve forçosamente 

.reger o universo todo ? Não podemos afirmá-lo sem mais e a prlorl, 
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pois a lei contrária não é impossível. Rege d e  fato o linlverso todo ? 
Nem isso sabemos e nem temos meios para verificá-lo. :S:, pois, uma 
simples hipótese. Antes, parece que a energia da gravidade escapa
ria à lei da degradação da energia; nem sabemos, se, na decompo
sição dos átomos ou na formação da matéria dos astros, não se 
pos3a Iestaurar energia a.,tll:Bé!";el à ea:rila de ea:ler e a8sbn faBer 
diminuir a entropia. 

3) Donde, mesmo sem ter que recorrer aos problemáticos 
"universos em cascatas", que viriam, periodicamente, injetar novas 
energias vivas num universo de entropia mais avançada, retardando 
mas não impedindo para sempre o têrmo final de equUibrio do calor 
(a menos que fôssem em número actu Infinito : o que nem todos 
admitem ser possivel) ,  não aparece absolutamente lmpossivel que 
se possam dar ciclos sucessivos <não os absurdos "retours" idên
ticos, eternos e universais, já sonhados na antiguidade e renovados 
modernamente, por · ex., por NIETZBCHE) , em que a entropia, depois 
de um• periodo de crescimento, recomeçaria a decrescer em virtude 
de wna lei superior ainda desconhecida. (Cfr. SERTILLANGEB, Créa
tfon, p. 263) . 

4> Conclutnão : a> pode o argumento ser usado aà homt
nem, com aquêles que reconhecem ao principio da entropia um valor 
absoluto e universal; b) tomado como mudança, como contingente, 
como finallsta, o fato da entropia não constitui um argumento à 
parte, mas entra como premissa na l.a, 3.a e s.a vias; c) em si mes
mo, se não possui absoluta certeza, conserva contudo uma suma 
probabllldade, pois é multissimo mais provável que o mundo não 
seja infinito, nem tenha tido um processo diverso de atividade 
anterior ao da entropia. (486) 

11. - Pela Origem da vida. 

I. - Tempo houve em que sôbre a Terra a vida nl.o exis

tia, nem podia existir. 

320 . :S:ste período azótco é demonstrado pela geologia: 
a) nll.o apenas pelo fato de não se encontrar vestiglos 

de vida (fósseis) nas camadas terrestres correspondentes a êste 
perlodo, pois poderiam ter sido destruidos pelas enormes pressões 
e altas temperaturas a que foram submetidas estas camadas; 

b) mas pela impossibllldade de qualquer vida, por causa 
do estado incandescente em que se achava a crosta terrestre 
nas origens da formação do nosso planeta (487) : temperaturas 

(486) Cfr. GISQUIERE, obra cít., I, pp. 249-263; DESCOQS, obra clt., 
I, pp. 662-663. 

(487) O estado e a natureza das rochas prlmltlvas supõem uma 
fusii.o do globo a pelo menos 3.000°. A densidade decrescente doa Invólu
cros concêntricos de qne é formada a Terra só pode ser expllcada por 
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superiores a aooo dissolvem a água nos seus elementos, e sem 
água é imposslvel a união das moléculas dos corpos organi
zados (488) ; e por causa da compostçtlo da atmosfera, que por 
muitos séculos após o perlodo de incandescência não preenchia 
as condtçnes necessAriaa para a. :..r.J:Eia (489) . 

Logo a vida sObre a Terra começou ( 490) . Como apareceu? 

11. - A vida não provém de outros astros mais antigos 

qu·e a 'I'eTra. 

321 . Alguns biólogos aventaram a hipótese de que a vida 
teria existido sempre no Universo e que teria chegado à Terra, 
atravessando os espaços intersiderais, sob forma de pequeníssi
mos germes, trazidos quer por aerolltos ou meteoros em que esta
vam encerrados (os cosmozoários de RICHTER, HELMHOLTZ) ,  quer 
pela poeira cósmica (CoHN) , quer pela pressão das radiações 
luminosas (ARRHÉNIUS e outros) . 

Mas esta hipótese, chamada panspermfá cósmtca: 
a) não só não tem base nenhuma experimental, mas 

vai de encontro a dificuldades cientificas insolúveis : como é, 
por ex., que teriam podido êstes ger:rnes conservar-se vivos, 
durante milênios, nos espaços intersiderais, sob a ação de certas 
ondas curtas (como os raios cósmicos e os ultra-violetas) ,  exter
minadoras em pouco tempo de qualquer vida, como o demons
traram as experiências de BECQUEREL? ( 491 ) 

um estado flúldo e Incandescente. Cfr. MAacozzx, Il problema dt Dto e le 
sclenze, p. 89. 

(488) w. PaEYER (1872) apela para seres que viviam no fogo (pfro
zoárlos) . Mas a única vida orgê.n1ca que conhecemos depende do proto
plasma, incapaz de suportar uma temperatura superior a 100°. Como é 
que seres, que viviam tranqüilos e Incólumes no fogo, teriam gerado seres 
que o fogo mata. ? "Para ver nestes seres de fogo os pa.ts da vida, preci
saria que a vida ou o fogo tivesse mudado totalmente de natureza." 
EYMIEU, Le Naturaltsme devant la sclence, pp. 62-63. 

(489) C!r. H. CoLLIN, De la matiere à la vte, Beauchesne, 1926, 
páginas 305-310. 

(490) Segundo os últimos cálculos, as primeiras manifestações da 
vida datam de dois btlhôes de anos, e as camadas fósseis preco.mbrlanas, 
de um bilhão e 500 mUMes. 

(491) Se o vácuo, o frio e a falta de umidade quase absolutos 
dêstes espaços, tomando quase nulas as reações com o melo ambiente, 
permitem uma vida latente multo prolongada; contudo, demonstrou 
BECQtrEREL, que, mesmo nestas circunstâncias, nenhum germe resiste à 
ação dos ralos ultra-violetas além de 5 ou 8 horl\8. Cfr. H. CoLLIN, na 
obra. clt., p. 298-300, ou na Revue pratique d'Apolog., 1.0 de !ev. de 1912. 
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b) não resolve, mas apenas recua o proble�·
a, porque,. 

cJado mesmo que lhes fOsse possivel acabar com vida uma tal 

viagem, qual foi a origem dêstes germes cósmicos? Não podiam,. 

certamente, existir na primitiva fornalha universal ; portanto, 

seriam posteriores à. origem do Universo. 

Ill. -- A vida não é fruto de uma geração espontânea .. 

322 . A) Nunca foi observada uma matéria anorgânica. 

transformar-se espontâneamente em ser vivo. Pelo contrário,. 

omne vtvum ex vtvo. Já Fa. REDI (1668) o demonstrou para as 

moscas, LAZZARO SPALLANZANI ( 1748) para os infusórios, e depois, 

VAN BENEDEN (1855 ) ,  e mais qu� todos O grande L. PASTEUR. 

( 1862) , que estendeu a demonstração a todas as bactérias. ( 492) 

323 . B) Nenhuma experiência conseguiu, até agora, cons
truir um ser vivo com matéria anorgânica. Nenhum sinal de

vida havia nos "radióbios" de BURKE (em 1906) . Nem nas 

"plantas artificiais de LEouc (em 1906 ) ,  que cresciam por um 

simples fenômeno de osmose. Já antes, o famoso bathybtus 
Haeckelii, espécie de lama viscosa que HuxLEY, em 1868, retirara. 

do fundo do oceano, fôra apresentado como o elo entre a maté

ria anorgânica e a vida; mas a análise revelou que não passava. 

de um simples precipitano gelatinoso de sulfato de cálcio, e 

porta;nto, de pura matéria anorgânica, como o próprio HuxLEY 

reconheceu em 1879. (493) 

(492) As subsiAnclas orgânicas, ambiente propício ao desenvolvi
mento da vida, que Pasteur esterllizou, mantêm-se ainda hoje, no Museu• 
de Paris, incorruptas, 1. é, llvre.s de bactérias. 

Presentemente, as experlêr.clas estão sendo feitas sôbre os ultra
vírus ou virus flltrá.vels, os virus-protefnas e os bacteriófagos, seres mlnús-· 
culos, cuja p:randeza (entre 250 e 8 mlllonésimos de mlllmetro) chega a 
nll.o ser maior que uma molécula proteica. Até agora, nada de deflnltlvo· 
parece ter sido provado. Mesmo a ser verdadeira a teoria endógena. de· 
BBIJEKINCK, segundo a qual 08 ultrav!J.·us seriam substâncias celulares origi
nadas de células vivas de organismos superiores, não terlamos com Isto· 
uma ge1·açã� espontânea proveniente de matéria não viva. Nem todos 
admitem que os ultravlrus sejam seres vivos. Mesmo que o sejam, como 
são parasitas, que para vh•er precisam de outros viventes, não são certa
mente 08 primeiros seres vivos, e portanto, em nada podem servir para 
resolver o problema da origem da vida. Cfr. MAacozzr, obra clt., pp. 74-84. 

(493) Cfr. EYMIEU, obra ctt., pp. 69-70. LABURU, Origen de la vtda, 
Montevidéu, 1943, pp. 13-20 e pp. 30-62 : descrição e resultados destas e 
de outras experiências, como a slntese do bacilo de KocH pelos Irmãos 
MARY. H. FRAKNKEL-CONRAT e RoBLEY C. WILLIAMS recentemente (em 
1956) conseguiram separar e reunir novamente a protclna e o ácido nuclei-



A ORIGEM DA VIDA 545 

324 . C) :t i m p o s s t v e l que a produçO.o de um ser vivo 
seja o efeito das fórças f t s i c o - q u t m t c a s da matéria 
anorg4nica. 

Cada ser age conforme o que é, segundo a perfeição da. 

sua natureza · porque p1pgném d� g qui Dei O tem, :A811l 9 Rl:9R98 
pode produzir o mais. Portanto, pela atividade natural de um 

ser podemos conhecer a sua natureza e o alcance do seu poder. 

Ora a atividade do ser vivo é essencialmente superior à natu

reza destas fôrças e, por conseguinte, não pode ser produzida 

por elas. - Com efeito : 

1 )  Pela irrttabtltdade, propriedade fundamental de toda 
célula viva, o ser vivo reage a um estimulo externo de um modo 
útil ao seu organismo; luta contra êste estimulo, efetuando por si 
mesmo uma série de movimentos (contrações, secreções, reflexos . . .  ) • 
que são destinados a manter ou aumentar o seu bem estar e obe
decem a leis próprias com características irredutiveis às leis da 
fisica e da quimica. - No ser inanimado, pelo contrário, a reação 
é puramente passiva, matemàticamente proporcionada ao estímulo. 

co que constituem o vlrus do mosaico do fumo. Nisso, porém, noo houve 
geração espontânea ou reprodução artificial da vida, como articulistas 
apressados e t<uperficlals deram a entender; mas uma separação e reu
nião de elementos orgânicos (produtos do ser vivo c não da matéria 
anorgânica) , com as características de uma reação quim1ca, e que velu 
reforçar a. opinião dos que consideram o virus protefna, nio como orga
nismo vivo, mas como produto orgânico da vida, da mesma natureza. 
em relação à. vida que as enzimas, as vitaminas, os hormônios e outros 
1)rodutos da sfntese celular. De fato, êste vlrus não apresenta, com cer
teza, nenhuma das caracte11sticas do ser vivo; e a sua multlpllcação é 
devida, não a uma verdadeira reprodução efetuada pelo próprio virus, 
mas à. célula Invadida que vai formando novos virus até o esgotamento 
das suas reservas de protefna e de ácido nuclelco. (Cfr. Bos1o, na Ctv. 
Catt., I, 1966, pp. 34-41) . 

Chegará algum dia o homem a produzir a vida nos seus laborató
rios ? As esperanças do ponto de vista positivo e experimental, são extre
mamente frágeis. Os especialistas, com rarlsslmas exceções, acham que 
s coisa é dlficfllma ou até uma utopia. Certo, desde WoHLER, que em 
1827 fabricou a uréia, multiplicaram-se os produtos orgânicos alcançados 
nos laboratórios; mas estas sínteses estão multo longe da complexidade 
constatada. na mfnlma célula do protoplasma, e nada manifestam que se 
pareça com a vida. - Mesmo que um experlmentador genial conseguisse 
reunir todos os numerosos elementos necessários ao protoplasma, que entre 
ns quase Infinitas comblna.ções possíveis êle acertasse a determlnadfsslma 
dlsslmetrla da estrutura, o composto assim obtido seria matéria orgânica 
em estado estável e inerte e não ainda matéria organizada em equllfbrio 
instável e com atividade imanente e dirigida : faltar-lhe-la a centêlha 
da vida, êstc principio Interno de ordem superior, que domina e orienta 
todas as fôrças flsico-qulmlcas dos ele1nentos na construção, manutenção 
e reprodução do organismo vivo. Cfr. LABURU, tbld.. pp. 87-105. 



546 CAP. II - A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTiNCIA DE DEll$ 

,, 
quando é de ordem ffsica, e provocando a destruição . cÍâs substân
cias que reagem, quando é de ordem quimica. 

2) O ser vivo absorve do exterior materiais heterogêneos, 
que assimila e vivifica, transformando-os na própria substância. -
Na matéria anorgânica, pelo contrário, a união quimlca produz uma 
nova substância, a união ffslca é uma mera justaposição. 

3) O ser vivo, por tntussuscepçáo, i. é, por assimilação dos 
aUmentos, retendo o que lhe é útll e rejeitando o que lhe é nocivo, 
desenvolve-se em partes heterogêneas, que se vão diferenciando pro
gressivamente a partir da célula-germe, não ao acaso, mas seguindo 
um plano bem determinado e constante, até constituir um orga
nismo completo, caracterfstico para cada espécie, em que as partes, 
intimamente Integradas na unidade de um todo, por melo de fun
ções ordenadas entre sl, asseguram a conservação do organismo, 
defendendo-o contra os inimigos Internos e externos, reparando as 
partes lesadas, restabelecendo as funções comprometidas, numa. luta 
continua e num esfôrço conjugado de estreita solidariedade, cuja 
cessação acarreta a morte (n.0 303) . - Na matéria anorgã.nlca, pelo 
contrário, o aumento não provém de uma atividade interna, mas é 
puramente extrinseco, por acréscimo e justaposição de moléculas 
homogêneas; nem se dá nunca a passagem espontânea para uma 
heterogeneidade maior. 

4> O ser vivo, por uma série ordenada de atividades comple
xas, reproduz-se, elaborando, com sua própria substância, germes 
capazes por sua vez de se desenvolverem ·em lndlviduos da mesma 
natureza. - Nada de semelhante se pode encontrar na matéria 
anorgâ.nlca. 

Logo forçoso é reconhecer no ser vivo um principio ativo, 
interno e permanente, pelo qual o vivente se move a si mesmo 
numa atividade espont4nea e imanente, e que se serve, como de 
instrumentos, das fôrças flsico-qulmicas, dirigindo-as e coorde
nando-as em vista da reallzaçli.o, conservação e reprodução de 
uma estrutura especifica diferenciada. 

Sli.o precisamente êste principio interno de atividade 
imanente e esta idéia diretriz, irredutlveis a puras fôrças flslco
qulmicas e de ordem superior a elas, que faltam à matéria 
anorgânlca. Dai a sua Incapacidade essencial de produzir por 
si mesma um ser vivo. li: uma conclusão geralmente admitida 
pelos biólogos contemporâneos. (494) 

(494) Cfl'. Lo\BURV, obra Cit., pp, 80-86 : Cltaçli.o de WEISSMANN, 
RHUMLER, HERTWIO, J. REINKE. 

"L'analyse des phénomênes physlco-chlmlques dont · l'oeUf est le 
slêge, ne lalsse en aucune façon prévolr le résultat que nous constatons à 
l'échelle de la forme, de l'organlsaton et du fonctlonnement . . .  ; tis appar
tlennent à deux ordres de phénomênes dont la quallté est dlfférente . . .  , 
quallté dont la matlêre, telle que nous la connalssons, ne nous offre aucun 
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325 . D) Nem parece que esta imposstbtlidade tenha stdo 
menor no p a s s a d o do que agora. 

Não encontrando fundamento algum nos fatos observados, 
apelam os fautores da geração espontânea para um passado 
lnobservável, em que uma dlyersldade nas Iets, nas CIQASi9Aes 
e nas fOrças da matéria teria permitido a passagem do ser 
anorgânico para ser vivo. - Mas :  

1 )  Ctenttttcamente falando, não só não há fundamento 
positivo algum para tais hipóteses, mas tudo o que sabemos da 
natureza opõe-se a elas. 

Existindo entre o ser vivo e a matéria anorgânlca uma 
diversidade de natureza e de ordem, sOmente uma diversidade 
essencial nas leis, nas condições e nas fOrças da matéria poderia 
ter tornado posslvel, no passado, a geração espontânea. 

Ora não parece que se tenha dado esta diversidade tA.o 
essencial, pois : 

a> a primeira caracteristica, que a experiência nos aponta 
nas leis, é a sua constdncia, sObre a qual está construida toda ciên
cia e em modo especial a geologia; supor, no passado, leis essen
cialmente diversas, é, portanto, além de arbitrário, também anti
cientifico : seria a desvalorização da ciência; 

b) pela teoria da transformação dos astros, o que sabêmos 
da evolução da Terra, é que, após um periodo de incandescência, 
começou o nosso globo a se solidificar e a se resfriar pouco a pouco ; 
mas uma intensidade maior de calor, diferença puramente acidental, 
se permitia fenômenos mais intensos, não podla contudo transpor o 
abismo essencial que há entre a vida e a matéria anorgânlca. (495) ; 

exemple." (GtrYÉNOT, L'Invention, 9e. sem. lntern. de synthêse, Paris, 
1938, p. 194) - "L'être vlvant, qu'il solt adulte ou en vote de formatlon, 
propose à l'analyse scientlflque une donnée d'un ordre supérleur aux 
éléments du monde lnanlmé . . .  " (DALCQ, L'organisation de l'oeut chez les 
chm'tUs, Par!s, 1936, p. 3) - "Les moyens d'actlon partlcullers sont (dans 
Ics vlvants) d'ordre physlco-chlmlque, mais leur enchalnement précls n'a 
lieu que sl une organtsatlon lnltlale le permet. . . L'ordonnance lnltlale 
du germe ... ne relêve plus origlnellement des seules lois de la Phyaico-chlmle : 
son organisatlon est propre au vlvant et ne se transmct que par lui." 
<Moysz, Biologie et Physico-chimie, Paris, 1948, pp. 60 e 101) . (Citado por 
GISQtrliRE, I, p. 256) . . 

Ofr. em MARCOZZI, obra cit., p. 96, outras cltaç6es, mesmo de mate
rialistas dialéticos. 

(496) "A I'aurore de la vie, la tcmpératurc était plus élevée que 
malntenant et l'atmosphêre plus rlche en aclde carbonique. Or semblables 
oireonetances n'apportent pas l'ombre d'un fondement à la productlon 
spontanée d'êtres vlvants. on peut blen, par l'élévatlon de la température, 
tuer des organlsmes; mais ou ne peut pas, par ce moyen, transformar en 
êtres vlvants, des compos�s chlmlques." REINKB, Philosophte der Botanfk 
<apud BtrYBSE, obra ctt., pp. 81-2) . 
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c) embora não conheçamos cabalmente a natUJ:eia da maté
ria, vemos contudo, que entre as leis fundamentais da vida e as da 
matéria anorgànlca não há apenas diversidade, mas opostção : o ser 
vlvo age imanentemente, movendo-se a s1 mesmo, e forma em sl 
estruturas com dtssimetria crescente, em oposição à lei da entropia; 
a matéRa aaaraAnlea, pele eeatrárle, nie ae mo'fe a M mesllta, 1nas 
é Inerte e tende para estados de simetria crescente, segundo a lei 
da entropia; são, pois, comportamentos opostos; donde, não se vê 
bem como poderia a matéria anorgànlca, permanecendo anorgânica, 
possuir contudo propriedades e fôrças de ordem vital . (496) 

Logo nâo quadram estas hipóteses com a ciência que 
temos da natureza. 

2) Ftlosó{icamente falando, nâo parece que se possa, 
sem contradiçA.o, atribuir à matéria anorgànica fôrças de 
ordem vital. 

Circunstâncias externas favoráveis sâo apenas condtções 
prerequisitas para que seja posslvel o aparecimento da vida, 
e não causas positivas que a produzem. Devia, portanto, esta 
causa encontrar-se na própria matéria anorgànica : o que 
exigia nela qualidades ou fôrças de ordem vital. Mas, como as 
propriedades emanam da essência, nenhum ser pode ter as 
propriedades de uma essência sem possuir esta essência. Logo 
não podia a matéria anorgànica ter fOrças de ordem vital, que 
são propriedades do vivente, sem ser viva. Mas entâo, esta ma
téria teria sldo juntamente nâo viva e viva, o que é contraditó-

(496) "L'un des plus grands succês de la sclencc mooerne a été de 
reller la lo! fondamentale de CARNOT-CLAusrua (appelée aussl seconde lo! 
de thermodynamlquel , clef de voO.t.e de notre lnterprétatlon actuelle du 
monde lnorganlque, au calcul des probabllltés. En effet, le grand physl
clen BoLTZMANN démontra que l'évolutlon lnorganique, lrréverslble, lmpo
sée par cette lol, correspond à une évolutlon vers des états de plus en plua 
"probables" carnctérlséa par une toujours crolssante aymétrle, par un 
nlvellement d'énergle. . .  D'autre part, nous autres hommes sur terre 
somme11 témolns d'une aut.re sorte d'évolutlon : celle dea chosea vlvantea. 
Nous avons vu déjà que les lols du hasard, dana leur état actuel, ne 
peuvent expllquer l'apparltlon de la vle. Mo.ls nous constatona malnte
nant qu'elles tnterd.tsent toute évolutlon autre que celle qui condult à des 
états de molns en molna dlssymétriques ; au contralre, l'hlatolre de l'évo
lutlon de la vle révêle, tant à l'égard de la. fonctlon qu'à celul de la. 
atructure, un accrotssement systématlque dana les dlssymétrles. . .  Cette 
fo1·mldable contradlctlon s'avêre aujourd'hul un obstacle lnsurmontable 
sur le chemln rl.u matérla.l!smo. . . En conséquence, tout essa! pour aubor
donner l'�volutlon blologlque à l'évolutlon lnorganlque ne peut a prtcni 
être cons1déré comme sclr.ntlflque ou phllosophlque. Ce n'est même pas 
lntc111gent, si l'on donne à ce mot son sens étymologlque <tnteUtgere = 
= comprendre> ." LECOMTE nu NoUY, L'homme et sa destinf!e, pp. 47-48. 
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rio : nao vtva, porque, por hipótese, se afirma que era matéria 
anorgânica, e se trata, precisamente, de explicar a origem da 
vida por geração espontânea., 1. é, partindo de matéria não viva; 
vtva, porgue se afirma que ela pesst�la f&rças vitaiS. 

E se a matéria tivesse possuido estas propriedades, não em ato, 
mas apenas vtrtualmente ? - Se não as possuia em ato, não podia 
causar a vida : somente quem tem de fato umas fôrças pode agir 
com elas . Além disso, virtualmente não se opõe a em ato, mas a 
formalmente . Possuir virtualmente uma perfeição, é tê-la como 
incluida de um modo melhor <emtnenter> numa perfeição de ordem 
superior, que pode realizar tudo o que pode aquela perfeição (cfr . 
nota 426} . Evidentemente, não é êste o caso da matéria anorgânica, 
pois não pode ser viva de um modo melhor que os viventes cor}»
reos .- (497) 

Inútil é, pois, recorrer ao passado : tão anticientlfica e 
lmpossivel se nos apresenta entlo a geração espontânea, quanto 
atualmente. A vida não pode ser simples resultado da evolução 
cJ.a matéria; o seu apar-ecimento na terra representa um comêço 
absoluto. (498) 

(497) Por conseguinte, tratando-se da matéria ano1·gA.nica, possuir 
t·orças de ordem vital "não em ato, mas virtualmente", só pode significar 
que as possui em pot�ncl4 : enquanto pode ser Integrada, por asstmUaçAo, 
na unidade substancial de um ser vivo; ou enquanto pode receber estas 
fôrças como lnfundJdas nela juntamente com a vida por um ser supe
rior que as possui eminentemente. Cl!:ste ser só pode ser Deus, o único 
independente na sua atividade e, portanto, capaz de agir diretamente 
num ser, sem pressupo1· nêle uma dll:lposiçAo prévia suficiente) . - Nos 
dois ca.soR, porém, a matéria já não é mais anorgA.nlca, mas organizada 
e viva; uem há geração espontânea, mas produção da vida por um ser 
vivo. 

(498) Magnlflcamente CutNOT, um dos grandes mestres da biologia 
moderna : "La premiêre difficulté qui apparalt dans l'lnterprétatlon posl
tlviste du Monde concerne la Vie elle-même; quand on analyse le fonc
tlonnement d'un être vlvant, on trouve assurément des détermlnlsmes 
physlco-chimiques sans nombre, mais l'ensemble de la Vie constitue un 
phénomêne si partlculler, avec sa tendance à capter toujours plus d'espace 
et de matlcre, avec son écoulement perpétuel et 1rréverslble, qu'U n'est 
pas douteux que lc vivant est séparé du non-vlvant par un ablme lnfran
chlssable, non pas en ce qui concerne les matérlaux, mais par la façon 
dont lls sont orga.n!zés et comme dirlgés. En fait, on ne connalt aucun 
intermédlatre entre l'un et l'autre, et on ne conço!t pas qu'll pulsse y en 
avolr. . . Il est clone incroyable que le premler être vivant alt été le résul
tat d'une comblnalson ch!mlque fortutte . . .  ; je tiens pour certaln que s1 
l'on r�U88lsse.lt à refatre un composé chlmlque analogue à celut constl
tuant les êtres prlmordlaux, ce qui n'est peut-être pas !mposslble, 11 seralt 
inerte et non paB vivant; 11 lul manqueralt cette ét!ncelle qu'on appelle 
la Vie, qui se transmet seulement d'être vivant à être v!vant, comme le 
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I, ' · •  
IV. - Logo, a vida na terra depende de uma ·êausa supe-

rior à matéria e que só pode ser 1\eus. 

326 . Há apenas duas hipóteses. Ou, nascendo do jogo das 
Jets natmats: a ytda pi'Ocede do untyerso, o gue ylmos ser impos
sível ; ou a centelha da vida foi acesa na terra por um ser exte
rior ao mundo. (499) - 1!:ste Poder, criador da vida, ou é a 

tradult la belle lmage de Lucai:cE : Et quast cursores vital lampad4 tra
dunt tDe Nat. Rerum, I. li, vers. 79) .. 

n nous faut donc admettre que lo. Vle est transcendante à Ia matlêre 
Inerte; si elle ne peut se manlfester que sur un support matérlel avec tou
tes ses proprlétés physlco-chlmlques, elle eRt quelque chose de superposé 
à ce-Ile-cl, qu'elle coordonnl' et domine ; en d'autres termes, elle est un 
prlnclpe dlf!érl'nt de la matlêre. Donc, à molns d'être panspermlste, ce 
qui est une tl'r.tatlve désespérée pour reculer la dlfflculté, mala pour la 
recull'r seulement, nous sommes contralnts de reconnaltre que la Vle 
sur Ia Terre a eu un commencement absolu." <L'Inqufétude métaphystque, 
pp. 65-57) . 

(490) o dllema é evidente, e todos o aceitam. Assim o materlallsta 
VmcHow : "Não conhecemos um único fato positivo que venha confirmar 
a transformação dl' uma massa anorgê.nlca em orgA.nlca; porém, se não 
quero crer na existência de um Criador especial, devo recorrer à geração 
espontânea; a coisa é evidente : tertium non datur. Quando se diz : nllo 
.ulmlto a cr!açii.o e quero uma explicação da origem da vida, enuncia-se 
uma prhnelra tese ; mas é preciso, queiramos ou não, chegar à segunda : 
ergo, admito o. geração espontA.nea . Mas, não tl'.mos dela nenhuma prova; 
ninguém viu jamais uma geração espontA.nea de matéria anorgA.nlca; nl.o 
a r<'Jeltam (apenas) os teólogos, mas os cientistas. J!: forçoso escolher 
cnt1·e a geração espontA.nea. e a criação ; e, a falar verdade, nós cientistas 
(materialistas) tinhamos uma pequena preferência pela gera.çã.o espontâ
nea. Oh I tivesse vindo uma única demonstração sequer. • . Mas com o 
Bathybius desapareceu po.ra sempre qualquer esperança . . . " (La liberté 
de la sctence, na Revue sctentffique, 8-XII-1877) - HAECKEL "aprova 
completamente" o dilema no Enfgmes de l'Univers, p. 296. 

Entretanto, continua o materialismo a afirmar categoricamente a 
geração espontânea I "Lu! : Ia sclence ? I1 n'en est pas même Ia contre
façon. li en a prls l'étlquette, par fraude, vollll. tout." EYMIEtr, obra ctt.,. 
p. 73. - Não é a ciência que move o materialista; mas, sim, o seu atelsmo : 
''Apelar portanto, para uma heterogenla, ou ablogênese em tempos remo
tos, é sair do campo da ciência positiva e afirmar a prtort, contra todas as 
leis experimentais conhecidas, uma teoria que não tem por si outra razl.o 
que o propósito manifestado de excluir a Deus do Universo." L. FRANcA, 
obra cit., p. 164. - Atualmente, manifesta-se êste propósito principal
mente entre os cientistas comunlstl\8 da Rússia tCfr. BroUrta, 66(1963) , 
pp. 290-308) . Além de anti-cientifico, tal propósito é também vã.o e 
Ilusório na sua. finalidade. Com efeito, da lmposslb1lldade da geração 
espontAnea deduz-se necessàrlamente a lntervençl.o especial de um Cria
dor, para e>:pllcar a origem da vida. Mas a geração espontA.nea, mesmo 
se existisse de fato, nacla provaria contra a eztstt!ncta de Deus, pois : 
sendo uma passagem da matéria anorgânlca para o ser vivo, a geraçl.o 
espontânea seria uma mudança, e como tal, um ponto de partida que 
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Vida por sl mesma subsistente, e entli.o é Deus ; ou recebeu a 
vida de outro ser vtvo e em última aná.llse de Deus, pois a vida 
causada e participada pressupõe necessP.riamente a Vida incau
saEia e s'tlbslstente por si mesma. 

VALOR DO ARGUMENTO. - 1)  Considerando unicamente O 

tato ela ortgem temporal da Vida : a) não admitida a impossi

bilidade da geração esponta.nea, o argumento poderia apenas 
levar a uma conclusa.o provável (muitisslmo prové.vel, se se 

quiser) e ter valor suastvo, baseado no fato de nli.o se encontrar 

atualmente nenhum caso de geraçli.o espontânea; b) reconhe
cida esta Impossibilidade, o argumento leva lt'lglcamente a uma 
certeza, não maior porém, que a certeza dos fatos, das leis e 

das teorias cientificas, com as quais se estabolece que a vida 

na Terra teve um comêço. 

2) Considerando o complexo total ela sua extst�ncta, 

com a ordem maravilhosa e a evoluçli.o finalista que nos apre

senta, a Vida, mesmo que ttvesse desabrochado por geraçllo 

espont4nea (500 ) ,  fornece um argumento apod1tico de certeza 

metajtstca: pois, como vimos, uma tal ordem e finalidade· não 

poderia ser obra do acaso (n. 309) , mas requereria necessària

mente a intervençli.o de uma Inteligência criadora (ns. 305-306) .  

Não constituiria, porém, um argumento especial totalmente 

independente, mas apenas uma aplicaçA.o e exemplifir.ação da 

qutnta vta geral. 

111. - Pelos Instintos dos Animais. 

Entre os exemplos de ordem finalista existente na Natu
reza, salientam-se, com uma especial evidência, os instintos 
admiráveis dos animais. Constituem êles, nli.o um novo argu
mento distinto, mas uma aplicação e exempllflcaçli.o da s.a 

via geral. 

nos levaria necessAriamente ao Primeiro Movente Imóvel (1.0 vta> ; seria 
uma série de mudanças ordenadas que nos levaria racional e necessAria
mente até a uma Inteligência ordenadora e criadora (5.11 vta> . Donde, 
fruto da geraçflo espontdnea ou n4o, a vida exige Deus. 

(600) "E assim o ateísmo, quando Invoca as geraç(les espontâneas, 
acha-se nesta situação paradoxal de Inventar, para afastar Deus, um 
l!isteml\ que só pode ser verdadeiro se Deus exl�;te." SSRTU.J.ANOJS, Qbra 
ctt., p. 158. 
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327 . A. - Os atos Instintivos l(los animais · demonstra.m 
uma Inteligência admirável. 

Como vimos na 5.a vla (n. 305 ) ,  dispor e coordenar meios 
para um fim. é obra da lntelliêncta Ora as séries das açl'les 
instintivas são altamente finalistas: pela escolha de meios 
complicados, sàbiamente coordenados e subordinados entre si, 
tendem a assegurar a realização de um fim determinado e 
constante, em bem do individuo ou da espécie. - Alguns 
exemplos. (501) 

As Aranhas, na construção das suas telas, com formas orbi
culares a espiral logaritmlca, resolvendo os mais é.rduos problemas 
de geometria relativos à disposição, fôrça relativa dos fios e espaço 
entre êles; com suas seis espécies de fios, com seus pentes, com suas 
vé.rias secreções; as armadllhas e a porta dobradiça da migala, etc . 

As Abelhas, cujas colméias são modêlos de distribuição dos 
trabalhos para o bem comum : o corpo de guarda, as abelhas ope
rárias, as encarregadas de vigiar os ovos, de aUmentar as larvas e 
as ninfas; a escolha da rainha, com sua alimentação especial que 
lhe permltlré. viver 4 ou 5 anos em vez de alguns meses apenas, com 
a sua fecundidade indefinida (25 milhões de espermatozóides são 
retidos pela rainha após o vôo nupcial) ; o enxamear; a constru
ção dos alvéolos ou células hexagonais com fundo piramidal, a forma 
melhor, segundo o cé.lculo da matemé.tica superior, para o aprovei
tamento máximo do lugar com o mlnlmo de trabalho e de material : 
trabalhando slmultàneamente multas abelhas, cada uma constrói 
as células com as mesmas dimensões e ângulos de modo a coincidirem 
com precisão matemé.tica . . .  Entre as numerosas espécies de abelhas 
selvagens, as xtl6copas penetram nos troncos de madeira sêca e 
abrem um túnel ao longo do qual constróem numerosas celas e 
põem um õvo em cada uma, juntamente com a provisão de alimento 
necessé.rla de acôrdo com a posição da cela a partir da base, donde 
salré. a primeira larva sem perturbar as outras. Entretanto, a xlló
copa vive uma única estação, nunca viu nascer larvas : donde pôde 
aprender esta previdência ? 

Os numerosos Insetos cirurgiões .· a Am6fila eriçada estudada 
por FABRE, o Z4ng4o solitário, o PompUio, a Esc6lia, o Sphex, a 
Cercerf.s . . .  , que parecem conhecer perfeitamente toda a anatomia 

(601) Leiam as descrições ponnenorlzadas dêstes Instintos nos auto
res especlD.llzados, por ex. : Da. L. M'DllAT, MerveUles du monde antmal, :a.• 
edtç., 1916, Téqut, Paris; H. J. FABRE, Souvenfra entomologlques, (edlç. defln., 
1919, Paris> , Moeurs des tnsectes, Vte des tnsectes; HYATT VBRRILL, Moeurs 
étranges des tnsectes, Payot, Paria 1938. 

Ofr. MARCOZZI, La Vttci e l'Uomo, Mllano, 1946, pp. 66-'13, com blbllo
gra.fla; M. THOIIIA9, OS váriOS artigos citados por MARCOZZI, (tbld.) e na. 
Scfentta (julho-out. de 1948) , o art. Anthropomorphtsme et flnalfsme en 
Psychologie antmale. 
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interna das vitimas escolhidas para o alimento das suas larvas : 
com uma habUldade e delicadeza maravilhosas, anestesiam e para
lisam as vitimas com tantas picadas certeiras quantos forem os 
centros gangllonares de cada uma, dosando-lhe o veneno se undo 

ass m propore onar carne fresca à 
larva, a qual por sua vez saberá depois escolher onde começar a 
comer sem tocar nos órgãos vitais . 

As Formigas : a vida social nos formigueiros, com suas gale
rias, grandes salas, quartos, viveiros, armazéns . . .  ; o trabalho das 
operárias; o cultivo dos pulgões, espécies de "vacas leiteiras" das 
formigas; as formigas agrlcolas : campos de fungos, messes, colhei
tas, celeiros . . . - As cidades das Termttes, com suas construções 
gigantescas e arquitetônicas : o apartamento da rainha e dos seus 
servidores, as celas dos soldados e das operárias, as "nurserles", os 
armazéns . . .  

Os Castores, com suas cabanas e seus diques . 
Os ninhos dos pássaros e os Instintos maternos . 
As mtgrações dos pássaros, dos peixes, dos Insetos . . .  

Jt imposs!vel nâo admirar nestas atividades instintivas 
uma ordem finalista e, portanto, nâo reconhecer a intervençll.o 
de uma inteligência, que conhecia o fim e adaptou os meios a 
êste fim. 

328 . B. - Mas esta Inteligência nil.o se aeha nos próprios 
animais. 

1. A intellgência é a faculdade do imaterial, do pensa
mento. Pensar, é conceber o imaterial, o abstrato, o universal. 
Quem concebe idéias abstratas e universais, é capaz de com
pará.-las entre si, de formar jutzos, de formular prtnctptos, de 
deduzir conclusões, de adquirir uma experiência e uma ciência 
cada dia maiores : numa palavra, o ser racional progride. E se 
vive em sociedade com outros seres semelhantes a si, nll.o pode 
deixar de querer estabel·ecer relações com êles, nem de ver a 
aptidão dos gestos e das palavras para significar e manifestar 
seus pensamentos: donde, inventa a ltnguagem. 

Ora, nada disso encontramos nos animais. 

a) Nilo possuem ltnguagem racional, por sinais convencio
nais, mutáveis, analltlcos e sujeitos a progresso; mas apenas gritos 
naturais e emocionais, espécies de interjeições, com as quais mani
festam necessidades, impressões, paixões e tendências puramente 
sensivels e concretas . J!:stes gritos, numerosos e variados em cada 
espécie, �ermª'necem sempre os mesmos . Entretanto, a muitos ani
mais não faltam órgãos aptos para falar, nem o exemplo e o ensino 
dos homens . 
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b) NO.o progrtdem ractonalmente : confrontando as descri

ções dos naturalistas modernos com as de Plfnio o Antigo e de 
Aristóteles, com as Indicações deixadas nas construções do antigo 
Egito, nenhum progresso notaremos . O pássaro constrói hoje o seu 
ninho, a abelha os seus alyéo!os e o cee•o• a aua aa�ea., eeme já 
o faziam seus antepassados há mllênlos . As teias de aranha, encon
tradas nas regiões do mar Báltico, em blocos de âmbar do periodo 
ollgoceno (uns 10 milhões de anos atrás) , são em tudo perfeitamente 
iguais às atuais . - Com a sua convivência com o homem, quantas 
ocasiões de progredir não tiveram muitos animais domésticos ! 
quantos esforços não fêz o homem para ensiná-los I Entretanto, 
"cada um segue invarlàvelmente a linha própria da sua espécie, 
como a locomotiva seus binários" . (502) 

Podem aprender por Imitação Instintiva (papagaios, macacos> ; 
por associações casuais de Imagens, repetindo o animal uma série 
de ações, que já experimentou terminarem em algum bem sensível 
(cão que abre uma porta, macaco que tira o cadeado da sua gaiola 
e empurra a porta com a cabeça) . Pode o amestrador criar asso
ciações na memória sensivel do animal e obter uma série de ações, 
aparentemente Intelectuais, que nos deixam admirados . Nunca, 
porém, ''emos um animal aprender por ractocfnto e tnstruç!!o tnte
lectual : amestrar não é Instruir . (503) 

2. O tnsttnto ndo pode ser um conhectmento racional 
do animal. - O conhecimento racional pessoal nã.o é inato nem 
transmitido por hereditariedade, mas adquirido pouco a pouco 
por esfOrço intelectual dependentemente da experiência; 
apreende o fim e as relações entre meios e fins, e não está 
llmltado a umas poucas ações fixas e idênticas em todos os 
lndlviduos de uma espécie. 

Pelo contrário, os instintos : a) sã.o inatos e hereditários : 
o castor nasce arquiteto; o pomp1Uo, a amóflla, o sphex . . .  
nascem cirurgiões; - b) precedem qualquer experténcta: a 
maior parte das ações instintivas sa.o executadas desde o nascer 

(602) BVYSSE, obra ctt., p. 162. 

(603) Nli.o se deve fê.cllmente dar fé a qualquer narrativa. Os casos 
devidamente observados explicam-se todos por conhecimentos puramente 
senslvels. O famoso cavalo Hans de Elberfeld, que chamou, anos atré.s, a 
atençli.o do público na Alemanha por suas habUldades "intelectuais", dava 
sem hesltnçli.o nenhuma a solução exata de problemas mateml\tlcos bas� 
tante complicados, quando quem lhos propunha sabia a resposta e estava 
diante dêle; sempre, porém, errava em questões mesmo slmpllcisslmas, 
quando nlo se verificavam estas condições. Sinais quasl lmperceptivels, 
conscientes ou até Inconscientes, do inteiTOgador : eis o que o guiava, e 
nli.o uma atividade racional própria. Cfr. MARcozzx, La Vtta e l'Uomo, 
pp. 64-68. 
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e repetidas do mesmo modo durante a vida toda; multas aves 
e muitos peixes migram para lugares multo distantes que nunca 
viram; os insetos cirurgiões nunca viram r 

cam perfeitamente desde a primeira vez; em 
multas espécies, os progenitores morrem sempre antes do nasci
mento de suas larvas; - c)  nlío foram adquiridos e aperfei
çoados pouco a pouco nas gerações precedentes, pois o primeiro 
individuo da espécie já devia usar o processo todo, senão nA.o 
teria tido descendentes e acabara a espécie; - d) não contêm 
o conhecimento do ttm e das relações entre meios e fim, pois 
a determinada série de atos é executada mesmo em circunstân
cias que tornam o fim evidentemente lmposslvel : a amóflla, 
por ex., se lhe fOr roubada a prêsa anesteslada destinada à sua 
larva, agita-se e a procura por um momento, mas, nlío achando, 
tapa assim mesmo a cela onde depositou a sua larva, que 
morrerá por falta de alimento; a abelha, que segue o cãlculo 
1nfln1teslmal na construçlío dos seus alvéolos, passado o tempo 
destinado a esta construção, na.o sabe mais tapar um buraco e 
continua a derramar inutilmente o mel num alvéolo sem fundo; 
- e) fora dos seus maravilhosos atos Instintivos, os animais 
dA.o provas inequívocas de completa Insensatez. 

l!: evidente, portanto, que os animais, nos seus instintos, 
nA.o são guiados por uma inteligência própria. 

329 . C. - Logo, a causa dos instintos é a Inteligência 
Oriadora, Deus. 

A causa dos instintos só pode ser uma lntellgêncla. capaz 
de agir na própria constltulçlio da essência do animal, pois os 
instintos sA.o tendências naturais que emanam da essência. 

Ora esta inteligência, enquanto plasmadora e ordenadora 
das essências: - ou n{lo depende de outra inteligência, mas, 
e.x1st1ndo por si mesma, possui por sl mesma a idéia do plano a 
realizar e é autora e dona absoluta da Natureza : então, é a 
Inteligência Subsistente e Criadora, Deus; - ou d e p e n d e  

de outra inteligência, nas idéias e no poder : então, supõe Deus, 
porque, sendo lmposslvel o processo ao infinito, a existência 
de inteligências subordlnadamente ordenadas exige necessària
mente a existência de uma inteligência não subordinada, fonte 
primeira e causa adequada de toda ordem. 

Logo a causa última e adequada da existência dos instin
tos é Deus, Inteligência Criadora. 
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IV. - Pela natureza do homem. 

330 . Além da matéria Inerte, da vida puramente orgânica, 
do animal com as suas sensações e seus Instintos, além e acima 
de tudo tsso, no t.Tntverso ·eXISte o Homem. E'oi chamado mtcro
cosmos : cosmos, porque contém em si as perfeições ordenadas 
dos outros reinos; micro, pequeno pelas suas dimensões quanti
tativas, maior, porém, e melhor do que o universo senslvel pelas 
perfeições espirituais que encerra. De um modo mais sublime, 
portanto, constitui o Homem, e cada homem individual, uma 
prova viva e manifesta da ·existência de um Criador. (504) 

1 .  Já o seu corpo, organismo de uma complexidade, deli
cadeza e perfeição admiráveis, requer evidentemente a inter
venção de uma Intellgência sapientfssima, que o plasmou ime
diatamente da matéria anorgânica ou Interveio dando ao corpo 
de um animal as últimas perfeições necessárias para torná-lo 
instrumento adequado às funções de uma alma racional. (505) 

2. Mas o homem não é apenas o seu corpo. O que o 
constitui formalmente homem, é a sua forma substancial, a 
alma racional. E .a alma humana, j á  o demonstramos (ns. 
146-159 : Tese XI) é estritamente espiritual e subsistente. 

Ora, como cada ser age conforme a sua natureza, o ser 
espiritual e subsistente, que transcende a ordem da matéria e 
das suas condições, não pode ser o efeito da atividade de um 
agente material. 

.Logo a alma humana, que deve ser causada, pois, sendo 
um esplrito finito e imperfeito, não é o Ser absolutamente 
necessário e subsistente por si mesmo (a se) : - a) não pode 
ser o produto de uma evolução da matéria, que põe em ativi
dade sOmente fOrças materiais ; - b) nem pode ser transmitida 
pela geração corpórea, que apenas elabora e dispõe a matéria 
do germe, tornando-o subjectum potencial apto para receber a 
alma; - c) nem pode ser uma emanação das almas dos pais 
ou de algum esplrito, que, sendo simples, não têm partes em 
que se possam dividir. Donde, só pode ser causada por um ato 
criador. 

(60<!.) Cfr. SERTILLANGES, obra ctt., pp. 134-186; Dieu OU Riel�, pági
nas 101-149. 

(605) No Tratado dogmático de. Criação do Homem, sen\ estudada 
e. questão do transform!smo aplicado ao homem e exposto o ensino de. 
Igreja a êste respeito. 
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Mas somente Deus, Existência subsistente, pode criar, 
i. é, ser causa essendt stmpltciter, fazer existir o efeito, produ
zindo-o em toda a sua entidade sem ressu or n 

, somente o ser cuja essência é exis
tir pode produzir a existência como efeito próprio. 

Logo, para a existência de cada alma humana, requer-se 
necessàriamente a intervenção imediata de Deus Criador. 

3. O homem é o composto substancial do seu corpo com 
a sua alma espiritual. Ora nenhuma fôrça natural pode unir 
substancialmente, como forma substancial, um ser espiritual a 
um corpo, de modo que o corpo participe da existência mesma 
do ser espiritual : para isso, é mister um poder que se estenda 
à existência enquanto tal, e acabamos de ver que êste poder 
pertence exclusivamente a Deus, Existência subsistente. 

Por conseguinte, a natureza do homem, de cada pessoa 
humana, e em razão do seu corpo, e multo mais ainda em •aza.o 
da sua alma e da união substancial da alma com o corpo, exige 
a intervenção de Deus, como autor da Natureza, criador do 
espírito e capaz de atingir o próprio "ser" das coisas. (506) 

4. Também as faculdades que decorrem da natureza 
humana - a inteltgéncta e a vontade - podem conduzir-nos a 
Deus. De fato, ter inteligência e vontade, é certamente possuir 
perfeições simples (n. 291, 3.0) .  Mas, no homem, estas perfeições 
são ltmitadCLB e imperfeitas: a nossa inteligência não conhece 
tudo, para conhecer deve abstrair, discorrer, progredir, passan
do da Ignorância para a ciência, 1. é, da potência ao ato; a 
nossa vontade é muitas vêzes fraca e Indecisa, e mesmo nos 
seus atos livres deve passar da potência ao ato. Portanto, como 
vimos na quarta via (ns. 294 e 295) , a nossa intellgêncta e a 
nossa vontade são perfeições causadas e participadas; e esta 
causa, em tlltlma análise, deve ser uma Inteligência e uma 
Vontade infinita e subsistente. (Cfr. Sro. ToMÁs, Summa TheoZ., 
I, q. 79, a. 4.) 

O mtcrocosmos humano demonstra, pois, a existência de 

Deus tão bem quanto o grande Universo. Cada homem deve 
dizer: Eu sou uma prova viva e evidente da existência de Deus. 

331 . NOTA. - Os at'gumentos pslcolólflcos e morais. 

Pela importância dada em algumas tendências filosóficas 
hodiernas à análise do homem nas suas aspirações espontâneas 

(606) Cfr. MATTrossr, In Tractatum De Deo Uno . . .  , pp, 181-lBll. 
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e no seu comportamento, conquistaram a preferência de não 
poucas mentalidades contemporâneas alguns argumentos, que 
tomam o seu ponto de partida em várias atividades e tendên-
cias naturais da inteligência e da vont d u r 
c amados argumentos psicológicos ou morais. Tais são, por ex. : 

1 )  o argumento EuDEMONOLÓGico (de eudaimon, feliz) , 
deduzido do desejo que temos de um bem infinito, capaz de nos 
dar a perfeita felicidade : desejo natural, impOsto necessária e 
invenclvelmente pela natureza mesma da nossa vontade, que 
é uma tendência para o bem sem limite apresentado pela inte
lfgência; desejo vão e inexplicável, na sua causa e no seu têrmo, 
sem a existência do Bem Infinito e Subsistente; 

2 )  o argumento DEONTOLÓGICO (de deon, dever) ,  dedu
zido da conscténcia que temos da obrigaçtlo moral : imperativo 
categórico, que se impõe a nós com plena evidência e de um 
modo absoluto, mandando-nos praticar o bem e evitar o mal; 
lei da natureza humana, inteligente e livre, que rege e ordena 
a atividade livre da vontade em vista do fim último e que, 
portanto, manifesta a nossa dependência de outrem ; donde, lei 
participada, que exige a existência de um Legislador Supremo, 
que seja principio e fonte da ordem moral e do dever, como 
também da ordem fisica, porquanto a ordem do dever resulta 
d&. ordem essencial das coisas, e por conseguinte sej a Criador 
e- Soberano Senhor de todos os seres, Bem Sumo que tem direito 
a ser amado de preferência a qualquer outro bem. 

Nem sempre, porém, êstes argumentos são expostos de 
um modo eficaz, e o seu valor como argumentos independentes 
� muito discutido entre os autores (507) . Reduzidos a alguma 
das cinco vias gerais e enquanto, pela aplicação dos princlpios 
de causalidade e de finalidade, manifestam uma atividade 
imperfeita e dependente, sinal evidente de imperfeição e de 
dependência da nossa natureza e existência, demonstram vàli
damente a existência de Deus, Ser Absoluto ; e no-10 dão a 
conhecer sob o aspecto verdadeiro e belo de Bem Infinito, San
tidade Subsistente, soberano principio de toda honestidade, Fim 
tilttmo para o qual tendemos e em quem, unicamente, podere
mos encontrar a explicação racional do comportamento huma
no e a realização da nossa perfeita felicidade: "ó Senhor, Tu 

(507) Cfr. nas obrns clt. de GtSQUJERE e de DEScoQs uma ampla. 
bibliografia sObre êstes argumentoe e a posição doe vários ��outores. 
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nos fizeste para Tt, e o nosso coraçlio permanece tnquteto 
enquanto nlio descansar em Tt." (508) 

Por êstes argumentos, vemos que o conhecimento de Deus, 
e da rellgião que dêle decorre, nG.g &�RI:eRte sAe a éftl:ea 1esposta 
às exigências mais rigorosamente racionais, mas acham também 
uma admirável correspondência nas mais veementes aspirações 
internas de todo o nosso ser. O ato religioso se torna então 
mais completamente humano, com a participaçll.o da inteligên
cia, da vontade e do coração. O coração nli.o substitui nem abafa 
os atos da intellgência e da vontade, mas os sustenta na pes
quisa e os fortalece na adesão a Deus. 

ARTIGO SÉTIMO 

A AFIRMAÇAO DO G:tNERO HUMANO 

332 . Recebem os argumentos da existência de Deus uma 
esplêndida confirmação pela crença que a humanidade toda teve 
sempre na existência da divindade. J!: o argumento etnológtco. 

ARGUMENTO. - Em todos os tempos e em todos os lugares, 
o gênero humano admitiu a existência de um Ser supremo. � 

Ora, uma tal persuasão, assim constante e universal, só pode 
encontrar a sua razão suficiente numa exigência natural e no 
exerciclo normal da razão humana. - Logo, o consenso univer
sal do gênero humano : diretamente, prova a existência de 
argumentos fáceis para demonstrar que Deus existe; tndtreta
mente, prova a existência mesma de Deus, pois: quando a razão 
procede segundo a sua natureza, o juizo a que chega é certa
mente verdadeiro. 

(508) Sro. AGOSTINHO, Conttssóes, I. I, c. 1. - De grande utllldade 
e de eficácia decisiva costwnam ser, na Apologética prática ou Arte Pas
toral, as considerações sObre a. necessidade que temos de Deus : o único 
ser capaz de satisfazer as nossas tendências para a verdade, o bem e a 
felicidade; o único que nos permite achar para a nossa vida Individual, 
famUiar e social a sua. plena razlio de ser o a sua norma. absoluta. Ali
ciada por esta consonância e conaturalldade da noaaa. natureza hwnana 
com as verdades acêrca de Deus e da religião, a vontade, mesmo a do 
incrédulo, se fOr reta., não poderá deixar de considerar com simpatia estas 
verdades, de desejar assegurar-se que slio realmente verdades objetiva
mente certas c, conseqüentemente, de aprofundar o estudo dos argu
mentos que as demonstram : é o que vemos na. história de tantas con
versões. 
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t, 
333 . o FATO do consenso universal é hoje comunÍ'énte admi

tido e é atestado pela Etnologia. (509) 
Os povos prehistóricos deixaram sinais de religiosidade 

nos seus monumentos megaliticos e nas suas sepulturas. (510) 
Os povos ma!s cultQi1 'f:\19P &9d.f88 (O!Infil!l, labCI, Assfw 

RIO, EGÍPCIO, GREGO, ROMANO) quer modernos, na multida.o dOS 
seus indivlduos e principalmente no escol das suas Inteligên
cias, apresentam todos a afirmaça.o e o culto de um Ser Supre
mo, por quem o mundo é governado. (511)  

Os povos atuais menos civilizados, que sa.o chamados 
primitiVOS (PIGMEUS, BANTOUS, HOTTENTOTS, NEGRITOS, AUSTRA

LIANOS . . .  ) , reconhecem e veneram um Ser Supremo, onipotente, 
espiritual e eterno, autor do céu e da terra, Pai bondoso dos 
homens. (512) 

(609) Cfr. DE QuATREFAOES, L'unité de l'esp�ce humaine, Les Pyg
mées. - w. SCHMIDT, l/origine de l'idée de Dteu, 6 vols., Munster, 1926-1935; 
Origine et é1•olutton de la religion, trad. franc., 1931, Parls; Le grand Dfeu 
de la ctvi!isatton primttive, na "Vle · Intellectuelle", IV (1931) , pp. 180-216. 
- MAtNAGE, Les Re!fgtons de la préhistotre, Desclée. - MoR. LJ: Rov, La 
Reltgton des primiti/s, 1909, Paris, Beauchesne; Les Pygmées, Paris, 1929. 
- HUBY, Christus, Beauchesne. - PINARD DE LA BOVLLAYE, L':ltude com
parée des reltgtons, 2 vols., 3.• edlç. 1929, Beauchesne. - P. TACCHI VENTURI, 
Storta delle reltgtoni, 2 vol� .• Torlno, 1934-1936. - ScHEBESTA, Les Pygmées, 
trad. franc., Paris, 1941. - KoPPERS, La Reltgione dell'Uomo primitivo, 
Mllano, 1947. - N. TuacHI, Le relt(Jioni nel mondo, 2." edlç., Roma 1961. -
A. ANWANDER. La Religione e le Reltgioni, Edlz. Paoline, 1954. - Para uma 
blbllografla mais ampla sôbre cada ponto do argumento, cfr. DEScoQs, 
I, pp. 159-216. 

(510) Cfr. MARCOZZI, Il Problema dt Dto . , . , pp. 220-224. 

(511) Já rec:onheclam êste fato os autores antigos como PLATÃO e 
ARISTÓTELES. Bem conhecido é o trecho de Pt.UTAROO : "Be percorreres a 
terra, poderás encontrar cidades sem muralhas, sem cultura Uterê.rla, sem 
leis, sem casAS, sem riquezas, sem moedas, sem ginásios nem teatros; mas 
uma cidade sem templos e sem deuses, sem orações, sem juramentos, sem 
l'itos religiosos, sem sacrlficlos . . .  , nunca jamais fol vista." CAdversus 
Colotem Epic"raeum, cap. 31) . - CícERo : "Em todos é inato e quase que 
insculpldo no ânimo, existirem deuses; . . . quais sejam, diferem as opi
niões; que existam, ninguém o nega." <De natura deorum, Ub. II, n.o 4) . 
Também em Tusculanae Dtsputattones, Ub. I, cap. 13, n.o 30. - S!NECA, 
Epistola 117. 

(512) Observações apressadas e aflrmaçõt>.s slstemê.tlcas, no fim do 
séc. XIX, negavnm a religiosidade déstes povos; mas os progressos da 
etnologia e os estudos prolongados principalmente dos MoNs. LJ: Rov e 

W. ScHMIDT, como também as constatações dos missionários, demonstram 
que todas estas raças, no lnflmo grau de progresso material e cultural, 
tinham, pelo contrário, uma crença em Deus e uma rellglosldade multo 
mais pura que outros povos mais adiantados, sem mistura com animismo 
ou magia. 
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A História e a Etnologia nos apresentam, pois, um con
senso moralmente universal. Com maior evidência podemos, 
hoje, repetir a afirmação de QUATREFAGEs : "Là est le fait. 
L'athéisme n'est nulle part gu'ê !'état erra tique i i i "  (li13) 

Trata-se da exisUncia de Deus, na.o da noção pura da 
essência divina com todos os seus atributos. No melo das 
corrupções introduzidas nesta noção, "permanece comumente o 
reconhecimento de um Ser Supremo, senhor e governador do 
Universo, que, se fOr entendido coerentemente, só pode ser 
concebido como Deus". (514) 

A universalidade dêste consenso não se opõe : a) nem o Budis
mo filosófico ateu, que não penetrou na massa do povo, senão depois 
de introduzido nêle o culto dos deuses : prova da tendência natural 
do homem para a crença na divindade (515) ; b) nem o Poltteismo, 
que acima das divindades subalternas reconhece sempre um Deus 
supremo, cujo culto aparece como anterior ao das outras divindades, 
acrescentadas e multiplicadas aos poucos pela crendice popular ou 
pelas paixões . (516) 

(513) L'Espéce Humaine, 1878, p. 356. As poucas exceções que 
pONiam exlstlr não desfazem êste consenso. "Se os loucos não lmpede,m a 
humanldncle de ser rRClonal, os Incrédulos não a Impedem de ser crente." 
Stn.LEROT, Le Probléme de la vte devant la raison et le catholtctsme, Publl
roc, Marsellle, 1947, p. 121. 

(614) BoYml, obra cit., p. 352. 

(615) Cfr. DESCOQS, I, pp, 167-168. 

(616) O Deus supremo era : na Grécia, Zeus, pai dos deuses e dos 
homens; em Roma, Júpiter, senhor de tudo, pai divino, criador bom, legis
lador; em Babllonla, Marduk; na Asslria, Ashur; no Egito, Bá, ünico 
autor de todas as coisas, eterno, ordenlldor do mundo, pai de todos, juiz 
dos mortos, que toma nomes diferente-s em cada cidade : Atum em Heli6-
polls, Phtah em Memphls, Thot em Hermópolls . . .  ; na Pérsia, Ahura
Mazda, onipotente, bom, criador do bem, legislador e juiz; na :tndla, 
Varuna, benévolo, operoso, ordenador e senhor universal, legislador; na 
China, Tlen ou Shang Ti, o Sublime Céu, o Céu, o Soberano; nos Ban
tous, o Organtw.dor, o Poderoso e Senhor, o Vivente; nos Africanos oci
dentais, o Criador, o Preservador, o Benfeitor; na Austrália, Motogon, o 
Todo-Poderoso; na América, o Grande Espirlto . . .  Cfr. exemplos de 
outros povos em J. LANGAN S. J., Apologética, Chicago, 1921, pp. 347-363 
e 358-363. 

Que o monotefsmo tenha precedido o polltefsmo é a conclusão a que 
chegou W. ScHMIDT, seguido nisso pela maioria dos etnólogos. Além das 
obras jã cltn.das acima, podem consultar-se nesta questão : A. LANo, The 
Maktng of Religton, London, 1898; P. RADIN, lllonotheism Among Prtmittve 
Peoples, London, 1924; HusY, Chrtstus, pp. 49-101. Cfr. DESOOQS, I. 
páginas 161-164. 

Segundo a escola histórico-etnológica e cultural Iniciada por A. LANO 
(anteriormente dlscJpulo de TYI.OR) e desenvolvida principalmente por 
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>, 
334 . Que a razão suficiente de uma tal persuQ.rio universal 

seja a extgéncia natural da razflo, o seu exerc1cio normal, é 
manifestado : 

1 )  pelos atrtbutos dados ao Ser Supremo (Autor do mun
do. Governador, r es1&laliler1 Pal. . .  ) ,  que manlrestam clara
mente a aplicação do principio de causalidade ;  ora uma apllca
ção dos primeiros princfpios da razão, em assunto de tamanha 
Importância e de tão graves conseqüências, feita espontânea
mente por todos apesar das diversidades de costumes e culturas, 
não pode provir senão de uma exigência natural da própria 
razão, que para explicar a existência do universo se vê cons
trangida a admitir um Ser Supremo (517) ; 

2) pela exclusflo das outras causas apresentadas : 

aJ a imposição de legisladores, a impostura de sacerdotes 
(FoNTENELE, VoLTAIRE) ,  pois : é afirmação arbitrária, sem nenhum 
documento histórico; não explica a constância e universalidade do 
consenso : mortos êstes legisladores, cessaria a crença; a instituição 
do sacerdócio já pressupõe a noção e o culto de Deus; muitos "pri
mitivos", que cultuam o ser supremo, nunca tiveram legisladores; 

bJ a ignort1ncia das lets naturais dos fenômenos (GOYAU) , 
pois : acima dos deuses que regiam os fenômenos havia o Deus 

W. ScHMmT, os povos primitivos se reconhecem : a) pela sttuaç4o geográ
ttca dos territórios que ocupam : regiões periféricas, 1soladas, menos 
atraentes, zonas de 1·efúgio contra os ataques de povos mais desenvolvi
dos; b) pelo ciclo cultural prtmitivo que manifestam : simples colheita, 
sem agricultura nem rebanhos, nem grande caça; forma absolutamente 
primitiva das habitações, dos vestuá.rios, utensfllos, armas . . .  ; simplici
dade da sua estrutura social . . .  

Encontramos destas clvlllzações primitivas, disseminadas nos extre
mos confins dos continentes, tanto nas regiões árticas, nas grandes 
cadeias de montanhas, como no seio das florestas virgens tropicais, numa 

cxpansft.o geográfica que nenhuma das clvlllza.ções recentes jamais realizou. 

Ora, em todos êstes povos, separados agora uns dos outros, aparece 
a fé num Ser Supremo, ao qual reconhecem a. paternidade, a criação, a 
eternidade, a onipotência, a bondade moral, a onlclêncla. J!: o Legislador 
da lel moral, o Juiz que premela. e castiga; a J!:le prestam culto, com 
orações, cerimônias e sacriffcios. 

Devemos, pois, reconhecer que esta. fé comum constltula uma parte 
essencial da. mais antiga clvlllzação humana, c existia desde antes da. 
primeira. divisão humana em grupos separados. Cfr. W. BcHMIDT, Ortgine 
et Evo.!utton de la Reltgion, principalmente os cap. XIX e XX. 

A História das Religiões, Iniciada por alguns autores com lntençlo 
o.ntlrellglo<;a e antlcrlstã, velu, pelo contrário, refutar as teorias materia
listas, evolucionistas e positivistas. 

(517) Cfr. BoYER, obra cit., II, p. 364. 
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Supremo; com a explicação dada pelas ciências, a crença, longe de 
desaparecer, vai se tornando mais firme; 

C) O temor irracional (LUCRÉCIO, HUME, FEUERBACH) , pois : 
freqüentemente Deus foi concebido como Pe', Mouo Pai, Benfeitor, 
Ptovldéncia; e Impossível relacionar o temor com a idéia da divin
dade, sem ter antes a noção de Deus e a crença na sua existência; 

d) a fantasia (DEMÓCRITO, EPICURO, PoSITIVISTAS) , pois : pela 
fantasia podem explicar-se as corrupções introduzidas na noção da 
divindade e na religião (mitologia> ,  não porém a origem da idéia de 
Deus como pessoa transcendente, causa do mundo e fundamento da 
lei moral; · 

e) o evolucionismo religioso : por um progresso continuo e 
indefinido, tanto no campo religioso e moral como no material e 
filosófico, passou a humanlade de um estado quase sem religião 
para uma religião multo inferior, os vários politefsmos; passou, em 
seguida, para uma forma religiosa superior, o monoteismo; conti
nuará progredindo, até à supressão de toda religião e ao reino do 
estado positivo (A . CoMTE - lei dos tres estados, CoNDORCET . . .  ) . -
Mas : - 1) pressupõe falsamente que todos os selvagens atuais repre
sentam o homem primitivo; - 2) o progresso na ordem moral não 
segue necessàrlamente, e pari passu, o progresso material, pois : não 
há paridade de condições, as paixões lutam contra o progresso moral, 
não contra o físico; a história nos mostra em muitos povos épocas 
de regressão moral e religiosa, pela discordância entre a idéia 

·
ele

vada que têm de Deus e a depravação dos costumes, e pelo contrário, 
povos mais atrasados têm uma religião e uma moral mais pura que 
outros menos atrasados; - 3) como vimos, o monotefsmo não sur
giu do politeismo, mas o precedeu : exemplo evidente na China; 

f) a soctedade (Escola Sociológica de DURKHEIM, LÉvv
BauHL . . . ) : pelos beneficios que reconhece dever à sociedade, o 
Individuo espontãneamente experimenta sentimentos de gratidão e 
amor para com ela e considera como "sagrado" tudo o que é social; 
o que é tido como sagrado, vem a ser pouco a pouco elevado, pela 
imaginação, à. dignidade de pessoa; assim nasceram os espirltos e 
os deuses; não passam de personificação da sociedade, concebida 
como um Ser slmbóllco e transcendente; donde, a religião é um 
fato social, proveniente unicamente da sociedade; a obrigação, por 
sua vez, só pode provir da sociedade, pois nada, a não ser a socie
dade, é superior ao Individuo . LÉVY-BRUHL acrescenta que os pri
mitivos viviam num estado pré-lógico, no qual, Ignorando ainda os 
prlnciplos de contradição e de causalidade, eram guiados por repre
sentações afetivas, fundadas no temor . - Mas : 1) A sociedade é, de 
fato, mais que uma simples justaposição de lndividuos; influi real
mente no individuo, mas, por sua vez "recebe suas fórmulas, suas 
palavras de ordem, seu alcance contagioso e conquistador, da Influ
ência pessoal de tndlviduos mais prendados" (518) ; donde, não tudo 

(618) DE GRANDMAISON, Jésus Chrlst, 23.0 edlç., 1941, I VOl., p. 199. 
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no homem provém apenas da sociedade; - 2) é falsó' que tudo o 
que diz respeito à religião provenha extrlnsecamente da sociedade, 
sem que a consciência individual promulgue nada interiormente; 
nem é verdade que o caráter sagrado de um ato provenha apenas 
da sociedade : sagrado e social não são sinôn 

-

no e v ua ; - J evidentemente, nada tem que ver com 
uma personificação simbólica da sociedade, a Idéia que a humani
dade sempre teve de Deus, autor e senhor do universo, a quem as 
sociedades como os individuas pedem auxillo e proteção; - 4) con
fu�dl! DuaKHEIM a obrigação moral com a fôrça coercitiva : esta, 
deriva da sociedade e é exterior; aquela, age Internamente na 
consciência, manda atos internos que fogem ao alcance da socie
dade e, às vêzes, atos externos em absoluta oposição à fôrça coerci
tiva injustamente aplicada; procede, pois, a obrigação moral de 
um Poder e de um Legislador superior a qualquer autoridade social 
humana; - 5) é arbltràriamente que LEvY-BRUHL afirma a exls
tência de um periodo "pre-lóglco" nos lnfcios da humanidade : 
sendo da mesma espécie que nós, não podia o homem primitivo 
ter um processo mental essencialmente diverso do nosso; tinha, 
portanto, conceitos, princfpios e raclocinlos; e de fato, na sua afir
mação do Ser Supremo, fêz uso do principio de causalidade, como 
se vê pelos atributos dados a Deus; (619) 

g) o antmtsmo, proposto por TYLOR na sua obra Primtttve 
Culture (em 1872) , pressupõe o racionalismo absoluto, que exclui 
toda causa sobrenatural, e o evolucionismo radical; considera a reli
gião como sendo "a crença em seres superiores", nascida de uma 
tendência instintiva do homem em atribuir existência e personali
dade real aos seus instintos e às suas fantasias . Assim, por certos 
fenômenos biológicos (vlgilla, sono, sonho, morte) , persuadiu-se o 
homem que tinha uma alma distinta do corpo; atribuiu, depois, 
uma alma também aos outros seres; o culto dos mortos o levou a 
admitir puros espfrltos, benéficos ou maléficos; concebeu a natureza 
toda como animada por êles e lhes prestou culto : dai o polltefsmo 
(deuses do céu, da chuva, dos ventos, da guerra, da agricultura, do 
nascimento e da morte . . .  ) ; do polltefsmo nasceu o monotefsmo, 
por ex., criando-se no céu um rei dos deuses à Imagem dos rels 
terrestres. Portanto, a crença em Deus é fruto subjetivo da Imagi
nação . - Mas, além de falsa nos seus pressupostos, a teoria de 
TYLOR, nas suas afirmações : 1J é arbttrária, pois não explica a 
passagem de uma fase para outra : admitir a alma humana, não 
leva espontâneamente a admitir uma alma em todos os seres; nem 
o culto dos mortos leva ao culto rellgloso da divindade; nem o 

C619) Cfr. OISQtJitftE, obra ctt., I, pp. 292-299. - Para uma. blbllo· 
grafia sôbre a mentalidade dos prlmltlvos, o soctologlsmo e o pre-loglsmo, 
cfr. DEBCOQS, I, p. 184, OU L. FRANCA, 0 Problema cte Deus, p. 87. - Para 
uma breve síntese e rerutaçll.o das vârlas teorla.a modernas acêrca. da 
origem da. Idéia de Deus e da rellgllo, cfr. TROMP S. J., De Revelattone 
Chrtstlana, 6.• edlç., pp. 47-69. 



O ATEÍSMO ó65 

monotefsmo é uma derivação natural do poUteismo; nem o animismo, 
por si mesmo, expllca a noção do Ser supremo como Autor e Pai 
do universo (o All Father de LANa) , nem o sentimento da nossa 
dependência e o c 

e os e n ogos (principalmente MoNa. LE RoY, A. LANG e w. ScH
MIDT) , que demonstram o caráter regional do animismo, desconhe
cido em muitos povos primitivos, e a precedência cronológica do 
monotefsmo sôbre o politeísmo . - Logo esta teoria não explica a 
origem nem a universalidade da idéia de Deus e da religião . 

335 . Conclustlo. - Logo, esta persuasA.o constante e moral

mente universal da existência da divindade parece realmente 

ser um truto da reta raz4o, que pela óbvia consideraçA.o do 

mundo, antes de uma pesquisa fllosófica prOpriamente dita e 

como que espontâneamente, se vê constrangida a subir até Deus, 

Autor do universo, Senhor e Legislador Supremo. Temos pois, 

nesta persuasA.o, uma confirmaçA.o poderosa da existência de 

argumentos racionais válidos em favor da existência de Deus e, 

indiretamente, uma prova de que Deus existe. (520) 

ESCÓLIO. - 0 ATEíSMO. (521) 

336 . A t e  i s m o é o estado da mente, no adulto, que não reco
nhece a existência de Deus . 

l'!l prático, quando, embora com a inteUgência admita que Deus 
existe, a pessoa vive como se ignorasse esta existência . 

J!: teórico, ou especulativo, quando nem com a inteligência 
admite a existência de Deus . - Pode ser 

(620) Negam alguns autores que o argumento etnológico tenha valor 
o.podUfco : por não constar, com absoluta certeza, que o consenso, nos 
tempos prehtstórlcos, foi realmente universal; nem que foi sempre por 
exigência. natural da razão, que toda a humanidade admitiu a exlatên
cta de Deus. O fato porém, de que, afora o exerciclo normal da razlo, 
nenhuma das causas até agora apresentadas pode explicar a universali
dade dêste consenso, concedem êstea autores, dá ao argumento uma proba
bUtàade suma que nio é licito desprezar. Cfr. DEBCOQS, I, p. 212-3; BUYSSE, 
obra clt., p. 69-70; SERTILJ.ANOES, Les Sources . . . , p. 29. - Para a certeza 
do argumento, pode bastar a constância e a universalidade do consenso 
atual e dos povos históricos, do qual, na. sua generalldade, constasse 
(pelos atributos dados ao Ser SUpremo> a sua origem racional; tanto 
mais, qun nos raças tidas por mais primitivas encontramos uma noçio 
de Deus mais pura e mais racional. 

(52]) Ofr. DESCOQB, obra clt., 11, pp. 441-526, com abundantes biblio
grafias. - BERTJI.J.ANOES, Dteu ou Rten ? , cap. VIII : Le caa de l'athée, 
pp. 180-212. - LEONEL FRANCA, 0 Problema de Deus, pp. 167-184. - HELLIN 
8, J., CUrsus Phtlosophtae : Theologta 1'aturalis, Madrid, 1950, pp. 268-286. 
- Bvvssg, Verr la croyance, pp. 9-28. 
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negativo, quando ignora completamente a idéiá 

"Cie Deus, ou 
pelo menos não formulou ainda nenhum juizo acêrca da sua exis
tência; 

positivo, ou dogmático, quando nega explicita e formalmente 
que Deus exista . 

O fato do Atelsino pazeee àel'er ee:nitra a eapsRtaReldede e o 
valor dos nossos argumentos; porém, analisado mais profundamente, 
é antes uma confirmação . 

3'37 .  DO ATEíSMO PRATICO . - Uma triste experiência o de
monstra, existem ateus práticos, que na sua vida se comportam 
como se Deus não existisse ; que, às vêzes, exteriormente se profes
sam descrentes, mas interiormente admitem Deus . Erigido em sis
tema, é o latcismo na moral, na politlca, na sociedade : a vida 
individual, famlllar e social é organizada fazendo abstração total 
de Deus e é dirigida unicamente para os bens caducos desta terra . 
Esta atitude, em muitos, é uma simples máscara colocada ao sair de 
casa e retirada ao voltar : ateus nos ambientes sociais, são crentes 
na vida doméstica e no interno da consciência . 

Falta de reflexão e de educação religiosa, respeito humano, 
orgulho, covardia, interêsses materiais : eis algumas fontes desta 
indiferença religiosa. Não são prôpriamente ateus, mas querem 
parecê-lo . l!: incoerência prática, funestissima aos indlvlduos e à 
sociedade .  Não havendo, porém, negação na inteligência, não há 
razões opostas aos nossos argumentos . 

338 . DO ATEíSMO NEGATIVO . - Existem homens destituldos 
de toda e qualquer idéia da divindade ? Grupos sociais sem nenhuma 
religião, como vimos no argumento, não os há . Vivendo portanto 
em sociedade, cedo o individuo ouve falar em Deus e não poderá 
permanecer numa ignorância total e definitiva .  Por si e em con
dições normais, não pode o adulto por multo tempo ignorar 1nven
clvelmente e sem culpa o verdadeiro Deus, pois os argumentos são 
óbvios e ao alcance de todos . 

Quando, porém, desde a infância a educação é sistemàtlca
mente organizada de um modo totalmente ateistico, como acontece 
atualmente na Rússia soviética, não é talvez imposslvel que muitos 
jovens venham a se tornar a tal ponto pervertidos intelectual e 
moralmente, que se achem Inaptos para conhecer o verdadeiro Deus . 
Serão todos êles responsáveis por esta Ignorância ? Só Deus pode 
avaliar a consciência e a boa fé de cada um . 

339 . DO ATEíSMO POSITIVO . - O Atelsmo positivo, 1. é, a 
negação explicita da existência de Deus, é encontrado em lndivlduos 
particulares, não em raças ou nações . - Na Antiguidade, DEMÓ
CRITO, EPICURO, Lucatc10, ensinavam já os principlos do materialismo 
ateu; o poeta e filósofo DIAaoRAS teve, pela sua impiedade, que fugir 
de Atenas; o sofista PaoTAaoRAS, pelo mesmo motivo, foi exllado e 
teve suas obras queimadas publicamente . Rarissimo na Idade Média, 
o ateismo tomou-se mais freqüente desde o séc . XVI . Combatido 
enêrgica.mente por Descartes no séc. XVII, recomeçou, nos séc. XVlli 
e XIX, a ser propagado por escritores, poetas, cientistas e politicos, 
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eivados de ceticismo, de materialismo ou de ideallsmo . Já citamos 
os materialistas no n.0 193 . Acrescentamos apenas NrETZSCHB com o 
seu furor deicida, o violento e Imoral SÉBASTIEN FAURE, o agressivo 
GEORGES CLEMENCEAU, PRUDHON que se considerava O "inimigo de 
Deus", O Idealista BRUNSCHVICG, KARL MARX com OS fanáticos Sem
Deus comunistas. f522l 

sao numerosos os ateus postttvos ? 
Desconfiemos das estatisticas (523) . Ateus positivos há pou

quíssimos . Multas vêzes, principalmente nos paises protestantes, 
quem não dá o nome a nenhuma das inúmeras seitas, figura nas 
estatistlcas como ateu, enquanto é apenas "aconfesslonal", 1. é, rejei
ta toda rellglão positiva, mas conserva no fundo da sua consciência 
uma religião Individual . 

:t!:sses poucos que professam o ateismo, s(lo realmente ateus 
postttvos especulativos? 1!: por motivos sérios e de ordem Intelectual 
que negam a Deus ? 

Não é certamente o caso para êstes ateus que nllo pensam, 
rebanhos de anarquistas e comunistas que a propaganda enganadora 
reuniu com a miragem de um futuro utópico de felicidades terres
tres; que bradam "Nl Dieu ni maitre", porque o jornal do partido 
lhes aponta Deus e a religião como o fundamento de todos os 
males sociais. Quando é que puderam apllcar-se realmente ao estudo 
do problema de Deus ? 

Nem tampouco são ateus especulativos os primários do ensino, 
da politlca, das letras, pastores que conduzem êstes rebanhos . O 
que os anima, talvez sem que tenham disso plena consciência, é a 
ambição e a vatdade. Para que ser realmente sábio ? Basta pare
cê-lo aos olhos da multidão . E para Isso são suficientes algumas 
frases estereotipadas, repetidas sem reflexão nem compreensão, al
guns "slogans" que possam comover o sentimentalismo da massa e 
arrancar-lhe um voto que assegure aos lideres uma pingue prebenda. 

São, porventura, ateus especulativos êstes jovens, que no melo 
dos seus estudos técnicos e profissionais nas universidades começam 
a negar o Deus da sua infância e adolescência, porque ouviram em 
aula, ou resplgaram de relance em leituras Ugelras de livros sus
peitos, alguns sofismas mil vêzes refutados, sem examinar-lhes o 
valor ? que de f1losofia metafisica apenas conhecem o nome, para 
êles sinônimo de divagações Imaginárias ? 

Com sinceridade, não foi primeiro uma timlda negação, da 
bOca para fora, por mero respeito humano, por fraqueza do caráter, 
incapaz de resistir a um ambiente lrrellgloso e superficial ? Não 

(522) Cfr. DESCOQS, obra ctt., II, pp. 447-466. 

(623) O conselho não é nosso, mas dos próprios mestres do aters
mo. LE DAN'l'EC, por exemplo, na sua obra L'Athélsme, "desconfia das 
estatfstlcas que se encontram sObre êste assunto" (p. 8) , e acrescenta : 
"D est certaln que la grande majorlté des hommes est imbue de l'ldée 
de Dleu . . .  "A notre époque, quo! qu'on dlse, 11 existe une lnflme mlno
rlté d'athées." (p. 9, 17) iApud BVYSSE, p. 10) . 
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foi só depois, quando o impulso não refreado das paiXões e m  plena 
efervescência os levou a quedas inconfessáveis, que foram buscar na 
negação de Deus um anestésico para a consciência que clamava 
contra êste procedimento ? Que para a quase totalidade dos ateus 
chamados Intelectuais tal seja o inicio da sua descrença, atesta-o 
9o trlrte expertêncJp de tqptgs Jovens e o tpstpmnnbo dos que Udam 
com a mocidade estucliosa (524) . Se acrescentarmos o convencimento 
de uma razão apenas desabrochada, o abuso de uma ciência ainda 
superficial, a ignorância rellglosa, fruto de uma educação lelga mo
nopolizada por Estados agnósticos, teremos a explicação psicológica 
dêste atelsmo, produto de fatores volltivos e passionais mais que de 
razões de ordem intelectual . 1: posslvel porventura, em tais clisposi
ções, descançarem êstes pretensos ateus na tranqüllidade sincera de 
uma certeza consciente ? Em quantos não se há-de verificar a afir
mação de SiNECA : "Mentem os que dlzem não sentir que Deus 
existe; porque, embora te afirmem Isso durante o dia, de noite e 
quando estão sõzlnhos duvidam" . (525) 

(624) Já dizia o experimentado S. AoosriNHO : "Ninguém nega a 
Deus, se nll.o tiver lnterêsse em que Deus nio exista". Séculos depois, 
T..A Bau'ri:Rs fazia eco ao grande bispo de Hlpona : "Je voudrals volr un 
homme sobre, modeste, chaate, équltable, prononcer qu'U n'y a polnt de 
Dieu; tl parlerait du molns sans lntérêt. Mala cet homme ne se trouve 
polnt . . .  " <Caracteres, cap. XII) . 

"Je n'étonneral aucun de ceux qui ont traveraé les étudea de nos 
lycées, eecreve PAUL BoURoET, en afflrmant que Ia précoce implété des 
ltbres-penseurs en tunlque a toujours pour polnt de départ quelque fai
blell88 de la ehalr, accompagnée d'une horreur de l'aveu au confeaaionnal." 
(Essafs dt' 1JB1/Chowgte, t. I, Renan) . "L'hlstolre de s. Augustin se répête 
pour chacun de nous, diz por sua v'ez LUIS BmTRAND. La perte de la foi 
coincide toujoura avec l'évell des sens. Ce n'est pas la ralson qui détourne 
de Dieu l'ac:lolescent, c'est la eha.lr. L'incrédullté ne falt que fournir des 
excu11e11 à la vle nouvelle qu'U m�e." Antes dêles, Fa. CoPPÉE nA.o recuara 
diante de uma conflssio públlca. Quem nio leu esta. página de LA BoNNE 
SoUFFRAHCE ? "Ce furent, je le dia franchement, la crise de l'adolescence 
et la hor..te de certalns aveux qui me firent renoncer à mes ha.bltudes de 
plété. Blen des hommes qui sont dans ce cas convlendra.ient, a'lls étalent 
slncêres, que ce qui les élolgna d'abord de la rellglon, ce fut la rêgle 
sêvêre qu'elle lmpose à tous au polnt de vue des sens, et qu'lls n'ont 
dema.ndé que plua tard à la ralsen et à Ia sclence des argumenta méta.
physlquea qui leur permettcnt de ne plus se gêner." (Prefa\clo) <Apufl 
BUYSSE, p. 20) . 

(526) S!mH:A, De Ira, llb. I. - Em dois versos célebres pintou GIUBTJ 
o ateu por respeito humano ou vaidade : 

"Ateo a1n eh'ê robusto. Infermo, é pio. 
Saprô dai polso quando crede In Dlo." 

LACORDAIRE, <lo púlpito de Notre-Da.me, no ano de 1849, a um imenso 
auditório em que se aeha\·am os fllhos da revolução francesa, dizia : 
·•senhores. em que Idade e depois de que estudos decidiste& vós que a 
rellgl4o era um êrro ? Porventura aos quarenta. anos ? NA.o : vós o 
decidiste& na flor da. vossa Idade, no momento em que, saídos das faixas 
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Até aqui, portanto, não deparamos ainda com o verdadeiro 
ateu positivo . 

340 . Mas os que pensam, os mestres do atelsmo, sábtos ou filó
sofos, não vêm êles dar um desmentido aos nossos argumentos ? 

Notemos, antes de mais nada, ue entre "os ue nsam" os 
a eus sao rar ss mos . 

"Entre os fllósofos de algum valor, pergunta FouiLLÉE, onde 
estão hoje os materiallstas ? É uma espécie desaparecida" . (526) 
Estende-se a pergunta não apenas a "hoje", mas a todos os tempos . 
"Na história do pensamento, o ateísmo só se encontra excepcional
mente entre alguns poucos filósofos de 6.8 ou 7.8 grandeza . Per
correi os grandes astros da lntellgência, os gênios que sulcaram 
mais fundo o vestigio de sua passagem na vida intelectual da huma
nidade; todos numa unanimidade moral que impressiona, procla
maram a necessidade de Deus. Entre os antigos : SócRATEs, PLATÃO 
e ARISTÓTELES, os principes do gênio grego; toda a fllosofla cristã 
desde ÜRÍGENES e AGOSTINHO até ToMAs DE AQUINO e BOSSUET; toda 
a fllosofla árabe-judáica, desde MOISÉS BEN MAIMON até AVICENA e 
AVERRóis; a fllosofla moderna nos seus grandes fundadores e mais 
altos representantes : DESCARTES e BACON, LOCKE e BERKELEY, LEIBNIZ 
e VICO, KANT, SPENCER e BERGSON . São profundamente diversas as 
orientações tllosóflcas representadas por êstes nomes . . .  ", mas existe 
"a unanimidade na afirmação da existência de um Ser Necessé.rio e 
Absoluto, ponto de repouso de toda a realldade que o exige· e de 
todo o pensamento que o reclama para se completar". (527) 

E entre os sábtos ? 
Procura hoje o ateismo cobrir-se com o manto da ciência que 

não lhe pertence . Apropria-se Indevidamente das descobertas mo
dernas como se foram ateus que as fizeram, como se fOra lmpossivel 
aceité.-las e continuar a crer em Deus . Jl: opinião vulgarizada de 
que os grandes sábios eram incrédulos . Fala-se como se ciência e 

da lnfê.ncla, o racloclnlo e a paixlio apareceram juntos ê. superrlcie como

vida do vosso ser. . • Incapazes ainda de algum ato vlrll, pronunciastes o 
vosso julgamento soberano sObre Deus e sObre o homem; duvidastes, 
negastes, desprezastes vossos pais, acusastes vossos mestres, chamastes ao 
vosso tribunal a virtude e as dores dos séculos, flzestes das vossas almas 
um deserto de orgulho . . .  ; aenlio que, aos vinte anos julga-se falsa a rell
gllio; aos quarenta começa-se a suspeitar que bem poderia ser verdadeira; 
nos cinqUenta deseja-se que seja ve1'dadeira; aos sessenta não se duvida 
mais da suo verdade. A luz caminha part passu com a vida; e a morte 
<lesengana.nco-nos de tudo acaba aqm•.!a revelaçlio continua começada 
para nós dos lábios de nossa mA.e. A criança e a mll.e slio a vanguarda 
de Deus; o homem maduro é <1'1!:le apóstolo e mârttr; o jovem é desertor, 
mas desertor de um dia sômente." (Cont. 58) . 

Cfr. também LtoNCE DE GRANDIIIAISON, La Crise de la Fot chez les 
Jeunes. Beauchesne, 6.• edlçlio, 1933. 

(626) Apur! BtrYss�:, obra clt., p. �a 
(527) L. FRANCA, obra ctt., pp. 178-180, 
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religião, sábio e crente, fôssem coisas antagônicas e ·incompativeis . 
Nada mais falso do que êste "preconceito histórico" . 

Nunca uma conclusão verdadeiramente demonstrada pela ci
ência se achou em desacOrdo com a crença em Deus e a religião . 
Sim, aventaram-se hipóteses, mas na sua verificação foram desmen
tidas pelos tatos e reJeitadas (!j2B) 

Numerosos trabalhos sérios, acuradas e abundantes estatis
tlcas demonstram que sempre, na sua quase totalidade, os sábios 
foram crentes . (529) Afirmar o contrário, é ignorância ou má fé . 
Acabe-se, pois, uma ve2 por todas, com este ve2o de aureolar o atefs
mo com as cténcfas e os seus cultores, que nada tém que ver com éle. 

Não são, pois, motivos intelectuais e cientiflcos que levam ao 
ateismo . 

"Mes ralsons, confessa o já. citado LE DANTEC, je vais les dire 
briêvement, mais je ne me dissimule pas leur vanlté . . .  Je suis 
athée comme je suis breton, comme on est brun ou blond, sans l'avoir 
voulu . Je suis assez sage pour me dire avec M. de la Pallsse, que, 
si je ne crois pas en Dieu, c'est parce que je suis athée; c'est là. la 
seule bonne ralson que je pulsse donner de mon lncrédullté" . (530) 

(528) "Une visite an cimetlerc des doctrlnes sclentlfiques lnconcl
liables ave-c la Révélation, nous feralt passer dcvant blen des tombes." 
E. On.so'l'<l', r.a vie intellectueUe (20 mars 1936) . <Apud O. Rhtt, ClarUs 
sur la route, p. 167) • 

C52D) Cfr. BRICARELLI, Un pregiudil!io storico intorno at pftl fnstgnt 
naturaltsti, Roma, "OivUtil. Cattollca, 1906. - E. NAvn.LE, La physfque 
moderne, Paris, 1890. - VALBON, Les Savants IUustres du XVI et du XVll 
sUcle, 2 vola., Paris, 1880. - E. DENNERT, Dfe religion der naturtorscher, 
Berlim, 1908 e Die natur, da8 Wunder Gottes, Berlim, 1939. - I. D., Scfence 
et R.eltglon, no "Dict. Apol. de la Foi Cath." de D'ALts, col. 1242-1263. -
K. A. KNELLER, Das chrlstentum und d.ie vcrtreter der neueren Naturwls
senschrtft, Frlburgo 1904. - A. EYIIIIEU, La part des croyants dans les 
progrés de la sctence au XIX sUcle, 2 vala., Perrln, Paris 1920. - DtJPPLE&BY, 
La Fot et la Sc!ence (complemento ê.s investlgaçtíes de Enmro> , na 
"Documentatlon cathollque", 1924, pp. 119-1211 e 171-191. - OISMANO, 
1l penslero religioso d.eglt uomlni tuustrf, Do.verlo, Mllano 1928. - R. »E 
FLERS, Le Scnttment Relfgteu:z: et la Science <Enquête du "Flgaro") , Paria 
1928. - D. AtrBRY, La Fot SOUS la Coupole, Paris 1930. - 0. BOZZOLA, 
Sclenza. e Fede, Chlerl 1944. - D. 'I'IUCERRI, Dfo nel penstero det grandt e 
rlet d.ottt, Alba 1946. - L. FANTAPPm, ll problema dt Dfo e la sctenza mo
derna. Roma 1949. - O. PEREZ, La sctcn2a é contra la fede ?, Vicenza 1953. 

EYMIIW, por ex., investigou o séc. XIX, chamado o século da incre
dulidade. SObre 432 cientistas, de 34 nio conseguiu averiguar a atitude 
religiosa, 16 se declararam indiferentes, 18 ateus, os outros 367 crentes. 
Considerando os 160 nomes mais representativos, os iniciadores que maior 
influência exerceram em todo.s as ciências, achou 96% crentes, confirmando 
assim a concluaio de DDmERT, que, antes dêle, sObre 283 cientistas do 
mesmo séc. XIX, encontrara &ômente 8 indiferentes e 7 ateus. - Cfr. em 
P. SIWEK S. J., Em busca de Deus (8. Paulo, 1944) , a enumeração dos 
principais dêstes sábios, com suaa caracter1Bticas, pp. 163-180. 

(630) L'Athétsme, p. 10, 90. (Apud BtrYSSE) . 
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- :t só ? Realmente ? Nem chega a ser pouco. E nada . Louvo a 
franqueza do escritor, mas não vejo como seja possivel, com esta 
"seule bonne raison", construir a convicção do ateu . 

Pode acontecer que uma inteligência, lmbuida de preconceitos 
e obscurecida pelos sofismas de uma falsa f!!asatte não e1Ga:AG8 19119 
a plena evidência do valor dos argumentos da existência de Deus, 
e permaneça por algum tempo num estado de dúvida sincera. Por 
algum tempo, digo, pois em questão de tamanha importância, quem 
duvida percebe que deve Indagar; e Indagando com sinceridade e 
seriedade, não tardará a ver dissipar-se a neblina, até se achar 
diante da plena luz da verdade . (531) 

341 . Mas pode o ateu positivo, nas profundezas de uma cons
ciência sincera, descansar com plena convicção e verdadeira certeza 
da não existência de Deus ? Não o cremos, pois : 

1) Não possui nenhum argumento sólido . Todos os que êle 
apresentou, se dissolveram diante da lógica e dos fatos . Por outro 
lado, os argumentos espontâneos da existência de Deus são tais, 
que não pode o ateu deixar de entrever nêles pelo menos alguma 
probabUldade : o que Irá necessàrlamente abalar a sua convicção . 

2) Tanto mais que, sem Deus, a existência do universo não é 
apenas um enigma Indecifrável (532) , mas um cúmulo de Infinitos 

---'"'"">f'Fil!lfi 
(531) E nio sio poucas as 1ntellgênclas que salram assim das angús· 

\lu da dúvldB e chegaram aos esplendores da verdade. Vejam, entre mul
tas outras obras : 

Estudos sôbre a conversAo : MAINAGE, La psychologte de la converston, 
4.• ed., Paris 1914 - HVBY, La Converston, Paris 1919. 

Hfstdnas gerais de conver�es : MIGNE, Dtctfonnafre des converslons, 
Paria 1868. - HvavEl', Célébl'es converstons contemporafnes, Paria 1889. -
BAVNARD, La Fof et ses vlctolres dons le si�cle présent OOX) , 2 vols., Paris 
1880-83; já antes escrevera Le Doute et ses vtcttmes, 2 vols. - A. CaosNER, 
r.es convertts d'hler, Paris 1908. - MAGRI, Grandt convertit! anttchf, Flrenze 
1909. -· W. OoRDON·GoRMAN, Converta to Rome, London 1910. - G. GoYAV, 
L' Allemagne reltgteuse, 5 vols., Paris 1908 e segs. - L. Rouzrc, Le renou
veau catholique, Po.rls 1919. - I. GroRDANI, I Grandi convertttt, Roma 1961. 
- G. RosSI. Traqués par Dieu, trad. franc., Paris 1961. 

Autobiografias de convertidos : J. JoEIIGENSEN, Le ltvre de la route, 
trad. fr., Paris 1912. - A. R!I.TlÉ, Du dfable à D!eu, Paris 1907. - HVGH 
BmsoN, Les contesstons d'un converti, trad. fr., Paris 1914. - HtrYSMANS, 
A Rebours e En route. - CH. MoRicE, Le retour ou mes ratsons, Paris 
1913. - NEWMAN, Apologia pro vtta sua. - Fé reconquistada, por um 
agnQ!Itlclsta norte-americano, trad. port., Santos 1927. - H. ELLSWORTH 
CoRY, The Emanctpatfon oi a Freethtnker, Mllwaukee 1941. - E entre nóB, 
PAULO SLT'Ó'BAL, Conj!teor. 

(532) o positivista Dv Bors REYMOND, em 1880, num discurso em 
Berlim, apontava 7 enigmas que a ciência experimental era incapaz de 
resolver : 1.0 a natureza da matéria e da fôrça, 2.0 a origem do movimento, 
3.0 a origem da vida, 4.0 a finalldacie natural, 5.0 a origem da sensaçli.o e 
do conhecimento, 6.0 a origem da razio e da linguagem, 7.0 o livre arbftrlo. 
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absurdos (533 ) , que o ateu deveria aceitar contra a evidência inven
cível da sua razão e contra o testemunho das maiores intellgências . 

3) Deveria também aceitar as funestas conseqilências do seu 
ateismo . Sem Deus, não há base firme para a lel moral, nem para 
a ordem social; a famiUa e a sociedade perdem o fundamento da 
sua aatuddade, desapatece a fhtidldade da vlda liwnan, as xédeas 
da atividade humana ficam entregues às paixões e à fôrça, etc. (534) 

Diante de tudo Isso, como é posslvel um verdadeiro ateu posi
tivo, conscientemente tranqüllo na certeza do seu ateismo ? o sáblo 
que tal se julgasse, se refletir, perceberá que a sua negação de Deus 
não é a conclusão de um argumento, mas a conseqüência de uma 
atitude de fato, que os psicólogos chamam a deformaçllo profissio
nal da inteligência . Encerrado por largos anos nos estreitos llmltes 
da sua especiallzação, é levado pouco a pouco a considerar como 
real tão sõmente o que pode ver e apalpar e a reduzir o camlnhc1 
para a certeza ao processo experimental e à demonstração matemá
tica, dando por terminada a sua pesquisa, quando consegue deter
minar a causa próxima dos fenômenos . 

Dêste modo, é claro, não acha Deus. Nem O pode achar, pois 
em todo êste seu trabalho clentitlco nem começou a procurá-lO . 
Procurar a Deus, é procurar a causa suficiente, plenamente Indepen
dente e última, da extsténcfa dos seres . Uma tal causa, evidente
mente, não pode ser de ordem sensivelmente experimental . Para 
achá-la, é necessário ultrapassar esta ordem e entrar no dominlo 
da metafisica, penetrando até o próprio ser do fenômeno . :t só 
então que aparece a sua Insuficiência e a sua dependência e, por 
conseguinte, a necessidade de Deus (n.o 287) . 

(633) Jé. vlmos êstes absurdos na exposlçll.o dos argumentos. Sem 
Deus, o Universo seria um conjunto : de seres movidos, sem um primeiro 
motor; dt- causa.s causa.das e subordinadas, sem uma ca.usa lnca.usada e 
independente que as produza e coordene; de seres contingentes, ab alto, 
sem um ser necessário a se; de perfeições participadas, sem uma perfelçli.o 
da qual possf\m participar: de seres ordenados em si mesmos e entre Bl, 
sem nenhum ordenador. Teríamos uma matéria contingente, de ai Inde
terminada e puramente potcncla.l, existente e determinada na sua quanti
dade, fOrças e movimentos, sem nenhuma ca.usa criadora e determtnante; 
terlamos uma ordem admirável como efeito casual de uma nebulosa caótica; 
uma evoluçll.o detennlnada e prog1-eastva, onde o menos produz o ma.ts, 
dando o que nll.o tem; a vida, como efeito da matéria nll.o viva; a mara
vilhosa snbedorla dos Instintos, sem lntellgêncla; a alma espiritual e livre 
do homem, c.:omo efeito da matéria regida pelo determlnlsmo. etc. Numa 
palavra, teríamos efeitos sem causas eficientes e /t1UI.fs proporc!oncutas. 
Serla, polR, a negaçll.o do principio de causalidade e, portanto, também dos 
prlncipios de razll.o suttciente e de contradlçll.o; seria, por conseguinte, a 
contradlçll.o e o nada (n.0 313) . 

(634) Por isso, exclamava LE DAliTEC : "Felizmente, nll.o existem 
ateus perfeitos. . . o ateu se prosseguisse até o fundo das suas conseqüên
cias, nll.o teria mais nenhum desejo, nenhuma finalidade, nem faria mais 
nenhum esfOrço. Para que ? Nli.o poderia viver." <L'athélsme, p. 188) . 
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Caminhou até ai o nosso sábio ? Não; parou na causa próxima 
e sensivel . Quando pois, em seguida, nos vem dizer que "não pre
cisa de Deus, que Deus não existe", formula uma conclusão, da qual 
nã.o pôs as premissas . Dos limites da sua especialização, onde é 
competente, atira no ar uma afirmação de ordem metaffslca . Já não 
é, portaate, 8Rl ReMe tia ciência que fala. Mttil é tantpoaco em nome 
da metaflslca, na qual se recusa a penetrar e onde não teria com
petência . Que valor tem, pois, o seu "Deus não existe" ? o valor 
de uma afirmação sem motivo . Não é ateu por necessidade da inte
llgêncla, mas por escolha da vontade, por "partl-prls", ou então 
por uma aceitação espontânea e quase inconsciente de uma menta
lidade criada pelo ambiente e não submetida ao tribunal da razão, 
"comme on est brun ou blond" . 

Não sendo posslvel, no ateismo, a plena convicção da Inteli
gência, como admitir a boa fé em quem se recusasse a prlort a inda
gar se Deus existe ? Menos ainda se pode admitir esta boa fé em 
quem, por palavra ou por escrito, Impugna a existência de Deus e 
contra ela difunde sofismas, para arrancar das inteligências simples 
a crença em Deus, tão necessé.ria aos individuas e à sociedade. (635) 

C o n c l u s ã o . - Longe, pois, de infirmar os nossos argu
mentos, o atelsmo, pela sua falta de razões e de certeza, vem antes 
confirmá-los . 

o ateu nega Deus, mas continua avallando os seres e os atos 
morais como se o admitisse. Para ser coerente, deveria dar a 'todas 
as questões uma solução que o havia de pôr em contradição com o 
bom senso, o sentimento, a experiência, as aspirações mais intimas 
do coração e da consciência, a lógica e a razão . A sua atitude des
mente a sua negação . :S: que, como nota BoYER (obra cft., pp. 355-8) , 
"com um ateismo explicito pode andar unido um reconhecimento 
impltcfto de Deus, porque a mente humana, avisada pela beleza do 
mundo exterior e mais ainda conduzida pela evidência da lei moral 
natural, concebe e proclama a existência de alguma realidade supe
rior às coisas finitas, nã.o sempre designada pelo nome de Deus, 
mas confusamente advertida sob o nome do Ideal, do Dever, do 
Direito" .  - FIRME, portanto, permanece a nossa CONCLUSAO : 

Existe Deus, Ser Supremo, tn.nseendente e 
pessoal, de quem dependem, na exlstêoola. e na ati
vidade, os seres todos do Universo. 

(1136) Acêrca do Atefsmo moderno nos Estados Unidos, na Europa 
e principalmente nos pafses submetidos t. Rllssla. soviética (com ampla 
blbUogm.fla nas pp. 494-6) , da lnfiuêncla nefasta da escola leiga, dos esfor
ços da Maçonarl& e outras organizações ateias, do fanatismo dos "Sem
Deus" nulitantes e seus meios de propaganda, e do perigo extremo que 
êste ateJsmo representa para as sociedades modernas (Pio XI, Enc. Carttate 
Chrl&U compulat, 1932) , cfr. DESCOQS, fi, pp. 490-624. 



QUARTA PARTE 

A RELIG IÃO 



E:dste Deur, Ser transcendente e pçssogl, que tudo çdm,, h1do nae 
e govema. Existe o homem, criatura racional, com alma espiritual e Imortal, 
com Uberdade e respoosabUidade dos seus atos. 

Qual deve ser a atitude do homem perante Deus? 
Se não quiser renunciar à sua natureza de criatura racional, deve o 

homem, com a 1nteUgêncla e com a vontade, reconhecer a sua dependência de 
Deus, I. é, deve reconhecer os direitos do criador e portanto submeter-se a 
ll!!e, conformando a sua vida toda com as normas da divina Vontade, lnscul
pldas DO mais fntlmo da consciência ou manifestadas por uma Intervenção 
especial de Deus, a revelação sobrenatural. Numa palavra, deve o homem ter 
reUglã11 e a reUglão que a Deus aprouver Impor-lhe. 

A conseqüência 4i Imediata e em si mesma claríssima. Para todos seria 
evidente sem necessidade de maiores declarações, se mentalidades e doutrinas 
avêssas não vléssem obnubllar as inteUgênclas ou Indispor as vontades. 

Na mentaUdade de alguns, parece que Deus dehou de ser o Criador 
e Supremo Senhor, de quem recebemos por pura bondade tudo o que somos 
e temos; parece um Ser que nos 6 Indiferente e a quem nada devemos, um 
Igual com quem podemos discutir, de quem podemos e:dglr contas e que 
aio venha Interferir oa nossa vontade para lhe limitar a Uberdade pleoa 
e absoluta. Esta mentalidade considera unicamente os direitos do homem, 
nunca os seus deveres, nem os direitos do Criador. 

Para o Indiferentismo absoluto nenhuma obrigaçio tem o homem de 
praticar reUglão alguma; o Anti-Intelectualismo reduz a religião a algo de pura· 
mente sentimental, que nio pertence à ordem racional e que, portanto, nio 
6 susceptível de verdade ou falsidade; o Indiferentismo relativo, pondo todas 
as religiões DO mesmo nivel, arroga-se a liberdade de escolher a que quiser; 
o Racionalismo nega a posslbilldade da ordem sobrenatural e da revelação 
divina; donde, o Defsmo s6 admite a religião natural; o Modernismo reduz 
a revelação divina a uma experiência puramente subjetiva; o Determinismo 
nega 11 posslbiUdade e o Contlngentlsmo a coposelbiUdade do milagre, crit4irio 
objetivo extemo flUe permite reconhecer a verdadeira revelação divina. 

Antes, por conseguinte, de descermos para o campo histórico e pro· 
c:urarmos qual 4i a verdadeira religião pela qual quer Deus ser cultuado pelo 
homem, 6 necessário preparar o caminho, estabelecendo fllosõftcamente 

a) a natureza, obrigatoriedade e necessidade da religião; 
b) a possibilidade, conveniência e necessidade moral de uma revelação 

divina sobrenatural; 
c) a demonstrabllldade ou criteriologla do fato desta revelação; 
d) e a conseqüente obrigação de praticarmos a religião que Deus tiver 

revelado. 

B I B L I O G R A F I A  
BENI (Arialdo) ,  La Ver a Religtone, Flrenze, 1949 . 
BRUNHES (G. ) ,  La tot et sa justtttcatton rationnelle, Paris, Bloud, 1927. 



578 
i; 

BVYSSE (Paul) , Vers la croyance, Paris, Desclée de Br���er, 5.6 edi
ção, 1921 . 

D' ALis s .  J . ,  Dictlonnaire Apologéttque de la Foi Cathoztque, nume
rosos artigos sõbre Religião, Revelação e seus critérios, Mlla
gre . . .  

DIECKMANN (H. )  s.  J . ,  De Revelattone Chrtsttana Herde r 1 
es eo og e fundamentalts, vol . 

I, Innsbruck, Rauch, 3.& edição, 1927 . 
DtrPLESSY <Eugéne> Cônego, Apologéttque, vol. I, Paris, 1924. 
FALCoN (Joseph) S. M . ,  La crédibtltté du Dogme Catholtque, Lyon

Paris, Vitte, 3.a ediç., 1952 . 
GARRIGOV-LAGRANGE (R . )  0 .  P . ,  De Revelatione, Paris, Lethlelleux, 

3.& edição, 1925 . 
HERVi (J. M . )  Cônego, M anuale Theologiae Dogmaticae, vol. I, Paris, 

Berche et Pagls, Nouvelle Éditlon, 1949 . (Com bibllografla) . 
NICOLAU M . -SALAVERRI J . ,  S .  J . ,  Sacrae Theologtae Summa, Vol . I, 

Madrid, 1950 . 
ODDONE (A.) S .  J . ,  La luce della ragtone net problemi teologtci, Como, 

Cavallerl, 1938. 
PADOVANI (U. ) ,  La filosofia della Reltgione e tl problema della vtta, 

Mllano, 1937 . 
PESCH (C . )  S .  J . ,  Compendium Theologiae Dogmaticae (4 vols . ) ,  

Vol . I, Friburgo, e.a ediç., 1941 . 
RABEAtr, Apologétique, Paris, Bloud et Gay, 1929 . 
Card. SIRI <Gtuseppe),  La Rivelazione, Roma, Studlum, 1940. 
SULLEROT (Louis) , Le Probleme de la v!e devant la Raison et devant 

le Catholtcisme, Marsellle, Publlroc . ,  edlç. de 1947 . 
- La Vie Chréttenne, ibtd., 1930. 

TANQVEREY (Ad.) S. S . ,  Synopsis Theologiae Dogmaticae, 22.6 edlç., 
Desclée, 1927 . 

- Brevtor synopsis Theol. Dogm., 9.& edlç., 1949 . 
TROMP (Sebastianus) S .  J . ,  De Revelatione Chrtstiana, 8.6 ediç . ,  

Roma, Gregoriana, 1950 . (Com abundantisslma bibliografia, 
geral e especial para cada questão) . 

VAN LAAK (H. )  6. J . ,  Instituttones theologiae tundamentalis, Roma, 
1910; e Repetitorium, 2 vols . ,  Roma, 1921 . 



CAPITULO PRIMEIRO 

OBRIGATORIEDADE E NECESSIDADE DA RELIGIAO 

O ato criador estabelece necessàriamente na criatura uma l'e
lação essencial de dependência . Existe, pois, em Deus um DIREITO 
de ser honrado e servido pela criatura; conseqüentemente, surge 
na criatura racional uma OBRIGAÇAO, um DEVER de estrita 1us
ttça de reconhecer a Deus por Soberano Senhor, a quem deve honrar 
e servir. l!lste culto e esta submissão é a Reltgtllo .  

Mas a rellgião não é sômente uma obrigação . El a  responde 
também a uma NECESSIDADE nossa. lt exigida pela nossa tendên
cia para a perfeição e felicidade na nossa vida individual, famlliar 
e social . o cumprimento de um dever é sempre um bem : tal é o 
plano amoroso da Divina Providência, que não nos manda senão o 
que é bom para nós . 

ARTIGO PRIMEIRO 

OBRIGATORIEDADE DA RELIGIAO 

TESE XXII. - Pela lei natural está obrigado o 
homem a ter religião. 

342 . NoçÃo DE RELIGIÃo. - Etimolõglcamente, a palavra 
"reUgUI.o", segundo CícERo, vem de re-legere = consideração 
atenta com leitura repetida das relações do homem para com 
Deus (536) ; segundo LATANcio, vem de re-ztgare = nova relação 
do homem para com Deus pelo vinculo da piedade, acrescentada 
à relação de dependência fisica de todo o seu ser (537) . Como 
nota SANTo ToMÁS (538 ) ,  nestas etimologias está sempre con
tida a idéia de relaçâo consciente do homem com Deus. Donde, 

(636) De Natura deorum, liv. 2, cap. 18. 
(637) Dtvtn. Instft., liv. 4, ce.p, 28 (ML, 6, 538) . Também SANTO 

AGOSTINHO, no seu De Vera Rellgtone, c. 13, n. 111 <ML, 34, 171) e nas sue.s 
Retrattu;6es, I, c. 13, n. 9 (ML, 32, 606) . - Cfr. PINARD DE LA BoULLAYE S. J., 
8tude comparée des ReUgtons, Pe.rls 1929, t. II, c. 1, ns. 304-309. 

(699) Summa Theol., II-11, q. 91, a. 1. 
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� 
a) num senttdo geral, a reUgtao significa a rÍiaçtLo moral 

que une o homem a Deus. Não a relação puramente fisica e 
ontológica, pela qual toda criatura depende inteiramente do 
Criador; mas relação moral, pela qual a criatura racional, reco
nhecendo esta dependência fisica e os deveres dela resultantes, 
com a intellgêncla proclama teoricamente e com a vontaae 
venera pràticamente a Deus, como a seu Primeiro Principio, 
seu Supremo Legislador e 'Oltimo Fim; 

b) no senttdo estrito, a rellgião é uma virtude especial 
que tem por obj eto próprio o culto que é devido a Deus. 

343 . A rellgiA.o pode ser considerada 
objettvamente = em si mesma, quanto aos elementos de 

que consta; 
· 

subjetivamente = no homem rellgioso, quanto às dispo
siçOes que deve ter e aos atos que deve praticar. 

1) Considerada o b 1 e t t v a m e n t e, a rellgião 
a) no seu sentido geral, é o conjunto das verdades e dos 

deveres que resultam da nossa dependência de Deus e que cons
tituem a ordenação de toda a nossa vida para :a:1e; 

b) no seu sentido estrtto, é o conjunto dos deveres que 
se referem dtretamente ao culto devtdo a Deus. 

Toda religião consta de três elementos essenciais : 
doutrtna ou dogma = um conjunto de verdades, que a 

inteligência deve admitir acêrca da existência e da natureza 
de Deus e da alma humana; 

moral = um conjunto de precettos ou regras de conduta, 
que a vontade deve seguir na sua atividade livre; 

culto = um conjunto de rttos, principalmente o sacriflcio, 
que o homem, composto de alma e corpo, deve observar. 

Assim, o homem todo (inteligência, vontade e sensib111-
dade) se acha unido e sujeito a Deus e toda a sua vida está 
ordenada para :ti:le. 

2) Considerada s u b 1 e t t v a m e n t e, a religião 
a)  no seu sentido geral, compreende o complexo de 

todos os atos e de todas as virtudes com que o homem, confor
mando-se integralmente com a lei moral, natural ou positiva, 
manifesta a sua sujeiçâo a Deus e ordena retamente a sua vida 
para :ti:le : 

com efeito, aceitar êstes deveres como deveres para com 
Deus e cumpri-los de fato porque Deus os manda, é exercer 
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t·ealmente uma atividade religiosa, é satisfazer ao dever reli� 

gloso considerado no seu sentido geral ; 

b) no s e u  sentido estrito, é uma virtude moral, espectal, 

pela qual o homem dá a Deus o culto que Lhe é devtdo. Pertence, 

POrtantO. à yirtude da 1ust(Qa, gue manda dar a cada um o que 
lhe é devido. 

Como virtude, é um hábito permanente que dispõe as facul
dades do homem a prestar culto a Deus . E como a Deus é devido 
um culto especial, em razão da sua singular excelência, por ser o 
Bem Infinito, Principio e Fim Supremo de todas as coisas, a religião 
é uma virtude especial . � virtude moral, e não teologal, porque seu 
objeto tmedtato, não é Deus mesmo, mas os atos do culto divino, 
que ordenam o homem para Deus enquanto fim último . (539) -
:&:stes atos são : 

adoraçtlo : suprema reverência e submissão . a Deus, Infinita
mente Perfeito, Criador e Conservador; 

grattclão a Deus, supremo Benfeitor; 
oração ele pettçllo a Deus, Fonte de todos os bens e Providência 

poderosa, sábia e boa, em quem temos confiança; 
penitência : ato de contrição <= arrependimento e propósito) 

das faltas cometidas contra Deus, Bondade Infinita, Legislador e 
Juiz supremo . 

São os quatro fins do sacritfcto, o ato mais augusto da religião. 
Quanto ao amor de Deus, êle faz parte da rellglão tomada no 

seu sentido geral, porque é um dever impôsto pela lei natural, e 
está intimamente relacionado com a virtude especial de rellgião, 
promovendo a devoção no culto divino e unindo-se, como motivo, a 
todos os seus atos para aperfeiçoá-los . 

344 , DIVISÃO DA RELIGIÃO. 

A) Considerando a sua origem, a religião pode ser: 

I 
natural 

positiva 
{ humana{ preternatural 

divina sobrenatural 

� natural, se está fundada tão somente na natureza do homem 
enquanto criatura de Deus; se, portanto, é conhecivel pela simples 
razão com suas fôrças naturais e tende para um fim último natural, 
I. é, proporcionado à nossa natureza. Compreende o conjunto das 
verdades, dos deveres e das relações para com Deus, que se podem 
deduzir do fato da criação e da natureza humana . o culto seria 
determinado pelo Individuo ou pela autoridade social, doméstica ou 
politlca . 

(639) Cfr. SANTO ToMAs, Summa Theol., n-n, q. 81, aa. 4, 5 e 6. 
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lt postttva, se o seu 
pelas deduções da razão, 
autoridade positiva . 

r, 

conteúdo é determinado nãt ·�nlcamente 
mas também pela Intervenção de uma 

lt positiva humana ( ainda natural) ,  se é o Estado que inter
vém para estabelecer os atos do culto . 

lt positiva dtvtna, se fôr Deus auem Jnteryém extraordlnà-
rlamente com uma revelação especial. 

lt divina preternatural, se Deus Intervém apenas para confir
mar e determinar melhor as verdades e os deveres de ordem natural. 

lt divina sobrenatural, se, tendo elevado o homem a um fim 
sobrenatural não devido à natureza humana, Deus Intervém reve
lando o que é necessãrio e conveniente para a consecução dêste 
fim . - A religião sobrenatural contém, portanto, além dos elemen
tos da religião natural, as verdades sobrenaturais que Deus tiver 
revelado, os preceitos positivos que tiver impôsto, os ritos e meios 
especiais que tiver lnstituido. (640) 

B) Considerando o seu conteildo, a re11g1A.o pode ser: 
verdadeira, se presta ao verdadeiro Deus o culto legitimo; 
falsa, se nA.o cultua o verdadeiro Deus, ou se Lhe presta 

um culto llegltlmo. 

345 . ADVERSÁRios. - Indiretamente, todos os que negam a 
existência de Deus (Ateus, Materialistas) ,  ou a nossa posslbill
dade de conhecê-lo (Agnósticos) ,  ou a sua distinção das cria
turas (Pantef.stas) ,  ou a existência da Providência para os 
indivlduos (Detstas) .  

Diretamente, o I n à 1 1  e r e n t t s m o a b s o l u t o, que 
nega a obrigatoriedade de qualquer religilio, mesmo natural, 
porque faz da razlio humana, subtralda totalmente da sua rela
ça.o com Deus, o árbitro e critério 11nlco e universal do verda-

(640) J!: sob7"tmaturaZ, tudo o que supera a constltulçAo, as capaci
dades, as possibilidades e as exigências de toda natureza criada ou criável. 
O sobrenatural pe1·tence portanto à ordem divina. 

Como os meios devem ser proporcionados ao fim, uma ordem é espe· 
clflcada pelo seu fim; donde, será sobrenatural uma ordem, se o fOr o seu 
tlm. - O fim do homem é Deus. O fim sobrenatural consiste pois, em 
alcançar em Deus uma pe1·Ielçll.o superior a todas as capacidades e exlgên· 
elas de qualquer natureza criada. 

Como veremos, Deus destinou realmente o homem a um fim sobre

natural. A nossa relação essencial de servos de Deus-Criador, foi acres
centada uma nova relaçll.o real, a de filhos adotivos de Deus-Pai. Entra· 
mos na Famllla Dlvlna mediante a graça sB.Dtlficante, qualldade Inerente 
à substfmcla mesma da alma e pela qual somos capazes de atos de ordem 
divina, com direito a participar da vida Intima e da fellcldade eterna das 
Três Pessoas Divinas, conhecendo-As lntultlvamente e amando-As como 

Elas mesmas se conhecem e se amam. 
Logo, a rellglio atual posltlva-dlvlna, é realmente sobrenatural pela 

sua origem, pelos sew: meios e pelo seu flm. 



A OBRIGAÇÃO DA RELIGIÃO 583 

deiro e do falso, do bem e do mal, de modo que é lei para si 
mesma, totalmente suficiente, autônoma e independente de 
qualquer autoridade superior a ela. (Cfr. a a.a proposição con
den8ida por Pio IX no "Syllabus".) Donde, pode a religião ser 
dtll pata alguns, pude set uxu luxo, nlo pode pot6nt ser ttma 
obrigação. Esta mentalidade, que propriamente é a negaçtlo 
da soberania de Deus, já estava contida em germe no principio 
do "livre exame" de LUTERo ; a preocupação em considerar uni
camente os direitos do homem e a influência de KANT, que 
declarou a nossa vontade absolutamente autônoma, a fêz nascer 
e a divulgou. 

346 . PosiçÃo DA TESE. - Todo homem sem exceção, desde 
que chega ao uso da razão ; - pela lei natural, 1. é, não por 
uma circunstância particular, mas pela ordem natural das coisas, 
pelo fato de ser homem, criatura racional ; - está obrigado, 
1. é, tem o dever absoluto, do qual não se pode eximir; - a ter 
religttlo, 1. é, a reconhecer teoricamente as relações morais que 
ligam o homem a Deus, a ordenar praticamente toda a sua ati
vidade consciente e livre de acôrdo com estas relações e a prestar 
a Deus o culto que Lhe é devido. 

347 , QUALIFICAÇÃO DA TESE. - FilOSOfiCamente : certa ; teolô
glcamente : doutrina católica (DENZ.-BANNW., n. 1866) . (540a) 

Demonstra�ão da Tese. 

348 . I ARG. - PELA OBRIGATORIEDADE DA LEI NATURAL, 

o homem está obrigado a observar a let natural: 

Com a criação, Deus, Ser Inteligente, quer evidentemente a 
l'ealizaçã.o de wn plano ordenado, concebido pela sua Intellgêncla, 

(640a) Advertimos uma vez para sempre, que, no ponto em que esta
mos por exigência do processo metódico racional, não tendo ainda demons
trado a origem divina da Igreja Católica e a infalibilidade do seu Magis
tério, nl!.o nos podemos servir por agora, sem petição de principio, das 
dectsOeil dêste Magistério como de argumento dogmátfco. As teses, por
tanto, alo demonstradas Jilosótfcamente. - Para o leitor católico, porém, 
o ensino da Igrejn. jl\ tem o seu pleno valor. Para o leitor nA.o católico 
é muito útil saber desde já. como é considerada pela teologia católica cada 
wna das nossas teses : evltaremos assJm l\ necessidade de tornar às mes
mas na exposição do Dogma. - 1!: por isso que indicamos também a quaU
.ficaçio teológica. - H. DENzmao é o primeiro autor e CL. BANNWART s. J. 
o continuador do Enchiridll)n svmbolorum . . .  , onde estll.o reunidos e nume
rados ser.undo a ordem cronológica os Simbolos de Fé, as Definições e as 
Declarações do Magistério Eclesiástico acêrca da fé e da moral. 
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escolhido e querido pela sua Vontade, e cuja execuçãó 
.. é promovida 

pela sua Pro'Yidêncla no govêrno das criaturas . Esta "ordenação 
de govêrno", esta "vontade de Deus que manda a observância da 
ordem natural e proibe a sua perturbação", enquanto existente em 
Deus desde toda a eternidade, é chamada "Let eterna" (541) . -
Ora. a Lei natura] cgnstltnida por "DI QORJ\IRte de ditames ea Jal 
zos evidentes da reta razão, não é senão uma participação, aplica
ção, manifestação feita ao homem, de acôrdo com a sua natureza de 
ser Inteligente e livre (542) , da Lei eterna, enquanto esta tem por 
objeto a ordenaç4o da atividade humana .· é a própria Lei eterna, 
no que dlz respeito à natureza humana, promulgada e insculplda 
internamente na consciência de cada homem . - Logo, a lei natural 
é obrigatória como a Lei eterna, da qual é a promulgação; por con
seguinte, o homem está obrigado, na sua atividade consciente e 
livre, a seguir a lei natural, 1. é, os ditames da reta razão, que lhe 
apontam a reta ordenação da natureza racional, adequadamente 
considerada, sob todos os seus aspectos, com todas as suas relações 
com Deus e os outros seres . (543) 

Ora, a Zel natural manda ao homem prattcar a reztgtllo: 

A razão demonstra que Deus : a) é infinitamente perfeito e 
é o nosso Supremo Senhor e Benfeitor, porque Criador e Conserva
dor : donde, no homem, as relações de servo a dono e senhor, de 
beneficiado a benfeitor; - b) é infinitamente poderoso, sábio, bom 
e Providencia, porque não pode deixar de governar cada criatura na 
realização do fim último segundo o plano da Lei eterna : donde, 
no homem, a relação de pobre necessitado a rico que o pode ajudar; 
- c) é o nosso supremo Legislador e Jutz, porque traçou o caminho 
a seguir, manifestado pela Lei natural, cuja observância não pode 
não querer e exigir : donde, no homem, a relação de súdito para 
com a Autoridade suprema; - d) é o nosso tilttmo Fim, porque 
nosso primeiro principio e, portanto, é a Bondade Suma para a qual 
devemos tender . - Por outro lado, os ditames da razão <= a Lei 
natural) manifestam que, segundo a reta ordem e por j ustiça : a) 
ao Ser infinitamente perfeito e supremo Senhor, o servo deve supre
ma veneração e submissão, i. é, adoraç4o e serviço; - b) ao supre
mo Benfeitor e Suma Bondade, o beneficiado deve suprema grattãfio 
e amor sObre todas as coisas; - c) a uma Providência sãbia, pode
rosa e boa, o necessitado deve pedir auxflfo,· - d) ao supremo 

(641) Cfr. SANTo ToMAs, Summa Theol., I-li, q. 93, aa. 1, 4, 6; 
SANTO AGOSTINHO, Contra Faustum, 1. 22, C. 27. 

(642) Como 6 por meio das naturezas e das atividades que delas 
resultam, quP. provêm a ordem do universo e a reaUzaçlo do plano do 
Criador, a lei eterna deve ser participada aos seres de modo conveniente 
i\ natureza de cada. um. A natureza racional e livre, convém ser ordenada 
e dirigida para o seu fim, nllo por leis ffslcas inconscientes e necessl.tantea, 
mas por leis morais, I. é, juizos ou ditames da razllo, que fazem conhecer 
qual 6 a ordem e o. apresentam como obrigatória. 

(643) Ofr. BoYER, obra clt., II, pp. 432-434. 
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Legislador e Juiz, o súdito deve suprema obedtencla e se O ofender 
comete uma injustiça que deve reparar com a pentttncla; - e) ao 
Fim 'Oltimo, Suma Bondade amé.vel por si mesma e razão de amar
mos os outros fins, bondades finitas, é devido um amor sôbre todas 
as coisas . - Logo, a lei natural manda ao homem prestar a Deus 
actozac;io, gzattdlo e AhlOI s&bze todas as eelaas, pe�loie e J'eftl 
tência : que são precisamente os atos da rellgião . 

Logo, por lei natural, estd o homem obrigado a prattcar 
a reUgtO.o. 

349 . li ARG. - PELA OBRIGAÇÃO DE TENDER PARA O FIM ÓLTIMO. 

O homem está obrigado a tender para o seu fim últtmo: 

O fim último de um ser é o último para que êle foi criado, 
é a sua let, é aqullo a que esté. ordenado por sua natureza (pois a 
ordem resulta da atividade natural dos seres) ; quem, portanto, de
termina o flm último é o Criador desta natureza : assim como é o 
relojoeiro, que determina a finalidade do relógio . - Ora, por lei 
natural, o Criador, Supremo Senhor, d e  v e ser obedecido : como 
vimos no argumento precedente, é um ditame evidente da reta 
razão . - Logo, o homem esté. obrigado a tender para o seu fim 
último . 

Ora, o homem ndo pode tender, prdttca e eficazmente, 
para o seu fim último real e concreto sem reUgUlo: 

O ttm últtmo, real e concreto, do homem só pode ser Deus : 
o fim último do homem é o seu último aperfeiçoamento, o seu bem 
supremo e perfeito possuido conscientemente, 1. é, a sua perfeita fe
Ucidade (pois a posse consciente de um bem dã fellcidade) ;  esta 
felicidade só pode consistir na plena satisfação das faculdades do 
homem, a intellgência e a vontade, i. é, na posse do seu objeto, 
que para a intellgência é a verdade, toda a verdade e para a von
tade é o bem, todo o bem. Ora, só Deus, porque !:le é toda a 
Verdade e todo o Bem, pode satisfazer as tendências da inteligência 
e da vontade e tornã-las plenamente fellzes na posse do seu bem 
perfeito . Logo, somente Deus pode ser o fim último, real e concreto, 
do homem . (544) 

(644) Podemos chegar a esta mesma conclual.o evidenctando que 
nenhum dos bens finitos pocte satisfazer plenamente as tendências du 
nossas faculdades. :1!: o que fêz SANTO ToMAs na Summa Theol. <I-n, q. 2) 
e exprimiu SANTo AGOSTINHO nas Conjtss/5es (llv. I, cap. 1) ao exclamar : 
"Fizeste-nos, Deus, para TI, por isso o noaao coraçl.o permanece Inquieto 
enquanto nAo deacanqar em Ti". - Ofr. SERTD.LANOES, Les Sources de la 
cr011ance en Dfeu, pp. 327-436. 

O fim último, na ordem natural - n11. qual Deus nos teria podidll 
criar e dPixar - teria consistido no conht>clmento, amor e poaae de Deus 
mediante as criaturas, único modo poaafvel ê.s noaaas fOrças naturais; na 
ordem sobrenatural, il. qual gratuitamente nos elevou Deus, consiste na 
vlsll.o tnt1titiva beatffica de Deus com a partlclpaçl!.o da sua felicidade. 
Sbmente esta vlsl!.o pode dar-nos uma felicidade realmente plena e perjelta. 
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Donde, tender para o fim 'lllttmo concreto é tende� para Deus. 

Mas é impossivel tender práttca e ejtca2mente para Deus sem 
relfgUlo : o homem tende para Deus com suas faculdades, 1ntel1gên
c1a e vontade . Ora, tender para Deus com a 1nteltgênc1a, é conhe
cer suas perfeições infinitas e os seus direitos sôbre nós; tender ara 

, cazmen , azer os atos que 
resultam do conhecimento destas perfeições e dêstes direitos : ado
ração e submissão, gratidão e amor, petição e penitência, que são 
precisamente os atos da virtude de rellgião . Logo, não pode o homem 
tender para Deus, prática e eficazmente, sem a rellgião. 

Logo não pode o homem tender prática e ejtca2mente para o 
seu fim últfmo, real e concreto, sem reltgido . 

Logo, a religUlo, meio necessário de tender para o fim 
tlltfmo, é obrigatória ao homem. 

349a . Pode êste argumento ser apresentado sob outra forma, 
considerando o fim último de Deus Criador. A execução dêste fim 
último de Deus está evidentemente obrigado o homem criado. 

Deus, Ser supremo e Independente, não pode na criação 
ter um fim último diferente de si mesmo : pois agir para outro 
ser, é depender dêste ser. Por outro lado, Deus, infinitamente 
perfeito, nA.o _ pode com a criação procurar adquirir alguma 
perfeição lntrlnseca. Donde, o fim último de Deus só pode 
consistir na sua glória extrtnseca, 1. é, na comunicação e mani
festaçA.o das suas perfeições às criaturas. 

Cada criatura deve, pois, dar a Deus esta glória, confor
me a sua própria natureza e capacidade. Os seres irracionais 
só podem dar uma glória fundamental, 1. é, pelas perfeições 
que Deus lhes comunicou e que apresentam, oferecem um 
fundamento para ser Deus glorificado, como um painel em rela
çA.o ao seu pintor. Mas o homem, inteligente e livre, pode e 
deve glorificar a Deus de um modo formal e consciente, 1. é :  
com a inteligência, deve reconhecer que as perfeições das cria
turas provêm de Deus, infinitamente perfeito, criador, conser
vador, benfeitor . . .  , reconhecendo portanto os direitos do Cria
dor . . .  ; com a vontade, deve submeter-se aos deveres que 
decorrem dêstes direitos divinos, louvando, reverenciando e 
servindo a Deus, que são precisamente os atos da virtude de 
reltglA.o ( 545) . 

(646) Que Deus, ao criar, tenha como ftm a sua glória extr1nsec3, 
nio 6 egofamo, mas, como o demonstra a Teodlcéla, exigência da sua. per
felçAo e bondade lnf1n1ta, objeto prlmârlo e por sl, que a Vontade divina 
deve necessàrla.mente querer c amar. Nesta bondade divina estl\, po1s, a 
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350 . A tese é CoNFIRMADA pelo consenso do g�nero humano. 
O fato religioso universal, tão importante e tão contrário às 
paixões, nlo pode ter outra origem sentia a natureza humana, 
i. é, ser um ditame da reta razlio (ns. 332-335) . 

351 . COROLARIOS. (546) 

I. - Logo, a ess�ncta da virtude da religião compreende: 
fundamentalmente, um elemento intelectual, que é o reconhe
cimento do fato da criação, conservaçâo . . .  , das relações reais 
que dêste fato nascem necessàrlamente na criatura racional, 
f'! dos direitos de Deus Criador; formalmente, um ato da vonta
de, pelo qual tende a agir de acOrdo com êste reconhecimento 
da Inteligência. :alste ato da vontade concretiza-se nos atos de 
adoraçlo, gratidft.o . . .  

A obrigatoriedade da religião decorre precisamente do ele
mento Intelectual, enquanto Inclui os ditames da reta razão que 
exprimem com plena evidência os direitos do Criador e as relações 
essenciais do homem para com li:le . Por conseguinte, a essência 
da religião e a sua obrigatoriedade são de ordem perfeitamente 
racional, e não puramente sentimental . Decorrem da natureza de 
Deus criador e da natureza do homem criatura de Deus; deve · pois 
o homem tender para Deus com as faculdades especificamente hu
manas, 1. é, com a razão e com a vontade llvre . Não pode, portanto, 

razão última. da crlaçlo. Nlo é egoísta, quem age para si mesmo, pois 
todo agente age por um fim, que é um bem seu; mas sim, quem nlo 
age senlo para a utntdade própria, com excluslo de todos os outros. Ora, 
na crlaçlo, que consiste numa comunicaçlo das perfeições divinas, a utm
dade � toda em tavor àa8 criaturas que recebem esta particlpaçlo. •\SBI.m 
como nlo pode Deus querer o bem das crla.turas, senão comunicando e 
ma.nJfestando-lhes as suas perfeições, i. é, tendo como fim a sua qlórla 
extrlnseca; assim ta.mbém nlo pode manl.festa.r as suas perfeições, 11enio 
quP.rendo o bem das criaturas, l. é, fazendo-as participar destas mesmas 
perfeições. Donde, para Deus, ter como fim a sua glória., é o mE".srno que 
ter como fim a partlclpaçlí.o das suas perfeições, e conseqUentemflnte o 
bem das criaturas. (Cfr. R. AliNou S. J., Theologta Naturalts, p. 227' . E 
nós também, com os mesmos atos com os quais realizamos o fim de Deus 
criador dando-Lhe glória, alcançamos juntamente a per!eita felicidade, 
fim 'llltlmo do homem. A participação das perfeições dlvlnR3 nBB criaturas 
1dentl.fica-se, pois, com a glória de Deus. Logo criar Deus o mundo "para 
glorificar sua bondade dlvlr.a.", é o mesmo que criá-lo "para comuntcar-lhe 
esta bondade". (Cfr. art. Gloria Dei, dos PP. ALSZEOHY e F'LICK S. J., em 
Gregorfanum, 1966 (3) , p. 386l • 

Em Deus, portanto, nenhum ego!smo; pelo contrãrto, manlfestaçlio 
para com suas criaturas de uma bon1ade, de um amor perfeitamente desin
teressado (Cfr. AliNOU, Zoe. ctt., pp. 224-225) . 

(646) Cfr. V. OATHREIN S. J., Phtlosophta moralts, 3.• edlç., pp. 206-208. 
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existir rellgião alguma, nem natural nem revelada, que não conte
nha um conjunto de verdades religiosas ou dogmas . (547) 

II. - A obrigaçA.o de praticarmos a rellgUi.o é o nosso 
primeiro e supremo dever: a) porque provém Imediatamente do 
Bft1'reme oifreUe, qae 6 o dt1 etto de Berts, eztaelot e �enlloz abso
luto do homem; b) porque nos ordena em relaçâo ao nosso 
ttm último, que é o nosso maior bem e ao qual todos os outros 
fins estâo subordinados; c) porque, fundado numa depencMn
cta total e absoluta do nosso ser, quanto à existência, duração 
e atividade, êste dever abrange todos os nossos atos a fim de 
orlentá.-los para Deus. 

Donde, nenhum direito, Individual ou social, pode opor-se ao 
dever religioso; nenhuma vontade humana tem o direito de Impedir 
a alguém ou de abandonar ela mesma o cumprimento dêste dever : 
seria violar os direitos inalienáveis de Deus, perverter a ordem moral 
da natureza racional e comprometer a consecução do fim último . 
- Pelo contrário, o fundamento dos nossos direitos é precisamente 
o nosso dever universal para com Deus : é porque recebemos de 
Deus a obrigação, o dever de orientar os nossos atos segundo as 
normas da Lei eterna, manifestadas pela Lei natural (e pela reve
lação, se Deus a tiver feito) , que podemos exigir < = que temos o 
direito) que seja respeitada por todos a nossa atividade conforme 
com estas normas . Se limita a liberdade flslca, o dever rellgioso 
fundamenta a llberdade moral . 

III. - Por isso, a Moral e a ReltgUto estllo tntrtnseca e 
essencialmente ltgadas entre st. 

Tomada no seu sentido estrtto, a religião é parte princi
pal dos deveres da lei moral natural: é uma divida de estrita 
fusttça para com Deus. Não pode, portanto, pretender ser ver
dadeiramente moral e honesto o homem não rellgioso, que nll.o 
paga o que deve ao primeiro e principal credor, Deus. 

Tomada no seu sentido geral, como complexo das verda
des e dos deveres que manifestam a sujeiçA.o do homem a Deus, 

(114'1) Sem que preceda êste elemento Intelectual, é tmposslvel, como 
eD81na a Psicologia, nascerem em nós os verdadeiros sentimentos religiosos. 

Ofr. apud TRoMP S. J., De Bevelattone Chrtsttana, 6.• edlç., pp. 41-43, 
a dlatlnçlo entre 08 sentimentos rellgtoSOB verdadeiros e 08 senUmentos . 
pre-rellglosos e pseudo-reUglosos, que, segundo alguns autores modernos, 
teriam dado origem ê. ldéla de Deus e da rellgllo. 

Ofr. tblll., pp. 47-89, a exposlçlío e refutação das teorias 'ftlóstlcas 
que tentom explicar a origem da religião sem uma base racional. Iden
tificando a esaêncln. da rellgllío com a questAo da origem da. Idéia de Deus 
o do conhecunento da sua. existência, estas teorias correspondem aproxi
madamente aos processos antl-lntelectuallstas de afirmar a existência de 
Deus (cfr. na. 203-218 e n. 334) . 
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a rellg1A.o é o fundamento de toda a ordem moral, pois : Deus 
é o seu jtm últtmo, a Lei Eterna é a sua norma suprema, a 

Vontade divina é a causa da sua obrtgaçllo e da sua sançllo 
eficaz e a fonte dos direitos. 

Por conseguinte, a moral aut6noma <= independente de Deus) 
ou leiga <= ateia) , além de tmpta e absurda, é inetkaz : porque, 
sem Deus e sem a obrtgaçilo de nos submetermos a !le, não há mais 
base real e racional para uma ordem moral lôgicamente eficaz e 
obrigatória; nem a nossa vontade, nem o ditame da consciência 
individual, nem o senso inato da. honestidade, nem o amor da 
ordem, nem a beleza da virtude, nem as leis e sanções civis têm 
por st mesmos o poder eficaz de nos impor uma estreita obrigação 
de observarmos a moral . Uma tal moral foi inventada para sepa
rar mala fàcllmente a sociedade humana de Deus . (Cfr . CATHREIN, 
obra ctt., p. 131) . 

IV. - Donde, logo que chega com o uso de razllo a um 
conhecimento elementar de Deus, tem o homem a obrigaçAo de 
praticar os atos de rellgiA.o. - Desta obrigação segue-se outra: 
a de conhecer o que é necessário para cumprir êste seu dever. 
E o estudo da rellgJA.o deve ser continuado e aprofundado 
segundo as posslbllidades, o grau de cultura e o esta.dº de 
cada um. 

V. - Considerando a rellgiA.o objetivamente, nos seus 
elementos essenciais, que sA.o a doutrina e a moral (na.o os ritos 
P. as cerimônias, as quais podem variar) : 

1 )  A religião n a t u r a l verdadeira é necesslLrtamente 
uma s6 e tmutável: a rellgiAo natural verdadeira deve expri

mir fiel e integralmente as relações da criatura racional com 
o seu Criador; ora, estas relações, estando fundadas unicamente 
na natureza de Deus e na do homem, que sA.o Imutáveis, também 
elas sA.o Imutáveis; logo, somente uma e tmut4vel pode ser a 
rel1g11l.o que as exprime fiel e integralmente e que, portanto, 
é verdadeira. 

2) Quanto às rellgtões p o s H t v a s: 
a) nenhuma pode ser verdadetra se nt2o conttver os ele

mentos essenctats da reltgtt2o natural e nt2o concordar integral
mente, na sua parte postttva, com �stes elementos, pots: 

a rellglão natural, como vimos, decorre necessàrlamente dos 
direitos divinos e da natureza racional do homem e nenhuma espé
cie de rellglão positiva pode prescindir dos direitos divinos e do 
caráter racional do homem, nem multo menos impor preceitos con
trários a êles : não o pode a rellglão positiva humana, porque ne
nhum homem tem autoridade para abrogar ou mudar a lei natural, 
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participação d a  Lei Eterna; nem a religião positiva dtvtna, porque 
esta tem a mesma fonte que a religião natural, Deus, Verdade infi
nita que não pode contradizer-se e Santidade infinita que não pode 
não impor o que a Lei Eterna e a justiça reclamam; 

b) teõncamente, podemos conceber a existência de vê.-
rias religiões positivas, distintas por uma diversidade nos ritos 
e nos preceitos positivos (nã.o porém nas obrigações da rellgllo 
natural) ; mas de fato, histórtcamente, como será depois de
monstrado, uma só é a reltgUlo revelada verdadetra : a rellglB.o 
católica ; 

c) no caso de existir uma religião revelada, de�;ttnada a 
todos os homens, estando êles obrigados pela lei natural a se 
submeterem à autoridade divina, devem todos a�ettar e pratl.car 
esta reltgUlo revelada. ( 548) 

352. OBJEÇOES. 

I Objeçiio. - Deus, infinitamente perfeito e feliz em si mes
mo, basta-se a si mesmo, nem precisa das nossas homenagens . Logo, 
a religião não é obrigatória . 

REsPOSTA . - Concede-se o antecedente, mas nega-se a conse
qüência e o conseqüente . Pois, a obrlgação nossa de praticarmos 
a religião não provém de uma necessidade que Deus tenha das nos
sas homenagens, mas da nossa essencial dependência de criaturas 
racionais. A riqueza do credor não dispensa o devedor da sua obriga
ção de saldar a sua divida . Com a prática da religião não procuramos 
uma utllldade para Deus, mas a sua glória extrinseca e o nosso 
último fim, que é a nossa suprema perfeição, donde a utllidade da 
religião é toda nossa (cfr. acima, n.0 349 a e SANTO ToMAs, Summa 
The!Jl., II-II, q. 81, a. 6, ad 2um e a. '1) • Nl)m pode Deus, Criador 
e Suma Bondade, abdicar os seus direitos de supremo Senhor e Fim 
'O'ltimo : seria negar-se a s1 mesmo e fazer-se indiferente ao bem 
e ao mal, o que é contrário à sua Santidade . 

11 Objeção . - Deus, contudo, parece indiferente às nossas 
homenagens, pois trata do mesmo modo 

·
quem pratica a religião e 

quein a não pratica. Logo, parece que nos dispensou da obrigação 
da religião . 

RESPOSTA . - Deus não trata do mesmo modo . . . na outra 
vida, onde se dá a sanção,· e mesmo nesta vida, que é o tempo da 
provação, no qual Deus impõe uma obrigação moral sem tirar a 
liberdade fisica, não é por indiferença, mas por bondade, que :tle 
concede tempo, graças e oportunidades para uma conversão; e a 
prática da religião promove a verdadeira felicidade possivel aqui 
na terra . 

(648) Cfr. TROMP, obra citada, pp. 45-47 : A. BENI, La Vera Beligione, 
pp. 69-60. - Será demonstrado na tese XXXV, pág. 716. 
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111 Objeção. - "Não tenho tempo para praticar a religião." 

REsPoSTA. - Objeção puerll, que esconde falta de lealdade e 
de boa vontade . Deus não manda o lmposslvel, nem o cumprimento 
do dever religioso Impede o dos outros deveres, multo pelo co.ntrá
rlo. E 6 sempre pnsslyel tmpresa.ar de eapir&te 1'811&19119 t9dea ea 
nossos atos, fazendo-os com a intenção de honrar e servir a Deus . 
- Bem outras são as causas da trrel1gttlo : a educação ateia ou 
Indiferente, a leitura de Uvros ímpios, a ignorância em lJl.atérla 
rellglosa, a convivência com pessoas descrentes, os maus costumes, 
o orgulho, etc . . .  

TESE XXIII. - Também o culto externo, público e 
social, é obrigatório para o indivíduo, a família e a sociedade. 

353 . NoçÃO E ESPtCIES DE CULTO. - C U l t o, em geral, é O 
ato pelo qual veneramos uma pessoa por causa de uma sua 
excelência ou qualidade. - O culto pode ser : 

a) ctvtl ou reztgtoso, conforme a qualidade venerada fOr 
de natureza clvica ou religiosa; 

b) absoluto, quando dirigido diretamente à pessoa pOi." 
sua excelência própria; relativo, quando dirigido a um objeto 
por sua relação especial que teve ou tem com a pessoa, a quem 
sempre entendemos cultuar nestes objetos : culto de imagens, 
reliquias, estátuas . . .  ; 

c) t n t e  r n o, quando é exercido só pela Inteligência e 
pela vontade; e x t e r n o, quando toma parte também o corpo, 
por atos sensíveis que manifestam o culto Interno. 

O culto externo pode ser : tndtvtdual, se exercido por uma 
pessoa enquanto indlvlduo, quer sozinha em particular (culto 
prtvado) , quer em comum com outros lndivlduos (culto 
públtco) : ou s o c t a l, se exercido por uma pessoa enquanto 
membro de uma sociedade, quer reltgtosa (ex., uma procis
são . . .  ) ,  quer tamtztar (ex., orações em comum na fam1Ua) ,  
quer ctvtl (ex., missa campal pela Pátria) .  Também o culto 
social pode ser público (os ex. Indicados acima) ou privado 
(quando um membro da sociedade, fammar ou civil, reza pela 
sociedade e em nome dela) . 

354 . PosiçÃo DA TESE. - A tese precedente estabeleceu ':1. 
obrigação para cada homem de praticar a religião. Esta prátic� ... 
Inclui evidentemente o culto interno, pois para que sejam 
humanos e sinceros, os atos de religiâo devem ser feitos com a 
inteligência e com a vontade. Na tese presente, acrescentamos 
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que esta obrlgaçll.o s e  extende às sociedades, famlllar e cl:tll e 
que é devido a Deus também o culto e:cterno, como expressa.o 
senslvel e manifestaçll.o exterior do culto interno, sem o qual 
seria mero formalismo hipócrita. A êste culto externo, nA.o so 
privado, mas também público e social estll.o 

am a e a sociedade. 

355 . ADVERSÁRios. - Muitos Racionalistas: desprezam o 
culto externo como indigno de Deus. - o Latctsmo, apllcaçA.o do 

Indlfer�ntlsmo absoluto à sociedade civil : a razA.o e a vonta
de humana gozam de uma autonomia absoluta; a Sociedade 
como tal deve ser "leiga", i. é, arreztgtosa (o que, na prática, é 
ser trreltgtosa) ; as leis e as instituições sociais estll.o fundadas 
nos direitos do homem e nA.o nos direitos de Deus e, portanto, 
devem prescindir da rellgiA.o; a separaçll.o deve ser completa, 
por isso laicização dos tribunais, do exército, das escolas, dos 
hospitais . . .  

356 , QUALIFICIÇÃO DA TESE. - FilosOficamente : certa. - Teo
logicamente : doutrina católtca (DENZ-BANNw., 302, 1254; 
LEÃo XIII, Enc. Immortale Det, Dtuturnum, Ltbertas praestan

ttsstma; Pio XII, Enc. Med1.ator Det) . 

I Parte. - Obrigação do culto externo pa.ra. o individuo. 

357 . I ARG. - Pela sua depend�ncta de Deus quanto ao 

corpo. - O homem depende de Deus Criador, Benfeitor, Pro
vidência e Legislador, também quanto ao corpo. Ora, deve o 
homem honrar e servir a Deus com tudo o que d:lllle recebeu. 
Logo, deve sujeitar-se a Deus, venerá-lO e servl-10 também com 
o seu corpo : o que inclui necessáriamente o culto externo. 

li ARG. - Pela natureza do homem. - Pela un1.c'lo essen
ctal entre o corpo e a alma, o sentimento ou afeto interior, 
nascido naturalmente dos atos da inteligência e da vontade, 
quando sincero e constante, redunda naturalmente no corpo e 
se manifesta por atos sensiveis, como o recolhimento, os gestos, 
as palavras . . .  , que sll.o o complemento conatural dos atos inter
nos. - Por outro lado, por causa da sua natureza senstvel e do 
influxo do corpo na alma, o homem é conduzido às coisas espi
rituais por melo das sensiveis. Por isso, o culto interno é mantido 
e grandemente auxiliado e desenvolvido pelo culto externo. Dai 
a eficácia das grandes manifestações coletivas de rellglA.o: 
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Congressos Eucaristicos, Concentrações, Peregrinações . . .  (549) . 
Pelo contrário, ensina a experiência, que, omitido ou negligen· 
ciado o culto externo, fàcllmente diminui o sentimento reli· 
gloso, a piedade se extingue e acaba aos poucos o próprio culto 
Interna x ogo, ' �9r&IMeJt6e lml'esst"el ao homem camptlt 
sempre os seus deveres de religião, sem a partlclpaçAo do corpo 
num culto externo. Donde, o homem está obrigado a usar dêste 
meio conatural e necessário (550) . 

11 Parte. - Obrigação da religião para a Familla. 

358 . 1 )  Também a Famma, enquanto tal, é crtaçtlo de 
Deus, pois foi :&:le quem determinou a finalidade da famllla e o 
modo como conservar o gênero humano, dando para isso os 
dotes e as qualidades f1sicas e psicológicas necessãrias. Logo, 
também a fam111a, enquanto tal, deve reconhecer a Deus por 
seu Criador, Senhor, Benfeitor . . .  , e portanto fazer os atos 
correspondentes: adoraçâo, gratidão, petição; na sua vida, nas 
suas leis e na procura do seu fim próprio deve reconhecer a sua 
subordtnaçélo à Lei Eterna e ao Fim último e por conseguinte 
deve orientar para êste fim último todas as atividades fami
liares : os fllhos, por ex., devem ser educados na práticá da 
religião. 

2) Razélo especial: a) os pais participam de um modo 
especial da perfeição de Deus, Criador, Conservador e Providên
cia, pois colaboram com Deus para a existência dos seus fllhos, 
mantêm e governam os filhos de quem são a providência visl
vel; logo, devem a Deus a homenagem da sua paternidade e 
uma gratidão especial por êste beneficio ; b) a fam111a neces
sita de auxlllos especiais, donde petição especial ; c) a famllia 
pode ofender a Deus com culpas especiais, donde penitência 
especial. 

<649) Cfr. STo. ToMAs, Summa Theol., II-II, q. 83, a. 12 e q. 84, a. 2 ;  
Contra Gerzt., 1 .  III, c. 119. 

(660) A aflrmaçlo de Orlsto : "Jê. chegou o tempo em que os ver
dadeiros adoradores adorarlo o Pai In sptrltu et verttate" <Evang. de São 
Joll.o, 4, 23> , nlo significa, como quereriam os adversé.rlos, a condenaçlo 
do culto externo, pois o próprio Cristo o p1·atlcou e o ensJnou aos seus 
Apóstolos; mas anuncia o fim da religião legal e mosáica e o Inicio de uma 
rellgllo universal, cujo crulto nAo está ligado a lugares determinados (Jeru
r:alj!im pnra os Judeus, o monte Oarlzlm para os Samaritanos) , nem é 
puramente exterior e figurativo, mas prtmàrtamente Interno e espiritual. 
(SANTO ToMAs, Summa Theol., II-II, q. 84, a. 2 e 3, ad lum) . Cfr. HERVÉ, 
Manuale Theologtae Dogmo.tlcae, Vol. I (1949) , p. 30. 
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Logo, os membros da sociedade familiar, efiquanto tais 

c nas suas atividades tam1ltares e portanto sensiveis, devem 
praticar a religiâo, individualmente e em comum, de um modo 
externo e social. 

111 Pade. w 6bdgaçl:o da re11giii:O pa:ta llí SOtlléd'ãtR CIVIl. 

359 . 1)  Também a sociedade, enquanto tal, é criaçlio de 
Deus, que deu ao homem a racionalidade, da qual provém a sua 
natureza sociável: os progressos e o aperfeiçoamento humano, 
na ordem moral e fisica, nâo são posslveis sem uma vida em 
sociedade. Logo, também a sociedade deve reconhecer a Deus 
como seu Criador e Senhor e por conseguinte venerá-lO e 
servi-lO. (551) 

2) A Sociedade deve a Deus a sua conservaçc'lo. Deus 
governa e conserva a sociedade : pela lei moral natural, sObre 
a qual se devem fundar as leis positivas, e pela autoridade de 
que investe os depositários do poder civll (pois, em última aná
lise, omnts auctorttas a Deo est) . Logo, a Sociedade deve a 
Deus sujetçc'lo e grattdao. 

3) A Sociedade, enquanto tal, precisa freqüentemente 
de graças e auxtlios especiais. Donde, petições em forma social. 

4) Deus é supremo Legislador e Juiz da Sociedade como 
dos individuos, pois toda a atividade livre do homem (logo, 
também a sua atividade social) está normalizada pela Lei 
Eterna, participada na Lei natural. Logo, não pode Deus comu
nicar aos homens uma autoridade absolutamente independente 
e contrária à sua própria autoridade. Por conseguinte, não pode 
o poder civil subtrair-se a esta suprema Autoridade divina, 
como quer o Laicismo, mas deve, pelo contrário, pautar suas leis 
positivas humanas s6bre a lei divina. (552) 

5) O fim direto da Sociedade civil é o bem comum tem
poral dos ctdadc'los. Mas êste fim é essencialmente subordinado 
ao fim último dêstes mesmos cidadãos, pois esta vida nA.o é 
sena.o um meto para alcançar o fim último. Logo, o poder civil, 
na sua atividade social e na procura do bem temporal, deve 
ter em conta esta subordinação dos fins. Ora, os fins interme-

(661) Cfr. r�EXo xm, Enc. Immortale Det. 

(662) Cfr. LEio xm, Enc. Arcanum e Libertas praestantfsBtma; PIE
TRO PAVAN, L'Aztone della Chfesa nella vtta dello Stato, Ancora, Mllano 
].946, pp. 111-116. 
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diários e subordinados são meios que devem ajudar positiva
mente a alcançar o fim último. Portanto, a organização da 
sociedade deve não sOmente não se opor à tendência para o 
fim último, mas ser-lhe conveniente e favorãvel. E como o 
QhicO camihhó que conduz ao fim 'íilttmo é a observância da 
religião e da lei divina (n. 349) , o poder público deve, nas suas 
leis, não só não impedir, mas favorecer e tornar fãcll a prãtica 
dêstes deveres e defender a honestidade dos costumes (553 ) .  

6)  Assim como h á  dedicações e merecimentos nacionais 
-e sociais, assim também há pecados sociais e nacionais. Logo, 
deve haver também atos de penitencta nacionais e sociais. 

Logo, a Sociedade deve a Deus os atos de religião ; e como 
a atividade social requer a colaboração dos membros da socie
cade, êstes atos não podem ser meramente internos, mas devem 
ser públicos e sociats. 

CoNFIRMA-SE a tese toda pela prática universal dos povos, 
mesmo dos mais primitivos : em todas as religiões encontramos 
um culto externo, público e social, com reuniões religiosas, sacri
ficios, dias reservados ao Senhor. Um tal fato só se explica 
se o culto externo tem o seu fundamento na própria natureza 
do homem. 

360 . CONCLUSAO. - De tudo o que vimos acêrca da obri
gação da religiã.o, segue-se que o homem deve praticar os atos 
nligiosos em conformidade com a sua natureza, i. é :  

enquanto é racional, com culto interno e sincero; 
enquanto é senstvel, com culto externo; 
enquanto é social, com culto público e soctal ; 
enquanto é livre, por obrigação moral. 

Por conseguinte, na prática : a> cada homem, tnclivtdualmente, 
deve prestar a Deus a homenagem interna da sua alma e associar
lhe o seu corpo num culto externo; bJ a tamflia e a sociedade ctvU, 
na sua vida e nas suas leis, devem reconhecer os direitos de Deus 

-e observar os seus preceitos; c> cada homem, enquanto membro 
de uma jamilia e de uma sociedade, deve adorar, agradecer, pedir 
-e penitenciar-se em nome da sua familla, da sua pátria e da grande 
familla humana; d) os chefes de tamilia e os poderes civis devem 
pôr debaixo da proteção de Deus a sua atividade social e os seus 
súditos, e participar ao culto na sua qualldade de chefes e em nome 
da sociedade que representam; e) os súditos e a autoridade (fami
llar e clvll) , reunidos às vêzes, principalmente em circunstâncias 
mais graves, em atos de culto públlco e social, devem prestar a 

(653) Cfr. PJo xu, Racltomensagem elo Natal de 1942. 
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Deus a sua homenagem de adoração e submissão, iiedir auxílios 
especiais e agradecer beneficios sociais especiais. 

361. COROLARIO. - Da obrigatoriedade do culto externo 
c público, se deduz a necessidade de templos, cerimônias e dias 
dedicados a êste culto. E como o culto é dlr!�ldn a Deus, Ser 
Supremo e supremo Benfeitor, é justo e conveniente que a :&lle 
consagremos do melhor que possulmos em bens e em talentos 
(e que tudo é dom recebido de Deus) , para significar a nossa 
suma veneração e gratidão. 

362. NOTA. - A Oração d'e Petição. 

Oração, em sentido geral, é uma elevação da alma a Deus . 
Neste sentido, qualquer ato de culto (adorar, agradecer . . . ) é uma 
oração . Na oração de pettçilo, imploramos de Deus suas graças e os 
aumos de que necessitamos . Sob a influência de Kant, vários Ra
-cionalistas consideraram esta oração como ilícita por ser ofensiva a 
Deus e contrária aos seus atributos, ou como tnúttl por ser ineficaz.  

Esta questão será estudada ex professo na exposição da moral 
católica . Por agora, apenas breves observações. (554) 

1) A oração de petição é possível, pois o homem precisa de 
auxiUos e Deus, onipotente, sábio, bom e Providência, pode, sabe e 
quer auxiliar o homem . 

2) Que, geralmente, para recebermos os auxilias divinos de
vamos pedi-los, é conveniente : por parte de Deus, pois a oração 
de petição põe em relêvo e nos faz conhecer e confessar os atributos 
divinos; por parte do homem, pois nos faz tomar consciência mais 
intima das nossas necessidades e reconhecer melhor que os auxi
llos de Deus são dons gratuitos . Isso facUlta o cumprimento dos 
nossos deveres de justiça, de gratidão, de submissão, de confiança 
para com Deus e desenvolve em nós o amor flUa! e a nossa união 
com Deus, nosso Pal.  Deus, na sua liberalidade, nos dá muitos bene
ficios sem que os tenhamos pedido; mas se para conceder alguns 
1!:le quer que os peçamos, é para utllidade nossa que assim estabe
leceu. (STo. ToMAs, Summa Theol., n-n, q. 83, a. 2, in corp. et ad 
3um). Logo, a necessidade da oração de petição não se opõe à 
Bondade de Deus, mas a manifesta melhor. 

3) Nem se opõem as nossas petições à imutabtltdade do plano 
eterno de Deus (JULES SIMON) : porque, conhecidas por Deus desde 
toda a eternidade, estão, com o seu despacho, incluídas no plano; de 
modo que, quando agora rezamos a Deus e :S:le atende ao nosso 
pedido, não fica mudado o plano, mas antes reallzado (STo. ToMÁS, 
tbtd.) A necessidade de pedir para alcançar não muda o plano, 
como não o muda a necessidade de comer para nos aUmentar, de 
caminhar para chegar a um lugar (STO. ToMÁS, C. Gent., I. III, c. 96). 

(654) Cfr. SANTo ToMAs, Summa Theol., II-ll, os 17 artigos da q. 83. 



A ORAÇlO DE PETIÇlO 597 

4) Não deixam por isso as nossas orações de serem eficazes 
perante Deus CKANT) : porque, por uma livre detenninação da Pro
vidência que ligou e coordenou certos amemos com a sua petição, 
são elas uma condtção sem a qual não obteriamos êstes auxílios. 

i) QeRfittd:e, 6 ltnemente QUe pertiftlós e é livremente que 
Deus nos atende. A esta nossa ltberdade não se opõe : a) nem 
o fato de estarem as nossas orações Incluídas num plano eterno e 
imutável: porque Deus, cujo poder é infinitamente eficaz, sabe 
mover os seres de acôrdo com a natureza de cada um e obter. dêles 
o que quer sem violentá-los; donde, a existência de causas itvres 
no plano não compromete a certeza e a imutabll1dade dêste plano, 
nem vice-versa; b) nem o conhecimento infalível e eterno que Deus 
tem das nossas orações : porque, para Deus, que é eterno, 1. é, não 
tem instantes sucessivos, não pode haver nem passado nem futuro, 
mas tudo Lhe é presente na sua esséncta divina; ora, para ter um 
conhecimento certo de um ato presente, não se requer que êste 
ato deixe de ser livre : o fato de eu estar vendo alguém caminhar 
dá-me, sim, a certeza de estar êle caminhando, mas não faz que 
êle caminhe necessàrlamente (555) logo, a certeza e infalibilidade 
do conhecimento que Deus tem das nossas orações e portanto a 
certeza de que serão feitas por nós não se opõe à. liberdade com 
que as fazemos. 

6) Não é indigno de Deus ocupar-se l!:le de cada ser (JULES 
SIMON), como não foi indigno criá-lo, mas é prova de bondade. 
Nem é necessário que Deus, para atender aos nossos pedidos, perverta 
a ordem natural recorrendo a contlnuos milagres; basta, em mui
tisslmos casos, que escolha, em vista da oração que ile conhece 
desde toda a eternidade, aquelas combinações de causas segundas 
que, a. seu tempo, irão dar naturalmente na produção do favor 
pedido; e se, em alguns casos especiais, l!:le quiser recorrer a uma 
Intervenção extraordlnária, não fica por Isso perturbada a ordem 
da natureza, como veremos ao tratarmos do milagre. 

7) Se nunca Deus concedesse o que pedimos (DmEROT), como 
explicar que a humanidade toda continue ainda a se dirlglr a :mie 
com confiança? - O que Deus quer, é o nosso verdadeiro bem; 
por isso, se às vêzes não atende, é porque, como dizia S�TO Aaos
TINHO, pedimos malt, mala, male, i. é, sendo maus, coisas más, e 
mal. Peçamos pols bont, bona, bene. STo. ToMAs resume as con
dições de uma oração infalivelmente eficaz nas seguintes : "pro se 
petat, necessarta ad salutem, pte et perseveranter", 1. é, pedir para 
si o que é necessário à salvação, pedir com confiança e humildade 
e com perseverança (II-II, q. 83, a. 15, ad 2um>. 

8) Pedir com estas disposições, não é egolsmo (BRUNSCHVICG), 
mas um ato de rellglão que nos faz tender ordenadamente para 

(656) Certo se opõe a duvidoso, não a. livre. Certeza. ou dúvida é 
qualidade de wn conhecimento; necessidade ou liberdade é qualidade de 
uma causa no seu agir. 
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Deus, pois nos faz tender para o nosso fim último, que consiste 
precisamente na Bondade divina, enquanto participada e manifes
tada segundo a medlda e o modo estabelecidos por Deus. Atender 
aos nossos pedidos, não é fazer-se Deus um criado a nós subordi
nado, mas um Pai amoroso que ajuda seus filhos a se unirem a 
!lle, IMuanclo-os pat tlclpautes cms seus bens de ãêordo com a ordem 
de Providência que a sua Vontade escolheu e que é multo conve
niente (como vimos acima : 2.0) por parte de Deus e do homem. (556) 

ARTIGO SEGUNDO 

NECESSIDADE DA RELIGIAO 

Vimos o DIREITO que Deus tem de ser honrado e servido pelas 
suas criaturas e a estrita obrigação que tem o homem de reconhecer 

êste direito pela prática da religião. Mas, além de um dever, a 

religião é para o homem uma NECESSIDADE . Somente ela pode 

prover eficazmente aos eternos destinos do homem, indlcando o 

verdadeiro sentido da vida e satisfazendo a quanto há de verdadeiro, 

de belo e de bom nas tendências do individuo, da familla e da 

sociedade. (557) 

TESE XXIV. - A  Religião é necessária ao individuo, 

à Família e à Sociedade. 

I Pa.rte.- Necessidade da ReUgião para o INDIVIDUO. 

363 . Por uma tendência espontânea e incoerclvel da sua 

natureza, o homem com a sua inteligência procura a verdade, 

com a sua vontade quer o bem e com o seu coraçllo anseia 

pela felicidade. Ora, sem a rellgULo, é impossivel mitigar esta 
sêde de fellcidade, de aperfeiçoamento e de verdade, nem mesmo 

quanto ao que é imprescindivel a uma v�da humana ractonal
ntente ordenada. - Logo, a rellgillo é necessária ao homem. -
E na verdade: 

1. QUANTO A INTELIGbCIA. - O pruneiro problema que o ho

mem quer e precisa resolver, para poder ordenar a sua vida, é o do 

(666) Cfr. R. ARNOU, S. J., obra cft., pp. 288-7 e pp. 289-292. 

(657) Cfr. J!:. DUPLESSY, Apolog�tique, Vol. I, pp. 240-279; SERTILLAN
OEB, Les Sources de la croyance en Dieu, os capitulas sObre as 11Sp1raç6es 
humanas e sObre a vida social. pp. 327-644. 
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seu destino : que sou eu ? donde venho ? para onde vou ? qual é o 
caminho ? . (558) 

Ora, nenhuma ciência ensina a solução dêste problema. Não 
a Cténcta experimental, que só estuda os fenômenos e suas causas 
próximas e não pode dizer "ou commence la courbe du monde, ni 
eelle de :ne'te pzopze vle, et uou pias ua: cmtdült Céttê Cóurbe" (559) . 

A finalidade da vida humana não é da alçada do telescópio ou do 
microscópio . Nem a Filosofia ateia, i. é, a ftlosofia que não sabe 
subir da criação ao Criador e não inclui as relações do homem com 
Deus. Esta filosofia sem Deus está pulverizada em inúmeros siste
mas disparatados e contraditórios. Que pode esperar a humanidade 
dêste caos descentrado desesperador, sôbre o qual paira absoluta a 
dúvida acêrca dos principlos mais fundamentais, acêrca do bem e 
do mal, do homem e do seu destino ? 

Somente a religião nos salva dêste "analfabetismo da vida", 

na expressão de Pio XI, e nos dá a solução verdadeira do nesso 

problema fundamental, chave para resolver ordenadamente todos 

os outros . 

2. QuANTO A VONTADE. - Por sua natureza, ela tende para 

o bem. Mas, como pode enganar-se, é necessé.rla uma regra ou nGrma 
para discernir claramente o bem do mal; e como é também fraca, 

é necessário um auxílio. 
Esta R e g r a deve ser infalivel, imperativa, e deve atingir os 

nossos atos internos. - Tal não pode ser a utilidade, individUal ou 
pública, porque utllldade e honestidade não são sinônimos; nem a lei 
cfvfl, porque é promulgada por homens faUvels e só atinge os atos 
externos; nem a ciência, porque, como notava H. PoiNCARi, só fala 
ao indicativo e não ao imperativo e porque, ao colocar na mão do 
homem novas fôrças da natureza ou novas comodidades, não ensina 

(658) Os maiores escritores, fUósofos e poetas de todos os tempos e 
principalmente do nosso, forom sempre atormentados pelo problema reli
gloso. "A questão está lnexoràvelmente posta diante dos nossos olhos. 
Como soluções, por mais que reflita, não vejo nenhuma que não termine 
€:m Deus, na almll imortal. . . no Cristo talvez. . . Tudo é mais racional 
que a dúvida." (OrAVIo FEUILLET, La Clé à'or). 

"Malgré nous vers les cleux 11 faut lever les yeux." <A. DE Mvssrr>. 

"Comment voulez-vous que l'homme vive em palx quand sa ralson, 
chargée de la condulte de la vie, tombe dana l'lncertitude sur la vie elle
même et ne sait rlen de ce qu'll faut qu'elle sache pour remplir sa rnission ? 
Comment vlvre en paix quand on ne salt ni d'oil l'on vlent, nt ou l'on 
\'a, nt ce qu'on a à faire icl-bas ? Vivre en palx dans cette ignorance est 
chose contraclictolre et 1mpossible. Si quelques hommes, à force de dts
tractlons et d'lnsouclance, peuvent s'endormlr dans une telle sltuatlon, c'est 
une exception . . . " ('l'HioDORE JOVFFROY, Mélanges phtlosophfques, p. 338. 
Apud DtJPPLEBSY, p. 249) . 

(569) A. HARNACK, L'Essence du Chrístiantsme, p. 316. Apud BVYSSB, 
Vers la croyance, p. 246. 
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t .. 
qual é o modo de usá-las honestamente (560); nem;·· em última 
anállse, a própria conscfência, porque, embora seja a regra próxima 
subjetiva dos nossos atos, para ser "reta e objetiva" deve ela tam
bém ser regulada pela let moral natural, a qual só se pode apre
sentar a nós como obrigatória, absoluta e universal, impondo a dis-
tinção entre o bem e o m 

-

uma sançao definitiva, por ser uma participação e o porta-voz 
de uma lei superior, a Let Eterna, que dirige as criaturas para o 
seu f1m último. 

:ttste A u x í l t o para fazer o bem e evitar o mal não pode 
provir unicamente dos homens, pois todos precisam dêle; nem apenas 
da, let ctvtl, que atinge só os atos externos e é incapaz de aplicar 
sanções proporcionadas e suficientes para uma alma imortal; mas 
somente à' Aquéle que deu a regra, que pode mover eficazmente a 
vontade humana sem violentar a sua liberdade e que tem a eterni
dade para premiar ou castigar. 

Logo é só em Deus que pode a nossa vontade encontrar a regra 
e o auxillo necessários para a sua atividade : o que supõe as rela
ções entre o homem e Deus, 1. é, a religião. (561 l 

3. QUANTO Ao coRAÇÃo. - A tendência lncoercivel do coração 
humano para uma felicidade perfeita e sem fim, já o vimos (n.0 349), 
não pode encontrar o seu objeto concreto senão em Deus, seu fim 
último. As desgraças e os sofrimentos desta vida não encontram 
verdadeiro lenitivo e verdadeira solução, senão na esperança de uma 
outra vida, onde serão amplamente compensados. A alma humana, 
deixada a s1 mesma, sente agitar-se nela a tempestade dos mais 
loucos desejos e a tirania das paixões desenfreadas. Somente a 
religião, bem compreendida e bem praticada, trazendo à consciência 
a luz que lhe permite discernir a legitimidade de cada desejo e for
necendo à vontade a energia necessária para disciplinar esta mul
tidão amotinada, pode acalmar êste tumulto e estabelecer de um 
modo duradouro a tranqililfdade da ordem, que gera a paz e a 
alegria . A experiência o ensina, os homens verdadeira e profunda-

(660) H. POINCAat, Derntéres Pensées, Paris, 1926, p. 247. - Cfr. em 

L. SULLEROT, Le Probleme de la Vte . .. os capitulas L'lrréllglon de L'Avenlr 
e La. Nouvelle Idole, pp. 204-288, onde o Autor exp6e e refuta os vll.os esfor
�os do clentismo para construir uma moral sem Deus. - Vejam outras 
citações em LEONEL FRANCA, Ensino Relfgioso e Ensino Leigo, Rio, 1931, 
páginas 14-19. 

(661) Oxalá ! nll.o viesse a experiência confirmar tll.o amludo ê�tcs 
versos de A. BARBIER (lambes, Terpslchore, I) 

"Quando on ne crolt à. rlen que falre de la vle ? • . .  

11 faut l'user enfln à. force de luxure, 
Jusqu'au jour ou la mort, pi18S&Jlt par aventure, 
Et la trouvant courbée et valncue ê. moltlé, 
Dans le fossé commun la poussera. du pled." 

(Clt. em DUPLESSY, Les Apologistes Latques au XIX siécle, Parls, 
:Seauchesne, 7.• edlç., 1910, p. 167). 
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mente religiosos gozam, mesmo na adversidade, de uma alegria e 
de uma paz interior inalterável. (562) 

Logo é sOmente nas suas relações com Deus, na reUgiAo, 
que o coração humano pode encontrar a satisfação dos seus 
anseios, aihaa imperfeita e incompleta, é verdãde, neste vale 
de lágrimas, mas total e perfeita ao alcançar o seu fim último, 
Deus, para o qual o conduz a religião. 

364 . OBSERVAÇAO. - A um dever tão importante mas tão 
incômodo às paixões, qual é o dever rellgloso, opuseram, como 
era de esperar, inúmeros pretextos: que não faltam homens 
honestos sem religião; que há muitos homens religiosos e 
crentes com graves defeitos; que a religião é boa para as mulhe
res, para as crianças ou para os velhos; que a religião, com 

(562) Cfr. SULLEROT, La Vie Chréttenne, v. I, pp. 6-6. 
"Heureux, trols et quatre fois heureux ceux qui croient I Ds ne pea

vent sourire sana compter qu'lls sourlront toujours, lls ne peuvent pleurer 
sans penser qu'lls touchent à la fln de leurs larmes." CHATEAtrBliiAND, Génfe 
du chrtsttanisme, III, v. 6. 

"La vle de l'âme slncerement rellgleuse est une fête contlnuelle." 
GuYor, Faut-il une reliqton? 

Reconhecem·-no os próprios incrédulos : "La possesslon de la vérlté 
donne la jole". (G. FLAUBERT, La Tentatton de Satnt Antotne). "Je ne 
suis pas de ceux que la foi a touchés... Ceux qui crolent sont heureux, et 
j'envie ltur bonheur." (MAXIME Dtr CAMP, La Charlté prtvée à Parts, p. 61. 

O célebre cançonetlsto. francês, THtODORE BorREL, exprimiu os senti
mentos do crente e fêz bem a mais de uma alma com as suas conhecidas 
estrofes Intituladas : La chanson de l'écho : 

ROdant triste et solftaJre, 
Dans la forêt du mystêre, 
J'al crié, lo cc:eur três las : 
"La vie esç triste lcl-bas I" 
L'écho m'a répondu : Bah f 
Puis, d'une \'Oix sl touchante : 
"Echo I la vle est méchante I" 
L'écho m'a répondu : Chante f 

"Echo I écho des grands bois I 
Lourde, trop lourde est ma croix I 
L'écho m'a répondu : C1·ois f 

"La hafne en moi va gcrmer : 
Dols-je rire ou blasphémer ?" 
Et l'écho m'a dit : Atmer f 
Comme l'écho des grands bois 
M'a conselllé de le faire, 
J'alme, je chR.Dte et je crois. 
... Et Jc suis heureux sur la terre I 

<Apud DtrPLESSY, Apologéttque, I, pp. 248 e 266-7). 
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I; .:..·· 
sua vida futura, faz desprezar a felicidade terrestrê· e os esfor

ços para o progresso. . . Para responder a estas e semelhantes. 

objeções, é necessário ter presentes as seguintes observações: 

a) Deve-se atender ao conjunto e não exclusivamente a casos 
excepctonats; atender também à -

v a po er o incrédulo ter uma conduta parecida com 
a do crente; mas nos momentos difíceis, nas crises ou tentações 
mais violentas e mais duradouras, no cumprimento de deveres mais 
obscuros e mais pesados, o crente, melhor armado que o incrédulo, 
sobressai, e é nêle que a massa instintivamente confia. 

b) As virtudes !fos incrédulos não nasceram nem se desenvol
veram tora de toda influência religiosa, pois os princípios morais 
e rellglosos, introduzidos na sociedade pelo cristianismo, criaram uma 
herança e uma atmosfera, da qual se beneficiam necessariamente 
também os incrédulos e muitos dêles tiveram até uma educação reli
glosa. (583) 

c) É preciso comparar o conjunto dos irreligiosos com o con
lunto dos religiosos, e não os melhores dos incrédulos com os piores 
dos que se dizem crentes; querendo alguém considerar somente as 
elites, faça a comparação com os Santos e perceberá logo a imensa 
superioridade que dão as convicções religiosas na aquisição das 
virtudes. 

d) As faltas e defeitos dos crentes não são cometidos em 
virtude dos princípios religiosos, mas contra êles : uma fé mais 
firme os teria feito evitar; os defeitos dos incrédulos, pelo contrá
rio, são a conseqüência lógica da falta de religião. O que é que 
enche as prisões de criminosos comuns, a religião praticada ou a 
falta desta prática ? 

e) Reconhecer que cada classe de pessoas (mulheres, crian
ças, homens, ricos, pobres ... ) tem uma necessidade especial da reli
gião, longe de se opor à. necessidade universal da religião, prova. 
tão somente que às razões gerais vêm acrescentar-se outras mats 
especiais, provenientes das diversas condições em que se pode achar 
o homem e que exigem virtudes especiais. 

/} Não é verdade que a crença religiosa leve o homem à 
Inação: não é a idéia da Providência, mas sim, a do fatalismo (ao 
qual conduz logicamente o ateismo), que pode paralisar a iniciativa 

(563) Afirmam-no os próprios incrédulos: "Nous gardons encere. 
confessava RENAN, la sêve morale de IR. vleille croyance, sans en IIOrter les 
chaines sclentiflques (?). A notre lnsu, c'est souvent à. ces formules 
rebutées (de la foi) que nous devons les restes de notre vertu . . . " E LE 
DANTEC : "Heureusement, l'athée le plus ralsonneur ne ralsonne pas tous 
ses actes : U mourralt. Il aglt !nstlnctlvement sulvant la nature, il obélt 
à sa consclence, sans se demander si sa consclence est cl'accord avec la 
loglque. Je suis heureux d'avolr à cOté de mon athélsme log!que une 
consclence morale résultant de quantlté d'erreurs ancestrales (?), et qui 
me dtcte ma condulte dans des cas ou ma ralson me la!sseralt noyer." 
(Apuct S'O'LLI!IIOT, Le Probléme de la V te . • .  , p. 194). 

· 



A NECESSIDADE DA RELIGIXO 603 

humana. A religião cristã ensina que o homem deve ser o colabo
rador de Deus, na obra criadora como na obra redentora. A cer
teza do apóio divJno e a esperança da vida futura, longe de serem 
um obstáculo ao progresso, constituem, pelo contrário, uma fonte 
tnesqgtável de energta moral, que Impele 1181Rpre Jl&ra e melhor, uo 
individuo como na sociedade, no progresso material como no espi
ritual e moral. Ai está a história do Cristianismo para o compro
var. Quem mais que os sábios, que eram crentes, fêz dar à ciência 
passos mais largos e mais úteis ? Quem manifestou maior zêlo e 
desenvolveu maiores esforços nos seus empreendimentos, quem t·on
seguiu maiores reallzações nas obras de misericórdia corporal e 
espiritual em beneficio de toda a humanidade, do que a Igreja e os 
Santos ? Não é, porventura, entre os descrentes que grassa, mais 
alarmante, o contágio do desalento e dos suicidios? (56-!:l 

11 Parte. - Necessidade da Religião para a FAMtLIA. 

365. O fim direto e primário da familia, instituição natural. 
é a conservação do gênero humano pela procriação e educação
humana (fisica, intelectual e moral) da prole. Entr·e os com
ponentes da familla, espOso, espOsa e filhos, existem necessà
riamente relações, que dev-em ser reguladas por deveres: deveres 
entre os cônjuges, deveres dos pais para com os filhos e dos 
fllhos para com os pais. - Ora, sem Deus e a religião, o cumpri
mento dêstes deveres não encontra nem fundamento nem 
motivo logicamente racional. - Logo a religião é necessária 
à familla. (565) 

1. Os ESPosos devem-se mútuo afeto e fidelidade até a morte. 
coisa geralmente fácll nos Jnlcios, mas que, quando o tempo ga�;tou 
a beleza e o encanto, requer sacrttictos : renúncias às inclinações e 
preferências pessoais, esforços continuados para acomodar-se e su
portar os defeitos, resistência a inconstâncias e a paixões nascen
tes. . . Ora, quem não crê em Deus e não tem religião, não pode 
encontrar motivos logicamente racionais para submeter-se a êstes 
sacrlficios; pelo contrário, admitindo só a matéria, seguirá as ten
dências egoisticas da matéria e das paixões; donde, separações e 
divórcios. Logo é necessária a religião para os esposos, a fim de 
poderem logicamente cumprir os seus deveres . < 566) 

(564) Cfr. DUPLESSY, obra cft., pp. 247-256; SULLEROT, obra cit., 
pp. 186-196. Sôbre as benemerências do cristianismo em todos os campos 
C::o progresso voltaremos mais de espaço ao tratar da. Igreja. 

(665) Cfr. DUPLESSY, obra c!t., pp. 258-264; SERTILLANOES, obra cit., 
pp. 435-476. 

(666) Afirma-o também o Incrédulo PaouoaoN : "Nous n'avons pas. 
:-emplacé ce sentlment profond de mora.le lntérleur� qu'on appelalt senti
ment rellgleux, qui donn11lt un caractêre si haut à l'homme, à la. 1enune 
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2. Os PAIS, para serem pais, devem também··�sujeitar-se a 
sacrifícios não pequenos : a maternidade traz dores e desvelos, a 
paternidade traz encargos e responsabUidades, a educação dos filhos 
exige dedicações de ordem não só ffsica mas principalmente moral. 
Ora quem não tem religião não encontrará logicamente motivos ra
cionais para sujeitar-se a êstes 

r-se a ormação moral de seus filhos, quem não crê em Deus, 
nem na alma, nem na imortalidade ? É sõmente a religião que ensina 
aos pais a considerarem seus filhos, não como distração ou bonecos 
vivos com quem brincar, mas como depósito sagrado de que Deus 
lhes pedirá conta. (567) 

3 .  Os FILHos, desde a idade em que se lhes vão esclarecendo 
as noções do bem e do mal, em que vão contraindo hábitos bons 
ou maus, devem ser orientados e educados. Mas educar é plasmar 
o homem, o que é impossivel sem lhe incutir convicções sólidas acêrca 
dos seus supremos destinos e sem lhe robustecer o caráter com uma 
vontade firme, 1. é, sem resolver o problema da vida nas suas rela
ções com Deus e a eternidade e sem fornecer normas eficazes de 
conduta: questões todas, de ordem filosófico-religiosa. (568) Logo 
os filhos precisam da religião, e desde o uso de razão. 

et à. la l'amllle. Mlsérables, qui croyez que cela se remplace avec de la 
critique et des phrases." <Em DuPLESSY, loco cit.). 

(667) "De leurs fruits, comme l'arbre, lls se font un honneur; 
Un ftls cst à. leurs yeux un trlbut au Selgneur, 
Un servlteur de plus pour servh· le grand Maitre, 
Un oell, une raison de plus pour le conna.ttre, 

Une langue de plus dans le choeur lnfini 

Par qui, de siêcle em slêcle, 11 dolt être bénl." 

LAMARTINE, La Chute d'un ange. 

"Elever avec elle un être almé comrne elle, 
Vlvre tout deux penchés sur ectte àme lmmortelle, 
Devlner cha.que lnstlnct pour le purlfler, 
Epler chaque élan pour le fortifler, 

Nous agrandlr nous-mêmes en cette sainte tàche, 
A lui servir d'e.1cemple aspirer sans relàche, 
Et, nous affermlssant ensemble au droit chemln, 
Vers Dieu monter tous trols en nous donnant la maln I" 

E. Lroouw. Un ieune homme qut ne falt rlen. 

Citados em DUPLEBSY, loco ctt. - Tal é a verdadeira concepção da 
funçAo de um pai e de uma mãe, e esta concepção é religiosa. 

(668) "E al temos porque todos os grandes educadores, antigos e 
modernos, vêem entre a religião e a pedagogia um nexo lncindivel, e em 
toda a obra educadora, uma obra essencialmente religiosa." LEoNEL FRANCA, 
obra ctt. p. 20 (Cfr. ibid., citações de vários pedagogos). 

E os próprios racionalistas têm a mesma convicção : "L'étude de la 
religlon est essentielle à la jeunesse. Pour bien élever ma chêre petite 
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Esta educação moral e religiosa, não a podem suprir a simples 
instrução e a ciência. Uma triste experiência em vários países o 
tem confirmado, com desastrosas conseqüências sob o ponto de vista 
doméstico e social. (569) 

lmJ'ãe se f)ois a eoncEusao. sem a pratica dós deveres 
religiosos, é imposslvel o cumprimento dos deveres familiares 
e, por conseguinte, o aconchego de uma famllia verdadeiramente 
humana. 

111 Parte. - Necessidade da Religião para a SOCIEDADE. 

366 . A finalidade direta da sociedade civil é procurar o bem 
comum temporal dos seus membros. Para alcançar esta fina
lidade se requer necessàriamente a cooperaçilo ordenada elas 
vontades, e para obter esta cooperação é necessário: 

poder; 
1) que haja uma autoridade legitima, sem abusar do 

2) que os súditos sejam obedientes; 
3) que haja leis equitativas e que sejam observadas; 

4) que sejam praticadas as virtudes sociais. 
Ora nenhuma destas condições é lógica e moralm_ente 

posslvel, sem a observância da lei moral natural, reconhecida 
como obrigatória em consciência; e é lOgicamente impossivel 
reconhecer a obrigatoriedade da lei natural e observá-la, sem 
reconhecer por Supremo Senhor e Legislador a Deus, Autor 
da lei natural e Fonte da sua obrigação, 1. é, sem religião. 

Logo a Sociedade necessita da religião para alcançar sua 
finalidade. (570) 

filie, je n'al pu trouver, apres de longues recherches, de livre comparable 
au catéchlsme. . . Toute éducatlon bien falte repose sur la rellglon." DmE
IlOT (Apuã DUPLESSY, p, 263). 

(669) Cfr. L. FaANcA, obra ctt., o cap. li, onde com abundantes esta
tfstlcas de várias na.ções nos faz ver a que descalabro social conduz a 
educação leiga. 

Esta necessidade do ensino da moral e da rellglli.o, mesmo nas Uni
versidades, é cada vez ma.1s sentida e afirmada. Por ex., a Comissão 
formada por delegados de várias Universidades reunidas em Yale, em 
1945, declarava : "O aspecto religioso da vida humana é tão Importante 
que uma Universidade que negligencia êste ensino falta gravemente para 
com os seu,; estudantes ... " Cfr. a Revista Canadense .Relatlons, set. de 
1945: Yale revtent à la .Religton. 

(670) Cfr. 0UPLESBY, obra cit., pp. 269-279; SERTn.LANOES, obra ctt., 
pp. 475-5-14. 
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1. Sem uma AUTORIDADE que tenha poder legítmi"� 
·
para orien-

tar e impor a coordenação dos membros da sociedade, esta coopera
ção, deixada ao capricho de cada um, não poderá ser ordenada. 
Ora todo o poder legitimo vem, em última análise, d'Aquêle que· 
por própria essência e por ser Criador tem poder absoluto sôbre o 
homem. Lo o o rln i ,. 
es essenc almente fundado sôbre as nossas relações com Deus, i. é, 
sôbre a religião. Esta idéia de que a justiça e o poder humano se 
exercem em nome da divindade era tão viva nos povos antigos, que 
muitos chegavam a divinizar os seus reis e Imperadores. (571) -

E quem fôr Investido desta autoridade participada, se não reco
nhecer acima dêle uma lei superior, à qual se deve submeter, se
gundo a qual deve governar e será êle-mesmo julgado, não terá. 
logicamente nenhum motivo para não exorbitar e não abusar do
poder. 

2. Os SúDITOS, por seu lado, se não reconhecerem no poder 
civil uma participação do poder divino, ao qual se deve obediência, 
se não observarem o preceito da lei moral que manda obedecer à. 
legitima autoridade, hão de se considerar em relação ao poder como 
uma fôrça diante de outra fôrça, contra a qual a revolta é legitima; 
donde anarquia, não cooperação ordenada. 

3. Para regular as relações entre os cidadãos, requerem-se· 
LEIS JUSTAS E EQUITATIVAS. Ora, se não houver submissão à lei mo
ral: a) o legislador não observará a justiça (parte da lei moral) 
e legislará, não em vista do bem comum, mas para favorecer alguns, 
conforme a própria utilidade ou ambição; b) os súditos, por seu lado, 
não se julgarão obrigados em consciência a obedecer, mas procura-· 
rão burlar a lei sempre que o puderem fazer sem incorrer de fato 
na sanção. Logo, em lugar da vontade de cooperação ordenada, só 
ficará um regime de coação pouco eficaz para a realização do bem. 
comum. (572) 

4 .  Bem as VIRTUDES sociAIS da dedicação, abnegação, respon
sabüldade, caridade e justiça . .. , é lmpossivel a convivência social 
e uma cooperação eficaz na procura do bem comum, que consiste· 
no progresso humano, 1. é, no aperfeiçoamento, não apenas fisico 
mas também intelectual e moral, da humanidade. Ora estas vir
tudes não são da alçada das leis positivas humanas, e se êste bem. 
comum não fôr considerado como entrando no plano da Lei Eterna, 
para cuja realização, por vontade do Criador, cada criatura humana 
deve colaborar, ninguém se sentirá realmente obrtgado a prestar 
a sua colaboração, submetendo-se aos sacrlficios exigidos pela prá
tica das virtudes sociais : que outra voz autorizada, além da lei. 
moral, eco da voz de Deus, nos pode falar eficazmente em dever ?· 

(571) Ctr. SERrn.LANGEs, loco ctt., pp. 617 e sega. 
(672) Ldo xnr, Enc. Dtuturnum; Pio XI, Enc. Ubt Arccsno,· P. PAVAN,. 

L' Aztone della Ch�escs nella vit4 dello Stato, Mtlano, Ancora, 1948, pp. 113-
118 e L'Ordine Socicsle, Roma, Studtum, 1943, n.0 148. 
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E quando esta voz não é docilmente ouvida, o egoismo individual 
-ou de grupos torna-se o único senhor da convivência social e temos 
a realização, não já do bem comum, mas do homo homtnt lupus. 
Logo a procura do bem comum é antes de mais nada uma gnest.ão 
morãl. 

l!: pois evidente, que o reconhecimento dos direitos de 
Deus sObre nós e a observância conscienciosa da lei moral, i. é, 
a prá.tlca da rellgiâo, é necessária à Sociedade (573). 

Esta necessidade foi sempre reconhecida e proclamada 
pelos homens mats eminentes, os legisladores melhor qualifica
dos, os filósofos mais afamados, até mesmo pelos sectários. 
Asslm, OS antigos legisladores MINOS, SÓLON e LICURGO, PLA TÃO, 

PLUTARCO, CÍCERO, MAQUIAVEL, MON TESQUIEU, VoLTAlliE, J. J. 
ROUSSEAU, FRANKLIN, WASHING TON,  PORTALIS, HUIIIE, CHATEAU

BRIAND, DONOSO COR TEs, LE PLAY, etc. (574) Nos nossos dias, 
numerosos homens públlcos e chefes de nações reconhecem a 
natureza moral da crise atual e proclamam repetidas vêzes a 
necessidade de voltar aos princípios morais cristâos. 

(5'l3) "Nenhum estado subsiste sem um Dtretto, nenhum direito sem 
um Dever, nenhum dever sem Deus; e reconhecer a Deus, eiS a necessidade 
da Religião." <G. HEROE.'IROETHEB, La Chiesa Cattoltca e lo Stato crútüzno, 
vol. DI, p, 22S. - Apud PAVAN, obra ctt., p. 113). 

(6'l4) Cfr. as cltaçOes em DuPLESSY, loco ctt., pp. 272-2'18. Exemplos: 

"Se Deus nAo preside à fundação de uma sociedade, se os seus lnicios 

forem puramente humanos, ela não escapa.rli. aos maiores males. :1!: a von

tRde do Ser divino que deve constituir a lei das famfllas e dos Estados.'' 

PLATÃO, Das Leis. 

"O apêgo à rellglli.o é a mais segura garantia da grandeza de um 

Bstado. Por isso, quem procura destruir a religili.o num povo, é o maior 

tnlmigo da sociedade, da qual solapa os fundamentos." MAQUIAVEI., Do 
.Prlnclpe, 

Ao despedir-se do povo dos Estados Unidos, depois de ter fundado 
·e guiado a naçll.o por tantos anos, 88S1m se exprimia WASHINGTON : "A 
religili.o e a moral sio os sustentáculos mais ind.ispenst\vels da prosperi

-dade dos Es�ados. Quem qul.:r.esse abater estas duas colunas do ediflcio 
social nlio pod!!ria arvorar-se em patriota. o politico, quanto o homem 
.religioso, deve l'e&peltá-las e amé.-las. Não bastaria um inteiro volume 
para Ilustrar as relações da rellgili.o e da moral com a felicidade pública e 

-com a felicidade individual.'' (WooDaow WILsoN, Washington, trad. !tal. 
por Décio Clnti, Mllano, Dall'Oglio, 1964, p, 346) . 

"Quando o t.ermômetro da rellgili.o sobe, o termômetro da repressll.o 
pftbllca baixa, e reciprocamente, quando o termômetro religioso baixa, 

"Sobem a repressão pública e a tirania." DoNoso CoRTEs. 
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E os tatos da história o comprovam: a ruina e queda dos 

grandes impérios antigos foi sempre precedida por uma grande 
decadência e corrupçft.o moral, e com o decorrer dos séculos os 
exemplos se foram multiplicando. (575) 

(6'16) Tal é o juizo dos grandes historiadores. TAINB, por ex., apesar 
de incrédulo, nlo duvidou escrever: "En Italle, pendant la Renalssance; 
en Angleterre, 11ous la Restauratlon; en France, sous la Convention et le 
Dlrectoire, on a vu l'homme devenlr palen com.me au premler stêcle; du 
mêmc coup, n se retrouvait au temps d'Augustc et de Tlbêre, c'est-ê.-dlre 
voluptueux et dur : 11 abusait des autres et de lul-même; l'égolsme brutal 
et calculateur avait reprls l'ascendant, la cruauté et la sensuallté s'éta
laient, la socitl-té devenait un coupe-gorge et un mauvals lleu." (Les on
gines ele la France contem�oratne, le R.egtme moclerne, t. 11, 11. 118>. 
(AJ>uà DtJPLBSSY) • 

J!: precisamente o que se verifica ainda no neo-pagantsmo de hoje. 
Estio multo longe de terem perdido a sua atualldade as palavras de Lufii
VEUn.LoT : "La rellglon est le dernier corps de garde et le dernler garde 
du corps... Ceux qui ne mangeront plus l'Eucharlstie, mangeront le bour
geols. . . I.'eau bénlte seule éteindra le pétrole." (Dernters mélanges, t. I, 
p. 1, 2, 11 'l) (lbtcl.). 



CAPITULO SEGUNDO 

POSSIBILIDADE, CONVENiiNCIA E NECESSIDADE 
DA REVELAÇAO DIVINA SOBRENATURAL 

Tratou o capitulo precedente da religião natural. Mas, de 
fato, as rellgiões em que se divide o gênero humano se dão por 

reveladas. Por outro lado, os Deistas rejeitam toda a ordem sobre
natural, tendo por lmposslvel qualquer intervenção extraordinária 
de Deus no mundo e em particular a revelação, por julgá-la con

trária aos atributos divinos e à dignidade e autonomia da razão 

humana; e, por isso, afirmam que a rellgião deve permanecer na 

ordem puramente natural e nada pode conter além do que a nossa 
razão pode, por si mesma, descobrir. 1: pois necessário destruir 

êste preconceito filosófico, estabelecendo a possibilldade, conveniên

cia e necessidade da revelação divina sobrenatural . 

ARTIGO PRIMEIRO 

POSSIBILIDADE DA REVELAÇAO 

TESE XXV. - A Revelação divina sobrenatural, quer 

imediata, quer mediata, é possível. 

367. NoçÃo DE R EVELAçÃo. - R e v e l  a ç 4 o (de revelare, 
remover o véu), é a manlfestaçli.o de uma coisa obscura, oculta 
ou ignorada. 

A revelaçâo é h u m a n a, se quem revela fOr um homem; 
é ã t v t n a, se fOr Deus. -A revelação divina é : .  

1 )  natural, quando a manifestação é obtida pelo exerciclo das 
faculdades naturais, com a simples luz natural da razão. Assim nos 
são manifestados : a existência de Deus, pela consideração dos seres 
do universo; os ditames da lei moral natural, pela anállse da nossa 
natureza e das nossas relações com o Criador. - Esta revelação ou 
manifestação é chamada dlvtna, por ser Deus quem criou o uni
verso, quem deu ao homem a natureza e as faculdades, quem o 
conserva na existência e concorre na sua atividade. ll: revelação 
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dlvlna num sentido largo, tmpr6prto e analógico. 1: ·à única admi
tida pelos Defstas; 

2) sob renatu ral, quando é feita por Deus com meios que 
excedem as fOrças e as exigências da natureza e que dependem 
ts:nteamefttie da Ur;re we�ttie.Ele Ele :Qeas (li'i&), eeme seja; 

(576) A ordem n a t u r a l de um ser compreende tudo o que e 
<l.evido a êste ser, ou como parte constitutiva da sua essência ou como 
1JToprtedade necessàrla.mente resultante desta essência, ou como extg�ncta 
•para o exerc:lclo dns suas fRculdades e o. consecução do fim último pro
porcionado a esta essência. 

Portatlto, é s o b r e n a t u r a l tudo o que transcende a ordem no.tu
':"al, 1. é, o que não pertence e não é devido à natw·eza criada, nem como 
.parte constitutiva da sua essência, nem como propriedade, nem como exl� 
gêncla., mas lhe é acrescentado gratuitamente. - O sobrenatural pode ser . 

1) relativo <secundt•m quidl, chamado às vêzes preternatural, quan
·clo supera a ordem natw·al de determinadas naturezas, não porém de 
todas; assim, a imortalidade, em relação ao corpo é sobrenatural, em rela, 
·ção ao esplrito é natural; 

2) absoluto <stmpltcUer), quando supera a ordem natural de toda 
·e qualquer natw·eza criada ou crlável : 

a) quer pela sua esséncta, Intrinsecamente e em razão da sua entx
·dade : é a própria Divindade (Deitas), em s1 mesma, na vida intima d&. 
BSma. Trindade; ou u1na. sua participação <a graca santificante . . . J , que 
!Rz de nós Hllios de Deus e nos ordena para a visão intuitiva e beatifica 

•de Deus stcutt �st; 
bJ quer sómente pelo modo como é produzido (o milagre) ou orae

nado extrinseca.mente para o fim sobrenatural (atos das virtudes naturais, 
-ordenados p11ra a vida eterna pela virtude teologal da caridade> . 

Deus, port.anto, pode e deve ser considerado : a) enquanto é o aut01 
� o Jtm da ordem. natural : sob êste aspecto, é conhecido pela simples razão 
natural como Primeiro Movente, Primeira causa, Ser necessário, Perfeltls
slmo, Autor e Ordenador do universo; b) enquanto é o autor e o fim da 
-ordem sobrenatural : sob êste aspecto é conhecido pela fé por meio da 
l'evelação, é atingido na sua razão intima de Divindade e é chamado nosso 
Pai celeste, o Deus da nossa salvação ... 

TodR revelação divina propriamente dita (per locutionem) é sobrll
.natural : absolutamente, pois não pertence à ordem natural de nenhuma 
-criatura que Deus lhe venha falar e mRnlfestar diretamente os seus conhe
cimentos; não porém por sua essência, Intrinsecamente e em razão da sua 

-entidade, mas só quanto ao modo como é feita, pois inclui sempre uma ação 
mtlagrosa (a própria locução divina e os sinais externos que a compro
vam). Mas além disso, a revelação cristã, como ensina a IgreJa, é sobre
natural : quer em rMão do seu prtnctpto que é Deus, enquanto autor da. 

-ordem sobrenatural da graça; quer em raziio do seu objeto próprio, qu., 
são os mistérios da vida Intima de Deus; quer em razão da sua f!naltdade, 
-que é de conduzir os homens à visão beatifica. 

Cfr. HERVI:, Manuale Theol. Dogm., Vol. I, pp. 39-47; NICOLAtr-SALA• 

'VERRI, Sacrre Theologtre Summa, Vol. I, pp. 89-97; GARRIGOU-LAORANOE, De 
R.evelattone, pp. 89-98; FALcoN, La Crédtbtltté du Dorrme Catholtque, 
:pp. 92-99. 
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a) por jatos milagrosos, que manifestam a existência de 
Deus, seu poder, sua bondade; 

b) por cMncia infusa: por ex., o dom das Unguas; 
c) pela luz da glória (o lumen gloriae) , que, segundo o 

cnshro da teologia eatl6Uea, eleva a iRt&llSêAula urlada, tornan
do-a capaz da visão intuitiva de Deus; 

d) por uma locuçdo, uma fala propriamente dita, i. é, 
o ato pelo qual alguém, direta e imediatamente, manifesta a 
outro o seu pensamento, principalmente por meio de pala
vras (577) . - Pode ser : 

demonstrativa (docens), quando quem revela afirma uma ver
dade, da qual manifesta juntamente a evidência lntrinseca; neste 
caso, o motivo pelo qual o ouvinte admite a verdade manifestada, 
não é a simples afirmação de quem revela, mas a evidência lntr!n
seca da verdade; a esta revelação corresponde, no ouvinte, a ciência; 

atestante (attestans) , quando quem revela afirma uma 
verdade, mas em lugar de manifestar também a evidência 
tntrlnseca desta verdade, interpõe a sua própria autoridade 
(= ciência e veracidade); neste caso, o motivo de admitir a 
verdade revelada não é a compreensão do seu nexo intrlnseco 
(como se dá. na ciência Infusa), mas a própria autoridade de 

quem revela. A esta revelação corresponde, no ouvinte, a fé 
obsequiosa, pela submissão plena da intellgência e da vontade 
a. Deus revelante: da inteligência, que dá. o seu assentimento 
absoluto à verdade revelada por Deus, Suma Verdade lnfallvel 
<'Suma Veracidade; da vontade, que se submete a Deus, Auto
ridade Suprema. (Vejam as noções dadas nos ns. 19, 24-28.) 

Para que esta fé dtvtna seja posslvel, deve Deus, ao reve
lar uma verdade, manifestar juntamente e com plena certeza, 
aue é :l!lle mesmo, Deus, quem está. falando, dando à lntell
gêncla do ouvinte uma Iluminação interna e extraordinária, 
confirmada exteriormente por algum milagre. 

(677) Pode o pensamento de alguém ser manifestado também por 
melo de sinais, ou por melo de Ilustrações mentais como acontece entre os 
puros espfrltos. Também neste.'! casos se dá uma verdadeira fala ou locução, 
pois há nalmente comunicação do pensamento feita a outro. - Tratan
do-se de Deus, é só metaforicamente que Lhe atribuímos uma linguagem, 
IUn falar corpóreo c sens!vel, pois Deus não tem corpo; mas é num sentido 
próprio, embora a.nalóglco, que Lhe a.trlbuimos uma linguagem espiritual, 
porque realmente ma.nlfesta o seu pensamento ao homem, quer produzindo 
sons senslveiF exteriores ou imagens Internas na fantasia, quer Infundindo 
Idéias diretamente na Inteligência. 
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A revelação divina sobrenatural, no seu sentido próprit> 
e rigoroso, é pois uma locuçdo de Deus atestante, 1. é, a mani
testaç(lo de alguma verdade, feita a nós por Deus de um modo 
sobrenatural por meto de uma Zocuçao ou afirmação autorita-
taf.!Q, Jll Elesta re>Jelag�e '1'18 se trata Ra te.&e 

368 . A revelação divina sobrenatural pode ser : 

1) imediata, quando feita diretamente por Deus sem o 
intermédio de um homem, como a revelação feita aos Apóstolos ; 
- ou mediata, quando feita por Deus por intermédio de um 
homem, como a revelaçâo transmitida a nós pelos Apóstolos ; 

2) pública ou parttcular, conforme fôr destinada a todo 
o gênero humano (como a revelação cristã ) ,  ao menos a todo 
um povo (como a revelação judaica no Antigo Testamento) , 
ou pelo contrário a um ou poucos individuas; 

3) substancialmente sobrenatural, i. é, quanto ao seu 
conteúdo, quando as verdad�s reveladas superam o alcance 
natural da inteligência criada, quer pela sua contingência, quer 
pela sua natureza (os mistérios da 1.a. e da 2 .6 ordem, cfr. infra, 
n. 377, 2.0) ; - ou só acidentalmente sobrenatural, i. é, somente 
quanto ao modo como é feita, quando as verdades reveladas 
podem ser conhecidas naturalmente. 

369 . NOÇÃO DE POSSIBILIDADE . - Dizemos que uma coisa é possí
Vel, quando pode vir a existir . A posslb111dade adequada, completa, 
inclui a poss1b111dade Intrínseca (ou absoluta) e a extrínseca (ou 
relativa) . 

li: intrinsecamente possível uma coisa, quando entre os ele
mentos da sua essência não há contradição, podendo achar-se todos 
reunidos nesta essência <= sociabilidade dos elementos) : pois, ele
mentos contraditórios se anulam, e o "nada", não tendo entidade, 
não pode ser um "ser" e portanto nem existir. Só o absurdo é 
lntrlnsecamente lmpossivel. 

li: extrinsecamente possivel uma coisa, quando existe uma 
causa capaz de a realizar . 

Na tese, afirmamos e demonstramos positivamente a possibi
lidade adequada da revelação . 

370 .  ADVERSÁRIOS . - 1 .  Qualquer forma de NATURALISMO, por 
negar toda a ordem sobrenatural . Assim : além dos Materialistas, 
que negam a existência de Deus, e dos Panteístas, que não admitem 
um Deus pessoal distinto do mundo; os Deistas, que afirmam que o 
mundo, depois de criado, é Independente e regido unicamente pelas 
fôrças e leis naturais, sem mais Intervenção de Deus, ou, pelo menos, 
sem intervenção extraordinária e sobrenatural, a qual repugnaria 
à imutab111dade divina e também à dignidade da nossa razão, que 
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é absolutamente independente, sendo fonte e critério único de toda 
lntellglbilldade e poss1b111dade e de toda verdade <Denz., ns. 1703-4) . 
(577 a) 

2 .  Qualquer forma de S'ÇJB.JETIVISMo e SEN'l'IMENTALISMO, por 

adulterar o conceito de revelação, tirando-lhe o seu caráter- objetivo, 
litteleetuid e sobreuatmKl. A vetdacle zevelada creve set zeeeblda 
sobrenaturalmente de fora do homem < = recebida de Deus) e deve 
ser aceita por fé, que é um ato da intellgêncla . Pelo contrário, a 
revelação, para KANT, é a voz da consciência; para ScHLEIERMACHER, 
é a consciência das nossas relações com o Infinito; para SABATIER 
e os Protestantes Ltberats é o conhecimento progressivo de Deus na 
consciência rellgiosa; para os Modernistas, é a consciência das nos
sas relações com Deus (Denz., ns. 2074-5) ; para os Racistas, é um 
certo sussuro da raça e do sangue e uma irradiação da história 
nacional (Enc. de Pxo XI, Mit brennender sorge, 1927) . 

371 .  QuALIFICAçÃo DA TESE. - Filosoficamente: certa. Teolo
gicamente : de fé católica: quanto à revelação imediata, dogma 
definido no Concllio Vaticano (sessão nr, can. 2 ;  Denz., n. 1807) ; 
quanto à revelação mediata, verdade contida no Símbolo de 
Nicéla (Denz., n. 86) e ensinada pelo magistério ordtné.rio 
(Denz. n. 1792) . 

I Parte. - Possi:bilidade da revelação imediata. 

372 . ARGUMEN TO. - O ato da revelação imediata compreende 
os três elementos seguintes : Deus que revela, o homem a quem 
é feita a revelação e a verdade que é revelada. - Ora nenhum 
dêstes três elementos implica contradiçã.o. - Logo a revelação 
Imediata é possível. - Com efeito: 

1) PoR PAR TE DE DEus, a revelação consiste na manifes
tação de uma verdade feita ao homem, de tal modo que êste 
possa reconhecer com certeza ser Deus quem esté. revelando. 
Donde, repugnaria a revelação, se esta manifestação fOsse uma 
coisa impossível a Deus ou estivesse em oposiçã.o com algum 
atributo divino. Ora não é coisa impossível a Deus nem se opõe 
t�. nenhum atributo divino, mas é, pelo contrário, muito conve
niente a todos : 

a) Deus é onipotente; ora o homem pode manifestar a outro 
o próprio pensamento (e de fato, o manifesta a cada instante, con
versando com seus semelhantes) e é de Deus que recebeu êste poder; 
logo também Deus o deve ter, mesmo se para exercê-lo deva agir 

(577a> Para wna. breve síntese histórica do Deísmo, cfr. TODOLI. 
Filosofia àe la Reltgton, Gredos, Madrid 1965, pp. 17-45. 
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no homem de um modo mllagroso, pois, como veren;,os, Deus pode 
fazer mllagres; 

b) Deus é saptentisstmo; logo sabe Infinitas verdades mais 
que o homem e conhece meios aptos para comunicá-las; e como 
Criador. imediata e ativamente presente em todo o nosso ser, pode 
mover todas as nossas faculdades, quer produzindo no nosso ouvido 
o mesmo efeito que as ondas sonoras causadas pela palavra humana, 
quer suscitando diretamente na nossa imaginação imagens novas ou 
novas combinações de imagens, quer mesmo agindo imediatamente 
na nossa intellgêncla. e llumlnando-a com idéias novas ou novas 
comparações de idéias (novos juizos) ,  que sejam aptas para expri
mir a verdade que :lille quer manifestar (Cfr . STo. ToMÁS, II-II, q. 
173, a. 2) ; 

c> nem faltam ttnaltdades dignas da bondade divina e do 
seu amor : Deus revela, não para corrigir a sua obra criadora, mas 
para ajudar, restaurar e elevar a natureza humana, proporcionando 
ao homem um melo fácil e seguro de conhecer com plena certeza 
a religião natural, e conferir-lhe uma dignidade mais elevada e 
uma união mais intima com a própria divindade, pelo conhecimento 
dos mistérios e pela destinação a um fim sobrenatural; uma mani
festação de Deus mais perfeita, gera uma glorificação maior; 

d) a majestade divina não perde nada com a revelação, como 
nada. perde na criação : não rebaixa a sua dignidade um superior, 
quando por motivos nobres ajuda seus inferiores; 

e) a tmutabtltdade de Deus não se opõe à revelação, como 
não se opõe à criação, porque a revelação entra. desde toda a eter
nidade no plano da providência : enquanto ato divino, a revelação 
é ete1na, o seu efeito porém nas criaturas se dará como e quando 
a vontade divina livremente decretou. Deus é causa perfeita e 
sempre em ato, pois é puro ato absolutamente Independente e é 
por essência a sua própria atividade (n.o 276, 1.0) ; ora. a causa 
enquanto tal, I. é, enquanto produtora do efeito, é ativa e não 
passiva, dá e não recebe, produz portanto o efeito mas ela mesma 
não muda; e se esta causa está sempre em ato, não precisa para 
agir (e para revelar) passar da potência para o ato (n.o 278, 111 
Objeçt!o> ; 

f> finalmente, é evidente que Deus, na revelação, pode fazer
se reconhecer pelo ouvtnte e dar-lhe a certeza da origem divina da 
verdade revelada, quer Uumlnando-lhe a inteligência Internamente 
e de um modo extraordinário e superior ao modo natural (por ex. ,  
agindo Imediatamente n a  inteligência sem passar pelos sentidos nem 
pela imaginação> ,  quer falando por melo de sinais ou palavras sen
slvels milagrosamente produzidas, quer operando milagres externos 
em confirmação da origem divina da revelação, como, por ex . ,  fêz 
Deus com Moisés no Monte Horeb (�xodo, III, 1-6 e IV, 1-10) . (578) 

(578) Cfr. TROMP, De Revelatione Chrlstfana, 6.• edlç., pp. 113-6. 
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Logo, por parte de Deus, a revelação imediata é posslvel. 

373 . 2) PoR PARTE no HOMEM, a revelação consiste em rece
ber um ensino de Deus e em admitir, vital e racionalmente, por 
fé divina, a verdade ensinada. Donde, repugnaria esta revela
ção, se o homem n!ío pudesse ser Utstrulcto pot :Beus, ou ee a 
recepção dêste ensino viesse opor-se à vitalidade e imanência 
do seu conhecimento ou às exigências, à dignidade e autonomia 
legitima da sua razão. - Ora :  

a >  pode o homem ser instruído por Deus, como pode ser ins
truido por outros homens (e o está sendo de fato em todos os ramos 
do saber) , e pode, como acabamos de ver, reconhecer que é Deus 
quem revela; logo pode admitir por fé divina o ensino de Deus, como 
admite por fé humana o dos homens; 

b) receber de Deus uma verdade, não se opõe à vitalidade e 

imanéncta do nosso conhecimento, assim como a elas não se opõe 
o receber uma verdade de outro homem ou o influxo de um objeto 
exterior a nós que vem determinar as nossas faculdades, pois Deus 
move as faculdades conforme a natureza delas por melo de ima
gens ou de idéias : a reação a estas recepções e a êstes influxos 
(reação, em que consiste o conhecimento, n. 85) é sempre um ato 
vital e imanente, como vimos ao refutar o idealismo (n . 51 ) ; o 
ato de fé divina, ato positivo da nossa tntellgêncla, feito sob o 
influxo da. vontade (e da graça) , com o qual admitimos a verdade 
revelada por Deus, no seu processo natural e psicológico, é idên
tico ao ato de fé humana, com o qual admitimos a afirmação de 
um homem de cuja autoridade (ciência e veracidade) temos certeza; 

c> a aceitação da verdade revelada por Deus nO,{) se opõe à 
dignidade, às e:z;!gênctas e à autonomia legitima da nossa ra2iio.  
A inteligência tem por objeto a verdade, e o conhecimento de uma 
verdade é para ela um aperfeiçoamento; para uma lntellgêncta 
ltmitada como a nossa, nada há de humUhante em ser ajudada por 
uma lntellgêncta superior, como não é humUhante para os olhos o 
auxilto do telescópio e do microscópio. Quem considera humUhante 
ser discipulo de um mestre abalizado ? Porque o havia de ser, quan
do êste mestre é Deus ? A revelação divina é, pois, um auxUlo que 
robustece a fraqueza da nossa intellgêncta e dUata os limites do 
seu conhecimento, enriquecendo-a com verdades novas ou conhe
cidas melhor e mais fàcllmente . - As exigências e a autonomia 
legitima de uma intellgência llmitada não podem consistir em não 
receber ensinamentos de outras intellgências, mas em não ser obri
gada a aceitá-los sem ter a certeza de que são verdadeiros. Tem 
esta certeza, quando chega a ter evidência . Mas a evidência pode 
ser intrlnseca < = da verdade em si mesma) ou extrínseca (= da 
autoridade da testemunha) . Donde, por dois processos pode a razão 
chegar a esta certeza . Ambos são racionais, pois em embos a razão 
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v é  que o perigo de errar está eliminado pela evidência
· 
�u da verdade 

em si mesma, ou da autoridade de quem a afirma (ns . 20 e 24) • 

Na revelação divina, é o segundo processo que é aplicado : conhe
cida com certeza, pelos sinais milagrosos que a acompanham, a 
ort&'em dtytna de uma reyelacão admitimos a yerdade revelada, 
baseados na lnfallb1lldade e veracidade Infinita de Deus, motivo 
racionalmente suficiente para a mais firme das certezas (n.O 27) . 

Logo, por parte do homem, a revelação imediata é possivel. 

374. 3) PoR PARTE DAS VERDADES que possam ser reveladas, 
não há evidentemente repugnância nenhuma: além das ver

dades que por sua natureza são inacessíveis às fOrças naturais 

da nossa raza.o (os mistérios, de que tratará a tese seguinte) , 
existem muitas outras, que ignoramos totalmente, ou só conhe

cemos confusamente, e somente depois de muito esfOrço e com 
perigo de êrro ; pode, portanto, Deus, que as conhece, manifes

tá-las pela revelação. - Estas verdades reveladas, embora sejam 
conhecidas por Deus e pelos homens de um modo e com uma 
profundidade diversa, contudo, pelo fato de serem recebidas na 
Inteligência humana, não ficam alteradas ou deformadas quanto 
à sua stgntttcaçllo. Podemos, pois, com elas ter de Deus e de sua 

natureza um conhecimento verdadeiro, embora analógico. 
É portanto evidente, que a revelação Imediata é positiva 

c adequadamente possivel. 

11 Parte. - Possibilidade da. re-velação medlata. 

375 . ARGUMENTO. - Na revelaçã.o media ta, Deus faz a reve
laçâo imediatamente a um (ou alguns) determinado homem, 
a quem constitui seu legado ou intermediário, para que trans
mita aos outros homens as verdades que lhe foram reveladas, 
de modo que os homens possam e devam aceitá-las como pala
vras de Deus. - Ora isso é possivel : 

a) DEus pode evidentemente servir-se de intermediários para 
manifestar verdades ou preceitos aos homens, pois os próprios 
homens o fazem . - Não há nisso, por parte de Deus, nenhuma 
tn1usttça, pois sendo a revelação um dom gratuito, nenhum homem 
tem direito a ela; pode, portanto, Deus fazê-la a quem quiser e 
ninguém pode recusar-se a aceité.-la pelo fato de não ter sido feita 
a êle diretamente . - Nem se toma impossivel a salvação por parte 
daqueles a quem não chegar a transmissão da revelação, pois a 
ignorância lnvencivel não é culpável; e como veremos nos tra
tados sôbre a Graça e os Novissimos, para a salvação basta a obser
vância da lel como cada um a puder conhecer e um minlmo de 
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�rença explicita, que Deus não recusa a nenhuma alma de boa 
vontade; (579) 

b) o INTERMEDIÁRio pode ter certeza acêrca da sua missão, 
pois Deus pode revelar-lhe que o constitui o seu legado com o 
direito e o dever de transmitir aos outros homens as verdades a êle 
reveladas e pode, pof fuêió dê JIIllagzcs, �&rrtar JRBRlfe&te aos nntrps 
homens a autenticidade desta missão; 

c) a TRANSMISSÃo pode ser feita fiel e integralmente, pois 
Deus pode assistir o seu legado e preservá-lo de qualquer êrro, como 
pode também instituir uma autoridade infallvel com a missão de 
conservar intactas e de propagar através dos séculos as verdades 

-reveladas ao legado e por êle transmitidas; - pode Deus confirmar 
com milagres esta transmissão, de modo a garantir a sua autenti
-cidade e Integridade; 

d) os HoMENS, por meio dêstes milagres, reconhecendo o 
intermediário como verdadeiramente enviado de Deus e, portanto, 

·a origem divina da sua, mensagem, podem admitir esta mensagem 
com um ato de fé divina, por ser palavra de Deus . 

Logo, a revelação mediata é posslvel. 

376 . NOTAS. - I .  Na fé humana a autoridade da testemu
nha deve ser antes verificada e demonstrada; na fé dtvtna, pelo 
contrário, esta autoridade é evidente por s1 mesma, pois quem afirma 

.a verdade revelada é o próprio Deus, que não pode nem se enga
nar nem nos enganar . Bastará, portanto, verificar e demonstrar o 
tato da revelaçt!o, 1. é, que Deus de fato revelou tal ou tal verdade . 
Para Isso, não é necessário que Deus faça milagres diante de cada 
um daqueles a quem fôrem transmitidas as verdades reveladas; mas 
é suficiente que os tenha feito no inicio da transmissão e que possa 
-constar com certeza da sua realidade histórica. 

n .  O objeto da revelação pode ser constituído ou por verda
des naturafs accessivels à nossa razão, ou por verdades sobrenaturais 
<= mistérios> ,  que excedem as fôrças naturais de qualquer 1ntel1-

·gência criada . Nos dois casos, o processo da fé divina é o mesmo, 
tem sempre o mesmo motivo formal <a autoridade de Deus) , e 
por conseguinte, também a certeza, quanto à ttrme2a da adesão, é 

(5'19) ltste mfnimo é indicado por S. PAULO na sua Epistola aos 
Hebreus <XI, 6) : "Credere enim oportet accedentem aã Deum, quia est, 
-et inqutrentibus se remunerator stt." Trata-se de uma crença. em Deus, 
·como autor da oraça e remunera.dor sobrenatural, i. é, crer (ao menos em 
confuso) que Deus se comunicou aos homens e que os premiará, de um 
modo superior às exigências da. natureza. humana (Cfr. HERVÉ, obra ctt., 
vol. III, p. 344) . A quem não ouviu a pregação eva.ngéltca e está com 
boa vontnde, Deus proporciona esta crença quer por Inspirações de sua 
graça, quer por revelações particulares, quer até por mUagres ; de modo 
que ninguém se condena sem pecado. (Cfr. HERVÉ, ibid., p. 206-'1;  SANTo 

'ToMAs, De trerttate, q. 14, a. 11, ad 1um; Pio IX, em Dmz. 1648 e 16'1'1) . 
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a mesma . Contudo, para desfazer os erros e as confuêÔes do raclo
nallsmo, trataremos da revelação dos mistérios na tese seguinte . 

III. :&: evidente que Deus pode revelar aos homens preceitos 
positivos, 1. é, que não se podem deduzir necessàrlamente da nossa 
IUtiftsrella, maa 1!1118 p1888À8Rl da voptpde Uyre e postttya de Deus, 
como, por ex . ,  o preceito de receber o batismo . - Com efeito, ne
nhuma dificuldade há por parte do preceito em si mesmo, pois não 
vem destruir a liberdade fislca do homem, mas orientar o seu exer
clclo; nem por parte do homem, súdito de Deus; nem por parte de 
Deus, soberano senhor do homem . Antes, é multo conveniente esta 
revelação, pois os preceitos divinos positivos, além de nos fazerem 
reverenciar a autoridade divina, esclarecem e determinam o modo 
de cumprirmos a própria lei natural . 

TESE XXVI. - Não se pode demonstrar a impossi
bilidade da existência de mistérios sobrenaturais de primeira 
ordem; nem, se existem, a impossibilidade da sua revelação. 

377 . NoÇÃO DE MISTÉRIO E SUAS ESPÉCIES. 

M 1 s t  é r 1 o (do grego musterton, escondido) significa. 
em sentido geral, uma verdade ou uma coisa oculta, escondida. 
desconhecida. - Os mistérios podem ser: 

1) naturais, quando pelo menos a sua existência pode 
ser conhecida sem auxmo de uma revelação sobrenatural. 
Assim : 

a> alguns fatos ou seres naturais, cuja extstencta ignoramos 
unicamente por não estarem, até agora, manifestos aos nossos sen
tidos : o número de estrêlas, o que se acha no fundo do mar ou no 
selo da terra, os pensamentos secretos de outras pessoas . . .  ; 

b) outros fatos, conhecidos quanto à sua existência, mas 
cuja ess§ncfa ínttma permanece misteriosa para a inteligência hu
mana, porque não a conhecemos intuitivamente, mas somente por 
abstração das coisas sensivels : a intima natureza da matéria, da 
eletricidade, da vida, da sensação . . .  

c) algumas perfeições, cuja existência é conheclvel natural
mente, mas cujo modo íntimo de existir supera as fôrças naturais de 
toda e qualquer Inteligência criada, porque pertencem à ordem tn
criada : são os atributos divinos, cuja existência em Deus demons
tramos e cuja essência conhecemos analàgtcamente pelas criaturas. 
permanecendo porém misterioso, para toda criatura deixada às suas 
fôrças naturais, o modo próprio de existir, que êles têm na natureza 
divina, e o modo positivo e íntimo como se harmonizam entre si; (580) 

(580) Conhecer positivamente a possibilidade de uma coisa, consiste
(;m ver a sua possibllldade interna, i. é, a consoclabllldade dos seus elemen
tos, compreendendo-lhe o porquê e o como; conhecê-Ia negativamente. 
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2)  sobrenaturais, quando a sua existencta (pelo menos) 
nc!o pode ser conhecida por nenhuma inteligencia criada, sem. 
o auxtlio de uma revelação sobrenatural. - Podem ser : 

a) de segunda ordem (mistérios impropriamente ditos e· 
em sentido largO) I qUando é SÓIIttltte 4 3tt4 e�8�ehUNtt €f\l8 Ri9 
pode ser descoberta pela razão natural criada; a sua essência. 
depois de revelada a existência, pode ser conhecida e compreen
dida naturalmente na sua possibilidade intr1nseca positiva : os. 
preceitos positivos de Deus, a infalibilidade do papa . . .  ; 

b ) de primeira ordem (mistérios propriamente ditos, em 
sentido estrito) , quando tanto a sua existência como a sua 
essencia superam absolutamente e por sua própria natureza a. 
capacidade de toda e qualquer inteligência criada. São verdades 
que a razão criada não pode, por si mesma, nem descobrir, nem,. 
depois de lhe ser revelada a existência, compreender ou demons
trar positivamente na sua intr1nseca possibllldade : assim é tud() 
o que pertence à vida intima de Deus, em si mesmo ou na sua 
participação, como a SSma. Trindade, a EncarnaçA.o, a Reden
çA.o . . .  , a vida da graça, os sacramentos, a visão beatifica, a 
glorificação dos corpos . . .  (581) 

Note-se bem a tliferença existente entre êstes vários mistérios : 

- os mistérios naturais de ordem incriada, 1. é, os atributos 
divinos, são perfeições que superam a razão criada tão somente no
seu modo de ezfstir em Deus e na sua composstbtltdade positiva, mas. 
que podem ser participadas e representadas nas criaturas, embora 
apenas analàglcamente <= com um modo de existir diverso do modo 
divino) ; por Isso, podemos conhecer naturalmente <= por melo das. 
criaturas, sem uma revelação sobrenatural) a sua existência e, ana
logicamente, também a sua essência; 

- os mistérios sobrenaturafs de segunda ordem superam a 
razão criada tão somente quanto à sua existência, por causa da sua 
contingência, 1. é, pelo fato de dependerem da livre vontade de 
Deus, a qual permanece para nós desconhecida, até que o próprio
Deus a queira revelar; por isso, depois desta revelação podemos com
preender-lhes a essência; 

- os mistérios sobrenaturais de primeira ordem superam a 
razão criada por sua própria natureza, que é sobrenatural intrinse
camente, i. é, não apenas quanto ao modo de existir superenúnente, 
sem limite nem potencialidade (como é o caso dos atributos divinos) ,  

(�onslste em nllo '!ler impossibilidade e em resolver as objeções que se
opõem à possibütdade . J!: dês te. segundo modo apenas, que podemos conhe
cer naturalmente os 11trlbutos divinos e a sua compatibUidade (cfr. n.• 224) . 

(581) Cfr. o Concfllo do Vaticano, sess. III, cap. IV (DENz. 1796, 1816) . 
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mas quanto à soctabutdade dos próprios elementos
··· 

positivos que 
·constituem a essência dos mistérios. :l!:stes elementos essenciais 
(por ex . ,  a unicidade de natureza e a trindade de pessoas, que são 
os elementos essenciais do mistério da asma . Trindade) nunca po

àem esta&- UAidg& em atgumg crtgt.nra E como tpdP. natureza é cons
titulda pela união dos seus elementos essenciais, não podendo os 
elementos essenciais do mistério estarem unidos numa criatura, é a 
própria natureza do mistério que é sobrenatural e que, portanto, 
uão pode ser participada e representada, nem analôglcamente, nas 
criaturas . Por isso é, que êstes mistérios de 1.a ordem não podem 
.ser conhecidos naturalmente, nem quanto à sua existência, nem 
·quanto à sua essência . 

378 . ADVERSÁRIOS . - a) Os Racionalistas : afirmando que a 
razão humana é a norma suprema para o conhecimento e para a 
·compreensão de toda e qualquer verdade, consideram como absurdo 

·e contra a razão tudo o que estiver actma da nossa razão ; donde 
negam a posstbtltdade de uma ordem sobrenatural e, por conseguinte, 
todo mtstérto sobrenatural . - b) Os Semtracionalistas : admitem 
.somente mistérios de 2.a ordem, pois pretendem que qualquer mis
tério pertencente necessàrlamente à natureza divina (como a SSma. 
Trindade) , depois que nos fôr revelada a sua existência, pode, por 
melo de principlos naturais e com o progresso da filosofia, ser de
monstrado com argumentos lntrlnsecos, que nos façam ver positiva
mente a sua possibllldade interna : assim, G .  HERMES (1775-1831) , A. 
G"itNTHER ( 1783-1883) , J .  FROHSCHAMMER (1821-1893) . 

379 . PosiçÃo DA TESE . - 1) Trata-se dos mistérios sobrenaturais 
-de 1.a ordem, em sentido estrito . - 2) Acêrca da existência de tais 
mistérios <não de cada um distintamente, mas do seu complexo 
.indeterminado, enquanto constitui em Deus uma ordem sobrenatu
ral) , discutem os autores se a nossa razão pode ou não demonstrá.-la. 
A tese prescinde desta discussão e contenta-se com estabelecer, 
·contra os adversá.rlos, que não se pode demonstrar a tmposstbfltdade 
-desta existência e que, se existem, não aparece tmpossfvel a sua 
revelação . 1: quanto basta, para que. - se constar, pela revelação, 
que de fato existem - possamos racionalmente admiti-los, basean
-do-nos, porém, não em argumentos positivos lntrinsecos que no-los 
tornem compreenslveis, mas na autoridade infalivel de Deus que os 
.afirma, i. é, admiti-los por um ato de fé na palavra de Deus . 

380 . QUALIFICAÇÃO DA TESE. - Fllosôflcamente :  certa. - Teo

logicamente: de fé católica, tmpl!cttamente definida no Cone. 
·vaticano, Sess. III, can. 1 (Denz. 1816) . 

I Parte. - Nã.o se pode demonstra-r a Impossibilidade da 
·e x l s t ê  n c f a de mistérios sobrenaturais de 1.a ordem. 

381 . ARGUMENTO. - O mistério sobrenatural de 1.0. ordem 

·ê uma verdade ou perfeição, que por sua própria natureza 
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.supera absolutamente o alcance natural de toda e qualquer 
Inteligência criada, quer quanto à sua existência, quer quanto 
à sua essência, 1. é, à sua compreensão intr1nseca. Portanto, 
para demonstrar a imposslbilldade de um tal mistério, serla 
pteciso aemonstraz. a) que esba-r ttma afirme.�!e se•ma àe 
alcance da razão criada, é o mesmo que ser contra a razão, i. é, 
absurda; b) ou que não pode existir nenhuma verdade acima 
-do alcance da razão criada. 

Ora nada disso pode ser demonstrado. 
Logo não se pode demonstrar a Impossibilidade da exis

tência de mistérios sobrenaturais de 1.a ordem. 

Prova da M e n o r. 

382 . a) Estar actma da raztlo crtada ntlo é ser contra a 
·raztlo e absurdo. 

1) Estar uma afirmação actma da razão criada, significa que 
esta razão nllo ve, nem pode ver, se o predicado convém ou repugna 
cao sujeito; pelo contrário, ser contra a razão, sign1f1ca que a razão 
ve positivamente a repugnância que há entre o sujeito e o predicado. 
Ora ver e não ver não são a mesma coisa. Logo estar acima da 
razão não é o mesmo que ser contra a razão; pode, portanto, uma 
afirmação estar acima da razão criada sem que por isso mesmo seja 

· contra a razão . 
2) Para ver e demonstrar positivamente a repugnância eritre 

· o  sujeito e o predicado de uma afirmação, é necessé.rlo ter dêstes 
· dois têrmos um conceito próprio, claro e distinto, 1. é, um conceito 
· que nos dê a conhecer os elementos essenciais do sujeito e do pre
. dicado, a flm de podermos averiguar se existe incompatib111dade 
entre êstes elementos. Ora o mistério sobrenatural de 1.a. ordem 
é precisamente uma afirmação, na qual é impossivel ter um tal 
conceito . Logo não se pode demonstrar a repugnância entre o 
seu sujeito e o seu predicado e, por conseguinte, nem a lmpossibi-

. lldade do mistério . 

383 . b) Ntlo repugna que haja verdades que superam a 
· inteligencia criada. 

1) A nossa razão é por demais limitada, fraca e sujeita a 
erros, para pretender ser erigida em crttérlo único e supremo da 
intellgibtlldade e da possibllldade de todas as coisas, de modo que 
só seja verdade, só exista ou seja poss1vel, o que ela pode compreen
der . Como demonstrar que repugna a uma inteligência de ordem 
superior conhecer e compreender verdades, inaccessiveis a uma lnte
Ugência de ordem inferior ? (Cfr. STO. ToMAs, Contra Gent., 1 .  I, 
c. 3) . J!: tão sõmente em relação a uma intellgência tnjtntta, que 
nenhuma verdade pode permanecer incompreensivel . Por conse
guinte, somente uma inteligência infinita pode ser critério supremo 
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e absoluto de toda e qualquer verdade; somente em r�lação a ela 
pode-se afirmar que o que lhe é lncompreensivel, não pode ser uma. 
verdade, mas é certamente um absurdo . 

2) Para poder demonstrar que em Deus não há mistérios 

IIGbrel'lfttlliPais, iBaeeasslvels aeturalmeAte � Desse tntelliênc!a dpye., 
riamos conhecer perfeita e completamente a essência divina em st 
mesma, na sua vida fntfma, 1. é, precisamente enquanto Divindade 
<= sub rattone formal! Dettatis) . - Ora nenhuma intellgência 

criada, com suas fôrças naturais, pode chegar a conhecer perfeita
mente a essência divina direta e imediatamente em sl mesma, mas 
somente de um modo analógico por melo das criaturas . Logo não 
podemos demonstrar a lmpossibllldade de existirem em Deus per
feições sobrenaturais, lnaccessivels naturalmente à nossa inteligência. 

Com efeito, no ato do conhecimento natural, o objeto deve ser 
recebido !materialmente na faculdade (ns . 83-90) ; e como se trata 
de uma recepção vital e de uma assimUaçllo intencional (n.0 85) , o 
objeto não pode ser recebido senão conforme o modo de existir e o 
grau de !materialidade da mesma faculdade . Por conseguinte, o 
objeto primário, próprio e proporcionado, de uma faculdade cognos
citiva, 1. é, o objeto que é conhecido direta. e perfeitamente como é 
em si mesmo, deve ter o mesmo modo de ser e o mesmo grau de 
lmaterlalldade que a. faculdade; qualquer outro objeto só poderá ser 
conhecido por analogia com êste objeto próprio e por melo dêle . 
Por isso, o objeto formal próprio da nossa intellgência, faculdade 
espiritual de uma alma existente na matéria do corpo, é a essência. 
lntellgivel existente nos seres materiais e abstraida das Imagens 
sensivels que temos dêstes seres (n.0 74) ; e é sômente por analogia 
com êstc seu objeto formal próprio, que a nossa lntellgêncla pode 
conhecer outros objetos . - Ora o modo de existir (ens a se> e o 
grau de lmaterlalldade <puro ato) da natureza divina excedem tnfl
nitamente o modo de existir (ens ab alto) e o grau de !materialidade 
(ato com potencialidade) de qualquer lntellgêncla criada. Logo ne
nhuma lntellgêncla criada pode ter, naturalmente, como objeto 
próprio e Imediato, a natureza divina em s1 mesma <cfr. STo. ToMAs, 
Summa Theol., I, q. 12, a. 4) . - :t, portanto, sOmente por melo das 
criaturas que podemos conhecer a Deus (ibfd., a. 12) . 

Mas as criaturas são semelhanças de Deus multo tmperfeitas 
e incompletas : - a) quanto às perfeições divinas que são partici
padas e Imitadas fora de Deus, nenhum ser criado lhes pode repre
sentar o modo incriado de existir que elas têm em Deus; por isso, as 
criaturas só nos podem proporcionar um conceito multo analógico e 
Imperfeito da natureza divina (tbid., q. 13, a. 5) : flca, assim, de
monstrada a existência dos mistérios naturais de ordem incriada; 
- b) quanto às determinações da livre vontade de Deus e aos seus 
preceitos positivos, é claro que nenhuma criatura os pode represen
tar : é, pois, evidente também a existência dos mistérios sobrenatu
rais de 2.4 ordem; - c) nem se pode demonstrar a lmposslbllldade 
de existir em Deus alguma perfeição, que por sua própria natureza, 
e não apenas pelo seu modo de existir, incriado, supereminente e 



EXISTbCIA E REVELAÇÃO DOS MISTÉRIOS 623 

.sem potencialidade, não seja, nem analõgtcamente, comunicável de 
modo natural às criaturas : pois não sabemos se Deus é imitável 
-em todas as suas perfeições posfttvas (por ex., na perfeição que 
constitui propriamente a divindade enquanto tal, Dettas ut sic) ; 
é antes o contrário que parece certo ou pelo menos multo mais 
·pfOVãVél. (582) Esta peifeloão, Bie enlatlndo de nenhum modo nas 
criaturas, de nenhum modo (nem analõgicamente) poderia ser co
nhecida naturalmente, nem quanto à sua existência nem quanto à 
.sua essência; constituiria, portanto, um mistério sobrenatural de 1 ." 
ordem . Logo não se pode demonstrar a impossibilldade de tais mis
térios. (583) 

11 Parte. - Não se pode demonstrar a lmpossiblUdad.e da 

:r e v e I a ç ã o dos mistél'los sobrenaturais de l.a. ordem. 

Provada a posslbilldade da revelação em geral (tese prece
-dente) e suposta a existência de mistérios de 1.a. ordem, cuja impos
sibllldade não se pode demonstrar (1 parte da tese presente>,  con
.sideramos agora a revelação no que contém de particular, quando a 
verdade revelada é um mistério sobrenatural de 1.a. ordem; e afir
.mamos que não se pode demonstrar a impossibll1dade de uma tal 
revelação . 

384 . ARGUMENTO. - A revelaça.o de um mistério compreen
de : por parte de Deus, a manifestação de uma verdade· que 

(582) "Que existam algumas verdades divinas, a.s qua.ls supera.m 
.absolutamente a capacidade da Inteligência humana, evidentissfme appa
ret." (Cfr. STO. ToMAS, Cont1·a Gent., 1. I, C. 3) . - Para GARRI0011-LIIGRAli'GE 

(obra c!t., pp. 171-178) , a existência. em Deus de uma ordem estritamente 
sobrenatural é conclusio certa de uma demonstração indireta e relattvtJ 
-aos limites naturais de qualquer inteligéncta criada. Assim também, entre 
·outros, J. FALCON, obra ctt., pp. 114-117. - Outros autores negam o valor 
npodltlco desta dP.monstraçAo com respeito aos mistérios de 1.a ordem : 

·pBScu, Instttutiones Propaeãeutfcae acZ Sacram Theologtam, n.o 166; 

NICOLIIU-SIILAVEIIRI, obra cit., p, 127-129. 

(683) o mistério sobrenatural de P ordem é sumamente compreen
:slvel em s! mesmo (quoaã se) • embora nl!.o o seja naturalmente para nós 
(non quoad. nos) .  A criatura, porque finita e naturalmente perfectfvel 

-8ómente dentro dos limites do seu objeto próprio, nl!.o o pode "compreen-
1ier" Intimamente na sua essência, vendo-lhe o como e o porquê; Deus, 
porém, que conhece Infinitamente a sua própria natureza divina, com
preende-o perfeitamente. Donde, é mistério para nós, nl!.o para Deus. -
Por outro hdo, como o objeto da inteligência, enquanto inteligência (e 
nl!.o enquanto humana ou angélica) , é o ser na sua generaltdacZe, nl!.o 
parece lmposslvel que Deus possa, por melo de um dom gratuito e sobre
.na.tural, elevar a inteligência criada. acima do seu objeto próprio, até 
torná-la capaz de ver e de compreender os mistérios todos, como se dará, 

.segundo a U,ologta. católica., pelo "lumen glorire" na. visão intuitiva e bea
tifica. do céu, onde já nl!.o haverá mistérios nem para nós. (Cfr. SANTO 

'ToMAs, Summa Theol., I. q. 12, a. 5) . 
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pertence à ordem sobrenatural, i. é, à própria Divindade na 
sua vida intima; por parte do mistério, a sua expressão conve� 
nlente por meio de idéias da nossa mente; por parte do homem, 
a recepção desta manifestação, de tal modo que, por ela, o 
homem conheça uma vertta<le antes tgnorana e possa achiiltlr 
racionalmente esta verdade por um ato de fé, baseado na auto� 
ridade infaltvel de Deus que a revela. 

Ora não se pode demonstrar a impossibilidade de nenhum 
dêstes elementos. 

Logo não se pode demonstrar a impossibllidade da reve� 
lação dos mistérios. 

Prova da M e n o r. 

385 . I. Poa PARTE DE DEus. - Tornar� nos participantes do 
conhecimento da sua Divindade na sua vida intima, nft.o é para 
Deus uma imperfeição; pelo contrário, manifesta a sua bondade. 

:S: da natureza do bem comunicar-se, bonum est dtttustvum 
sut, e o Sumo Bem é sumamente comunicável (Cfr . Sro. ToMAs, 
Summa Theol., III, q. 1 )  ; não vemos, pois, lmpossibllldade em que se 
comunique de um modo superior ao modo puramente natural . Nem 
vemos que, para isso, não possa a vontade livre de Deus ter motivos 
dignos : elevar e auxlllar a natureza humana, premiar a fé . . . Logo, 
por parte de Deus, não vemos impossibllldade nenhuma. 

386 . li. POR. PARTE DO MISTÉRIO. - Nft.o vemos impossiblli
dade em que Deus, servindo-se de idéias, j é. por nós conhecidas 
naturalmente, possa formar uma proposição que exprima con
venientemente o mistério, contanto que se possam dar as duas 

condições seguintes: 
1 )  Esta proposfç4o deve constar de idéias (sujeito e pre

dicado) 1á conhecidas naturalmente, cu1o nexo porém supera 
a compreensao da razao criada. 

Isso nll.o se afigura lmposslvel, porque o conhecimento destas 
idéias, se não fõr quiditativo, mas apenas analógico, imperfeito e 
incompleto, não implica necessàrlamente poder conhecer também 
o nexo entre elas, pois a possibllldade dêste nexo pode provir pre
cisamente dos elementos essenciais ignorados ou não conhecidos 
suficientemente. 

2) Estas tdéfas elevem ser aptas para exprimir com 
analogia própria (1. é, nft.o puramente metafórica) o mistério 
sobrenatural. 

Não podemos demonstrar positivamente esta aptidão, mas 
nem tampouco a sua imposslbüldade . O mistério consiste numa 
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determinada união de várias perfeições : por ex., no mistério da 
SSma. Trindade, a unidade numérica da natureza divina unida à 
subsistência em três Pessoas realmente distintas; no mistério da 
Encarnação, o Verbo unido à natureza humana na unidade de pes
soa . Sem a revelação, nunca teriam os excogitado uma tal soctabt
Udade destas perfeioêes, !J8PEfll8 JWRQa 11 vemos rpgltzada nem é 
realizável nas criaturas : e é por isso mesmo que constitui um 
mistério de 1.0. ordem . Contudo as idéias que exprimem estas per
feições (natureza, unidade numérica, três, pessoa, distinção real . . .  ) , 
jâ. conhecidas separadamente antes da revelação, foram tiradas. 
das criaturas, efeitos e semelhanças imperfeitas de Deus, e por 
conseguinte exprimem analôgicamente, mas num sentido próprio 
e verdadeiro, e não apenas simbólico ou metafórico, alguma per
feição que real e verdadeiramente estã. em Deus . (584) Donde, é 
possivel com as nossas idéias ter um conhecimento, analógico mas 
verdadeiro, de Deus, da sua natureza e dos seus atributos . Por con
seguinte, não se afigura impossivel que Deus possa unir estas idéias 
numa proposição apta para exprimir com analogia própria o misté
rio sobrenatural . (585) 

387 . lll. POR PARTE DO HOMEM. - Ao receber de DeUS, pela 
revelaça.o, o enunciado da proposição que exprime o mistério. 

a) adquirimos o conhecimento de uma verdade que 
antes ignorávamos. 

Antes da revelação, conheciamos vã.rlas idéias separada
mente, que representam analõgicamente perfeições divinas; 
pela revelação ficamos conhecendo a extst�ncia entre elas de 
um determinado nexo que naturalmente nunca terlamos podi
do descobrir. É êste nexo que constitui o mistério. A extst�ncta 
do mistério : eis a verdade nova, manifestada e adquirida por 
melo da revelação. 

A proposição com a qual revela Deus o mistério, não é para 
nós uma fórmula totalmente tninteltgtvel, como seria para alguém 
uma frase pronunciada numa Iingua que lhe é absolutamente des
conhecida (como pretendem os ractonaltstas> . Uma proposição é 
tntnteligfvel, quando não entendemos de nenhum modo a signlflca-

(684) Ta.ls são as Idéias que exprimem perfelçõea stmples, as qua.ls 
no seu conceito não incluem nenhuma Imperfeição. Veja o que dissemos 
na nota 426, e STo. ToMAs, Summa Theol . ,  I, q. 13, a. 3. - Cfr. tam
bém GARRIGOU-LAGRANGE, De Revelattone, pp, 161-152, 165, 190-191. 

(685) "Um mistério se compõe de duas verdades . . .  Tomemos como 
exemplo o mistério da BSma. Trindade ensinado pela Igreja Católica. :l!:ste 
mistério ae enuncia com duas afirmações : 1.0 NO.O e:&tste senão um só Deus. 
:l!:ste enuncindo apresenta ao espírito wn sentido multo claro. Tio claro 
é também êste outro enunciado : 2.0 Há trts pessoas cUvtnas. o que 
supera a nossa inteligência, é o nexo que liga e concllla estas dua11 verdades : 
nisto, mas sOmente nisto, consiste o mistério." DtTPLESSY, obra ctt., I, p. 339. 
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-ção dos seus têrmos; é tncompreensivel, quando não · entendemos o 
porque do nexo que os une . Ora nesta p1·oposlção do mistério co
nhecemos analõglcamente a significação do sujeito e do predicado ; 
compreendemos perfeitamente o que seja afirmar ou negar o predl
·cado do sujeito : conhecemos, portanto, analôglcamente a slgnlfl
·cação da proposição, I. é, do mistério revelado : por ex . ,  a existência 
-em Deus de uma só natureza em três Pessoas realmente distintas . 
Não é, pois, uma proposição lnlntellgivel . 

O que permanece obscuro e ignorado, mesmo depois da reve
lação, é a ess�ncta elo mfstérto, 1. é, a razão fntrfnseca do nexo, o 
porqué e o como o predicado convém ao sujeito : por ex., ignoramou 
:porque e como é que na essência única de Deus devem necessària
mente subsistir três Pessoas realmente distintas . (586) Por isso, a 
proposição permanece tncompreens!vel . - Podemos contudo, como 

•ensina o Concillo do Vatfcano (Denz. 1796), servindo-nos de analo
gias tiradas das criaturas e vendo a coerência entre os vâ.rtos misté
rios e a ordenação de todos êles ao nosso fim último sobrenatural, 
não digo já. compreender ou demonstrar, mas formar alguma idéia 
<1bscura da conveniência do nexo . 

São dois conhecimentos bem diferer.tes : conhecer a existêncin 
·c1o mistério (an sft) e compreender a sua natureza intima (cur fta 
stt) . Podemos ter o primeiro, sem ter o segundo, como nos acontece 
:acêrca de tantos mistérios naturais (n.o 377, 1, b) . 

b )  podemos admtttr racionalmente esta verdade por um 
oQ,to de fé na autoridade absoluta de Deus que a reveza. 

J!: racional admitir o que sabemos com certeza ser uma 
verdade. Esta certeza é obtida por dois processos : quer por 
oevidêncla intrlnseca, que faz ver a própria verdade em si mesma; 
quer por evidência extrlnseca, que faz ver a autoridade de 
4\lguém que afirma esta verdade sem errar nem nos enganar. 
É êste segundo processo que se dá na revelação dos mistérios: 

.admitimos os mistérios, não por evidência intrínseca que no-los 
faça compreender, mas por fé, fundando-nos na autoridade 
.suprema e infallvel de Deus que os afirma. :S:ste ato de fé é, 
pois, plenamente racional. 

388 . OBSERVAÇ(jES. - Para resolver as dificuldades que 
.alguns opõem à existência ou à revelação dos mistérios, além 
-do que já foi dito na exposição e demonstração da tese, deve
mos ter presentes algumas observações. 

I .  - Não é humilhante para a nossa razão limitada, receber 
-ensinamentos de uma inteligência infinita, acêrca de verdades que 

(586) Esta ignorA.ncia. provém do modo imperfeito e puramente 
·analógico com que conhecemos o que são e o modo de existir que têm, 
o(lm Deus, as perfeições signlflcadas pelo sujeito e pelo predicado. 



superam toda a ordem natural e são conheclvels em sl mesmas tão 
somente por esta Inteligência . Admitir estas verdades sem com� 
preendê-las, não é abdicar a nossa razão, mas, como vimos (n.0 383) , 
simplesmente reconhecer que não é inflnlta como a de Deus (587) : 
aem 91 pdmtttmns cegamente. mas fiando-nos na evidência que 
delas tem Deus lnfalfvel e veraz . 

II . - A intellgência, enquanto inteligência, tem por objeto 
formal o ser, 1. é, tudo o que uma intellgência conhece, o conhece 
sob a formalldade de ser, entidade, realldade . Por isso, o seu objeto 
adequado, i. é, o objeto ao qual, sem repugnância ou contradição 
pode estender o seu conhecimento é o ser, a realldade, em toda a sua 
untversalfdade. Mas não se pode deduzir dêste fato, que qualquer 
espécie de inteligência pode, com suas próprias fôrças naturab, 
atingir e conhecer direta e imediatamente qualquer ser ou realidade. 
Assim, para que uma realidade esteja ao alcance da Inteligência 
humana, na sua attvtdade natural, é preciso que seja representada 
de algum modo nas naturezas dos seres senstvels ou delas se possa 
deduzir, porque somente estas naturezas constituem o objeto pró
prio, prtmárto e imediato da nossa inteligência nesta vida (n.o 383, 
z.o) .  l!: portanto sõmente dentro dos limites dêste seu objeto natu
ral, que a nossa lnteUgência tem poder ativo natural de conhecer, 
de progredir e aperfeiçoar-se . Por isso, em relação a Deus, a nossa 
Inteligência, agindo com a sua capacidade natural, pode conhecer
Lhe a existência, porque é deduztvel da existência dos seres mate
riais; pode também conhecer analogicamente os atributos divinos 
que estiverem representados imperfeitamente no "espelho" das cria
turas; mas, porquanto progrida, nunca poderá atingir a natureza 
divina diretamente em si mesma . Por conseguinte, o mistério sobre
natural de t.a ordem, que é, sim, uma entidade, uma realidade, mas 
que de nenhum modo está representado nas criaturas nem delas 
pode ser deduzido, nunca poderá ser conhecido naturalmente pela 
nossa inteligência, nem quanto à sua existência, nem quanto à sua 
essência. 

lli . - Não se pode, contudo, demonstrar a imposslb1lidade, 
para a nossa inteligência, de ser elevada sobrenaturalmente, até 
poder conhecer uma realidade superior ao seu objeto próprio . - Esta 
capacidade de elevR.ção à ordem sobrenatural, não consiste num 
poder attvo, nem numa exigência da nossa natureza, nem mesmo 
numa ordenação ou aptidão postttva, mas apenas na não-repugn4n
cta em receber de Deus tudo o que 11Jle quiser comunicar . l!: chamada 
pelos teólogos potência obedtenctal, enquanto a criatura, não opondo 
nenhuma repugnância, como que obedece à Vontade divina onipo-

(587l "Assim como um Idiota daria prova de suma demência, se 
nfirmassl' serem fnlsas as colsB.S que lhe sli.o propostB.S por um fllóso!o, 
porque não as pode compreender; B.Sslm e multo mala seria estulto o 
homem que suspeitRSse serem !alSILS as coisas que Deus revelou, pelo fato 
de nli.o as poder Investigar com a sua razão." Sro. ToMAs, Contra Gent., 
L J, c. 3. 
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tente, que pode realizar nas criaturas tudo o que não estiver em 
contradição com a natureza delas . ---: Os sentidos, porque materiais, 
não podem conhecer senão os seres na sua concretização e lndlvl
dqallzação mate�:lal ; por Isso, contêm em si mesmos uma repugnân� 
ela ew. eeRk'aEil9i9 Ele .llel'eiR 9111"1Ul9e à "llli.G àe 1:'11\lll q1.111 & 1111ph:l . 
tual . - Quanto à nossa lntellgênc�a. pelo contré.rlo, porq11e é. es
pl.ltual e pode considerar e conhecer as naturezas e mesmo a 

existência ein abstrato e como separadas da matéria, não vemos 
repugnância em que seja elevada pela graça e pelo lumen glortre, até 
poder conhecer e ver a natureza divina em si mesma, a Existência 
mesma subsistente . (Cfr . STo. Tords, Summa Theol., I, q. 12, a. 4, ad. 
3um) . (588) 

IV . - A existência de mistérios numa rellglão revelada, longe 
ae constituir uma objeção contra esta religião, é antes um sinal da 
sua origem dlvlna : a im!losslbllldade dt: compreendermos e de 
demonstrarmos os mistérios faz ver que êles não podem ser afirma
ções inventadas pela nossa razão, mas que procedem necessària
mente de uma revelação. 

A coNcLusÃo, portanto, se Impõe : nenhum dtretto assiste ao 
racionalismo para pôr um "Veto aprlorlstlco" à extsttncta ou à reve
laçtlo de mistérios sobrenaturais de 1.a ordem . 

ARTIGO SEGUNDO 

CONVENil1:NCIA DA REVELAÇAO 

Geralmente, os adversé.rlos da revelação <Detstas, Ractonazts
tas, Protestantes Liberais, Modernistas . • .  ) não entendem afirmar 
que a revelação seja em si mesma uma coisa fisicamente lmpossivel, 
mas a consideram impossivel moralmente, por julgé.-la oposta a 
alguns atributos divinos, à autonomia da nossa razão e à Vitalidade 
dos nossos atos, ou inútil para o homem . Já na exposição das 
teses precedentes fo1 respondido a estas objeçõe11, não se1·á contudo 
inútil mostrar explicitamente a conveniência da revelação por parte 
de Deus e do homem e 11. sua grande utllldade para o homem . 

TESE XXVII. - A Revelação é conveniente com res
peito a Deus e ao homem; é também utilíssima ao homem. 

(688) ll:: sempre em relaçl.o ao poder de Deus, e nll.o de alguma 
criatura, qur.. pode haver po�ncJa obedlenclal. Em rela.çl.o a Deus como 
autor da ordem natural, esta potência obedlenclal existe em todos os 
5eres criados e é pressuposta para qualquer milagre; em rela.çll.o a Deus 
como a1ttor da ordem estritamente sobrenatural, existe ta.o somente nas 
criaturas lnlellgent.es, as únJcns que. nto contém em al mesmas repugnA.n· 
ela plll'a esta. ordem. 
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389 . NoçõEs. - Conveniente, é aqullo que na.o estâ em desar
monia, mas antes é consenta.neo e condiz bem com a perfeição 
da natureza de algum ser, quer lhe seja devido, quer sej a um 
dom gratuito Ottz é aquilo que traz alguma vantagem ou 
6 .melo para algum fim. - Em relaçl!.o a Deus, a revelação é 
conveniente, mas nl!.o útil, porque, sendo Deus infinito e puro 
ato, nada pode adquirir; em relação ao homem é conveniente e 
também útil. 

390 . QUALIFICAÇÃO DA TESE. - FilosOficamente : certa. Teolô
glcamente : dogma definido no Cone. do Vaticano (Denz. 1807) .  

I Parte. - Conveniência da Revelação com respeito a 

Deus. 

391 . l!: conveniente com respeito a Deus, o que nll.o se opõe 
aos seus atributos, mas antes os manifesta, sendo assim orde
nado à glória de Deus, fim último da criação. - Ora a revelação 
sobrenatural : 

a) não se opõe aos atributos de Deus, como jâ vimos 
(n. 372) ; 

b) mas antes os manifesta, pois a revelação : enquanto 
é açdo milagrosa, manifesta a existência, o po:ier, a providên
cia . . .  de Deus ; enquanto é ensino, principalmente dos misté
rios, manifesta a sabedoria, a majestade de Deus; enquanto 
êste ensino é atestante, manifesta a veracidade de Deus e o seu 
domínio sObre a inteligência e a vontade do homem ; enquanto 
é comunicaçdo de verdades e de bens feita gratuitamente ao 
homem, manifesta a bondS�de de Deus ; 

c) e todas estas manifestações das perfeições divinas 
concorrem evidentemente para a glorificação de Deus. 

Logo a revelação sobrenatural é conveniente com respeito 
a Deus. 

11 Parte. - Conveniência da Revelação com respeito ao 

homem. 

392 . l!: conveniente com respeito ao hom�m - ser racional, 
ordenado por sua natureza ao conhecimento da verdade e prin
cipalmente da verdade primeira, que é Deus, seu Criador e Fim 
último - tudo o que lhe proporcionar conhecimento de verda
des, principalmente acêrca de Deus. - Ora, pela revelaçl!.o, flca 
o homem enriquecido com muitas verdades, pois à revelação 
corresponde a Fl!:, processo racional de adquirir conhecimentos 
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(n. 24) , que, quando é fé divina, constitui um conhecimento 
perfeitíssimo quanto ao mot�vo e à f�rmeza da nossa adesão, 
embora não proporcione evidência lntrlnseca (ns. 26 e 27) . -

Lo� a reyelaçA.o sobrenatural é conyenlente ao homem. 

393 . OBSERVAÇAO. - Entre a revelaçilo med�ata e a tme
diata tetta un�versalmente a cada homem, parece mats conve
ntente a mediata. 

a> A revelação medlata é mais conforme com a ordem geral 
estabelecida pela Provicllncta, que ordlnàriamente governa o universo 
por intermédio das causas segundas : assim como não cria cada 
homem como criou Adão, nem Infunde a ciência em cada um, mas 
se serve dos homens para transmitir a vida e os conhecimentos; 
assim também se serve dos homens, tomando-os seus colaboradores, 
na obra da salvação das almas . 

b) O homem é essencialmente social; sem a vida em socie
dade, hnpossivel seria o progresso da humanidade, cada geração 
estaria alndo no estado primitivo, num eterno recomeçar. Por isso, 
é certamente conveniente ao homem tudo o que auxilia a sua socta
btltdacle . .Ora a revelação media ta dá à religião um caráter soctal, 

pois requer que haja alguns homens revestidos de autoridade legi
tima para ensinar e guiar os outros, dando assim origem à socie
dade religiosa universal, na qual todos coletivamente cooperam para 
o flm sobrenatural; pelo contrário, a revelação imediata universal 
daria à religião um caráter tncltvtd.ualtsta, tornando cada homem 

absolutamente independente dos outros, e esta independência rell

glosa levaria fàcUmente à antipatia e à revolta con&ra a subordina
Ção na sociedade civU, e muitos poderiam apelar para supostas reve
lações individuais incontroláveis a fim de se subtrair a ela . Logo 
a revelação medlata condiz mals com a natureza social do homem. 

c) Outro perigo ainda mals evidente, no caso da revelação 
imediata universal, é a tacflfclacle das tlusões e imposturas. Não 
existindo nenhuma autoridade rellglosa para guiar e decldlr, como 
poderia cada um discernir com segurança as suas próprias imagina
ções das verdadeiras revelações ? Quantos, até, não afirmariam 
falsamente terem recebido revelações particulares de coisas que lhes 
agradam ? Somente com a 1nfalib111dade e a lmpecab111dade, outor
gadas por Deus a cada homem, poderiam ser evitados êstes perigos : 
mas isso seria cair no Inconveniente seguinte . 

cl) Embora, como veremos, o mllagre seja o critério necessá
rio para provar a origem divina de alguma revelação, contudo parece 
mais conveniente uma ordem de coisas, na qual lstes mtlagres não 
elevam ser multtpltcados em extremo . Ora, na revelação imediata 
universal, deveria Deus multiplicá-los para cada individuo, cada vez 
que lhe fizesse uma revelação; na revelação mediata, pelo contrário, 
bastam alguns <em rigor, um só bastaria) devidamente averiguados 
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e fielmente transmitidos pela história . Logo a revelação medlata 
é mais conveniente . (589) 

Por todas estas razões, aparece que a revelação medlata é 
para Deus mais conveniente e para o homem, mais conveniente e 
mais útU que a Imediata universal . 

DI Parte, - Utilidade da revelação para o homem. 

394 . :S: dtll para o homem, tudo o que o ajuda a alcançar 
um fim, principalmente o seu fim dltlmo. - Ora : 

1)  a revelaçâo das verdades naturats da reUgUlo, tor
nando mais fâcll, mais rápido, mais certo, mais untrorme, mais 
seguro, mais eficaz e ao alcance de todos o conhecimento 
destas verdades, principalmente das que sa.o mais necessárias 
ao homem acêrca da natureza da alma e das suas operações, 
ajuda o mesmo homem a viver com maior perfelçâo a sua vida 
religiosa, fonte de verdadeira felicidade já nesta vida e caminho 
necessário para alcançar o fim dltlmo (STo. ToMAs, Contra 
Gent., 1. I, c. 4) ; 

2) a revelação dos mistérios sobrenaturais, aumentan
do o nosso patrimônio Intelectual com novas verdades que por 
nós mesmos nunca teríamos atingido, tornando o nosso conhe
cimento, principalmente acêrca de Deus, mais amplo, mais 
profundo e mais seguro (por ex., a SSma. Trindade) ,  e pondo 
em maior evidência a Infinita bondade de Deus e seu Paternal 
afeto para conosco (por ex., na Encarnaça.o, na Redençâo, na 
Eucaristia . . .  ) ,  promove admlràvelmente a nossa vida religiosa 
r moral, é fonte de mérito pelo exercício da fé, aumenta em 
nós o amor filial e a Intimidade das nossas relações com o nosso 
Pai celeste e, por conseguinte, torna posslvel e fácU a consecução 
do nosso fim dltlmo sobrenatural, que é a visão de Deus, suma 
glorlflcaçA.o de Deus e suma felicidade nossa ( fbfd., o. 5) : 

3) a revelaçâo dos preceitos positivos e dos au:tUios 
sobrenaturais, guiando a nossa razão e fortificando a nossa 
vontade, ajuda eficazmente o desenvolvimento da personaltdade 
r. a formação do caráter com uma subordlnaçâo mais harmo
niosa das faculdades Inferiores às superiores e promove uma 

(689l Jâ vlmoa (n.0 376) como pode Deus premunlr oa seus legados 
c.ontra qualquer êrro na transmissão da rcvclaçlo, e como pode, por 
melo de inspirações da sua graça ou mesmo de revelaçOes particulares, 
prover à salvação das almas de boa fé que nunca ouviram falar na reU• 
g!Ao revelada. 



632 CAP. U ""'"' A REVELAÇJlO DIVINA SOBRENATURA'f 

r, 
� · ·  

conduta mais conforme com a Lei Eterna, normá·'suprema de 
toda a atividade . 

Mesmo para as cMnctas é útU a revelaÇão : longe de lhes 
coarctar a legitima liberdade nas pesquisas, serve-lhes de guià 
e de cri tério, fazendo-lhes evitar que rormülem rtipOteses cei ta• 
mente falsas por · serem contrárias a verdades reveladas e pro
porcionando-lhes premissas das quais poderA.o deduzir novas 
verdades·. - Mas sobretudo, promove o verdadelró progresso da 
humanidade, ·ensinando a usar retamente para o bem d·e .todos 
-co progresso material, o qual, sem um aumento par�lelo de 
nio"raUdade, conduz ordinàrtamente os povos à ruina dos costu
mes, a guerras mais catastróficas e à decadência. 

Logo a revelaçA.o sobrenatural é sumamente 'lltll para 
t• homem. 

395 . R a z ã o e F é • 

Não pode haver contradição entre a ordem natural e a ordem 
sobrenatural, I. é, entre a razão e a fé, porque as duas ordens de 
conhecimentos provêm ambas da mesma fonte Imutável da verdade : 
quem revela os mistérios, é o mesmo Deus que deu à alma humana 
·a luz da razão, e Deus não pode contradizer-se . (590) 

Há, pelo contrário, tanta subordinação e harmonia entre as 
duas ordens, que a razão e a fé se prestam mutuamente valiosos ser
viços . Acabamos de ver a utllldade da revelação < = da fé) . Por 
sua vez, a ·razão manifesta a credlbllldade do dogma, demonstrando 
·o fato da revelação; coordena os ensinamentos da fé, pondo em evl
.dêncla a harmonia dos dogmas entre si e com as verdades naturals; 
,conduz a uma Inteligência maior dos mesmos dogmas, defendendo-os 
.também contra os assaltos do êrro, como o está a provar a rlquis.:. 
·13lm.a literatura teológica da Igreja com seus mllhares de obras com
'postas· pelas mais altas Inteligências . 

· 

· 
·são, p(>ls, duas ordens distintas, mas não separadas, - porque 

.o. prln,::lpio adequado da vida e da atividade sobrenatural, nem. é a 
alma com suas únicas fôrças naturais, nem são tão somente os 
hábitos SObrEmaturaís ( :::;: graça santlflcante, virtudes Infusa& e dons 
�o Espirlto Santo, que segundo li teologia católica são · Inseridos na 
·alma ou nas suas faculdades no ato de Ingressar na ordem sobre-

(590l "A lu�: da fi, que é Infundida em nós gratultamentl!>, nAo 
í:le8f.r6l a lU?. do conhectmento natural posta ein nós - pela natureza . . .  , mas 
antes a :1.perfelçoa . . .  � lmposslvel que as verdades recebidas de Deus 
pela fé, sejam contrárias àquelas que se acham em nós pela natureza. 
Para Isso, f11ra prec!so que uma destas duas ordens fõsse falsa; e como 
ambas nos vl!m de Deus, seria Deu9 autor de falsidade : o que é lmpos
slvel." fSro. TOMÁS, In Boethtum De Trinitate, q. 2, a. 3. - � também 
o ensino do Concilio do Vaticano, passim, por ex., DENZ. 1649, 1706, 17�9. 
1797, 1817, 2103 . . .  
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natural pelo batismo) , mas é a alma enquanto elevada à ordem 
sobrenatural por êstes hábitos . Por 1sso, longe de Impedir a vltaJ1,. 
dade da alma e a atlvidade da razão, a fé nos mistérios, como aca
bamos de ver, as vem corroborar e proteger, dirigir e elevar, cons
tituindo aqul na terra um inicio da vlda e da ciência, que faz a 
lêlictdacle de :Deus e fazk tantblnt a fteatJa. Ci91) 

ARTIGO TERCEIRO 

:NECESSIDADE DA REVELAÇAO 

396 . A revelação sobrenatural é, pois, sumamente conveniente 
para o homem e lhe fornece ·um auxllio poderoso . Pergunta-se 
agora : êste aux1Uo, a revelação sobrenatural, é dispensável ou cons
titui um melo necessário para podermos conhecer suficientemente 
a rellgião e tender eficazmente para o nosso fim ? 

Trata-se, portanto, de uma necessidade em relaçllo a um ttm, 
1. é, de umà necessidade de meto. Um melo é necessárto, quando 
sem êle é lmpossivel atingir o flm . 

Esta necessidade provém de uma lmposslbllldade, de uma Inca
paCidade ou Impotência no agente que tende para o fim. - Esta 
Impotência pode ser : 

ffsica, quando, ou na constituiÇão interna do agente falta ·uma 
faculdade <= poder de agir) capaz de pôr o ato que conduziria ao 
flm : assim, a falta de olhos lmposslb111ta fisicamente alguém de 
ver; ou não .está realtzada uma condtçllo necessàrtamente pressu
posta para se. po(ler dar o aio : assim, a ralta.de luz ou de uma sufi
ciente aproximação Impede fisicamente os olhos de ver um objeto ; 

moral, quando, embora não falte a faculdade capaz de pôr o 
ato e estejam reali:.::adas todas as condições fisicamente necessárias, 
há cont1,1do, para põr êste ato, uma tão grande dtttculdade, causada 
por determinadas clrcunstãnclas exteriores, que, atendendo à. psico
logia humana e à. experiência, se pode prudentemente considerá-la 
éomo de tato insuperável ou sempre (Impotência moral em sentido 
estrito) ou quase sempre (Impotência moral em sentido largo) : 
assim, é moralmente - lmpossivei a uma datllógrafa escrever duran

.
te 

(691) Cfr. Pr.rAzzr, Corso dl Culttmt Superiora Religiosa, Vol. IV, 
pp. 16-22: SrNIBALDI, Elementos de Phitosophta, ·vot ·t, 'pp. 232�23.6; E. :R.ou.:. 
PAIN, r.eçons ct Lectures d'Apologétlque, Vol. I :  La Vrate �.tsno11, 
pp. 129-167. 

Como .lá vimos, não são os verdadeiros cultores du ciências e os 
grandes inventore.o; que se opõem li. fé <n.0 340) . SObre as harmonias 
t:ntre R ciência e a fé, t.e1·emos que voltar ao tratar das relações entre 
n Igreja e a Ciência e da llbP.rdade do crente nas suas pesqulsRS cientf
flca.cl. Cfr. entretanto SALIM, Sctencfa e Reltgtllo, S. Paulo 1937, Vol. II, 
pp. 250-2 e pp. !!82-300 ; SERTILLANGES, L'Egllse, Paris, Oabalda, 3.a edlç., 
1919, pp. 186-202 ; VERMEERSCH, La To!�rance, Paris 1922, pp. 316·350. 
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multo tempo sem cometer algum êrro, ou a um jo'iem conservar 
Intacta a sua pureza expondo-se freqüentemente a graves perigos e 
ocasiões próximas . (692) 

Donde, em relação a um meto, a necessidade é ttstca, quando 
sem est.e melg há lmngsslbll1dade fislca de atingir o fim; é moral, 
quando esta lmpossibUldade é apenas moral . 

Esta necessidade do melo, quer flsica quer moral, pode ser : 
absoluta, quando i!ste melo é o únfco possível para alcançar o fim; 
ou disjuntiva, quando, não sendo o único possivel, é neces.�ário sô· 
mente na hipótese de não ser oferecido outro melo . 

397 . Aplicando êstes conceitos à Revelaça.o sobrenatural e 
em relação ao fim últtmo, sobrenatural ou natural, do homem, 
pergunta-se : tem o homem necessidade desta revelação? e se 
tem, de que espécie é esta necessidade? 

A. - JJ: evidente a necessidade F1SICA e ABSOLUTA da 
revelação sobrenatural: 

1) para conhecermos as verdades que pertencem à 
ordem sobrenatural, I. é, os mistérios sobrenaturais de 1 .a e de 
2 a ordem e os preceitos postttvos de Deus: pois, como vimos, 
r.A.o temos nenhuma faculdade fisicamente capaz de atingir co:n 
suas fOrças naturais as verdades que pertencem à vida Intima. 
da Divindade em si mesma ou que dependem da livre vontade 
de Deus (n. 383) ; nem há. outro melo de as conhecer sena.o por 
revelaçA.o divina :;obrenatural : 

2) na hipótese da elevaç4o e ordenaç4o do homem a 
um ttm sobrenatural : porque, neste caso, deve o homem tender 
para êste fim com atos conscientes e proporcionados (1. é, sobre
naturais, pols de outra forma não o ordenariam sobrenatural.,. 
mente) e, portanto, deve conhecer o fim sobrem.atural, muttas 
verdades sobrenaturais e os metas proporcionados; ora, como 
vimos, o 1inlco modo posslvel de ter êstes conhecimentos é 
pela revelação ; logo ela é flslca e absolutamente necessá.ria,. 
(Cfr. Cone. do Vaticano, Denz. 1786) (593 ) .  

B. - Mas quanto às verdades naturais da religião, é-nos 
necessá.rla a revelação sobrenatural para conhecê-las?· - Res
pondemos com a ·seguinte tese: 

(592) Nilo se deve confundir esta necessidade moral de melo, de 
que falamos agora, com a necessidade moral de preceito, pela qual nos 
é Imposta a obrigação estrita de aceitar a revelaçllo divina certa. Desta 
necessidade de preceito tmtaremos em teses posteriores. 

(693) Fora desta hipótese, a revelaçllo de mistérios sobrenaturais 
nllo é neussárla nem ffslca nt>m moralmente ; mas somente ccmve�ltente, 
(:Orno vimos . na �ese precedente. 
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TESE XXVIII. - Nas presentes condições reais do 
gênero humano, para que todos os homens possam conhecer 
as verdades n a t u r a i s da religião, com suficiente 
amplidão, de um modo fácil e rápido, com firme certeza � 
sem m1stura de erro, a revelação sobrenaturâl é m o  r a 1 -
m e n t e neC'.essária. 

398 . EXPLICAÇÃO DOS dRMOS E POSIÇÃO DA TESE. 

1. A tese fala de um conhecimento 
a) das verdades naturais da religião, I. é, que por st, de 

sua natureza, nA.o superam a capacidade natural da nossa inte
ligência; nA.o trata pois dos mistérios; 

b) com sutictente amplü:Ulo, i. é, nll.o apenas de uma ou 
outra destas verdades, mas de um conjunto tal de verdades rell
glosas e morais, especulativas e práticas, que com elas se possa 
estabelecer uma Unha de conduta moral e rellglosa verdadeira
mente digna de um ser racional na sua vida individual e social; 
- nAo se trata de cada verdade em particular, pois, tomada 
Isoladamente, cada uma pode ser conhecida naturalmente e, 
multas com plena certeza; mas do conjunto de todas, tomadas 
coletivamente (594) ; 

c) de um modo fáctl e rápido, que nos permita, desde o 
uso da razAo, praticar l\ rellglft.o e guiar a nossa atividade cons
ciente e llvre para o fim último; 

d) com ttrme certeza e sem mtstura de érro, para que 
seja racionalmente eficaz, pois ninguém pode estar obrigado a 
pautar a sua vida por conhecimentos duvidosos e talvez errados. 

2. Para um tal conhecimento, a tese afirma 
a) uma necessidade moral da revelaçtfo, 1. é, reconhe

cendo .no homem a capacidade ffsica, nega-lhe a capacidade 
'
moral por causa de grandes riftlculdades que, considerando o 
modo de agir da humanidade, são pràtlcamente insuperãveis; 

b) nas presentes eondtç6es reats do gênero humano, 
l. é, como existe de fato, com as suas enfermidades, fraquezas 
e corrupções; prescindindo da origem dês te estado real : se foi 
por culpa do homem ou nâo; 

(594) As prtnclpals aio : a existência de Deus, como Primeiro Prin
cipio e Fim llltJmo de todas as coisas, como Providência Bâbla e santa, 
como infinitamente justo e misericordioso, Juiz e Remunerador; a esplrl
tualldade e Imortalidade da alma c a liberdade; a existência da lei moral 
natural. com seus precelt.:ls principais; a obrigação para o homem de 
praticar a rellgllo • • •  
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c) a fim de que t o d o s  os homens possam . • . 1. é, sem 

negar de um modo absoluto que um tal conhecimento possa ser 
alcançado por alguns homens, colocados em circunstâncias 
multo prlyllegiadas, afirma que o genero humano, tomado na 
sua coletividade geral, é incapaz de proporcioná-lo a todos os 
homens. 

3. Além disso, a tese é afirmada num sentido 
dtsjunttvo, 1. é, · requer-se ou ·a revelação sobrenatural, 

c;u um outro auxlllo especial, natural ou preternatural, como 
seria . a Infusão de uma ciência preternatural, um .auxlllo 
!"Xtraordlnário, que aumentasse considerà.velmente o poder da 
lntellgêncla e da vontade humana; 

e htpotéttco , 1. é, SE Deus quis conceder aos homens êste 
conhecimento rápido, fácil, certo e sem êrro, para que melhor 
pudessem alcançar o seu fim último. (595) 

399 . ADVERSÁRios. - Opõem-se à. nossa tese : 
a> Os Ftdeistas e Tradtctonaltstas, que afirmam uma necessi

dade fislca da revelação, porque julgam o gênero humano, pelo 

(696) A revelaçlo destas verdades naturais é uma dlsposlçlo toma
da pela bondade divina em favor da grandíssima maioria doa homens, 
que se ach11m na Impotência prática de se servir da razão como se 
deve e com êxito feliz (cfr. o art. de DEOL'INNOCENTI, no "Euntes· Docete", 
1951, fase. 1-2, p. 166) . 

A revelação é, pola, necessária unicamente para remediar um!lo 
situação de Jato, e não a fim de supl'lr uma Incapacidade Interna e 
fislca da razão humana para conhecer naturalmente as verdades da 
religião e da moral natural. <Cfr. STo. ToMAs, Contra Gent., 1. I, c. 4) -

Pio xn, na sua Enc. Hunumt Generls, depois de afirmar esta real capacl
dade flslca, indica oa Impedimentos que constituem a sltuaçA.o de fato e 
torn!I.IIl o. rc\'elaçfi.o moralmente necessé.rla : 

". . . contudo, de fa:;Q, muitos são os obstáculos que Impedem a 
mesma. razli.o de usar eflcumente e com l'f'.SUltado desta sua natural 
capacidade. As verdades que se referem a Deus e às relações entre· os 
homens (< Deus sl!.o verdades que · transcendem comphitamente a :ordem 
das .colsa.'l sensfveis e quando estll.S verds.des at.lngem a vida. prática e a 
regem, rr.querem sacrlffclci e abnegação. A lntellg�cia humana, na aqut
stçA.o destas verdades, encontra dificuldades tanto t)or parte dos senttdOB 
e da· Imaginação como por parte das más tncllnaçCies provenientes .· do 
pecado ortg!nal. Donde vemoR que os homens em tais questCies fàcll• 
mente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao menos duvidoso 
aquilo que não desejam que seja verdadeiro. 

"Por tais motivos se deve dizer que a Revelação divina é moral
mente necessária para que aquelas verdades que em matéria de rellglli.o 
c moral, mesmo na presente condição do gênero humano, nll.o sA.o de 
eua n11tureza lna.cce::.slvels ê. razão, possam Rer por todos conhecidas com 
facllldade, com firme certeza, sem mistura alguma de êrro <Cone. Vat., 
DENz. 1786, Const. De /Ide catholica, c. 2, De revelattone> ." (Cfr. Edlç. das 
Vozrs, ns. 2 e 3; em latim, Acta Apost. Sedis, 1960, ·n.0 11, pp. 561-662) . 
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menos em matéria rellglosa e moral, fisicamente Incapaz de chegar 
à certeza sem recorrer a tr&.dlções provenientes de uma revelação 
primitiva. Cfr . a exposição e a refutação fel tas nos ns. 201-202. <ii96) 

b) Muitos Ractonaltstas, pelo contrário, rejeitam toda e qual
quer necessidade de auxlllo extrínseco e de revelação, como Indigna 
do -gênero humano, porque atribuem à. razão humana uma Inteira 
suficiência e uma capacidade fislca e moral para conhecer qualquer 
verdade, de modo que, com suas próprias fôrças, por melo da evolu
çao progressiva continua regida por leis necessé.rlas, pode o .gênero 
humano chegar a um estado de perfeita rellglosldade e moralldnde . 
- O  Raclonallsmo jé. foi refutado nas teses precedentes. li: orgulho, 
que endeusa o homem e recusa a luz e os beneficios de Deus . A 
história das religiões desmente a teoria da evolução progressiva 
continua, em matéria rellglosa e moral, acompanhando o progresso 
material, pois : o monotelsmo foi anterior ao polltelsmo e vé.rlas 
rellgliles atuais entre pagãos são mais depravadas que a rellgião 
de muitos povos primitivos Cn.o 334, 2) . 

400 . QUALIFICAÇÃO DA TESE. - FilosOficamente : certa. Teo
lõglcamente : doutrina católtca, ensinada pelo Cone. do Vatt
cano (597) . 

I. - Argumento Histórico. 

401 . Atesta a história, universal e constantemente, que todos 
oe povos desprovidos dos aux11los de uma revelação especial das 
verdades da rellglâo natural, apesar do estudo sério de multas 
Inteligências privllegiadas, prolongado. no decurso de multa� 
gerações, ou ignoraram várias destas verdades, ou delas. tiveram 
apenas conhecimentos duvidosos, conjecturais e misturados com 
muitos erros grosseiros. 

Ora êste fato constante e universal manifesta no gênero 
humano uma verdadeira incapacidade de alcançar por si mesmo 
o conhecimento de que trata a nossa tese, pois: nAo conseguir 
nunca reallzar um fim, apesar dos desejos e dos esforços pro
longados, supõe algtim!l, Impotência em reiação a êste fim. 
Esta Impotência, porém, nâo pode ser ttstca, porque· se trata de 

(696) A Sagrada Escritura afirma repetidas vêzes a· posslbUldade 
paro a no11sa. razão de conhecer com certeza várias verdades acêrco de 
Deus e da lei natural, tanto que declara "estultos, tnexcusávefs" os que 
nAo tiverem êstes conhecimentos. Assim, no livro da Sabedoria, c. 13, v. 1 ;  
n a  Epist. de R PAULO aos Romanos, c .  1 ,  v .  20; c. 2, v. 14-16 (cfr. nota 
319l . E dt" fato, Já demonstramos a existência de Deus, a imortalidade 
da alma, o. liberdade, a obrigação da rellglll.o . . .  

· 

(697> Cfr. Constitutto dogmattca de /tde cathol!ca, sess. In, c. 2, 
DENZ. 1786-1786 e 1806 e tambl!-m DENZ. 1703-1706 e 1808. - PIO XII, Enc. 
Humant Gcncrts, lugares cltndos na nota 695. 
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verdades de ordem natural que nA.o estA.o por sua natureza fora 
do alcance do vigor natural da inteligência humana. l!l portanto 
uma Impotência moral, proveniente de fatores extrtnsecos à 
natureza da intellgência, 1. é, de obstáculos e dificuldades exte
riores à. própria inteligência que lhe impedem de usar, eficaz
mente e com resultado, da sua natural capacidade. 

Logo um auxllio especial de Deus, qual é a revelaçA.o 
sobrenatural, é moralmente necessário. 

Para evidenciar o FATO afirmado na Mafor, basta consultar 
a História universal e a Etnologia rellglosa e lembrar as doutrinas 
dos Povos, ainda dos mais clvUlzados como os gregos e romanos. 
Acerca da Divindade : pollteismo, Idolatria, deuses cheios de vfclos, a 
quem era prestado um culto llcencloso e obsceno . . .  Acêrca da 
Moral : as piores aberrações do sentido moral eram aprovadas e 
praticadas (598) ; a triste condição das esposas, das crianças, dos 
escravos; PLATJI.o admite a ebrledade, o abôrto, o adultério . . . Atns
TÓTELES defende a escravidão; StNECA e outros consideram vfcios a 
misericórdia, a compaixão . . .  ; etc. - Os Ftlósotos sentem a sua 
Impotência e apelam para uma Intervenção divina : "Não deveis 
esperar poder reformar os costumes dos homens, dizia SócRATES, a 
não ser que Deus nos envie alguém para nos instruir em seu nome" . 
E PITAaoRAs : "O homem deve fazer o que agrada a Deus; mas como 
saber isso, se Deus mesmo não lho ensina ?" (599) - Os filósofos 
modernos que prescindiram da revelação, com seus sistemas contra
ditórios, renovaram os erros antigos e acrescentaram novos . (600) 

A anállse da natureza humana, nas condições reais em que 
se acha, dar-nos-á a razão desta impotência moral . 

C698) Vejam a. sua enumeração no livro da Sabedoria. Ccap. 14) e 
na Eplst. de S. PAULO aos Romanos (cap. I, v. 18 e sega.) - Cfr. PLATlio, 
Reptlblfca, V: ARISTÓTELES, Polftica, VII, 16; Cfcno, Tuscul. Dfsput., I. 2, c. 4. 

(699) Citados por DUPLESSY, Apologétique, I, p. 333. 

(600) ALnED MussET, numa. das páginas mais belas da sua obra, 
resume os erros e as contradlç6es dos vários sistemas filosóficos que pre
tendem guiar-nos sem revelaçio e conclui : 

Enftn sort des brou11Iards un rhéteur allemand 
Qui, du philosophlsrne achevant la rutne, 
Déclare te clel vide, et conclue au néant. 
Vollà. donc les débrls de l'humah1e sclence I 
Et, depuls clnq mllle ans . qu'on a toujours douté, 
Aprês te.nt de fatigue et de persévérance, 
O'est là Je demler mot qui nous en est resté I 
Ah I pauvres tnsensés, mlsérRbles cervelles, 
Qui dP. tant de façons avez tout expllqué, 
Pour aller Jusqu•o.ux cleux ll vous fallalt dea alles; 
Vous avlez le déslr, la foi vous a manqué. 

(L'ESJ)O!r en Dfeu.) 

Cfr. apuã DUPLESBY, Les Apologtstes la'iques au XIX st�cle, pp. 174-6, 
com multaS outras cltaç6es, pp. 168-189. 
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11. - ATgumento psicológico. 

402 . Há necessidade moral de um melo, quando, sem êle, é 
de fato pràticamente imposslvel vencer as grandes dificuldades 
que se Opõem a consecuÇao tt:e um fim. 

Ora, sem um auxlllo extraordinário de Deus, qual é a 
revelação sobrenatural, nas presentes condições reals da vida 
humana, é de fato pràtlcamente imposslvel ao conjunto do 
gênero humano vencer as grandes dificulda<;les que se opõem 
a um conhecimento certo, rápido, sem mistura de êrro e com 
suficiente amplidão, das verdades naturais da rellglft.o. 

Logo, para obter de fato êste conhecimento, o gênero 
humano tem necessidade moral de um aux111o extraordiné.rlo 
de Deus, qual é a revelaçA.o sobrenatural. 

(Bro. ToMAs desenvolve êste argumento na Summa Con
tra Gent., 1. I, c. 4; na Summa Theol., II-II, q. 2, a. 4.) 

Prova da M e n o r. 

Dois sõmente são os modos de chegarmos a um conheci
mento certo: ou por estudo pessoal, até obter a evidência 
intrlnseca do objeto; ou por ensino de outros, em quem acre
ditamos por fé. 

Ora, para o conjunto do gênero humano, ambos êstes 
modos são moralmente 1mposs1vels : 

a) Impossibtltdade do estudo pessoal de cada um. 

O conhecimento das verdades naturais da rellgiã.o pressupõe 
conhecidos muitos e dlficeis problemas metafisicos, cuja solução ne
cessita do auxUlo de não poucas ciências . Donde, êste estudo pessoal 
serla vasto, demorado e nada fé.cU . - Mâs : 

1) a grande mawrla dos homens nllo se pode dedtcar a um ta' 
estudo, quer por debUldade na saúde ou na intellgência, quer princi
palmente por falta de tempo, ocupado todo em trabalhar para o 
sustento próprio e da familla; (601) 

2> quanto aos pouqutssimos que a êle se poderiam entregar, é 
evidente que não conseguiriam conclui-lo com tacmdade e raptdez, 

(801) "Pour cela, en effet, 11 faut Ia rlchesae, qui a.ssure Ie Iolslr et 
une poaltlon lndépendente; Ies dons ae l'tntelligence, car 11 s'aglt des 
questlons les plus ardues; un travaU tncessant, car pour se rendre capable 
d'acquérlr par sol-méme um peu de vérlté métaphyslque, 11 faut, aprés une 
<'Ulture élémentalre, s'lnlcler aux méthodes de pensée et s'exercer aveo 
persévérance li. la réflectlon personnelie; 11 est requls enfln, l'amour stn
ctre du vrai, et l'absence ae préjugés et de passtons. Or, c'est Ie três 
petlt nombre qui rétmlt tout.es ces condltlons." J. FALCOM, La cr6dlbllltll 
clu Dogme Catholique, 3e. édlt., p. 132. 
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por causa da v".stldão e dificuldade dos problemas e também, como 
nota STo. ToMAs (loc. ctt.> , por causa das paixões e dos preconceitos 
que, principalmente na juventude, afastam não pouco os ânimos e as 
vontades da pesquisa dos assuntos religiosos; nem haviam de alcançar 
em taClo pfena cet tezu, Ilein a eotn:ptets ae§reraNtte àe &iae ter u_aidg 
nunca em algum êrro, por causa ela fraqueza da razão humana 
facUmente influenciada pela imaginação que perturba o raciocinio 
e leva a sofismas e pela tirania das paixões que obscurecem a inte
ligência e enfraquecem a vontade. 

Logo é moralmente 1mposs1vel ao conjunto do gênero humano 
chegar ao conhecimento de que fala a tese, por melo do estudo pes
soal de cada um. 

b) Impossibtltdade do ensino ministrado por homens: 

Dado, mas não concedido <pois, como vimos no 1.0 arg., nin
guém de fato o conseguiu sem revelação> , que alguns homens prlvl
leglados, reunindo todas as condições necessárias, chegassem com 
estudo pessoal a alcançar êste conneclmento, querel'tam éles ensi
na-lo aos outros homens ? 1!: duvidoso, pois seda trabalho árduo 
que requereria multo zêlo; de fato, na antiguidade, vigorava o prin
cipio de manter o povo longe de tais ·estudos : assim, SócRATES, 
PLATllo, SiNEcA, HoRAcxo . . .  (602) 

Mas, mesmo que quisessem, nilo poderiam, pois os seus alunos 
receberiam êste ensino : 

ou por ctêncta, i. é, só depois de convencidos pelos argumen
tos : seria recair nas dificuldades Insuperáveis do . estudo pessoal; 

ou por fé na autortdade dos mestres : neste caso para que esta 
té fOsse racional, seria preciso ter certeza que os tais mestres, no 
seu ensino, não se podem enganar nem nos podem enganar, 1. é, 
que são tn/altvets e necessàrtamente stnceros; sem esta certeza, os 
alunos teriam direito de suspeitar o êrro ou a mentira nos mestres; 
donde, não poderiam racionalmente dar uma adesão firme e certa 
ao seu ensino . - Ora, nenhum homem pode afirmar e provar que, 
por sua própria natureza e capacidade intelectual e moral, é infa
llvel e necessàrlamente· sincero . - Logo, não tendo nenhum mestre 
esta autoridade necessária, seria impossível ter racionalmente fé 
no seu ensino . - Em outras palavras, nesta hipótese, o úntco motivo 
de admitir êste ensino seria o testemunho do mestre, a sua afirmação 
pura e simples, o "magtster dtxtt", e não a compreensão dos argu
mentos . Isso é racional sómeilte quando consta que o "maglster" 
não pode nem se enganar nem nos enganar . (603) 

(602) Decprezavam o vulgo, eotno atesta HoRAc1o : "Odf projanum 
vulgus et arceo", e julgavam conveniente nmntê-lo no êrro acêrca da rell
giAo; por Isso, era sOmente a poucos Iniciados e em segrêdo que eomunJ
cnvam a doutrina tida por \'erdadelra. crr. CfcERo, Tusc:ul., 1. 2, c. 1. -

O mesmo afirma J. J. RoussEAu de sl mesmo e dos fllósofos (l:mtle, 1. 4) . 

(603) "Ensinar a piedade ninguém o pode fazer, a nAo ser que 
Deus pl'ecedn., . como gula e mestre." PLATÃO, citado por S. Aoo&TJNHO, 
De Ctvttate Dei, 18, 41. 

· 
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Logo é lmposslvel ao conjunto do gênero hum":l.no chegar ao 
conhecbnento de que fala a tese, por melo do ensino de alguns 
homeM. 

Ficou portanto evidente, que para o conjunto do gênero 
humano, nas presentes condições reais da sua vida, é pràtlca
ntente imposslvel chegar naturalmente ao conhecimento de que 
fala a tese. Para superar as dificuldades, é pois moralmente 
necessário um aux111o divino extraordinário, qual é a revelação 
sobrenatural. 

403 .  ·EsC6LIO . - l!: sumamente Importante, e é necessário para 
resolver as objeções e manter a concordância da tese com as outras 
verdades naturais ou reveladas, ter bem presentes algumas obser,. 
vações. 

Do fato de algum melo ser necessário a uma pessoa para 
obter um determinado fim, nã.o se segue que êste melo seja d.evtd.o. 
a esta pessoa ou seja uma exigéncta da sua natureza, a nao ser 
que êste fim lhe seja êle mesmo devido ou �ela. exigido pela sua 
natureza e que o melo seja, de um modo absoluto, necessário para o 
fim ou conexo com êle . Assim, por ex . ,  a ordenação sacerdotal é 
J:1ecessárla para poder consagrar vàlldamente na Santa Ml!fsa, con:
tudo a ordenação sacerdotal não me é devida, porque o poder de 
éonsagrar não ine é devido nem é exigido pela minha natureza . 

Donde, do fato de ser necessária ao homem a revelação sobre
natural, NAO SE SEGUE : 

a} que lhe se1a d.evtd.a . : 1.0 porque é necessária para um fim 
(o conhecimento rápido, certo, seguro . . .  de que fala a tese > .  que 

certamente não é extgtcto pela natureza da nossa razão, a qual é 
discursiva, progressiva e falivel; 2.0 também porque não é necessá
ria de um modo absoluto, mas apenas condtctonalmente (se Deus 
quis que tivéssemos êste tal conhecimento) e dts1unttvamente tse 
Deus não quls dar outro auxilio de ordem natural) ; 

b )  que, sem ela, o homem estaria na tmpossfbiltdade abso
luta de alcançar o jtm últtmo : 1.0 porque a necessidade da revela-

"Quel homme sachant qu'il n'est qu'un homme osera dlre li. ses 
aemblables : Volcl l'Évangile, voicl le livre de vle et de vérlté ? Et s'll 
en est un aasez orp;uemeux pour le dlre, en trouvera-t-11 un qui le veuUie 
crolre ?" E. SAISS&T, Essats aur la phtlosophte et la rellglon, p. 252 (clt. 
por DvrtESS"'I', Apologéttque, I, p. 331) . 

SOmente Deus, Suma Sabedoria e Santidade Infinita, que não pode 
nem se engnnar nem nos enganar, tem por própria natureza autoridade 
bastante para mererer a plena ades� da nossa fé nas suas afirmações : 
só a palavra d1vlna pode raclonalment.e ser admitida com plena certeza, 
unicamente porque Deu.s a aJtrma. J!: .Portanto sbmente com respeito a 
Deus, que tem pleno valor o "magt5ter clixtt". 

Esta sua autoridade de testemunha, pode Deus comunlcé.-la a alguns 
homens, torr:ando-os seus Intermediários e. represe!ltantes; mas deve então 
dar-nos illsso uma gnrantla. com slnals evidentes, como demonstrar.emos 
que fê:;; na 1nstltulção do Magistério lnfallvel da Igreja Católica. 
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çio é apenas moral e não fisica, proveniente de dificuldades extrln
secas e não de uma Incapacidade fislca e absoluta da nossa nature
za; 2.0 porque a revelação não é necessé.rla para alcançar êste fim 
pura e simplesmente, mas para alcança-lo de um modo melhor e 
mefa fd;efl, nem a lpJeo; 4rteia: tnoenctoel de aigwnas vet dades da 
religião natural Impede de alcançar o nm último, pois tal lgnorã.ncla 
não é culpável; 3.o porque não sendo necessária absolutamente, mas 
apenas condicional e dlsjuntivamente, a revelação sobrenatural pode 
ser substltulda por outro auxlllo natural (604) ; por isso, também aos 
pagãos de boa vontade é possivel a salvação, suprindo Deus com 
outros meios a falta da pregação evangélica (n.o 375, a, com a 
nota 579) ; 

c) que os povos pagflos nflo tenham nenhuma responsabili
dade pelos erros em que cairam ac6rca da reltgUlo natural : porque 
a revelação é necessária moralmente, não para poder conhecer cada 
verdade em particular, mas para conhecer o conjunto destas verda
des, com suttctente antpltddo; por Isso, êstes povos podem, sem reve
lação, conhecer algumas verdades e alguns preceitos da lei natural 
e observá-los (cfr. S .  PAULO, aos Romanos, II, 14) , e portanto, são 
responsé.vels pelos erros aeêrca destas verdades, pois podiam, mesmo 
moralmente, evitá-los sem a ajuda da revelação (cfr. S .  PAULo, tbtd., 
I. 19-21) . De fato, entre os povos mais prlmltlvos, encontramos o co
nhecimento e a prática de várias destas verdades (Cfr. a nota 517 a) . 

(60') Podia, pois, Deus ter criado o homem, deixando-o numa. ordem 
puramente natural Cstatus naturce purre, i. é, ordenado pa.ra. um fim 
puramentl' natural e Só com meios também naturais) , sem elevá-lo à. 
ordem sobrenatural. Jl: sômente na hipótese da elevaçl.o e orcl.enaçl!.o a um 
flDl sobrenatural, que a revelaçl!.o sobrenatural é absolutamente necessária 
(n.0 397, A) ; e esta. elevaçl!.o, evidentemente, nl!.o é exigência. de nenhu• 
ma natureza criada, nem lhe é devida. 

No estado, puramente natural, como podemos razoA-velmente espe
ré.-lo da bondQde e liberalidade de Dt>us, teria. o homem recebido auxlllos 
internos ele ordem natural, com os quais pudera fà.cilmente alcançar o 
fim último. 

No estado cta natureza elevada à ordem sobrenatural, mas !Zecafda 
pelo peca.cl.o e reparada pela redençl!.o ele Cristo <que é o estado em que 
se acha realmente o homem, como seré. provado a seu tempo) , nl.o exls· 
tem êstes auxlllos especiais nn.turals, mas sl.o êles supridos com vantagem 
pelos aullfilos sobrenaturais ela graça e de uma. revela.çl.o sobrenatural e 
mais abundante. Com suas fôrças puramente naturais, o homem pode 
menos no eçta.do ela natureza cl.ecaicl.a que no estado ela. natureza. pura 
(e 1sso, não porqut: a sua. natureza nl.o seja essencialmente a mesma. nos 
dois estndos, mas por causo. ele obstâculos extrinsecos e ele tentações 
maiores, em conseqüência elo· pecado) , maa com a graça pode multo mais. 
(Cfr. FALoow, obra ctt., pp. 133-134) . 

Dêstes vários estados e dos auxllios, E-xigidos pela nossa. natureza 
ou conCf'dldos gratuitamente por Deus, falaremos ex professo nos tratados 
ela. Crtaçl.o e Elevaçl.o do homem e no da Graça, onde apareceré. a 
Providência sincera e benévola com que Deus proporciona os meios sufi· 
cientes pn.ra que cada homem poua (se usar bem dêsses meios) conseguir 
o seu fim último. 



CA.Jill'I:UI o TERCEIRO 

CRITERIOLOGIA DA REVELAÇAO DIVINA 

NEXO . - Estabelecemos até agora que a revelação divina é 
possivel, conveniente e necessária . Mas o seu caráter divino é reco
nhecivel ? Há sinais ou critérios com os quais possamos demons
trar, com plena certeza, quando é que uma revelação é realmente 
feita por Deus ? Qual deve ser a natureza dêstes critérios ? quais 
são êles ? e qual o valor de cada um ? Questões fundamentais, de 
cuJa solução depende a própria possib111dade da fé divina : como 
crer na palavra de Deus, sem antes saber que esta palavra é real
mente afirmada por Deus ? 

ARTIGO PRIMEIRO 

O CONHECIMENTO DO FATO DA REVELAÇAO DIVINA 

TESE XXIX. - Para poder admitir por fé divina 
alguma revelação é necessário, como condição prévia, ter do 
fato da revelação uma verdadeira certeza; basta porém a 
certeza moral, mesmo vulgar. 

404 . Como crer é admitir uma verdade apoiando-se na auto
ridade de quem a afirma, o ato de fé, para ser racional e firme, 
pressupõe o conhecimento certo da autoridade de quem afirma 
e do fato de ter êle feito realmente esta afirmação. Tratando
se de Deus, a sua autoridade é imediatamente evidente, pois 
Deus não pode nem se enganar nem nos enganar. É pois sufi
ciente estabelecer com certeza a realldade do tato da revelaçao, 
t. é, que Deus fêz realmente alguma afirmação. 

Vejam a noção e natureza da certeza (n. 13) , suas espé
cies (ns. 15-16) ; certeza cientlfica e certeza vulgar (ns. 29-30) . 

405 . QUALIFICAÇÃO DA TESE. - FilOSOficamente ; C e r t a. -

Teologicamente: doutrina cat6Uca ou pelo menos conclusão 
teológica certa : 
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a) a necessidade da certeza acêrca do fato da "l'evelação cons· 
ta do ensino de INocf:NCIO XI contra os Jansenistas (DENZ. 1171 ) ,  de 
GREGÓRIO xvx contra Bautain (D. 1622-1627) , de PIO IX contra os 
HennesJanos (D . 1637) ; b) que não seja necessária a certeza cien
tífica, consta do CoNe. VATICANO (D . 1794, 1815) . 

I. Parte. - R necessária a certeza prévia do fato da 

revelação. 

406 . ARGUMENTO. - O ato de fé divina é uma adesll.o in te� 
lectual firmfssima e irrevogável, baseada na autoridade infinita 
de · Deus revelante (ns. 26-27) . - Ora, antes de ter certeza que 
Deus de fato revelou, é lmposslvel dar racionalmente esta ade� 
são : não posso apoiar-me na autoridade de Deus para admitir 
uma afirmação, se ainda não sei com certeza que Deus fêz de 
fato esta afirmação ; nã.o posso admitir uma verdade como pala
vra de Deus, se nll.o sei que Deus afirmou esta verdade. - Logo 
C' conhecimento certo do tato da revelaçao é condiçlo prévia 
necessária para que seja possível racionalmente o ato de fé. 

Em outras palavras. Não é j ustificável perante a razã.o 
crer firmemente numa verdade antes de ter evidência da sua 
credtbtltdade. Ora a credibilidade de uma verdade provém 
precisamente do fato de ter Deus empenhado a sua autoridade 
afirmando esta verdade. Logo, sem um conhecimento prévio 
e certo dêste fato (a afirmação divina, a revelação) , nll.o seria 
racional a firmeza do ato de fé (605) . Seria antes imprudência 
e até irreverência para com Deus infinita verdade, pelo perigo 
de atribuir-Lhe uma afirmação que talvez não fêz e que talvez 
seja falsa. 

407 . Notas . - 1> 11:ste conhecimento certo do fato da revela
ção é chamado 1udtctum credtbtlttatts, porque nos manifesta a cre
dlbUldade de uma verdade . 

2> Deve ser uma verdadeira certeza, 1. é, não apenas subje
tlvamente, enquanto persuasão não perturbada, mas objetivamente, 
enquanto persuasão fundada na evidência de um motivo real e 
suficiente para afastar qualquer dúvida prudente, pois enquanto é 
prudente duvidar da credlbllldade, o ato de fé não pode ser firme 
e irrevogável . (608) 

(606l Cfr. Sro. ToMAs, II-II, q. 1, a. 4, ad 2um : "non entn crecZe
ret, nfst vfderet ea e11se credenda." O mesmo exigiam os SANTos PADRES, 
cfr. TR0111P, obra clt., pp. 93-94. 

(60fi) Uma dllvlda � prudente, quando provém de um motivo sérlo 
de ordem intelectual ; é imprudente, quando provém de um motivo inte
lectualmente desprezlvel e geralmente de ordem prática, que a vontade 
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11 Pa.rte - il: sufici-ente a certeza moral. 

408. ARGUMENTO. - Basta a certeza moral, porque: 

a) é verdadeira certeza de ordem especulativa, firmada 
em motivo objetivo suficiente para excluir a dúvida prudente 
(n. 16), permitindo portanto uma adesA.o firme e irrevogável; 

b) é a úntca posstvel no caso, pois fatos nA.o presen
ciados, como é para nós o f a to da rev.elaçã.o divina, só podem 
ser conhecidos por certeza htstórtca, que é certeza moral 
baseada na evidência dos testemunhos e documentos que os 
referem; 

c) é sujlctente para guiar racional e prudentemente a 
nossa. atividade mesmo nas coisas gravtssimas, como consta 
pela. experiênci81 quotidiana. - Poderá pois esta certeza moral, 

que é verdadeira certeza especulativa do fato .da revelaçA.o acon
tecido no passado, fornecer a evidência da credibllldade, con
diçll.o prévia necessá.ria para a racionalidade do ato de fé firme 
e irrevogável. 

111 Parte. - É su·ficiente a c-erteza vulgar, i. é, não 

cientiflca. 

409. Ter certeza ctenttjtca da credib111dade, é ter dos motivos 
que demonstram o fato da revelação divina uma evidência distinta 
e reflexa, alcançada pela análfse ctenttttca por melo das regras da 
critica histórica e dos prlnclpios da fUosotla e podendo resolver 
cabalmente todas as objeções em contrário : tal é geralmente a 
certeza dos especiallstas na ciência apologética. - Ter certeza vul
gar da credibUldade, é ter dêstes mesmos motivos, ou de alguns 
dêles, uma evidência menos distinta, alcançada por considerações 
mais ou menos espontâneas do bom senso natural, sem contudo 
saber exPor de um modo cientifico o valor dêstes motivos, nem 
resolver diretamente as objeções, como vimos que acontece, por ex., 
na certeza vulgar acêrca da existência de Deus : tal é a certeza da 
grande maioria dos fiéis acêrca da origem divina da Igreja Cató
lica e do seu magistério infallvel, obtida pela simples consideração 
dos caracteres e das notas que a distinguem e que fazem dela um 

compêndio dos motivos de credlb111dade fàcllmente reconhecivel (cfr. 
CONO. DO VATICANO, sess lll, cap. 3, DENZ. 1793-4). 

menos boa e sincera admite, fomenta. e sugere à Inteligência., pa.ra lmpedll'
lbe de da.r a sua adesão firme à verdade : assim, muitos permanecem na 
dúvida acêrca da revelaçAo por respeito humano, pelo medo de parecer 
que mude.ram de oplniAo, porque não querem sujeitar-se às conseqüên
cias contrárias aos seus maus hábitos Inveterados ... 
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Não é necessária para cada homem a certeza cfenttttca: 
Deus destinou a revelação a todos os homens; ora a certeza 
cientiflca da credibllldade está acima das posslb111dades da 
grande maioria dos homens ;  logo não pode ser o melo neces
sàriamente .exigido de cada um. 

1:: suttctente a certeza vulgar, porque está fundada nos 
mesmos motivos objetivos e certos que a certeza clentlfica, per
mitindo portanto a mesma firmeza oo adesão. A análise clentl
flca dêstes motivos dá-lhes uma explicação mais ampla, uma 
fórmula e uma coordenação técnica mais rigorosa, mas não 
lhes muda a natureza (n. 30) . (607) 

410. Quanto às crianças e aos adultos mais Incultos, que são 
Incapazes, sõzlnhos e com suas próprias considerações, de alcançar 
esta certeza vulgar, admitem geralmente os teólogos que basta a 
certeza respectiva, i. é, baseada num motivo certo e objetivamente 
suficiente, conhecide!l porém de um modo proporcionado à Idade e 
capacidade de cada um. :tste motivo é a autoridade da Igreja do
cente, que a criança admite primeiro por fé humana no testemu
nho dos seus pals, mestres e sacerdotes que a invocam e de cuja 
orlgem divina se forma um jufzo certo cada vez mais evidente, à 
medida que vai conhecendo melhor as prerrogativas e notas da 
Igreja. - :S: suficiente esta certeza respectiva, porque: procedendo 
ele um motivo objetivamente váltdo, ela basta para que o ato de 
fé seja racional,· excluindo a dúvida prudente já agora e também 
para o tutw·o <precisamente porque fundada num motivo lnfalfvel, 
conhecido cada vez melhor>, ela basta para que a fé seja firme e 
Irrevogável. (608) 

411. NOTAS. - I . Num juizo, a certeza e a firmeza de adesão 
são proporcionadas ao motivo que nos faz dar a adesão. Ora o 
juizo de credibWdade pelo qual afirmamos o fato da revelação e 
o juizo <=o ato de fé) pelo qual admitimos uma verdade revelada 
são dois juizos distintos e diferentes. O 1.0 é condição prévia para 
a possibilldade e raclonalldade do 2.0• O 1.0 é natural, alcançado 
pelas fôrças da razão; o 2.0 é sobrenatural, feito sob o Impulso da 
graça. O 1.0 relaciona a autoridade infalfvel de Deus com a ver
dade, fazendo ver que esta verdade fol afirmada por Deus; o 2.0 
admite esta verdade como certa, porque garantida pela autoridade 

(607) Por Isso definiu o Cone. do Vaticano que não é licito ao cató
lico, o qual JA possui pelo magistério da Igreja os motivos verdadeiros de 
rredibUldade embora com certeza vulgar, pOr em dúvida a sua fé até 
adquirlr uma demon��traçAo cientfflca. (DENz. 1616) . 

(600) Cfr. TRoMP, obra cft., pp, 98-99. - Alguns autores para a 
certeza respectiva nll.o exigem um motivo por st objetivamente vAlido. 
SObre a exposição das vArias opiniões, a sua apllcaçll.o aos vlirlos casos 
<crianças c adultos católlcoa, herejes e pagll.os) e a sua crítica, cfr. LENNERs, 
De ViTtutfbus Theologicls, Roma, Gregoriana, 6.8 ediç., 1947, pp. 166-164. 
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lnfallvel de Deus . O 1.0 tem por motivo a evidência. dos argumentos 
que demonstram ter sido esta verdade aflrmada por Deus; o 2.0 
tem por motivo a autoridade mesma de Deus. Por conseguinte, a 
certeza e a firmeza da adesão são proporcionadas: no 1.0, à evidên-

0 rldade lnfalivel de Deus . E 
como esta autoridade é Infinita, a certeza e a firmeza da esao o 
ato de fé são de direito Infinitas, maiores portanto que a certeza e 
a firmeza da adesão do juizo de credlbllldade. 

Qualquer que seja o modo de chegar à certeza da crediblll
dade, 1. é, de ver que uma verdade estA. relacionada com a autoridade 
de Deus, a firmeza do ato de fé depende sempre e unicamente ela 
autortdade mesma de Deus, que garantiu esta verdade afirmando-a 
{ns. 28-27). Numa locomotiva, é condição prévia necessê.ria pôr o 
vapor em contacto com as rodas; mas o movimento das rodas é 
sempre proporcionado tão somente à fôrça do vapor, e não à fôrça 
usada para mover a alavanca que estabelece êste contacto . Assim, o 
processo racional de credlbllldade Introduz na nossa lntellgêncla a 
autoridade lnfalivel de Deus . No ato de fé, a nossa lntellgêncla 
apropria-se desta autoridade dlvlna {Sabedoria e Veracidade lnfl
nltas) e movida por ela admite a verdade revelada; por isso dlz 
BTO. ToMAs (1, q. 1, a. 5) que a Fé é uma Impressão da luz da 
ciência divina na lntellgêncla humana, superior portanto a qualquer 
ciência humana quanto à firmeza de adesão e à certeza. {809) 

II. - A firmeza do ato de fé permanece, pois, a mesma,. quer 
tenhamos do juizo de credlbUldade uma certeza vulgar, quer tenha
mos urna certeza cientiflca. Por isso, a demonstração cientiflca não 
é requerida para cada individuo. Jl: contudo sumamente conveniente 
e mesmo necessâria esta demonstração para que a Igreja, sociedade 
docente, possa dar plena satisfação às exigências intelectuais mais 
rigorosas e resolver cientlficamente as dificuldades apresentadas 
pela incredulidade ou por espirltos sinceros que desejam crer . Mesmo 
no crente, a razão, chegada a um certo grau de madureza, deve 
justificar aos próprios olhos as suas convicções, senão haveré. um 
perigoso desequllibrlo entre a sua cultura rellgiosa e a profana . 

TESE XXX. - A certeza da origem divina do fato 
da revelação só pode ser obtida, em última análise, por meio 
de algwn sinal divino extraordinário. 

(609) O!r. PErAZZI, obra c!t., vol. IV, pp. 13-14. - A evidência do 
juizo dP credlbUldade faz !ler que uma verdade é crivei, mas nllo faz, por 
&1, compreender a verdadf! em st mesma <= nllo da\ a evidência intrfnsectJ 
desta verdade) . Por Isso, o juizo pelo qual cremos de fato nesta verdade 
(por ex . creio na asma. Trindade) requer o ln!luxo da vontade e por 
conseguinte o ato de fé permanece livre e portanto meritório (na. 24 e 26) • 
C!r. PETAZZI, Analtsi Pstcologtca dell'atto àt fede, 2 vola. Vicenza. 1927, 
Vol. I, pp. 78-82 e pp. 90-1. 
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412. A revelaça.o divina é um tato htst6rtco de órdem sobre
natural. Enquanto fato htst6rtco, é conhecivel como todos os 
outros fatos históricos; enquanto fato sobrenatural , só é reco
nheclvel por melo de algum sinal divino, i. é, nenhum motivo 
potte ser suficiente, se nao estiver fundado, em Ultima analise, 
num sinal divino extraordinário. - J!:ste sinal consiste num 
efeito que só Deus pode produzir; é extraordinário, enquanto 
produzido tora do curso ordinário da natureza. (J!: o· milagre 
de que logo trataremos.) - J!: chamado : stnal, caráter, nota, 
porque caracteriza e notifica a origem divina de uma revela
ção; motivo de credtbtltdade, porque move a inteligência ao 
conhecimento da credibllidade (= da origem divina) de uma 
verdade revelada, tornando esta verdade evidentemente crtvel 
por fé divina; argumento, porque tem fOrça demonstrativa; 
critério, porque faz discernir racionalmente e reconhecer a reve
lação que provém realmente de Deus. (610) 

413 . QUALIFICAÇÃO DA TESE. �- Fllosõflcamente: certa. -
TeolOgicamente : é de fé que podemos por sinais divinos chegar 
à plena certeza acêrca da origem divina da revelação (Denz. 
1790, 1812, 2145). (611) 

'Demonstração. 

414 .  A revelaçâo divina sobrenatural consiste, como vimos, 
numa locuçtlo de Deus atestante (n. 367, d) . Devemos pois reco
nhecer que quem fala é realmente o próprio Deus. - Ora, não 
podemos ter êste conhecimento: 

nem por pura deduçilo de prtnctptos metafísicos, pois a reve
lação é um fato contingente; nem por tnduçilo física, pois não é um 
fenômeno produzido pelas causas necessárias da natureza; nem por 
pUra a.utorldacle humana, pois voltaria a questão de saber como esta 
testemunha adquiriu ela mesma a certeza da origem divina da reve
lação que nos transmite; nem por fé na autoridade cltvtna, pois se 
trata precisamente de verlflcar a condição prévia. necessária para 
a possibUldade do ato de fé, i. é, saber se quem fala é realmente 
Deus. 

(610) Cfr. TaoMP, obra cit., i>P. 100-106 : a análise da natureza cto 
sinal e suas várias espécies. 

(611) A Sagrada Escritura o afirma repetidas vêzes : CRISTo apela 
para os FeUH milagres, como provas declaivas (MT. XI, 2; XII, 36; Jo. V, 
31-47; X, 24: XIV, 11. . . ). O mesmo fizeram os Apóstolos (Acr. n, 22, 43; 
Ill, 1-16; X, 38 . . . ) e todos os Apologistas crlatAos. 
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Logo ficam-nos apenas dois modos de reconhecer quem 
� a pessoa que nos fala: ou vendo-a e ouvindo-a falar, ou por 
meio de algum efeito próprio desta pessoa, que ela acrescenta 
ao seu falar e que sirva de stnal dtsttnttvo. - No caso de Deus, 
porém, o primeiro modo e iftiPõsSivel, pols nau podemoe ter 
nesta vida a visa.o Intuitiva de Deus. lJJ necessário, portanto, 
que Deus recorra a um stnal dtsttnttvo . 

Mas, como a revelaça.o sobrenatural é uma lntervença.o 
especial e extraordtnárta na providência. que Deus tem dos 
homens, nâo basta um sinal contido na ordem comum da natu
reza, que seria explicável pelas fOrças naturais e do qual só 
poderlamos deduzir a providência ordinária de Deus em promo
ver os fins naturais. (612) 

Por conseguinte, êste sinal para ser dlstlntlvo, deve neces
sê.rlamente ser um efeito extraordtnárto, 1. é, fora do curso 
da natureza., e que sômente Deus pode produzir. Portanto, a 
certeza da origem divina da revelação só pode ser obtida, em 
11Jtima análise, por melo de algum sinal divino extraordinário, 
l. é, de algum mtlagre. 

415 .  Nota Bene . - 1 )  Na revelaçâo imediata, êste sinal 
deve ser conhecido imediata e diretamente em si mesmo por 
aquêle ou aquêles a quem Deus fala e revela; na revelaçâo 
medlata, é conhecido por transmissâo histórica certa, iniciada 
por aquêles que o presenciaram. 

· 

2) Para que o sinal possa legitimamente dar-nos a cer
teza, devemos conhecer-lhe: 

a verdade htstórtca, 1. é, saber que aconteceu realmente; 
a verdade ftlosójtca, i. é, reconhecer o seu caráter de efeito 

extraordinário, nâo produzido pelas fOrças da natureza; 
a verdade teológica , 1. é, reconhecer o seu caráter divi

no, de fenOmeno inexplicável sem uma intervençâo especial 
de Deus; 

a verdade relattva, 1. é, constar que a finalidade de Deus 
ao produzi-lo foi precisamente a de garantir e comprovar a 
revelaçâo. 

416 . Natureza e valor desta demonstraçlo. 

A demonstraçâo obtida por melo de &tnat& nll.o é uma 
demonstraça.o d t r e t a, que nos dê a evidência tntrtnseca da 

(812> Cfr. TROMP, oln"a ctt., pp. 105-6 e 108. 
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conclusão (É Deus quem está revelando), ou a prt��t indicando 
a razão necessária (o propter qutd) pela qual o predicado (quem 
está revelando) convém necessàriamente ao sujeito (Deus) , ou 
a postertori estabelecendo a causa própria (o quta) desta 
conveniência. (613) 

Mas é uma demonstraçlo t n d t r e t a, ex absurdts, que 
consiste em mostrar que uma afirmaçlo é verdadeira, provando 
ll falsidade da sua contraditória pelas conseqüências absu1'das 
que se seguiriam supondo verdadeira esta contraditória. No nosso 
caso, concluímos que a afirmação "li:: Deus quem revelou o dogma 
católico, o qual portanto é crivei" é verdadeira, porque, sendo 
a revelação dêle confirmada por tais sinais (os milagres) 
evidentemente produzidos por Deus, se fOsse falsa (= se fOsse 
verdadeira a sua contraditória : Nlo é Deus quem . . .  ) , Deus teria 
confirmado um êrro e teria sido para nós a causa eficiente e 
direta de um êrro invencivel : o que é absurdo. 

Por isso, o valor desta demonstraçlo é absoluto e de 
ordem metattstca, porque está fundado na Veracidade de Deus 
e na bondade da sua Provtd�ncta, que sA.o verdades absolutas, 
metaflsicamente certas. 

É também uma demonstraçlo ctenttttca, enquanto for
nece uma evidência verdadeira e uma certeza legitima e infa
llvel, fazendo ver o motivo (=OS absurdos que se seguiriam . . .  ) 
pelo qual fica excluldo de um modo absoluto o temor de errar. 

417. Influxo da vontade para a certeza do Jutzo de credt
btztdade. 

Embora as provas que estabelecem a credlbllidade sejam de 
sl suficientes e lnfallveis e possam determinar a adesão certa da 
inteligência, é contudo necessária uma intervenção da vontade, não 
para suprir uma deficiência nas provas, mas para criar as condi
ções que permitam perceber-lhes mais eficazmente o valor . Deve 
a vontade, além de aplicar dUlgentemente a Inteligência ao estudo 
dos sinais, dispO-la retamente : a> removendo os obstáculos, quer 
tntelectuats (preconceitos, dúvidas Irracionais e Imprudentes, que 
obnubllam e cegam a mente) , quer morats (as paixões do orgulho, 
da superficialidade, da sensualidade. . . que Inclinam espontânea
mente a rejeitar tudo o que as incomoda) ; b) adquirindo as qualt-

(613) Nlo podemos argumentar diretamente, nem a prtort partindo 
da razão pela qual Deus está revelando, nem a posterlorf partindo doa 
efeitos próprios da revelaçAo, porque tanto esta razio <os motivos da uvre 
vontade de Deus> como êstes efeitos (a elevaçAo a uma ordem superior, a 
graça ... ) sll.o sobrenaturais e portanto superam a capacidade natural 
da razão. 
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dades de sinceridade, ódio à mentira, humUdade, pureza de vida, 
amor constante da verdade e desejo vivo de encontrá-la : quali
dades tão necessárias, quando se trata de verdades de ordem moral 
que vão interferir no comportamento . (614) 

418. OBSERVAÇAO. - É necessário distinguir bem: 

1 )  Os Pre4mbulos da fé: são verdades, conhecidas com 
a luz natural da razão, que devem ser pressupostas para poder
mos ter uma noção reta da revelação e da fé. - São as ver
dades que fizeram o objeto do nosso estudo no presente volume. 

2) Os MotfVos de credtbiltdade: sâo os argumentos que, 
provando a origem divina de uma revelação, tornam racional
mente crlvel o conteúdo desta revelação. - São os stnats ou 
crttértos de que nos ocupamos nesta tese e nas seguintes. 

3) O Mottvo de "credendtdade" :  é o direito que Deus 
tem de ser obedecido e pelo qual nos sentimos obrigados a crer 
no cont-e\\do de uma revelação reconhecida como divina e diri
gida a nós. - J!: a autoridade de domtnto de Deus, Criador e 

Senhor Supremo. 
4) O Mottvo formal da fé: é a razâo Imediata sObre a 

qual nos baseamos para dar, no ato de fé, o assentimento Inte
lectual às verdades reveladas. - É a autoridade de testemunha 
de Deus revelante, 1. é, a sua ciência e veracidade. 

5) O Depóstto da fé : é o tesouro de todas as verdades 
reV�eladas, que estâo contidas na Sagrada Escritura e na 
Tradlçâo. 

6) A Regra de fé : é a norma que devemos seguir para 
saber quats sa.o as verdades contidas no depósito da fé e que 

(614J Cfr. Hnvt, obra c!t., p. 79. - Por Isso, Pio XII, na. Enc. 
Humant Genens, depois do que citamos na. nota 696, acrescenta. : "Ma.ls 
ainda., a mc:nte humana pode até, às vêzes, encontrar dlflculdacle em 
formar um juizo certo sObre a "credlbUldacle" da fé católica, apesar de 
serem tantofl e tAo aclm1rávels os B!na.ls e argumentos externos, concecUdos 
por Deus em aeu favor, a. tal ponto que ainda sômente com o lume lia 
razio natural se pode provar com certeza. a. origem divina. da rellglAo 
cristA. :2 que o homem, movido por preconceitos ou Instigado pelas pai
xões e pela. vontade pervertida, nio só pode rejeitar a. evidência. dos atnals 
o arguml'ntos extl'.mos que se lhe apresentam, como também resistir às 
celestes lnspiraçõea que Deus lhE' infunde na alma.." (Edlç. das Vozes, n.o 4) . 

A racionalidade exige que o compOrtamento moral se conforme 
com o Ideal traçado pelos prtnclplos Intelectuais. Fazer o contrário é 
degraclaçlo da raclonalld9.de. Já o poeta pagio confessara : "Video meliora 
proboque - deteriora sequor''. Muitos o Imitam e, procurando uma coe
rência entre a vida e o pensamento, aplicam o dito de MoNTAiaNE : "Ne 
pouvant pratfquer nos maztmes, nous cherchons à maxtmer nos pratiques." 
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devemos crer. - Para o crente, é a autoridade infal1Viel da Igreja 
católica; para a Igreja, é a Sagrada Escritura e a TradiçA.o. 

Assim, sabendo que Deus existe e que a revelação é possivel 
<pre4mbulos da fé). tenho certeza. por causa dos milagres que o con
firmam (mottvos de credtbtltdade), que Jesus Cristo é enviado de 
Deus e revelou (ortgem dtvtna do tato da revelaçllo crtstll> umas 
verdades cuja guarda e propagação confiou à Igreja Católica por 
Ele lnstltuida (depóstto da fé) . Donde, sabendo pelo ensino do 
magistério lnfalivel desta Igreja (regra da fé) ,  que uma das verda
des reveladas é o mistério da asma. Trindade, creio firmemente na 
SSma. Trindade precisamente porque fol afirmada e revelada por 
Deus lnfalivel <mottvo formal da fé) , em obediência ao mesmo Deus, 
Soberano Senhor, que impôs a toda a humanidade a obrigação de 
aceitar (mottvo de credendtdade) a revelação feita por Jesus Cristo. 

ARTIGO SEGUNDO 

VALOR DOS VARIOS CRITÉRIOS 

419 .  Divisão dos Critérios. 

C r t t é r i o s  (ou notas, slnals, motivos de credtbutdade) 
sA.o, como vimos, motivos pelos quais a inteligência pode racio
nalmente saber que uma revelaça.o provém realmente de Deus. 
São fatos e sinais, pelos quais ficamos certos que Deus interpOs 
a sua autoridade para nos atestar e garantir que uma determi
nada revelaçA.o foi realmente feita por l!lle. - l!lstes Critérios 

I. - Considerando o seu V a l o  r, podem ser: 
1) Negattvos: quando indicam apenas que nA.o há obstá

culo em que uma revelaçA.o possa ser divina, não porém que o 
é de jato. Sâo condições necessárias, mas nilo sujtctentes: a 
revelaçA.o que nâo as possui, não pode ser divina. NA.o sA.o 
portanto critérios no sentido estrtto, mas servem para desco
brir fàcllmente e eltmtnar as falsas rellgiOes. Assim, por ex., a 
tmuntdade de qualquer �rro dogmãttco ou moral: a revelaça.o 
que na.o a possui, 1. é, a revelaça.o que contém algum êrro, certa
mente na.o é divina; - ou Positivos: quando demonstram que 
uma revelaçAo é de tato de origem divina. 

2) Certos: quando dA.o certeza da origem divina de uma 
revelaçA.o; - ou Prováveis, Suastvos : quando dão só probabi
lidade, ou apenas dispõem e aliciam os a.nimos para a conside
raçA.o dos critérios certos. 
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3) Primários : quando, por sua própria natureza e sem 
pressupor outros critérios, fornecem uma demonstraça.o estrita, 
sempre, de um modo certo, rápido e ao alcance fácil de qualquer 
inteligência; - ou Secundários: quando, por sua natureza, ou 
na.o provam com certeza e necessitam portanto de outros crité
rios, ou ·pelo menos na.o estão ao alcance rápido e fácU de 
qualquer inteligência. 

II. - Considerando a sua R e l a ç ll o com o homem, 
podem ser: 

1) S u b  1 e t i  v o s: quando se acham na consciência 
de quem pratica ou considera uma rellgiâo que se diz reve
lada. Bâo: 

ou inci.ivtduats : paz profunda e alegria interior que parece 
provir de Deus; inspiraçA.o e testemunho interno do Espírito 
Santo; conveniência com as tendências individuais; 

ou untversats : admirável satisfaçA.o de todas as aspira
ções legitimas e nobres da humanidade para a justiça, a santi
dade, a felicidade na vida individual, famlllar e social. 

2 )  O b 1 e t t v o s: quando se acham fora da consciência 
de quem pratica ou considera uma religião que se diz revelada. 

Os objetivos, em relaçllo com a reltgUlo revelada, 
podem ser: 

a) I n t e r n o s  (ou tntrtnsecos) :  quando são inerentes 
à religiA.o e se deduzem da análise do seu conteúdo (dogmas, 
moral, ritos) . - Assim, a coerência, verdade e bondade da sua 
doutrina; a sublimidade desta doutrina; a sua transcendência 
em comparaçA.o com as outras religiões que se dizem reveladas. 

b) E x t e r n o s  (ou extrinsecos) :  quando nllo sllo ine
rentes à rellgiA.o, mas relacionados com ela, enquanto sA.o jatos 
extraordtnártos que acompanham o seu aparecimento e a sua 
propagação, ou como efeitos e frutos da sua doutrina, ou como 
stnats que testificam e garantem a sua origem divina. - SA.o 
os M tZa g r e s, de ordem 

jtstca; como por ex., na rellgiA.o cristã, as curas, ressur
reições . . .  operadas por Cristo, os Apóstolos, os Santos; 

intelectual: como as profecias feitas por Cristo, ou acêrca 
de Cristo no Antigo Testamento; 

moral: na pessoa do fundador, como a santidade sublime 
de Cristo; na vida e nos efeitos da religião : como, no cristia
nismo, a sua admirável propagação, a constância heróica dos 
seus numerosos mártires, a conversão dos costumes, a sua esta-
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b1lldade apesar das perseguições, as notas carac'teristicas da 
Igreja. (615) 

TESE XXXI. - Aos critérios subjetivos devem ser 
preferidos os objetivos e entre êstes, aos intêí'nos os externos, 
que são os únicos critérios primários. 

420.  ADVERSÁRIOS. - De um modo geral, negam o valor dos 
mUagres como critério primário, e admitem como critérios váli
dos tft.o somente os subjetivos ou os Internos. Assim, o único 
critério é 

para os Protestantes antigos : a inspiração interna dada pelo 
EBplrlto Santo a cada individuo, pela qual é reconhecida a genuina 
palavra de Deus, ao ler ou ouvir a Escritura; 

para os Protestantes Ltberats e os Modernistas: a conformi
dade de uma doutrina com as aspirações e as exigências do senti
mento religioso; 

para alguns fautores do método ela Imanência : a plena con
tormiclacle de uma doutrina com as extg�nctas, necessidades e aspi
rações, ela nossa nature2a e ela viela; 

para H. BcHELL (1830-1906, sacerdote, teólogo influente, não 
sempre objetivamente ortodoxo, com algumas obras no Inclex> : é o 
exame ela doutrina em st mesma, critério cujo valor antepõe a todos 
os outl'os. 

421 . QUALIFICAÇÃO DA TESE. - FilosOficamente : certa. -· 
Teologicamente : 

a) que os critérios subjetivos e internos não sejam os 
únicos critérios, é dogma definido no Vaticano (Denz. 1812) ; -
b) que êles nlo sejam critérios primários, é teologicamente 
certo, deduzido do ensino do Cone. Vaticano (D. 1790, 1812) ,  
de S. Pio x, na Enc. Pascendt (D 2103) , do Juramento anti
modernista (D. 2145); - c) que os critérios objetivos externos 
(=milagres, profecias . . .  ) sejam critérios primários, é doutrina 
católtca, no Cone. Vaticano (D. 1790). 

422 . ARGUMENTO GERAL. - Devem ser preferidos os critérios 
que dlo certeza e de um modo mais claro, mais fácil e ao alcance 
de todos. Ora os critérios subjetivos individuais prestam-se 

(615) AlguJUI autores dll.o o nome de Internos aos subjetivos, de 
externos aos objetivos, de tntrfnsecos aos Internos e de e:ctrlnsecos aos 
externos. 

Cfr. TROMP, obra c!t., pp. 117-120, o uso dos critérios feito pela 
Tradlçl.o cristA antlqulsslma, desde os Apóstolos e o mesmo Cristo. 
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a ambigüidade, a interpretações ilusórias, a pura sentimentali

dade (como nos Modernistas); os subjetivos universais e os 

objetivos internos, nem sempre da.o certeza, e não estão ao 
alcance fácil d.e todos; pelo contrário, os objetivos externos 

(_ os mtlagres) dlo sempre certeza, clara: e ra:cthnente pata 
qualquer inteligência. Logo êstes últimos devem ser preferidos. 

A Menor aparecerá evidente, percorrendo os vários cri
térios. (616) 

423 . I. - Os Critérios subjetivos-individuais. 

A paz profunda e alegria interna como testemunho do 
Esptrtto Santo, a conveniência com as tend�nctas tndtvtduats, 
geralmente nlto podem dar a certeza; nem s4o critérios da 
revelaçlto públtca,· mas podem ter apenas valor suastvo e 
dtspostttvo. 

a> Para que um critério seja certo, deve constar com certeza 
a sua origem divina. Ora êstes sentimentos tnterfores dificilmente 
poderão ser reconhecidos como provenientes de uma intervenção 
especial de Deus, pois a sobrenaturaliàade das experiências internas 
não é por si percebida diretamente pela consciência (Cfr. SANTO 
ToMAs, I-II, q. 112, a. 5); deve portanto ser deduzida pela interpre
tação destas experiências e de outras circunstê.nclas; mas isso requer 
uma prática multo grande na discrição dos espirttos, que pouquis
slmas pessoas possuem e que geralmente não levará senão a con
jecturas mais ou menos prováveis. Logo, ordlnàrlamente, êstes cri
térios estão sujeitos a gravisslmas ilusões. 

b) A conventencta com as tendénctas tndtvtduats Implica 
elementos subjetivos variáveis e indeterminados, fontes de ilusões; 
além disso, mesmo tratando-se de tendências legitimas, uma dou
trina pode ter conveniência com elas, sem contudo ser necessàrla
mente revelada por Deus. 

c) Htstdrtcamente, pela aplicação dêstes critérios à revelação 
pública, muitos foram levados a considerar como reveladas por Deus 
coisas contraditórias : assim, os montanlstas, os maniqueus; prin
cipalmente entre os protestantes, o uso dêste critério causou inúme
ras divisões em seitas contrárias e mesmo levou a muitos até ao 
agnosticismo total. (617) 

(616) Cfr. TROMP, obra clt., pp. 121-128, 160-166. - HBRri, obra cit., 
pp. 86-94. - NICOLA'D'•SALAVBRRI, Obra ctt., pp. 149-162. 

(617) Os textos da S. Escritura aduzidos pelos Protestantes em 
favor do seu criUrio, nada provam. Tratam da dlsposlçio moral neces
sária paro. a fé (Ev. de S. Joflo, VII, 17>, ou de milagres operados pela 
virtude do Espirito Santo <Eptst. I ad Thessal. I, 6) , ou da dlstribulçA.o 
dos dons carlsrm\tlcos milagrosos e de uma açio do Esplrlto Santo em 
quem já possui a ré (Epist. I ad Cor., XII, 7; I ad Thessal., II, 13; Epist. I 
de S. João, II, 20 e 27). Cfr. TROMP, obra ctt., p. 162-3. 
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d) Podem dar certeza somente em caso extrdordtnârto, ent 
que seja evidente a ação milagrosa de Deus numa alma, como às 
vêzes acontece na revelação particular ou na conversão instantânea. 
E então, é apenas para esta determinada pessoa que teriam valor 
certo, por não estarem sujeitos à verificação públlca. 

e) Podem, contudo, ter utilldade e valor pstcoldgtco, às vêzes 
multo grandes, ou como dtsposfçilo que induz os ânimos a uma 
pesquisa mais profunda dos outros critérios, ou como conttrmaçao 
numa fé já aceita. 

424. 11. - Os Critérios subjetllvos-unlversals. 

A convent�ncta de uma doutrtna com todas as asptraç6es 
legtttmas do coraçt!o humano e de toda a humanidade, por si 
é apenas critério negativo; postttvamente, nada poderá demons
trar, a nao ser que venha unir-se com critérios objet1.vos; nunca 
porém pode ser critério primário; mas tem um valor psicológico 
sumamente suasivo. 

a) A conveniência com a natureza humana e a lei natural, 
é uma condição necess4rta para que uma doutrina possa ser reve
lada, mas nao suficiente para provar que ele jato é revelada : donde, 
por si, é apenas critério negativo . Com efeito, como vimos na tese 
XXVIII, é moralmente necessário um auxillo de Deus, a fim de 
que todos os homens possam conhecer com certeza, facUldade e 
segurança um conjunto de doutrinas, que encerre todas as verdades 
morais e rellgiosas necessárias para instituir um Ideal de vida real
mente digno do homem e em que todas as legitimas aspirações da 
nossa natureza se achem admtràvelmente satisfeitas; mas êste auxi
lio divino poderia ser de ordem pretematural, sem ser uma reve
lação propriamente dita, a qual não nos é devida, nem é necessária 
para uma satisjaçilo puramente natural das tendê�clas da nossa 
natureza. 

b) A certeza que houve de fato revelação só poderia ser 
alcançada, quando constasse ser a conveniência tão admirável e 
transcendente, que a doutrina que a exprime supera certamente a 
capacidade da intellgêncla criada e tudo o que puderam achar os 
fllósofos e satisfaz a natureza humana além elas suas exigências 
naturais : constituindo assim um mllagre moral, que exige uma in
tervenção especial de Deus, o único ser capaz de conhecer tão pro
fundamente o coração humano e de revelar uma doutrina que sacia 
de modo tão perfeito e superabundante todas as suas aspirações e 
eleva a vida humana, individual e social, a uma ordem sobrenatural 
e dtvfna . 

Mas a supernaturaltdade desta conveniência não é objeto dl
reto de uma experiência interna natural, conhecivel imediatamente 
pela consciência; deve pois ser demonstrada. Para isso, não basta 
a consideração das exigências e aspirações Imanentes à nossa natu� 
reza; é mister recorrer também a critérios objetivos : a subllmidade 
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e transcendência da doutrina e a admirável renovação moral e 
social que ela produziu. 

c) Para a possibllidade de uma tal demonstração, é neces
sé.rto conhecer todas as aspirações do coração humano e ver que 
uma doutrina as satisfaz todas plenamente e de um modo admiré.
vel e superior àS fôrças e êXlgênclas naturaiS; 1SSõ requer mUitos 
e prolongados estudos. Não pode, pois, esta demonstração constituir 
um critério primário, ao alcance fé.cU de todas as inteligências. 

à) Pstcoldgtcamente, enquanto manifestam a amabtlfàaãe e 
a apetectbUtãaãe de uma doutrina reUgiosa, os critérios subjetivos 
têm um valor sumamente suastvo, atratnclo fortemente os ânimos 
para esta religião, conttrmanão os que Jé. a seguem, dtsponclo e 
movendo os outros a desejar que seja verdadeira e a certtttcar-se da 
sua credlb1lldade pelo estudo mala aprofundado dos verdadeiros cri
térios. 

425 .  111. - Os Critérios oobjetlvos-internos. 

Uma doutrina religiosa que se diz revelada 

1 )  enquanto apresenta verdade, coer�ncta e bondade, 
sem conter nada contra a raztlo e a let natural, i. é, nada de 
errado e nada de mal: 

a) � crit�rto negativo, certo, eliminatório: porque uma 
doutrina errada ou mé. certamente nA.o pode provir de Deus; 

b) positivamente, só indicaré. a possibilidade de ser reve
lada, não porém o tato da sua revelação (cfr. acima, n. 424, a); 

2) enquanto contém uma subltmlttade que transcende 
todas as outras religiões que se dizem reveladas: é critério 
positivo, hipot�tico, 1. é, se Deus revelou de fato alguma religião, 
esta religião deve certamente ser melhor que as outras não 
reveladas; 

3) enquanto manifesta uma tal sublfmtdade e transcen
d�ncta na sua excelência, pureza, santidade e eficácia em saciar 
as aspirações do coração humano, que aparece evtdentemente 
superar as fórças naturais da tntelfgéncta: 

a) é critério em st mesmo postttvo e certo, pois consti
tui um mllagre moral, que exige uma intervenção especial de 
Deus, como acabamos de ver (n. 424, b) ; 

b) ntlo pode por�m ser crtt�o primário e único: 
porque é demasiado diffcll para os incultos; porque estã 

exposto ao perlgo de incluir um elemento subjetivo na avalia
ção da sublimidade (o que alguém admira, outro critica) e na 
cletermlnação do limite que supera realmente a capacidade 
natural da Inteligência; donde, nem sempre será fácll alcançar 
a verdadeira certeza objetiva; 
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c) psicológica mente, tem um valor sumamente suasivo 
(como acima, n. 424, d) e eficácia persuasiva para os ânimos 
retos e virtuosos mesmo dos não crentes, não porém para os 
incrédulos imbuídos de preconceitos. (618) 

426 . IV. - Os Critérios objetivos-externos. 

1 )  Os milagres ftsicos e as profecias, feitas em confir
maçtlo de uma religiã.o que se diz revelada, sa.o critérios positi
vos certos primários, adaptados a qualquer tnteltg�ncia: porque 
são fatos sensiveis fàcllmente reconhecivels pela simples apli
cação dos sentidos e do bom senso e transmissivels pelo teste
munho certo; 

2) os milagres morais que constituem a vida admtrdvel 
de uma religião que se diz revelada, principalmente se tomados 
no seu conjunto, formam um critério positivo certo, que pode 
ser também primdrto: porque, embora não sejam tão ràpida
tnente conheclveis quan�o os milagres fisicos, contudo são mila
gres permanentes, que estão sob os olhares de todos e podem 
ser percebidos mesmo pelas pessoas ignorantes. 

Dêstes critérios objetivos-externos, por causa da sua 
peculiar importância, vamos tratar nas teses seguintes. 

COROLARIOS. 

427. I .  - Logo, na Apologética ctentfttca, que deve justificar 
racionalmente a fé, o método primário e essencial, o único plena
mente eficaz para todos os homens, é o método objetivo-externo, o 
método tradicional, baseado em fatos históricos (os milagres) , exte
riores à consciência e à própria doutrina tevelada, e exposto com 
argumentos externos, fUosófico-históricos. - A aplicação dos crité
rios subjetivos e internos poderá ser acrescentada como complemen
to, utUissimo, não porém necessário. 

11. - Logo a Apologétka lmanentlsta por si é i·neflcaz. 

428. Para se adaptarem às exigências mórbidas de uma menta
lidade moderna avêssa ao Intelectualismo, ao Hlstoricismo, ao Exte
rlorismo e a toda idéia de milagre, alguns católicos (principalmente 
M .  BLONDEL e O PE. LABERTHONNIERE) julgaram necessário abando
nar, na exposição da Apologética, o método tradicional e substitui-lo 
por um método imanente, em que o único ou pelo menos o principal 

(618) Cfr. PINARD DE LA BOULLAYE, Conférences 1931, pp, 29-31, 44; 
Conférences 1935, 6.8 Conf., 2.0 ponto: Crolre pour volr. (Apu!! FALCON, 

obra clt., p. 192-3). 
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-critério para achar a verdadeira reltgião revelada, o Catoltclsmo, é 
colocado nas extgéncias e aspirações ela nossa natureza e da nossa 
açilo, analtsadas numa expertencta reltgtosa tnterna e pstcológtca. 

Esta análise manifesta que a nossa natureza pede um acrés
cimo (un surcroit), pois nunca estamos satisfeitos com a verdade e 
·O bem que atlrigfmos, tendemos sempre para O ideal, O ffififutó, 0 
divino. E como a nossa tndtgéncta dêste acréscimo é essenctal, e 

-êle aperfeiçoa essencialmente a nossa natureza, estamos obrigados, 
por uma obrigação Interna e autônoma, a aceitá-lo, se existir . 

:S:ste "surcroit:, de que precisa a nossa natureza, é o sobrena
tural, o divino, que de fato somente a reltgião católtca nos oferece : 
-evidencia-se Isso na experténcta do catol1c1smo vtvtdo, na sua prática. 

Logo deve o homem aceitar a revelação cristã. (619) 

429. CRITICA . - 1. Do método da Imanência e da apltcação 
que dêle fêz M. BLONDBL ao problema da existência de Deus, jã fala
mos acima (ns. 218-217) , e jã foram refutados os seus pressupostos 
filosóficos : o ant1-lntelectual1smo ou semi-agnosticismo, o pragma
tismo, o semi-subjetivismo. Bem o valor absoluto dos prtnclplos 
racionais, lmposslvel é qualquer demonstração objetiva; é a Idéia 
que deve normalizar a atividade; entrar no subjetivismo, é conde

·nar-se a ficar nêle, pois é lmpossivel refutar um êrro, admitindo 
·as suas afirmações nas premissas do argumento. O único remédio 
para as doenças daquela mentaltdade moderna é voltar à filosofia 

:perene do ser, reavlvando a segurança nos direitos e no valor da 
razão. 

2. Existem realmente na natureza humana aspirações insa
·tlsfeltas e portanto existe a tndtgéncfa de algum auxflto extrlnseco . 
- Mas da ané.lise desta indigência não se pode dedWllr : 

a> que êste auxilio deva necessàrtamente consistir numa 
&terminada revelaçilo sobrenatural, qual é a reltglão católlca na 
.sua prectsilo, pois as nossas Indigências não são uma imagem ou 
fotografia "em negativa" que nos dê a conhecer o catolicismo nos 
seus pormenores e como o único modo dE' satlsfaz&-las; mesmo na 

"hipótese de uma elevação sobrenatural, podia Deus escolher outros 
meios : quem poderá afirmar, por ex., que o sistema sacramental 

(610) Cfr. TRoMP, obra ctt., pp. 168-80; Hnvt, obra ctt., pp. 91-94; 
.FALCON, obra cft. pp. 62-68. - DE ToNQUtDEC, Immanence, 3e. edlç. 1933; 
Deux ttudes sur la Pensée de M. Blondel, Beauchesne, 1938. - DacOQS, 
Praelecttones Theologfae naturalts, t. li, pp. 271-307; - VALENBIN, Dfct • 

. Apolog�tique, art. "Méthode d'lmmanence". - MICHELE'l', Dteu et l'agnos
ttctsme contemporatn, pp. 183-311. - LE BAcHELEr, De l'apolog�ttque tradt
t!onnelle et de l'apolO(I�ttque "moderne" (Paris, Lethlelleux) e artigos nos 
�tudes de fevereiro, Julho e agõsto de 1907. - OouPIL, Apologéttque, 2.• 
edlç., pp. 120-138. - 0ARDEn., Crédiblltt� et Apolog�ttque, 2.• ediç., Oabal

·da, 1928. - Roii4EYER, La Phtlosophie rellgieuse de Maurtce Blondel, 
Aubler, 1943. - I!: necessário distinguir o �todo da Imanência seguido 
por allflllls católlcos (n.0 216) da doutrina da Imanência propugnada pelos 
modernistas (exposta e refutada nos ns. 210-214> . 
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e a organização da Igreja, tais como são, se impunham··i''
neull abso

lutamente ? (620) 
b) nem que deva ser uma revelação sobrenatural, pois nenhu

ma natureza criada pode ter naturalmente wna exigência e uma 
necessidade de ordem sobrenatural; i. é, de uma ordem que, por· 
défMlÇãO, excede il8 suas capaetdactes e que paz tmtto Jtio llte pode 
ser devida, mas apenas concedida gratuitamente; (621) 

c> nem mesmo que deva consistir numa revelação, pois pode
ria ser, por ex., um vigor maior dado à inteligência e à vontade; 

ã> nem tampouco que esta revelação tenha sido dada de 
tato, 

·
pois um fato público, histórico e dependente da llvre vontade

de Deus, como é o fato de uma revelação divina, só pode ser demons
trado com certeza por argumentos históricos; 

e> nem a obrigação moral estrtta de aceitá-lo, se fôr ofere
cido, a não ser que se tome a natureza humana não puramente em. 
s1 mesma com as suas Indigências essenciais, mas na sua relação· 
de criatura dependente da Lel Eterna. Isso, porém, seria admitir· 
a heteronomla da nossa Inteligência e da nossa vontade : seria sair
da Imanência, coisa que não consentirão fazer aquêles a que se dlrlge
prlmàrlamente o método da Imanência, 1. é, os ânimos lmbuidos da. 
autonomia kantiana . 

Logo, não podendo, unicamente pela análise das exigências e· 
aspirações da natureza humana, ser reconhecido nem como cristão, 
nem como sobrenatural, nem como revelado e dado de fato, nem 
como obrigatório, êste auxilio, êste "surcroit" não poderá ser rece
bido por fé na autoridade de Deus revelante, mas apenas livremente· 
procurado e aceito porque e enquanto satisfaz às nossas tndtg�nctas . 

Ficará, por conseguinte, cada um livre nas suas escolhas,. 
abandonado ao critério subjetivo da sua experiência Interna ou das· 
suas ilusões. Tanta razão terá o maometano ou o protestante satis
feito com a sua religião de afirmar a verdade do Maometismo ou
do Protestantismo, quanta o católico de afirmar a verdade do Cato-. 
llcismo pelo confõrto que nele acha. - Além disso, se o único melo-

(620) Cfr. DE TONQUÉDEC, lm11Ulnence, 3.a ediç., p. 188 e FALCON,. 
obra cit., pp. 67-8. 

(621) Pio xu, na Enc. Humani Generta, aponta o êno daquêles que· 
"desnatur�un o conceito de gratuidade da ordem sobrenatural, sustentando 
que Deulll não pode criar seres Inteligentes sem ordená-los e chamá-los· 
li. vlslo beatfflca". (Edlç. das Vozes, n.0 26). 

De nada vale dizer que se trata do homem como está na reaU
dade, como Deus de fato o criou, 1. é, destinado a um fim sobrenatural,. 
e que por conseguinte as suas aspirações são de tato sobrenaturais : 
porque o sobrenatural, mesmo que exista em nós, não é objeto conheclvel 
pela consciência naturalmente e de um modo direto, em experiências 
Internas. ll: pela revelação de Deus e pelo ensino da Igreja que conhece
mos a nosso. elevaçlo à ordem sobrenatural; donde, não se pode, sem· 
petiçllo de principio, usar dêste conhecimento na Allologétlca, onde se· 
trata precisamente de estabelecer os fundamentos racionais e a credlbl-· 
lldadc da fé e a autoridade lnfallvel do Magistério eclesiástico. 
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de reconhecer a verdade de urna rellglão é a expert�ncfa vtvfcla da 
sua prática, o descrente e o Indiferente, que não têm ainda nenhuma 
experiência religiosa, não poderão nunca sair da sua descrença e 
do seu Indiferentismo : porque, assim como não é licito praticar o 
vicio sob o retexto de der av 11 -
b m não é licito "experimentar" e praticar "a titulo de ensaio" os 
atos que uma religião apresenta como sagrados e reservados (como, 
por ex., no catolicismo, a recepção dos sacramentos) sem a devida 
preparação e sem jé. ter a fé, a qual para ser racional pressupõe 
a certeza da credibllldade. (822) 

Por conseguinte, o Método da Iman�ncta, como método da 
Apologética ctentftfca, é t n e f t c a 2 : é incapaz por st s6 de con
duzir à credibtltdacle da doutrina católica e de ;usttjtcar ractonal
mente o ato de fé. 

430. 3. Poderé. contudo, como Já foi notado (n.0 424, d e na 
Conclus4o do n.0 217, p. 380), a verltlcação que as nossas Indigências 
e aspirações se acham admlràvelmente satisfeitas no catolicismo ser 
de grande utUidade na Apologética prática ou Arte pastoral, l. é, 
no apostolado da conversão das almas, no qual, para que a nossa 
ação seja eficaz, é necessârlo ter em conta as disposições atuais das 
pessoas que queremos ajudar . 

Deverâ, porém, o método da imanência ser expurgado dos seus 
pressupostos antl-lntelectuallstas, e não poderá ser apresentado 
como substituto do método tradicional, nem como suficiente por sl 
só, mas apenas como auxtltar prático e como preparaçao psicoló
gica : pondo em evidência a nossa necessidade de um auxuto extrín
seco a nós, a;uda a superar os preconceitos do subjetivismo e dtsp6e 
os ânimos ao amor e desejo da verdade, com a vontade sincera de 
procurâ-Ia pelo estudo atento dos verdadeiros critérios e por melo de 
argumentos fllos6tlco-hlstórlcos . (623) 

(622) Cfr. FALCON, loc. ctt., p. 69. - A interna erperllncia ele cada 
um, como único critério que deve mover à fé, foi condenada pelo Cone. do 
Vaticano, no can. 3 da sesa. m, OENz. 1812. - S. Pio x, na Eno. PascentU, 
queixa-se veementemente daqueles católlcos que, embora rejeitem a ima
nência como doutrina, contudo dela se servem na apologética de um modo 
tio Incauto que parecem admitir na natw-ezo. humana uma verdadeira e 
genutna neceslrldade da ordem sobrenatural. (DENZ. 2103) . 

(623> Cfr. RouPAIN, obra 11it., pp. 210-223. 
Assim entendido, já estava em uso entre os apologistas dos primei

ros séculos do cristianismo. Segundo alguns autores, tal seria também 
a apresentaçio da tman�ncta nas obras de M. BLONDEL, tendo em vista 
as declaraçoos de fé nelas muitas vêzes repetidas. Segundo muitos outros, 
porém, a doutrina blondeliana nio está isenta de dificuldades, nem deixa. 
de oferecer algum perigo de êrro para os leitores pouco firmes na fé e 
menos versados na teologia católica.. Cfr. HERvt, Zoe. cit. p. 94. 



CAPlTULO QUARTO 

O MILAGRE 

Como vimos, todos os critérios real e positivamente eficazes 
para provar a origem divina da revelação reduzem- se sempre, em 
última análise, a alguma Intervenção extraordinária de Deus, i. é, 
a um mUagre. Dai a importância capital do milagre na Apologética 
e os esforços desesperados da Incredulidade para eliminá-lo. De
pois de expormos a noção do milagre, estabeleceremos a sua possi
blUdade, a sua discernibllldade como critério e o seu valor proba
tivo. (624) 

ARTIGO PRIMEIRO 

NOÇAO DE MILAGRE 

431 . DefiniçA.o nomtnal. - A palavra "milagre", etimolõ
gicamente, vem de mtraculum, mtrart e significa uma coisa que 
excita a admiraça.o pelo seu caráter extraordinário e por ter 
uma causa oculta. 

(624) BIBLIOGRAFIA. - Sro. •roMJ.s, Summa Theol., I, q. 105, aa. 
6-8; 11-11, q. 178; S. Contra Gent., 1. In, cc. 98-107; De Potentla, q. 6. -
BENEDICTUS XIV, De Servorum Dei beatifl.catione et beatorum canonfzatione. 
- I. DE BONNIOT S. J., Le mtracle et ses contre/açons, Paris, 6.• edlç. 1896. 
- G. SoRTAIS, L« Provtdetlce et le Miracle devant la science modeme, Pa-
ris, Beauchesne, 1906. - A. DE PoVLPIQUET O. P., Le mfracle et 888 BUP
pléances, Paris, Beauchesne, 1914. - J. DE ToNQvtDzc S. J., Introduction 
d l'étude ãu mervellleuz et du mtracle, Paris, Beauchesne, 2.• edlç. 1916 : 
resumido no Dict. Apol. de D'Ales, art. "Mlracle", col. 618-678. - J. NBW
MAN, Two essays on miraclts, London, 1900. - A. ZACCHI O. P., 11 mtracolo, 
Mllano. 19:!3. - G. MATTIVSSI S. J., Conosctbilità del miracolo, em "La 
Scuola Cattollca", XXXI (1908) , pp. 277-284, 436-460, 608-620, 704-717. -
Da. LE BEc, Preuves médtcale,, du miracle. Étude clinique, Paris, Beau
chesnc, 4." edlç., 1926. - A. VAN HovE, La doctrlne du mtracle chez satnt 
Thomas et son accord avec les príncipes de la recherche sctentl/tque, Paris, 
Gabalda, 1927. - Card. Lí:PICIER, Del mtracolo, Vlcenza, 1932; trad. franc., 
Le mtracle, sa nature, ses Tots, Paris, Desclée de Brouwer 1936. - A. ODDO
NE S. J., Il stgtllo divino, Mllano, Vita e Penslcro, 1939. Cfr. mais autores 
apud TROMP, obra cit., pp. 456-458) . - Cfr. os tratados de Apologética ou 
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Definiçâo real : o mtlagre é um fato produzido por Deus 
fora da ordem constante que toda a natureza criada observa 
na sua atividade, ou: um tato, extraordinário e divtno. 

EXPLICAÇÃO. - t .o) É um f a t o, 1. é, um acontecimento, 
11m fenemeno (não ama lei, fiem 'tllfta de'titPlRa} ;  é esjete per 
tanto da ciência htstórtca, a quem pertence averiguar os fatos. 

2.0) E x t r a  o r d t n á r i o, 1. é: "praeter ordtnem com
muntter servatum tn rebus" (STo. ToMÁs, C. Gent., 1. III, c. 101) 
= torlt da ordem habitualmente seguida nos fenômenos da 
natureza criada = tora do modo de agir de todo e qualquer ser 
criado = tora da ordem universal constituída pelas fOrças e leis, 
d eterminadas e constantes, segundo as quais agem todas as 
naturezas criadas e sa.o ordenadas entre si e dirigidas para o 
fim. - Por conseguinte: 

a) o milagre é extraordinário, não pela sua raridade ou pela 
magnitude do fato, mas porque acontece tora do curso normal de 
toda e qualquer lei que rege a atividade dos seres criados = porque, 
sendo o efeito da intervenção de uma causa livre distinta das fôr
ças c riadas e superior a todas elas, não faz parte do "ordinário", 
i. é, da ordem, da série, do conjunto ordenado dos efeitos produzidos 
por estas fôrças naturais = porque não havendo em nenhum ser 
criado uma tendência ou disposição capaz de produzir o efeito mila
g roso, o mUagre excede a ordem de toda a natureza criada; 

b) o mUagre ntlo é uma exceçtlo às lets, no sentido de que as 
c ausas criadas tenham dois modos de agir : um, ordinário e fre
qüente, que constitui o curso normal expresso pelas leis; outro, 
excepcional, extraordinário e raro, cuJo efeito seria o fato milagroso. 
Pode o mUagre chamar-se exceção às leis tão sõmente porque, pelo 
fato de não ser o efeito de nenhuma fôrça natural, é um fenômeno 
que na sua produção não seguiu nenhuma das leis naturais e por
tanto se acha fora da alçada delas; (625) 

ele Filosofia, por ex. : além dos já citados HERVÉ, TRoMP, FALCON • • •  , 
I. OT:riOER 8. J., Theol. Fundamentalts, I, pp. 170-273; DIECKMANN S. J., 
De Revelatfone, ns. 430-487; 0AIUII0011-LAGRANGE O. P., De Revelatfone, 3.8 
cdiç. 1926, pp. 321-374. - D. THIAGO SINIBALDI, Elementos de Philosophfa, 
I Vol., pp. 793-818. - PINARD DE LA BoULLAYB S. J., Conjérences de Notre
Dame, 1931, 1.8 e 2.8 conf. 

(626) Por "leis naturais" entendemos aqui, nAo sômente as leis ffsl
cas, qufrnicas e blológlcl\8 que regem os fenômenos dos seres sensfvels e 
ma.terfats, mas também as lels psicológicas que regem a atividade da Inte
ligência na aquislçll.o dos seus conhecimentos e o comportamento da von
tade ltvre uas várias circunstâncias d eterminadas e ainda as leis qu e 
regem a atividade de qualq uer ser criado ou crlável. 

Lei natural é o modo de agir constante e untJorrne, proveniente de 
uma determtnada tcndtncia ou propriedade cta natureza de um ser. - Exls
t.em leis naturais : especf/icas, próprias d e  uma determinada espécie dP 
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c) o milagre não é uma vtolação, uma destruição, uma sus
·pensilo ou derrogação das leis naturais, mas um fenômeno que as 
·deixa intactas, como melhor veremos na solução das objeções : a 
ressurreição de um morto, por ex., deixa intacta a lei : "a natureza 
nao ressuscita mortos" . 

3.0) à l v t n o, l. é, que sõmente Deus pode produzir como 
-causa ejtctente prtncipal. 

Com efeito: a) sendo um efeito produzido fora da ordem 
<de toda a natureza criada, o milagre requer um agente nAo 
sujeito a esta ordem, mas superior a ela; ora toda e qualquer 
·criatura está sujeita à ordem universal, da qual faz parte; nl!.o 
pode portanto agir fora desta ordem; logo só Deus, superior 
à ordem que livremente criou, pode fazer um mllagre; -

·b) a atividade da criatura requer um ser em que agir e con
-siste unicamente em introduzir neste ser a qualidade ou forma 
�para a qual êle tem potencialidade e disposlçl!.o; mas o mlla
.gre é um fenômeno produzido num ser que para êle nl!.o tinha 
'nenhuma disposição ou potencialidade natural, como dar a 
·vida a um cadáver; logo nenhuma criatura pode fazer um 
milagre, mas só Deus que para agir não requer nenhum ser 
e pode criar, l. é, fazer do nada. (Cfr. STo. ToMAs, Contra Gent., 
l. 111, c. 102.) 

Os Anjos bons e os Santos podem ser instrumentos e mtnfs
·tros de Deus na produção de verdadeiros milagres : quer tmpetran
·do-os de Deus pela oração, quer cltspondo ou preparando a matéria 
·em que Deus exerce a sua ação sobrenatural (êste modo é próprio 
-dos anjos), quer cooperando como instrumentos do poder divino . 
(Cfr . STO. ToMAs, De Potentta, q, 6, a. 4) . - Nunca podem os 

tdemdnios ser instrumentos de verdadeiros milagres, mas podem ape
nas fazer procligtos <= simulacros de milagre) e em circunstâncias 
tais que tàcllmente possamos distingui-los dos milagres que provêm 
de Deus, como veremos (Cfr . tbid., a. 5) . - Quanto aos homens de 
vtcla má, podem ser instrumentos de verdadeiros mllagres, quando 
ll.nunciam uma verdade : pode então Deus fazer um milagre para 
.atestar esta verdade . (tbtd., a. 5, ad. 9um) . 

corpos; genéricas, que se aplicam a várias espécies ou mesmo a todos os 
corpos, como a lei da gravidade; universais, que se estendem a todo e qual
quer ser criado e finito, como cond.içilo t�ssencial da sua atividade, por ex. : 
a criatura, não podendo criar, só pode agir sObre um ser preexistente e 

.servindo-se dêie (cfr. infra, n.0 450, 1.0) . - O mtlagre absoluto, 1. é, no 
-sentido estrito, é um efeito produzido tora e independentemente destas leia 
universais, 6 um fenômeno em cuja produção estas leis não tiveram 

.apllcaç!Lo. 
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Por conseguinte : 1 .0) o milagre é um fato ab's
.olutamente 

sobrenatural, quanto ao modo como é produzido (626) ; 
z.o) esta intervenção imediata de Deus, para ser mtla

grosa, deve ser extraordinária, i. é, nâo deve ser postulada por 
uma Iel de ordem natural ou sobrenatural. Por isso, não são 
milagres o concurso divino para a conservaça.o dos seres na 
existência ou para que possam agir, a criação das almas huma
nas e a infusão da graça santiflcante: porque, embora sejam 
eteltos divinos, são contudo exigidos pelo curso normal estabe
lecido por Deus; 

3.0) o milagre, porém, nllo está tora da ordem untver-
saltsstma da Providência, que inclui os meios ordinários (as leis 
natllrais e sobrenaturais) e extraordinários (as intervenções 
milagrosas, fora destas leis) , com os quais realiza Deus o plano 
escolhido desde toda a eternidade. A flnallda..cle ttltima dêste 
plano é a mani�stação da Bonda..cle e das perfeições divinas 
(n. 349a) . Ora o milagre concorre admiràvelmente para esta 
mantfestaça.o, principalmente da sabedoria, bonda..cle e poder de 
Deus. Logo não está fora da ordem universalfssima, mas inclui
do nela. - Nem pode Deus agir fora desta ordem: seria agir 
contra a sua Bonda..cle, ·razão e fim último da criação. (Cfr. 
STo. ToMAs, C. Gent., 1. III, c. 98.) 

432 . NOTAS. - I. Alguns autores dividem os mllagres em mafo
res e menores . Os m a t o  r e s , chamados de 1.a .ordem, absolutos, 
em st mesmos (stmplfctter et quoad se> , são os que superam toda a 
natureza criada, visivel ou invisivel, e que definimos acima . Os 
m e n o r e s , chamados de 2." ordem, relattvos ou para nós (secun
dum qutd, quoad nos> , são fenômenos que os puros esplrltos, por 
sua própria natureza, podem produzir, servindo-se das fôrças natu
rais do universo senslvel, e que estas fôrças deixadas a si mesmas 
não poderiam produzir . (62'1) - São extraordinários só relativa-

(826) O mllagre supera a ordem natu1·a1 elfective, 1. é, pela causa 
eficiente que êle requer; não jormaliter, I. é, pela sua própria essência e 
entidade de fenômeno mllagroso. Pertence pois ao sobrenatural a b s o -
l u  t o, mas ao modal e não ao essencial. Cfr. supra, nota 576. 

(827) Assim como o homem pode mover os corpos, servir-se das 
COrças da naturer.a, ordená-Ias e aplicá-las de um modo determinado, em 
clrcunst.Ancias diversas, e obter efeitos que a natureza sóztnha não produ
ziria, por ex., uma estátua; assim também os puros espfritos, bons e 
maus, com maior eficácia e modos mais admiráveis podem mover os cor
pos com movimentos locais. Mas : 1.0) como os anjos são invlsfvels, os 
efeitos por êles produzidos nos parecerão maravilhosos; 2.0) como conhecem 
melhor do que nós as fOrço.s da natureza, podem ordená-Ias e aplicá-las 
com maior facilidade, eficácia e quase repentinamente, obtendo efeitos 
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mente, enquanto não está no curso natural das coisas que os seres 
corpóreos sejam movidos por agentes que não fazem parte do 
universo sensível . São divinos só num sentido largo, enquanto pro
duzidos não imediatamente por Deus, mas por criaturas espirituais 
que agem contudo de acôrdo com a vontade de Deus e com a sua 
aprovaçdo /ormal, dlstingülndo-se nisso dos prodígios dfabóllcos . 
Por conseguinte, estritamente falando, não são verdadeiros mila
gres, porque não são fenômenos fora da ordem natural untver
sal . (628) - Como os milagres de 2.a. ordem são fenômenos que o 
demônio poderia produzir, para ut111zar êstes milagres como crité
rio apologético é necessário demonstrar antes (pela análise das 
clrcunstll.ncias, como veremos) que foram produzidos, não pelo de
mónio, mas sim por um anjo bom, com a aprovação de Deus . (629) 

II . - o Milagre apologético, 1. é, milagre que possa servir de 
crttérto, além de extraordinário e divino, deve ser : a) perceptfvel,. 
porque o critério é um stnal e é da natureza do sinal ser percep
tível em si mesmo ou nos seus efeitos : uma fumaça imperceptível 
não pode servir de sinal da presença do fogo; pode ser perceptível 
pelos sentidos e em si mesmo (ex., Moisés vendo o arbusto arder 
sem se consumir, nas bodas de Caná a â.gua mudada em vinho) , ou 

mais grandiosos e fora do comum; 3.0) como podem, por comoções locais. 
influenciar o nosso corpo, os sentidos e o meio ambiente, é-lhes posslvel 
causar alucinações no. fantasia, e ilusões nos sentidos, excitando nêles 
representações sem objetos externos. Cfr. STo. ToMAs, De Potentia, 
q. 6, a. 3) . 

(628) Sto. ToMAs só reconhece como verdadeiros milagres os de-
1." ordem; aos de 2." ordem chama "mtracula Q'lloaà nos". Sbmente Deus 
pode criar, 1. é, produzir um efeito sem se servir de nada (cfr. Infra, n.• 450, 
1.0) . Donde, os puros espíritos, os anjos, para modificar o curso e a 
sucessão dos fenômenos, devem servir-se dos seres corpóreos e têm como 
llnico recurso os movimentos locais. Por melo dêstes movimentos, êles 
põem ordenadamente em contacto as várias fôrças naturais dos corpos. 
Os efeitos produzidos provêm destas fôrças e por Isso nio sio milagrosos : 
pois os corpos nll.o agem senlo naturalmente. São contudo maravilhosos 
para nós, por causa do modo lnvlslvel e fora do comum como as fôrças 
naturais foram reunidas e aplicadas ordenadamente pelos anjos. (Cfr. 
Contra Gent. 1. lli, cc. 102 e 103; Summa Theol., I, q, 110, a. 4, In c. et 
ad 2um.) . 

(629) O Cone. do Vaticano, ao falar dos critérios da revelaçi!.o, sO 
menciona os milagres que demonstram a onipotência e onlclêncla de Deua, 
i. é, os milagres de t.n ordem (DENZ. 1790) . Nlo se segue porém que nl!.o 
ndmlta a possibilidade das duas ordens de mllagres, reconhecida tradicio
nalmente na Igreja e defendida por várlos teólogos. Assim, BENTO xxv 
escreve : "O.� anjos bons puderam fazer Isso com suas fôrças naturais, 
mas êlcs ni!.o se Intrometem nas coisas humanas e vlslvels fora da ordem 
da natureza, a não ser que sejam enviados especialmente por Deus, e por 
isso na coisas que fazem fora da ordem dos seres senslvels sflo milagres e 
sempre foram ttdas por milagres, porque é Deus que as faz por melo do 
ministério dos anjos." (De Servorum Dei beattjicattone, 1. IV, p. 1; I. VI •. 
num. 12) Cfr. FALCON, obra cit., pp. 168-169. 
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i; 
pela Inteligência e nos seus efeitos Cex., a intervenção �- ·Deus na 
.inteligência de uma pessoa, percebida por respostas desta pessoa, 
superiores à sua capacidade natural) ; b) feito em confirmação de 
uma revelação dtvtna : deve constar que Deus fêz o milagre preclsa

.mente para confirmar a origem divina de uma revelação, 1. é, que 
apresenta o mDugre CUiuo sinal e ga; antte da atta revelatie . Leae, 
milagre apologético é um fenômeno perceptível, extraordinário c 
-superíor ds fôrças da natureza criada, produzido por Deus como 
.stnal e garantta da origem dtvtna de uma revelaç8.o . (630) 

433 . DIVISÃO DOS MILAGRES. - Além da diViSAO dOS milagres 
em maiores (= stmpltctter et quoad se) e menores (= secundum 
.qutd et quoad nos) que vimos na nota I, os mllagres podem ser 
.classificados de vários modos. 

1.o - Segundo o modo como supera a natureza criada (SANTo 
"ToMAs, Summa Theol., I, q. 105, c. 8 ) ,  um fenômeno pode ser mila
-groso : 

a) quoad substanttam : se é de tal natureza que em nenhu
ma hipótese pode ser produzido por um ser criado : a glorificação 
-ou a compenetração dos corpos; 

b) quoad subfectum : se a natureza pode produzir o fenô
meno, mas nilo no sutetto em que é produztdo : ressurreição de um 
morto, restituição da vista a um cego; a natureza pode produzir a 
vlda e a vista, não porém num cadáver ou num cego; 

c) quoad modum : se a natureza pode produzir o fenômeno, 
mesmo naquele sujeito, não porém daquele modo : cura instantânea 
<l.e uma doença orgânica, mudança Instantânea de água em vlnho . 

2.0 - Segundo o modo como é extraordinário, 1. é, tora do 
curso natural (STO. ToMAs, De Potentta, q. 6, a. 2, ad 3um) , o mlla

.gre pode ser : 
a) supra naturam : quando o fenômeno não pode ser pro

-duzido pela natureza, pelo menos no tal sujeito : abrange os mlla
_gres quoad substanttam e quoad subfectum da dlvl11ão precedente; 

b) contra naturam : quando o fenômeno é contrário ao que 
-devia ser produzido normalmente pelas leis naturais : a refrigeração 
no meio das chamas; permanece no fogo a propriedade contrária 
ao efeito produzido por Deus; 

c) praeter naturam : é o milagre quoad modt4m da divisão 
_precedente . 

3.o - Segundo a natureza do ser em que é produzido e das 
lets que êle supera, o milagre é : 

a) ttstco : quando é produzido nos corpos e supera as leis 
·da natureza fislca; pode ser de qualquer uma das espéci(ls das divi
-sões precedentes; 

(630) Cfr. TRoMP, obra cit., pp. 131-134. 
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b) intelectual : quando é produzido nas intellgências e supera 
as leis naturais que regem o conhecimento humano : profecia, ciên
cia infusa, conhecimento das consciências; 

c) moral : quando é produzido nas vontades e supera as leis 
-de ordem moral, histó1icas e sociológicas, que regem o comporta
Mento aa attvldade nvre : vll'tude nerolca, aamtr4vei pt"Opagaçlo 
de uma doutrina . . . 

Seguindo esta 3.a divisão, trataremos dos milagres fislcos, 
<la profecia e dos milagres morais. 

ARTIGO SEGUNDO 

O MILAGRE F1SICO 

434 . o Milagre ttstco é um tato senstvel produzido por Deus 
na natureza jfstca, tora do modo de agtr de toda a natureza 
crtada . (631) 

:S: PossíVEL? - Em última análise, a questão se reduz 
.a saber se Deus, Criador das -naturezas e das suas propriedades, 
pode produzir fenômenos sem se servir destas naturezas. O 
simples bom senso ·responde logo pela afirmativa. (632) Mas 
-o milagre pressupõe a existência de leis naturais constantes, 
-com necessidade não absoluta mas só hipotética; pressupõe a 
·existência de uma Providência llvre, que nâo se dedigna ocupar
.se também dos casos particulares. Quem negar um dêstes pres
�upostos, deve logicamente negar a possibilldade do milagre. 

435 . ADVERSÁRIOS ( 633) . 

(631) Tal é o sentido que o COne. do Vaticano dé. ao mllagre, en
.quanto o apresenta como critério especial, distinto da profecia e do m1la
gre moral. - AB81m definido, distingue-se : 1.0) dos fenómenos naturais 
extraordinários, como os aconteclmcntos fortuitos; 2.0) dos prodfgios dia
bólicos, que são simulacros de milagre; 3.0} dos Jatos ordinários chamados 
providenciais, porque mo.is claramente manifestam a Providência; 4.0) da 
intervenção imedi4ta e ordinária de Deus, como a sua premoção na ativi
dade das criaturas, a criação de cada alma humana . . .  

(632) "Dieu peut-il faire des miracles ? . . . Cette questlon sérieu
semente traitée serait lmpte sl elle n'était absurde. Ce serait falre trop 
d'honneur à celui qui la résoudrait négatlvemente que de Ie punir; 11 suf
flrait de l'enfermer." J. J. RoussBAu, Lettres de la Montagne, 3.e lettre. 
(Apud RoUPAIN, Leçons et Lectures d' Apologétlque, p. 242) . 

(633) Cfr. J. DE TONQUtDEC S. J., lntroduction ci l'étude du Mer
fJeUleux et du Jlftracle, pp. 11-121 : exposição e refutação dos vé.rios sis
temas contré.rios ao milagre. 
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1 .0) Os D e t e r m i n i s t a s :  as leis naturais" São absoluta
mente necessárias, como as leis matemáticas ou os princlpios meta
fisicos . Por isso, é impossivel e absurdo qualquer modo de agir não 
conforme com estas leis, como seria absurdo raciocinar ou �alcular 
sem se conformar com os prlnclpios racionais ou matemáticos . O 
mUagte seua uma vlõlaÇao destas leis. E portanto impossivel . Logo, 
no seu agir, deve Deus sujeitar-se às leis da natureza e nada pode 
produzir fora delas . Assim, VOLTAIRE, RENAN, SEAILLES e OS RAcio
NALISTAS. 

SPINOZA : Deus na sua atividade "ad extra", i. é, na c1·iação, 
não é llvre, mas age por necessidade da sua natureza; logo sempre 
do mesmo modo, e portanto é imposslvel uma intervenção extraordi
nária de Deus no mundo, qual seria o mllagre . 

Os Defstas : é indigno da Providência divina ocupar-se dos 
casos particulares e Individuais; ela só provê às leis gerais . 

Alguns Modernistas : segundo o nosso modo de conceber as 
coisas, todo fenômeno supõe outro anterior; ora o mllagre seria. 
um fenômeno separado, sem conexão com um fenômeno natural 
anterior; logo é inintellgivel . Assim também E .  LE RoY . 

2.0) Os C o n t t n g e n t h t a s :  seguindo o agnosticismo 
kantiano, em reação contra o determinismo absoluto, cairam no êrro 
oposto, afirmando que não existem leis fixas e constantes, ou que 
pelo menos não podemos provar que elas de fato sejam em si cons
tantes, porque a establlldade que lhes atrlbuimos provém \mica
mente do nosso modo subjetivo de conhecê-las . Donde, o mllagre 
não é evidentemente lmpossivel, mas é para nós incognoscivel, pois 
não podemos distinguir as Intervenções especiais divinas dos modos 
variáveis e extraordinários de agir que tem a natureza . Assim, 
D .  HUME, STUART MILL, OS POSITIVISTAS, BOUTROUX, BERGSON, E .  LE 
RoY . - Asslm também, alguns Ff s t c o s modernos, que por causa. 
das "Indeterminações de HEISENBERG" reduzem todas as leis da natu
reza sensivel a leis estatfsttcas baseadas no cálculo das probablll
dades . 

Entre todos êstes adversários, alguns querem conservar o mUa
gre, mas mudando-lhe totalmente a natureza . 

Para os Protestantes Liberais, o que chamamos milagre não 
passa de um fato natural extraordinário ainda não explicado cien
tificamente, que o sentimento religioso pode atribuir a Deus como 
despacho de uma nossa oração . O fato, para a ciência, é natural, 
embora segundo leis ainda desconhecidas; para o crente, é mUa
groso como efeito da benevolência divina : ScHLEIERMACHER, SABATIER, 
HARNACK, MiNÉGOZ, C. J .  WRIGHT. 

Para LE RoY, o mllagre é efeito extraordinário de uma fé· 
viva, por cujo influxo o esplrlto pode produzir na matéria alguns 
efeitos ainda desconhecidos; é divino só enquanto esta fé é dom de 
Deus . 

Para os Modernistas kantianos, o mllagre não é um fato fora 
das próprias leis como existem na realidade, mas apenas fora do· 
nosso modo de conceber estas leis . 
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A conseqüência de todas estas falsas definições é sempre 
a mesma : o milagre deixa de ter valor real, ontológico, como 
sinal próprio de Deus e argumento apologético; só lhe ficaria, 
dizem, um valor stmb6ltco, apto para dispor a mente ao exame 
Interno ae uma rehgtao. Respondemos com a seguinte tese : 

TESE XXXII. - O milagre fisico apologético é pos
sível, é reconhecível e tem valor demonstrativo. 

436 . QUALIFICAÇÃO. - FilosOficamente : certa. - TeolOgica
mente; dogma definido no Concmo do Vaticano, sess. UI, 
ean. 4. (634) 

I PaTte. - O milagre ffslco é possfvel. 

437 . ARGUMENTO. - O milagre é posslvel : tntrtnsecamente, 

se fOr possivel o fato extraorcUnárto, 1. é, feito fora do modo 
constante de agir de toda a natureza; extrtnsecamente, se Deus, 
considerado com todos os seus atributos, pode produzir fatos 
extraordinários. - Ora é possivel o fato extraordinário, e Deus 
pode produzi-lo. - Logo o milagre é possivel. - Prova-se a 

M e n o r: 

A. - É POSSÍVEL O FATO EXTRAORDINARIO. 

438 . Repugnaria, se a ordem natural observada na produçiW 
dos fenômenos fOsse necessária de um modo absoluto, porque 
então em hipótese alguma seria possivel agir fora desta ordem. 
Assim acontece na ordem das leis matemáticas e dos primeiros 
princípios racionais : ninguém pode calcular ou raciocinar sem 
seguir estas leis e êstes prtncipios. 

Mas a ordem natural: a) embora seja necessária enquan� 
to é produzida por causas não livres, que por conseguinte, 
quando agem nas mesmas circunstâncias, agem sempre do 
mesmo modo e produzem os mesmos efeitos, como o exige o 
principio de razão suficiente; b) contudo nllo é necessária de 

um modo absoluto: esta ordem é causada pelas fOrças naturais, 

(634) "Se alguém disser que nenhum milagre é pOSBÍvel : e que por
tanto todRB as narrações de milagre, mesmo as contidas na Sagrada Escrl· 
tura, devt:m ser relegad1111 entre as fábulas ou mitos; ou que os milagres 
nunca podem ser conhecidos com certeza e que com êles não se prova 
legitimamente a origem divina da religião crlstll., sej a  anátema." (DENZ. 
1813) . Cfr. também DENz. 1'190 e 2145. 
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I, � - ·  

que produzem determinados efeitos segundo leis · 'constantes; 
ora êstes efeitos serA.o de fato produzidos, sOmente quando se 
verificarem várias condições : se as fOrças forem apztcad.as a 
agir, se nlo lhes puzerem obstáculos, se nlo forem vencidas 
por unta ftn:ça znaloz, se Beas IIto lhes uegat o seu cottcatso 
ordiná.rio. Logo, dependendo de condições, a ordem natural nlo 
é necessá.ria de um modo absoluto. 

Por conseguinte, há. possibilldade de agir tora desta ordem. 
l é, o fato extraoroiná.rio é possivel. 

439 . Com outras palavras. lf: posslvel o fato extraordlná.rlo, 
se a ordem natural fOr necessá.rla nlo absolutamente, mas só 
htpotêticamente. 

Ora a ordem natural é necessá.rta só htpotêttcamente. 
Com efeito, esta ordem é constitulda pelas essências dos 

seres, n4o enquanto consideradas em st mesmas nos seus ele
mentos constitutivos, mas enquanto, pelas suas vá.rias tendên
cias e pelos seus diversos modos de agir e reagir, sO.o causas. 

eficientes de determinados efeitos. Devemos pois distinguir 
nesta oroem: 1.0 as ten!Unctas e propriedades attvas e passi

vas determinadas, que constituem prOpriamente falando as leis. 
naturais; - 2.o) o exerctcio atual destas tendências, 1. é, a sua 
attvtd.ade, a sua operaçO.o, que nas criaturas é sempre uma 
modificaçlo acidental, realmente distinta da essência; - a.o) 
11 real produçO.o do fenômeno determinado, a qual é realmente 
distinta da essência e da atividade, como todo efeito é distinto 
da sua causa. 

As tendências e as propriedades slo necessá.rtas e cons
tantes enquanto p�rmanecer intacta a essência da qual resul
tam. Mas o exerclclo atual da sua atividade está. condicionado 
ao concurso da Causa primeira, porque é uma passagem da 
potência para o ato, do poder agir para o agir de fato (n. 274) ; 
a real produçlo do efeito está dependendo de uma série de 
condições indispensá.veis. 

Donde, mesmo permanecendo intactas as tendências e 
propriedades (1. é, as leis naturais) e as essências das quais 
resultam (e portanto, também a ordem natural ) ,  a produçlo 
dos fenômenos pode ser impedida ou modtficada : pode Deus. 
recusar o seu concurso, e o exerclcio da atividade nlo se dará; 
pode uma fOrça maior opor-se a uma fOrça menor, e o efeito 
desta última nlo se darã. Logo a ordem natural dos fenômenos 
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é necessária só hipoteticamente : se forem verificadas todas as. 
condições prerrequlsltas. (635) 

Quando o ser que Intervém fizer também êle parte da. 
ordem natural, como um dos seus a entes a sua lnterven âo
s se poderâ dar por melo de outras fOrças da natureza, e o. 
r.esultado será ainda natural: assim, por ex., o lm!i ou a eletri
cidade ou o próprio homem que vence a fOrça da gravidade� 
impedindo a queda de um corpo ; assim, a resultante das ações 
e reações das várias fOrças naturais entre si. Se, pelo· contrário, 
êste ser estiver fora e independente da oroem natural, Inter
vindo sem se servir das fOrças naturais, o resultado será um 
fato extraordtnárto. 

Logo o fato extraordtnârlo, i. é, o milagre, é em si mesmo 

intrinsecamente posslvel. 

440 . N. B. - A necessidade htpotética das leis naturais, onde 
os seres criados são considerados como causas efictentes em relaçlio 
aos seus etettos, dos quais se distinguem realmente, é essencialmente 
diferente da necessidade absoluta das leis ou prlnciplos matemá
ticos e metafisicos, a qual está fundada imediatamente nas essências 
consideradas em st mesmas, nos seus elementos consUtuttvos ou nas. 
propriedades necessàrtamente resultantes dêstes elementos . _,...- As 
leis matemáticas e metatístcas exprimem modos de ser, provenientes. 
da essência mesma das coisas; e como as essências são absoluta
mente imutáveis, estas leis são absolutamente necessé.rias . Por isso, 
em hipótese alguma, nem por milagre, pode, por ex . ,  o triângulo 
deixar de ter três ângulos, porque isso é a sua própria essência; nem 
o ser contingente pode deixar de ter uma causa, porque é uma. 
exigência que decorre necessàrlamente da sua essência. - As lei& 
ffsfcas, pelo contrário, exprimem tendências, fôrças, modos de agtr. 
Devemos distinguir o fato da existência dêstes poderes de agir e o 
fato da sua aplicação e da produção do efeito. O fato da extst�ncta 
dos poderes e modos de agir decorre necessàrlamente das essências 
e é necessário e constante como as próprias essências : por isso, não 
pode Deus fazer com que o fogo, por ex., não tenha o poder de 
queimar, senão Já não seria fogo . Porém, o fato da apltcaçlio da lel, 

(635) Se tal agente natural <a gravidade, o fogo) estiver aglnd4> 
nas condlçõ!'s naturais e por sua virtude natural, tal efeito <a queda do 
corpo, queimar> , é necessé.rlo. Mas nll.o fica exclulda a posslbtlidade dêste 
efeito ser Impedido ou modificado por uma causa superior, se a houver. 
Ao ser Impedido o efeito de uma causa natural, não ficam destruldas a 
essência e as propriedades desta causa.. Assim, o fogo que por lnterven
çl!.o divina nAo queimou os três jovens que Nabucodonosor mandara lan
çar na fogueira, não perdera a sua natureza e as suas propriedades, po!B 
queimou quem estava ao redor. Por Isso, as Intervenções num efeito 
partlcula� . quer provenham de Deus, quer provenham da vontade livre 
do homem, uAo perturbam o curso ordlné.rlo da natureza. 
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" - . . 
t. é, o exerctcto dêstes poderes e a produção do efeito, ·fião perten
cendo à essência nem como elemento constitutivo nem como pro
priedade, não é necessàrlamente conexo com a essência, mas é-lhe 
apenas acidental : como no homem, poder rir é propriedade neces
sârla, mas rir de tato é puramente acidental . Por isso, as leis ffsicas, 
quanto a: sua apllcaçllo e quanto ft ptoctuc;llo elo seu ere1Lo, nllo sito 
necessárias de um modo absoluto, mas só hipoteticamente. Donde, 
é possfvel que esta aplicação, com a conseqüente produção do efeito, 
venha d ser impedida pela intervenção de um agente externo supe
rior, ou por faltar alguma das condições indispensáveis. (Cfr. SANTO 
ToMAs, De Potentia, q. 6, a. 1) . 

B. - DEUS PODE PRODUZIR FATOS EXTRAORDINARIOS. 

441 . Uma causa livre superior, da qual depende a aplicaçA.o 
de leis hipotêticamente necessárias, e cujo poder não se res
tringe a elas, pode a gir fora e acima destas leis. - Ora a o�dem 
natural é constituída por leis só hlpotêticamente necessárias, 
como acabamos de ver ; e Deus é :  

causa desta ordem, pois foi 11:le quem criou os seres com 
as suas naturezas, dando-lhes as tendências e as fOrças para 
produzir os seus determinMlos efeitos ; logo a ordem natural 
depende de Deus na existência e na atividade, podendo portanto 
Deus produzir por si mesmo êstes efeitos, sem ter que se servir 
das fOrças naturais; 

causa livre, pois a vontade é necessitada tão somente pela 
bondade infinita, seu objeto adequado; mas esta bondade infi
nita, objeto próprio e necessário da vontade divina, Deus a pos
sui na sua própria natureza, infinitamente perfeita e portanto 
plenamente suficiente a si mesma e à qual as criaturas nada 
podem acrescentar de perfeição; logo não pode a vontade divina 
ser intrinsecamente necessitada a querer algo fora da natureza 
divina; - além disso, Deus, ser supremo, é absolutamente Inde
pendente; não pode pois ser necessitado extrtnsecamente a criar, 
tanto mais que, antes da criaçâo, fora de Deus nada existia. 
Logo, embora seja conveniente à bondade comunicar-se a outros 
seres (bonum est dtftustvum sut) , contudo na sua atividade 
''ad extra", i. é, na criação, Deus é perfeitamente livre e age 
por vontade livre e nâo por necessidade de natureza (Cfr. 
Sro. ToMÁs, I, q. 19, a. 3 ) . - Donde, assim como podia não 
criar ou criar outra ordem possível, assim nesta que escolheu e 
criou pode intervir extraordinàriamente, como e quando quiser : 
seria uma contradição in terminis negar à causa plenamente 
livre e Independente o poder de fazer milagres, pois seria fazê-la 
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dependente desta ordem e subordinada a ela (Cfr. STo. ToMAs, 
I, q. 105, a. 6) ; 

causa supertor e onipotente, pois o poder de agir segue a 
natureza do ser e o ser dtvtnn é tpftptto; 

da qual depende a apztcaçao de todas as Zets, pois a apli
cação depende da atividade dos agentes naturais, e esta ativi
dade, por ser uma passagem da potência para o ato, depende 
da moção divina e esta moçâo é livre como a criação. Pode 
portanto Deus negar êste concurso, e assim impedir o exerclcio 
da atividade dos agentes naturais, a aplicação da lei e conse
qüentemente a produçâo do efeito; 

e cujo poder nao se restrtnge a elas, pois: o poder de 
Deus se estende a tudo o que é posslvel ; é posslvel tudo o que 
imita de algum modo a essência divina; esta essência, ines
gotável em perfeição, é imitável de infinitos modos. Ora cada 
lei é um determinado modo de agir e de imitar a essência divina; 
a ordem natural existente, formada pelo conjunto de todas 
as leis, constitui um núm:ero, grande sim, mas finito de modos 
diversos de agir. Logo, além dêstes modos existentes, sA.o possl
veis infinitos outros. Donde, o poder divino nA.o se restr.inge 
a estas leis, mas pode Deus agir fora e acima delas :e portanto 
produzir fatos extraordinários, 1. é, milagres. (636) 

442 . Deus pode jazer qualquer espécte de mtlagre jtstco. 

O milagre flsico é um fenOmeno senslvel, ou superior às 
fOrças da natureza (supra) ; ou nA.o superior, mas estranho a 
elas, enquanto não foram elas que o produziram (praeter) ; ou 
contrário ao efeito que as fOrças naturais deixadas a si mesmas 
teriam produzido (contra) . - Ora Deus pode produzir qualquer 
dêstes fenOmenos: 

a) praeter : o Crtador possui evidentemente as fOrças 
que comunica às suas criaturas; pode pois fazer sOzinho o que 
podem as criaturas; seria absurdo afirmar que a existência das 
criaturas diminui ou parallza a atividade do Criador; 

b) supra: Deus, tnfinttamente sábto, conhece evidente
mente fenômenos e modos de produzi-los diferentes dos fenO
menos e dos modos posslvels à natureza finita e superiores a 
êles; e por ser 1.nj1.nttamente Poderoso, pode evidentemente 
realizâ-los: negar isso seria reduzir o infinito ao finito; 

(630) Cfr. GARRIOOU-LAGRANOE, De Revelat!one, pp. 333--330. 
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c) contra : também por ser Todo-Poderoso, p�de eviden
temente Deus neutralizar a atividade das criaturas e impedir 
seus efeitos naturais. O próprio homem, com sua inteligência 
c liberdade, neutraliza fOrças da natureza por melo de outras : 
levantando um peso vence a gravidade, com um dique quebra 
a�> ondas do mar, com um anestésico suprime a sensibUldade 
dos tecidos vivos. Quem ousará dizer que Deus nâo pode por si 
mesmo o que pode a fOrça de um homem, a resistência de um 
dique, o poder de um anestésico? 

Logo Deus pode fazer qualquer espécie de mllagre flsico. 
Quanto à pretensa lmpossibllldade moral (ou de potentia 

ordtnata ) , proveniente, como afirmam alguns adversários, de 
vários atributos divinos, será refutada na solução das objeçOes. 

OBJEÇOEB . 

443 . I OBJEÇAO . - O mllagre seria uma vtolaçilo das lets natu
rais . Ora estas leis são absolutamente necessárias e invioláveis . 
Logo o mllagre é impossivel . (DETERMINISTAS • • •  ) . 

RESPOSTA . - Nesta objeção, são falsas ambas as premissas . 
A .  - O mtlagre tisico não é uma "transgressão", "violação", 

"suspensão", "derrogação", ou "exceção" feita a uma lei natural; mas 
é um fenfnneno produzido f m e d t a  t a m e n t e por Deus, fora e 
acima destas leis, as quais por conseguinte permanecem tmutadas . 
- Com etetto, no mllagre, como vimos, Deus intervém Imediatamente 

ou para produzir, :l!:le sbzinho, sem o concurso das fôrças natu
rais, um fenômeno não superior a estas fôrças C= mUagre praeter) ; 

ou para produzir um fenômeno que supera todas as fôrças 
naturais <= mUagre supra) ; 

ou para impedir o efeito natural de alguma fôrça da natu
reza C= mUagre contra) . 

Ora : 1) nos dots prtmetros casos, as leis naturais, sendo 
totalmente estranhas ao fenômeno, em nada ficam atingidas mas 
permanecem 1mutadas depois do milagre como antes. o que se dé., 
é simplesmente isto : um fenômeno produzido extraordlnãria e dire
tamente por Deus e acrescentado aos fenômenos produzidos pelas 
criaturas segundo as leis naturais; (637) 

2) no tercetro caso também, as fôrças e leis naturais per
manecem intactas na sua natureza e nas suas tendências; é sômente 

(637> Assim, quando Cristo mudou água em vinho, nas bodas de 
Caná, além do vinho produzido naquele ano pelos meios naturais, existiu 
tambhn vtnho obtido por um melo especial; mas em nada ficaram altera
das R8 leis natura!s que presidem à produçlo do vinho. Quando Cristo 
reBBUBCitou LflzAro. além dos homens que tiveram vida ele um modo natu
ral, houvf' wn que recuperou a vida ele um modo extraordlné.rlo; mas flcou 
intacto. a lei natural : "a natureza nlo reBBusclta mortos", pois nlo foi 
ela, mas Deus, quem reBBuscitou Lázaro. Cfr. DUPLEBBY, obr11 clt., I, p. 3'11. 
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o seu etefto natural que fica Impedido ou mudado pela tntervençlio 
de uma fôrça superior, de um agente extraord1nãrlo, Deus. - Nem 
esta intervenção constitui uma 'violação" das leis, ou uma "exceção" 
à sua constância e uniformidade, porque esta constância e unitor
mltlad:e em relação ao efeito pwdUzidó é regida pelo prlriclplo : "nas 
mesmas ctrcunstancfas as mesmas causas produzem sempre os mes
mos etettos" . Donde, é uma constância contingente, que não tem 
senão uma necessidade htpotéttca, dependente desta condição : SE 
as causas e as ctrcunstlnctas permanecem as mesmas. Tal condição 
estã sempre subentendida pela ciência ao enunciar as leis naturais, 
pols seria absurdo afirmar que os efeitos devem permanecer ainda 
os mesmos, quando são mudadas as ctrcunstlnctas e as causas . -
Ora prectsameante, no caso do mtlagre, as causas e as condições do 
fenômeno são diferentes : existe uma Intervenção especial de Deus 
que não se dã nos outros fenômenos . Donde, em virtude mesmo 
do principio da constância das leis, o efeito deve ser diferente . 

Seja Deus ou um homem, quem sustenta um corpo no ar, a 
lel da queda livre dos corpos não fica em nada "suspensa" ou "vio
lada", pols as massas continuam atraindo-se; mas o efeito desta 
atração, a queda, não se dã, precisamente porque o corpo não é 
deixado livre . Hã intervenção de uma causa : natural se é um 
homem, donde o fenômeno permanece natural; pretematural e 
extraordlnãrto se é Deus, donde o fenômeno ê extraorcllnârto, é 
milagre . 

Logo nenhuma espécie de mtlagre é violação das leis naturais . 
Sendo um fenômeno fora da ordem natural, no qual as fôrças e leis 
naturais não têm apllcação nem influência, "o mtlagre é da mesma 
ordem que o ato criador, uma operação imediata do poder divino . . .  , 
estã fora da natureza e da lei", "faz sair o ser, substância ou modo, 
do nada, exatamente como a criação" . (838) 

B .  - As lets da natureza fistca nlio Um necessidade nem tn
vlolabntãaãe absoluta. 

Jã foi expllcada, na exposição dos argumentos (ns. 439 e 440) , 
a dlfert!nça existente entre a necessidade das leis matemáticas e 
metaffslcas, que é a'bsoluta, e a necessidade das leis ffslcas, que é 
contingente e condicional . Bastarão aqut algumas observações. 

As leis causais ou modals : na nossa tntelfg8ncta, são fórmulas 
tmiversalizadas por meto da argumentação indutiva, com as quais 
exprimimos as causas e os modos constantes da produção dos fenô
menos naturais; na realidade concreta, são os próprios modos cons
tantes de agir provenientes da constância da natureza e das pro
priedades de cada ser e seguidos pelos agentes naturais nas suas 
operações . Donde, na realidade concreta, as leis naturais nlo têm 
existência e necessidade diferentes da existência e necesSldade dos 
seres do universo e das suas operações . 

(688) J. DE Bomnor, obra c!t., p. 21 e 28. - Cfr. G. Soar.us, obra 
clt., pp. 77-87; A. VAN HOVE, obra ctt., pp. 86-90; P.-M. PÚIER, Revue Apolog., 
1920, pp. 18-29, '15-88, 265-2'75; L'Ami du Clergé, 26 de Junho de 1924. 
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Ora : 1J �stes seres, tanto cada um como o seu conjunto, são 
contingentes, I. é, não existem por si mesmos, poderiam não ter 
nunca existido, cessariam de existir se Deua cessasse de os conser
var por um ato positivo da sua livre vontade; logo a e:J:tst�ncta 
d6stes seres (e per,ete, t;BJ�MêiR d&l 1811 fillGal) não tem nmp ne

CeSBldade absoluta, mas apenas contingente e condtctonal; 
2J nem a ordem fútca atual é a úntca que podiam ter os 

seres : concebem-se, como possiveis, outros agrupamentos e movi
mentos diferentes de é.tom08; e isso, devem concedê-lo todos, prin
cipalmente os que afirmam (falsamente, como vimos, n.0 309) ser 
a ordem atual uma resultante do puro Acaso; logo os modos de 
agir dos seres (1. é, as leis fisicas) , dos quais provém esta ordem 
contingente, são também êles contingentes; (639) 

3) nem o exercfcto da atividade e portanto nem a produç8.o 
dos efeitos é essencial a êstes seres, mas só acidental e dependente 
de vi\rlas condições; logo também a aplicação das leis e a produ
ção dos fenômenos são contingentes e só podem ter uma necessi
dade hipotética : são necessé.rlas, se forem verificadas tod0-3 as con
dições indlspensé. vels; 

4) nem o fato de ter sido escolhida esta ordem, em vez de 
outra, toma esta mesma ordem necessé.rla de uma modo absoluto, 
pois Deus permanece sempre perfeitamente livre e todo-poderoso, 
Senhor e Arbitro da ordem que :ll:le mesmo quis livremente estabe
lecer . Donde nada impede que possa, sem transtornar a estab111-
dade e regularidade geral dos fenômenos (n.0 15, 1.0, a) , Intervir 
para modificar ou suprlmlr a aplicação de alguma lei num caso 
determinado, ou produzir fenômenos que nenhum ser sujeito a esta 
ordem pode produzir . 

Logo as leis da natureza flsica não têm necessidade ou invio
lab111dade absoluta . 

444 . 11 OBJEÇAO . - Segundo a explicação dada, o mUagre, 
fenômeno introduzido no universo sem gasto de energia por parte 
dos seres (pois não seriam êles que o teriam produzido) ,  viria au
mentar a quantidade de energia existente no universo . Ora hé. uma 
lei natural absolutamente lmuté.vel, que é o prtncfpto da conserva
çllo da energia : a quantidade de energia do universo permanece 
constante, nada se perde e nada se cria . Logo o mUagre seria con
trário a esta lei e por conseguinte imposslvel (DETERMINISTAS . • •  ) • 

(639) Em qualquer ordem posslvel, precisamente para ser poss.!vel, 
devem ser observadoll os prlnclplos racionais e metaflslcos : senAo seria 
uma ordem u.bsurda, e o absurdo é o nada, e o nada nAo pode ser enti
dade e portanto nem existir. Donde em hipótese alguma pode Deus 
prescindir dêstes prlncfplos. Pelo contr6.rlo, podia multo bem prescindir 
dos i'leres flstcos atuais e criar outros diferentes, regidos por outras leis 
flslcaa. :1!: pois evidente, mais uma vez. a diferença eBBenclal entre os prln
clplos metaflstcos, cuja necCBBldade é absoluta, e aa leis flslcas, cuja neces
sidade é apenas contingente e condicional. 
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RESPOSTA . - A conservação da energia é um principio fislco 
de ordem experimental, vertjtcado tão somente no mundo material 
e apenas numa parte dêle . Logo, mesmo supondo-o universal, êle 
atinge só as fôrças da natureza material, e deve ser enunciado da 
seguinte forma : "As j6rças da natureza não podem acrescentar 
novas ertezgtaa, 1nas sàutei&te LtaiasfozJuat as que Ji exlstent''. Poz= 
tanto, o principio não se aplica ao mundo dos espirltos e multo menos 
a Deus, o qual assim como criou êste universo pode também criar 

outros, ou neste Introduzir as energias que quiser . De fato cria cada 
dia milhares de almas humanas, fontes de energias novas esplrltuals. 

2) Mesmo na ordem das energias materiais o principio vale 
tão sõmente para um sistema fechado e para as fôrças nêle Inclui
das . Afirmar que o universo sensivel é um sistema necessàrlamente 
fechado a qualquer infiuêncla de um ser distinto dêle, não é uma 
conclusão clentiflca, mas uma petfç6.o de prtncfpfo ou a conseqüên
cia do postulado a prtort e absurdo do materialismo, que nega a 
existência de Deus e reduz toda a realidade existente à matéria com 
suas fôrças (ns. 192-195) . 

3) No caso do mllagre, mesmo que com o fenômeno milagroso 
houvesse Introdução de energia no mundo, a lei da conservação da 
energia ficaria Intacta, pois não seriam as fôrças da natureza que 
criariam esta energia, mas Deus . Nenhuma fôrça pode produzir 
energias que não estejam de algum modo contidas nela, pois nin
guém dá o que não tem . O fato porém de não serem Introduzidas 
no universo novas energias não é uma conclusão de verdades meta
fislcas necessárias, mas fruto dos dados da experiência sensivel; é 
uma lei contingente, como a matéria da qual dirige as evoluções. 
Deus, autor desta lei, não pode estar sujeito a ela, mas é dela 
soberano senhor, como de tudo o que depende da sua llvre von
tade . (640) 

Logo o principio da conservação da energia nada tem que 
ver com o mllagre, nem se opõe à sua posslbllldade. 

445 . III OBJEÇAO . - Embora não contenha em sl mesmo ne
nhuma repugnância ou contradição, o mllagre é contudo lmpossivel 
moralmente, porque se opõe à Dignidade, à Sabedoria e à Bondade 
de Deus, pois : 1J rebaixaria Deus ao nlvel das causas segundas (SA� 

IIATIER, TYRRELL, LoiSY) ; 2J perturbaria a ordem regular da natureza 
(VOLTAIRE, SfAILLES, RENAN) ; 3) tiraria a certeza às previsões da 

ciência (RENAN) . 

RESPOSTA . - 1J No milagre, não deixa Deus de ser a causa 
prtmetra : não se toma "um elemento do mundo fisico", nem "uma 
causa segunda", que para agir necessita do concurso de outros seres; 
pelo contrário, age Imediatamente, sem Intermediário nem colabo
rador, como acontece na criação; e na produção do fenômeno mila
groso não segue o processo das causas segundas. 

2) Ordem é subordinação coordenada dos seres em vista de 
um fim . Ordem suprema é a subordinação total de todos os seres 

<640) Cfr. BoNNior, obra ctt., pp. 68-63. 
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" 
ao flm último que o Criador quer realizar. Esta orde�Íl. ·

suprema 
compreende a ordem tfstca e a ordem moral; a 1.• é subordinada à 
2.a.. - Assim como as Intervenções da Inteligência e da liberdade 
humana não perturbam a ordem fisica e sensivel, quando dlrlgem 
e obrigam as fôrças da natureza a produzir certos efeitos, mas 
fa11em na 11entr para uma otdem sapertot, que e a utnmade e o 
bem do homem; assim também as Intervenções da ltberdade dtvtna, 
mesmo quando milagrosas, não são caprichosas ou desordenadas, 
mas fazem parte da ordem suprema e untversalfsstma da provtdhl
cfa, a qual governa, dispõe e Intervém para a realização do fim 
último que escolheu . - Nem tampouco perturbam os milagres a 
ordem lfsfca e sensfvel, pois, como vimos na resposta à 1.• objeção, 
deixam Intactas as leis da natureza . Que desordem pode advir de 
curas de doentes, de proteções em desastres, da volta à vlda dfl 
alguns mortos ? Beneficiam-se do milagre aquêles em cujo favor l
feito, os outros não ficam prejudicados; e a ordem flslca continua 
Intacta depois como antes do mUagre . 

3) A ciência experimental llmlta-se a estabelecer leis, i. é, 
relações constantes de sucessão ou de coexistência entre os fenô
menos; só se ocupa das causas pró:dmas . Não tem portanto que 
resolver (nem o poderia só com os seus métodos experimentais) esta 
questão, que é da alçada da metafislca : existe fora de todas as 
fôrças naturais e humanas uma causa transcendente llvre que possa 
Intervir no curso regular dos fatos ? Por Isso, não pode a ciência 
experimental, nem a prtorf nem a posterforf, negar a posslbUldade 
do milagre . (641) E na realidade, não é em nome da ciência que 

(641) Reconhecem-no também os incrédulos ou nAo católicos : 
''Lo. scll'Jlce poaltlve ne poursutt nl les causes premlêres nl la. fln 

des choses; mais elle procêde en ét&bllssa.nt des falta et en les rattacha.nt 
les uns aux autres par des relatlons lmmédlates . . .  " (BBRTHa.or, La Sclence 
ftUale et la Sctence postttve, Lettre t. M. E. Renan) . 

''Le savant ne peut placer le détermlD1ame des phénomenes que dans 
leurs condltlons qui jouent le rôle de causes prochalnea. Les causes pre
miêres sont hora de sa portée et ne dolvent Jamais le préoccuper . . .  " 
(0LAtJDE BERNAJIII, De la Ph1/BfOlogfe générale, p. 326) . 

''Jamalo Renan ne connut assez les limites et les méthodes des 
6Clences expérlmentales, pour comprende qu'elles ne vont au rond de 
rlen et qu'll leur est lnterdlt de nler, aussl blen que d'appuyer, la. solutlon 
d'aucun problême phllosophlque d'ordre général, ou de donner ou de 
refuser un fondement aux théorles de la morale et du drolt plus qu'aux 
croyances sumaturelles." (CHARLBs RENOUVID, cientista e fUósofo citado 
por F. BRUNETJiRB, Cfn.q lettrea aur Ernest .Ren.an, p. 34) .  - E mais espe
.clalmente at:êrca. do mllagre : "Nous lgnorons les bomes du pouvolr de 
l'homme sur la nature, ou les llmltes de ce que permettent de leur c:Oté 
les lols naturelles, ct surtout l'ldée que nous avons de ces lols ne peut 
légltlmement s'titendre jusqu't. nous fatre afflrmer que 1amaia une tJolon
tt supra1nondatne n'11 lntrollutt tel phénomtne que leur aeul lléveloppe
ment spontané n'auralt pas prollult. . . Alnal la ralson et ce que nous 
connalssons des lolR ne nous obllgent pas c}. nter la poutbiUté lles mlracles. 
Nous n'atJons pas non plua le llrolt de tlire que "nous bannlssons le mira-
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é negada esta posslbllldade, mas por preconceitos de ordem tuo
sóflca : o materialismo, o pantelsmo, o determinismo absoluto . . .  

A ciência, para ser ciência, deve ser verdadeira, e para Isso 
deve adaptar-se à realidade : não deve ser um molde a prlort, mas 
um espelho fiel dgs fatos cgm tndaa as clrmmstAncJas e condições 
reais em que se podem dar . 1!: verdade que, pelo conhecimento das 
leis, pode a ciência predizer com certeza os efeitos dos agentes sub
metidos a estas leis . Mas como vimos, a aplicação das leis naturais 
aos casos particulares está dependendo de uma condição : a de per
manecerem as cirr.unstânclas e os agentes nas suas condições natu
rais . Bômente se incluirem esta condição, podem as predições da 
ciência ter certezP. absoluta, porque só então todos os casos pos
slveis estão previstos . Ora, no caso do milagre, há. sempre uma 
circunstância senslvel, que não se a-::ha em nenhum outro fenô
meno : a aç4o postttva e sensfvel da pessoa que pede ou do tauma
turgo que anuncia a intervenção divina . Se pois, neste caso, não 
se reaUzar o fenômeno como fôra previsto pela ciência, não é por 
ser incerta a mesma ciência, mas por ter sido incompleta a obser
vação das circunstâncias reais : fol omitida a ação do taumaturgo 
ou de quem pede a intervenção divina . 

- Mas precisamente esta dúvida, se Deus Intervirá ou não 
nos casos parUculares, não estará ela impedindo a certeza clenti
flca ? - De modo nenhum, porque o mUagre não se dá caprichosa
mente e constitui um fato excepcional, multo raro relativamente 
ao número dos fatos naturais. Donde, quando nas circunstâncias 
não aparecer um mottvo postttvo para suspeitar a Intervenção cÜvina, 
podemos ter certeza jístca de que Deus nO.o intervlré. : sel, por ex., 
com certeza flsica que, largando eu êste lápis que estou sustentando, 
êle cairá sem dúvida alguma. 

Logo o mllagre não Impede a certeza própria da ciência, nem 
a nossa segurança no prever e prover . Assim, nenhum m�dico 
deixa de abrir consultório ou de aplicar remédios convenientes, por 
causa das curas Inllagrosas verificadas em Lourdes, Fátima ou alhu
res; nem os homens deixam de cultivar videiras por causa do vinho 
milagroso de Cané., ou de semear trigo por causa da.<J duas multipli
cações dos pies . . .  

446 . IV OBJEÇAO .  - Sendo uma intervenção na ordem do uni
verso já preexistente e fixada por Deus, o mllagre supõe uma modi
ficação na vontade divina. Opõe-se, pois, à tmutabflfclacle de Deus; 
portanto, é l.mposslvel . (VOLTAIRB, ANATOLE FRANCE • • • ) . 

RESPOSTA. - Como já foi visto a propósito da oração de peti
ção <n.0 382, 3.0), pois o caso é o mesmo, o mllagre seria contrário 
à lmutabllldade de Deus, se viesse acrescentar-se a uma ordem já 
anteriormente escolhlda e fl:xada pela vontade divina, não porém 
se desde toda a eternidade faz parte desta mesma ordem . 

ele de l'hl11t!ore au nom d'une constante expêrlence" et "qu•n n'y a pu 
eu jusqu'1cl de mlracle constaté <RENouVIER, Philosophfe analytfque de 
Z'hfstofre, t. n, p. 366) (Apud a. SoaTAis, obra cft., p. 91 e pp. 161-162) . 
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fi. .  
Como já vimos (n.0 431, 3) , não pode o mUagr.e� estar fora 

da ordem untversalisstma da Providência, que abrange duas partes : 
os concursos ordtnárlos na existência e nas atividades das criaturas 
e as intervenções extraordinárias fora e acima das leis naturais . 
Caso análogo acontece nas legislações humanas, que num primeiro 
artigo estabelecem a lei geral, e em artigos seguintes, prevendo casos 
paz ttealai es especlats, legtslant sôbi e êstes casos. 

:&:ste plano divino, com suas duas partes, é escolhido e querido 
por Deus desde toda a eternidade, com um úntco ato indtvts!vel 
da sua vontade, que abrange o conjunto e todas as particularidades 
nas suas relações com a execução . De modo que, tanto quando se 
dá um milagre, como quando se apllca uma lei natural, nenhuma 
mudança sobrevém em Deus (como não muda o legislador ao ser 
aplicado um parágrafo particular da sua lei) , mas somente se realiza 
o plano exatamente como :S:Ie o vê e quer desde toda a eternidade . 
(Cfr. Sro. ToMAs, Sum. Theol., I. q. 19, a. 7) . - Donde, tanto os 
milagres como as leis naturais : em Deus, são Igualmente eternos 
no plano da sua lntellgêncla e no decreto de sua vontade; tora de 
Deus, são igualmente sucessivos e transitórios na duração criada, 
em que êles têm existência real . O plano eterno não muda pelo fato 
de a sua reallzação, quanto à sua parte milagrosa como à sua parte 
natural, se dar na duração sucessiva e contingente . 

Logo o milagre não se opõe à imutablUdade de Deus mais do 
que as leis e os fenômenos naturais. Não é uma espécie de retoque, 
que Deus introduz no plano para corrigir defeitos, à medida que os 
vai percebendo na realização sucessiva dos fenômenos; mas é parte 
Integrante que desde toda a eternidade Deus Inclui no plano, para 
com ela manifestar de um modo especial o seu Poder sôbre o criado, 
a sua Bondade e Provtdéncta especial para com os homens, e forne
cer um critério seguro e claro à sua revelação : finalldades todas 
multo dtgnas de Deus . (842) 

447 . CONCLUSAO. - Não é pois o milagre um recurso à 
causalldade divina feito em desespêro de causa, uma expllcaça.o 
cômoda para casos embaraçosos, um x que supomos por detrás 
de acontecimentos cuja causa nos escapa, mas - que o fluxo cres
cente das descobertas conseguirá algum dia fazer desaparecer. 
Somos levados a admitir a sua posslbilida>de e verossimllhança 
por razões positivas, de ordem fllosófica, que permanecera.o 

(642) Deus nio é um ser ausente do mundo, exterior ao mundo, que, 
depois de o ter criado, o teria abandonado a si mesmo e que nêle tornaria 
a entrar só excepcionalmente com o mUu.gre, para mudar algum porme
nor. Esta ridfcula Imaginação é, do ponto de vista metaffsico, o pr6prlo 
absurdo. Deus habita sempre na sua obra e está tio intimamente presente 
aos acontecimentos mais ordinários quanto aos prod[gios mais admlrãvels. 
(DB TONQ'OÉDEC, obra: cft., p. 202) . - Na ordem moral, tem o mUagre uma 
finalldade imprescindlvel como meio e sinal da revelaçio divina (tbld., 
pp. 207-216) . 
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sempre as mesmas, qualquer que seja o progresso futuro da 
ciência. Será eternamente verdade que há um Deus, que êste 
Deus pode intervir na sua obra e que há motivos convenientes 
aos seus atributos e capazes de legitimar a sua tntervençA.o; que 
os milagres se apresentam não como acidentes sem nexo e sem 
signlflcaça.o, mas como tendo o seu lugar no vasto plano do 
govêrno divino, como complemento da ol'dem moral que rela� 
ciona o homem com o seu Criador e como sinal seguro do cami� 
nho que o deve conduzir à felicidade da vida eterna (643) . -
Numa palavra, o milagre é positivamente possivel, ttstca e 
moralmente. 

n Parte. - O milagre ffsico a.pologétlco é reconhecfvel-

448. Para que o milagre apologético, i. é, o milagre enquanto 
critério da revelação divina, seja reconhecido como tal, é necessário 
e suficiente conhecer com certeza a sua verdade 

htstórfca : o fenômeno que se diz milagroso aconteceu real
mente ; 

ftlosófka : êste fenômeno é extraordinário, 1. é, supera as fôr
ças de toda a natureza criada ou pelo menos da natureza sensivel 
e não pode ser atribuido a estas fôrças; 

teológica : êste fenômeno extraordinário foi produzido por 
Deus; 

relattva : Deus o produziu precisamente para confirmar uma 
revelação . 

J!: possivel conhecermos estas quatro verdades ? J!: o que vamos 
demonstrar . 

I. - A VERDADE H I S T Ó R I C A. 

449 . Conhecer a verdade htst6rtca do milagre é saber que 
o fenômeno milagroso se deu realmente e é um fato htstórica
mente comprovado. Dois casos são possíveis : ou presenciamos 
o fenômeno, ou não o presenciamos. - Ora nos dois casos pode� 
mos alcançar a certeza. - Logo a verdade histórica do mllagre 
pode ser conhecida com certeza. - Com efeito: 

1 .o caso: quando presenciamos o fato. - O fenômeno 
mllagroso 

a) por ser senstvel, pode ser observado e averiguado 
como qualquer outro fenômeno senslvel. O exame do milagre 
como fato sensivel se reduz à verlficaçã.o de dois fatos suces� 
sivos, que se dlio numa ordem inusitada e imprevista, mas que 

(643) Cfr. DE ToNQViDEC, tb!d., pp. 216-218. 
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ambos, como fatos fisicos, podem ser observados peiÕs sentidos 
com plena evidência. A ord�m da sucessll.o nada influi na obser
vaçll.o dos fatos. Nll.o é mais dificll verificar que uma pessoa 
estava antes doente ou morta e depois ficou curada ou viva 
(fenômeno mllagroso) do que verificar que uma pessoa estava 
antês em boa saíide e depois ficou doente ou morreu (fenômeno 
natural) ;  

b) por ser extraordtnt!rl.o, desperta maior atenção, im
pressiona os sentidos mais intensamente e portanto exclui a 
tnadverttncta; 

c) por ser importante para nós, como motivo de cre
dlb111dade em favor de uma revelação que impõe gravissimos 
deveres, provoca uma pesquisa mais acurada e port�nto exclui 
n negUg�ncta. 

Logo o fenômeno mllagroso é conhecivel com plena certe
za pelos sentidos como e mais do que qualquer fenômeno sen
sfvel natural. Negar isso, seria negar o valor do testemunho dos 
sentidos e por conseguinte tornar impossivel qualquer ciência 
experimental e a mesma vkla senstvel. Admitir êste testemunho, 
quando o fato é ordinário e sem importância, e negá.-lo, quando 
o fato é mllagroso, é arbttrárl.o e tl6gf.co: pois seria supor que 
as lets naturais que regem as percepções sensiveis deixam de 
existir, de atuar e de produzir sensações normais, só porque o 
fenômeno observado é extraordtná.rio e portanto mais impres
sionante e mais senslvel. A realidade do fato é obj eto da nossa 
experiência senslvel, a sua origem divina será. conclusão da 
reflexão e do raciocínio. 

2.0 caso: quando n4o presenctamos .o tato. - Podemos 
obter a certeza histórica. 1t posslvel esta certeza, pois podem 
os homens ver exatamente o que acontece na sua presença, e 

reterl.r fielmente o que viram. Basta portanto averiguar, pelos 
processos da Critica histórica, que as testemunhas que presen
ciaram o fenômeno milagroso e nO-lo transmitiram foram cten
tes e verazes, 1. é, que não se enganaram mim nos enganaram. 

Negar o valor do testemunho humano, é calr no Cettctsmo 
htst6rtco, tornando impossivel a História toda. (644) 

(844) No testemunho humano é poB&lvel o engano ou a mentira; 
mas desta posslbüldade nAo podemos afirmar a prtort que ele tato houve 
sempre engano ou fraude em tudo o que nos foi transmitido pelas gerações 
passadas. -= precisamente a funçllo da Critica htstórlca, pela ané.llse da 
autoridade, do número e da convergência das testemunhas e dos · documen
tos, estabelecer em cada caso determinado se estamos diante de uma lenda, 
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Admitir êste valor, quando a testemunha transmite fatos ordi
nários, e negá-lo sempre, quando transmite fatos milagrosos, que 
pelo seu caráter extraordinário e pela sua importância foram certa
mente controlados com maior diligência, é evidentemente uma arbi
trariedade tlógtca; pois não é mais dlficll referir um fato milagroso 
que um fato comum, lt razoáyel. gua,pdg se trat.a de milagres, eyl
glr da Crltica maior prudência e severidade; mas não é licito negar, 
lhe a prtort a possibil1dade de chegar a uma conclusão histôricamentP. 
certa. < 645 > 

Admitir com HuME, BTRAuss e outros, que na hipótese de um 
fato milagroso, a certeza moral, causada em nós pelo testemunho 
de alguns homens, é vencida pela certeza tfstca da constância das 
leis naturais, verificada cada dia pela experiência de toda a huma
nidade, é cair num sofisma evidente . Supõe HuME que as duas 
certezas, a do mUagre afirmada pelas testemunhas e a da cons
tância das leis atestada pelos sentidos, são opostas entre si, de 
modo que seja necessário escolher uma ou outra . Nada mais falso, 
pois não se referem ao mesmo objeto, nem o fato do mllagre se opõe 
à constância das leis . A experiência cotidiana se refere à exis
tência da lei geral e constante, por ex., os mortos não ressuscitam 
naturalmente; o testemunho histórico se refere, pelo contrário, a 
um fato determinado, por ex., à ressurreição de uma determinada 
pessoa .  Como não foi naturalmente, mas por mllagre <= por inter
venção de Deus) , que se deu aquela ressurreição, nenhuma oposição 
existe entre as duas certezas . As testemunhas oculares tinham a 
certeza fisica da lei geral e juntamente a certeza daquela ressurrei
ção pela evidência intuitiva do fato presenciado; nós, conservando 
a certeza fislca da mesma lei geral, podemos ter também a certeza 
moral daquela. ressurreição, provando a ciência e a veracidade das 
testemunhas que nô-la referem . (646) 

de um fato duvidoso, ou pelo contrário, diante de um fato histórico devi
damente comprovado. 

(846) Ofr. DB TONQUÉDI!lC, na obra c!t., o Livro II : La méthode pour 
constater lea falta merveUleu:e, pp. 247-423. 

(848) Conslderado em abstrato e relativamente ao nllmero dos feno
menos naturais, o mUagre é multo menos provável que qualquer aconte· 
cimento natural. Nlo é porém da maior ou menor probabUldade abstrata 
que se ocupa a história, mas da realidade de fatos ooncretoa. Desde que 
seja poar;fvel (e demonstr11.111os positivamente que o mllagre é possfvel) , 
embora abstratamente menos prové.vel, se realmente aconteceu, qualquer 
fenômeno faz parte do objeto da h1Bt61ia e pode ser hl.stõrlcamente com
provado. E se algumas testemunhas afirmam tê-lo presenciado, nAo é 
recorrendo a uma maior probabllldade abstrata do fenômeno oposto que se 
teré. o dlrefto do negá-lo a prtorl, mas somente fazendo ver que estas tes
temunhas se enganaram ou nos enganaram. :l!: verdade que quanto mais 
extraordlné.rio fOr o fato referido, maior deverá ser a ané.liBe das clrcuns
tAnclas e o peso das testemunhas; mas, se tiver a garantia de testemunhos 
lrrecusáveis, a realidade do fato nl!.o pode ser negada. Cfr. DE To:NquJ!iDEC, 
tbtl!., pp. 2'11-278. 
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II. - A VERDADE F I L O S Ó F I C A. 

450 . Conhecer a verdade ftlosóttca de um milagre, é saber 
que um fenômeno é extraordtnárto, 1. é, que nA.o pode ser atri
buldo a nenhuma fOrça natural criada. Ora, em muitos casos, 
� fácil averiguar 1&&9 aem pleRa. eerteaa., L91f91 em maltes ea.ses, 
podemos conhecer a verdade filosófica do milagre. 

Prova da M e n o  r. 

Poderia parecer impossivel esta verlflcação, pelo fato de não 
conhecermos todas as fôrças da natureza, nem sabermos até onde 
postttvamente se estende a eficácia das que conhecemos. Mas em 
muitos casos podemos excluir, com plena certeza, a intervenção· de 
toda e qualquer fôrça natural, conhecida ou desconhecida, como 
vamos ver. 

1. Sõmente Deus pode criar, 1. é, fazer existir um ser 
com um simples ato da sua vontade, sem se servir de nada, pois : 

a) criar é produzir toda a entidade do ser, i. é, produzir o 
ser enquanto ser; ora, como cada um age conforme a sua natureza, 
que é o principio interno do qual resultam as propriedades e os 
poderes de aglr, só poderá ter como efeito fazer extsttr o ser cuja 
essência fõr extsttr, i. é, o ser que fõr por essência extst�ncta subsis
tente; êste ser, como vimos nas cinco vias de BTo. ToMÁs, é Deus; 
logo sõmente Deus pode criar, ser Causa essendt stmpltctter (n.o 284, 
s.o) ;  -- b) o poder criador, porque é poder sõbre o ser enquanto 
ser, estende-se necessàrtamente a tudo o que pode vir a existir, a 
todos os possiveis; logo o poder criador é necessàrlamente Utmttado 
e só pode pertencer à Causa prtmetra e unt11ersaltsstma, que é Deus 
Ubtdem> . 

Logo qualquer agente crtado, na sua atividade, esta. ne
cessàrlamente sujeito às seguintes lets universais : 

a) só poderá exercer a sua atividade num ser ou suteito 
preeXistente e servindo-se dêle, porque produzir um efeito, sem 
se servir de nada, seria criar; por conseguinte, qualquer ativi
dade criada depende da natureza e das propriedades do sujeito 
em que se exerce; 

b) donde, só poderá modificar e transformar êste sujei
to, porque acrescentar-lhe entidade seria criar; 

c) por isso também, limitar-se-a. forçosamente a realt
zar (= a pOr em ato, a tornar efetivas) aquelas modificações 
para as quais o sujeito de algum modo está em potêncta e tem 
dispostçt5es, porque introduzir outras seria produzi-las sem 
depender nem se servir do sujeito preexistente, 1. é, seria criã-las 
(Cfr. BTO. TOMÁS, C. Gent., 1. III, c. 102 : Amplius l,O) ;  
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d) e nesta realizaçl!.o deverá necessàriamente seguir o 
determinado processo exigido pela n«tureza e pelas disposições 
do sujetto, porque, devendo servir-se e depender do sujeito em 
que age, deve consequentemente adaptar-se à natureza dêle, a 
llliB>l RAe ekege. à 1lltlme. e ;pPéHima di�esi9Ae pat:a a muda�tça 
sena.o mediante determinadas alterações acidentais, como, por 
ex., as alterações do alimento para torná-lo assimilável, antes de 
ser transformado em substância viva (ibfd. : Amplius 2.0) ; 

e) por conseguinte, para produzir um efeito senstvel 
requer necessàrlamente algum tempo, porque as alterações, 
dando-se na matéria extensa, se desenvolvem no espaço por 
melo de movimentos locais, e para ir de um ponto a outro do 
espaço é necessário passar primeiro pelos pontos lntermedlá
nos, o que requer tempo. (647) 

Por conseguinte, é metattstcamente certo que não podem 
ser atrlbuldas a fOrça alguma criada, conhecida ou desconhe
ctda, mas tlio sõmente a Deus: a crtaçélo de um ser, de um 
osso, de um membro . . .  ; a produçtto da matéria, que só pode 
ser produzida por criação (n. 315) ; a ressurretçlio de um morto, 
porque, não tendo o cadáver nenhuma disposição natural para 
u vida, a reconstituição da unidade substancial do composto 
humano requer uma causa com poder soberano sObre a matéria 
e sObre a alma humana (648) ; a tnstantanetdade da restauraçl!.o 
de um organismo, ou da cura de graves lesões orgânicas, ou da 
mudança de um corpo em outro (ex., de água em vinho) ,  pois 
slio efeitos produzidos independentemente do processo natural. 

(647> "S:ste tempo poderá ser breve, brevi&Simo até, quase instantâ
neo, como e. luz, nuncn. porém nulo. Os fenômenos biológicos requerem 
sempre um tempo considerável. Estio sempre estreitamente ligados ll. 
uatureza cololdal do plasma. Os numerosos catalizadores que nêle se 
acham, facllltam e aceleram os fenômenos da vida, nunca porém os tor
nam excepcionalmente rápidos. Uma divisão celular, nas melhores con
dições, leva em média meia hora. Tempos muito maiores são necessários 
para que uma nova célula alcance a sun. diferenciaçil.o especifica. Con
sidere-st> agora o número enorme de células que se acham nwna orla de 
carr.e humana. Trata-se de bllhões. A sua formaçli.o nli.o pode ser simul
tânea, porque cada célula se origina de outra por clss4o. Numa ferida, 
l' clcatrlzaçl!.o procede dos lábios para dentro. Mesmo supondo a exis
tência de fôrças ocultas pocleros1sslmas e maravilhosas, poderiam elas 
acelerar de muito êstes processos; nunca porém torná-los instantâneos 
ou quase : para l6Bo seria nece&Sárla a formação slmultê.nea de todas as 
células, o que equivale a uma nova crlaçl!.o . . .  " MAROOZZI, I mtracolt dt 
Gesfl., p. 24 do "Il Sim bolo", Vol. VII. 

(648) Cfr. HERVÉ, obra: ctt., p. 112. 
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Todos êstes fenômenos exigem uma causa com poci�r imediato 
sObre a entidade mesma dos seres, sObre a própria matéria. 
Um tal poder supõe o poder criador, infinito e próprio de Deus. 

2. Todas as fOrças da natureza ffslca, tanto as ainda 
desconhecidu Q9Rl:9 as já ee&'ReelàM, &Ae �endo tntlellgenela e 
portanto nem liberdade, estâo suj eitas ao determinismo no seu 
modo de agir e na sua eficácia, de modo que nas mesmas ctr
cunst4nctas produzem sempre o mesmo etetto. - Logo fenôme
nos extraordinários e diversos, produzidos por um simples ato 
da vontade livre de um homem, na.o podem ser atrlbuldos a 
fOrças da natureza, conhecidas ou desconhecidas. 

3. lt: verdade que não conhecemos pos!Uvamente todas 
as fOrças da natureza, de modo a podermos determinar exata
mente até onde se estende a eficácia de cada uma; contudo 
conhecemo-las negativamente, I. é, sabemos até onde elas certa
mente nâo chegam. Assim, nâo sabemos até onde pode chegar 
exatamente a "vis curativa" de um pouco de lodo ou a ag1Udade 
do corpo humano; temos, porém, plena certeza de que nunca 
poderã naturalmente o lodo dar a vista a um cego de nascença 
ou o corpo humano caminhar sObre as águas; nunca tampouco 
bastará a voz humana para ressuscitar mortos, acalmar tem
pestades, mudar ãgua em vinho . . .  

4. Conhecemos com certeza vártas proprteãaàes e moãos 
constantes ele agtr de muitos agentes naturais. Ora seria absurdo 
supor, nestes mesmos agentes, a existência de fOrças desconhe
cidas com propriedades e modos de agir diametralmente opos
tos, pois fOrças ou propriedades contrárias se anulariam. Assim, 
sabemos que o fogo queima o corpo humano; absurdo seria, 
ao ver os três jovens de Babilônia refrescados pela fornalha, 
supor que talvez o fogo tenha também a propriedade natural 
de refrescar. 

5. Mesmo fenômenos, em si naturais, podem ser reco
nhecidos como extraordlnãrios pelo moão como s4o proãuztãos, 
sem a tntervençlto ele causas naturats proporctonats. Para veri
ficar o caráter extraordinãrio dêstes fenômenos, basta observar 
as circunstâncias em que se dâo ou o processo usado pelo tau
maturgo. Assim, a cura de doenças orgânicas por uma simples 
palavra, uma simples imposiçâo das mãos, um simples banho 
em ãgua ordinãria ou na passagem do SSmo. Sacramento, como 
acontece, por ex., em Lourdes. 
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Conclustlo. - Logo, apesar da nossa ignorância acêrca 

das fOrças da natureza, podemos ter certeza absoluta do caráter 

extraordtnárto de muitos fenômenos que, pela sua intrlnseca 

natureza ou pelo modo e pelas circunsta.ncias em que foram 
prpdnztdos, pAp podem ser atrihufdps a fOrças naturais criadas, 
conhecidas ou desconhecidas, materiais ou espirituais. 

451 . OBSERVAÇOES para a solução das OBJEÇOES . 

1.0 J Afirmar que somente sábios podem verificar o caráter 
extraordinário do fenômeno milagroso, poderá ser verdade em alguns 
casos menos evidentes, principalmente nas curas de certas doenças; 
em muitos outros casos, porém, bastam sentidos normais e bom 
senso . Assim, não é preciso ser "sábio' para averiguar que a visão 
sucedeu à cegueira ou que a vida sucedeu à morte num mesmo Indi
viduo e para saber que estas sucessões não são naturais . - De fato, 
muitos milagres foram verlflcados e atestados por muitos sábios : 
por ex., no "Bureau des Constatat1ons ntéd1cales" em Lourdes. (649) 

(649) SObre os milagres de Lourdes, crr. O. BERTRIN, Hfstolre CNtf
que des étlénements de Lourdes. Appartttons et guértsons, Parls, 1904. -
G. BoiSSARJE, L'oouvre de LO'.J,Tdes, Parls, 1909, Lourdes. Les guértsons 
(4 coJl.) , Paris, Bonne Presse, 1926. - Da. MOliiNIER, ttude mldfcale de 
quelques gué1·ison.s survenues à Lourdes, Paris, Jouve, 1931. - R. BIOT, Lour
des et lt miracle. Dialogue de médectns, Paris, Bloud et Oay, 1931. -
Da. GVARNER, De l'instantanéité des guérisons de Lourdes, Parls, Téqul, 1939. 
- Cahfers Laennec, 1948, ns. 3 e 4, Les Gu.érisons de Lourdes. - G. SoRTAIS, 
obra ctt., pp. 106-141. 

Agindo antes oflclosamt>.nte, o Bureau des constatattons médfcales 
teve uma e....:lstêncla oficial dl'sde 1884. Em 1947, foi reorganizado com o 
nome de Burt.au médical de Lourdes, tendo como anexo o Bureau d.'�tudes 
Sclentlfiques e foi criada uma. Commission Médfcale Natfornlle, que examina 

no plano puramente cientfflco os processos de curas que lhe são enviados 
pelo Bureau. Em Lourdes, os proceasos estAo à dlsposiçi.o de qualquer 
médico que os queira estudar, sem diferença de raça ou de religião. De 
1890 até 1914, o número de médicos que tinham passado pelo Bureau era 
de 8.983 IBERTRJN, obra clt., 42.• ediçAo, p. 441) ; só em 1947 foram 760; em 
1948, 999; f'm 1960, 1.200. Em 16 de out. de 1949, jé. tinham passado 26.000 
médicos. Passtun pelo Bureau médicos ateus, mac;6es, protestantes, israe
litas, budistas . . . : muitos chegam hostis, vé.rlos partem abalados nas suas 
convlcç6l's, todos reconhecem lealmente o rigor dos exames feitos pelo 
Bureau M éd.ical. 

Ao dar-se uma cura extraordinária, o caso é examinado logo pelo 
Bureau, reexantlnado no ano seguinte; o processo é enti.o enviado à 
Oomlssli.o Nacional, que o submete a uma critica clentlflca rigorosa. Se 
6 consldP-rado valioso, o caso é enviado às várias Oomlasões canônicas da 
Igreja para o julgamento teológico; estas Comlss6es se mostram ainda mala 
r.xtgentes. Foram lhes enviados, em 1946, 4 casos; em 1947, 6 casos; em 
1948, 9 casus. Vejam em Les Guérfsons miraculeuses modernes, pelos 
Drs. FR. LE'D'IIBT e H. BoN (Presses Untversltalres de Paris, 1960) , donde 
tiramos êstee dados, as narrações das curas declaradas mUagrosas, das 
ouras extraordinárias no ponto de vlsta cientifico, os casos interessantes 
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2.0) Exigir, como fizeram VoLTAIRE, RENAN e ·outros, que o 

mUagre seja realizado perante uma Comissão designada, em hora 
e lugar marcados, e que seja repetido quantas vêzes queira a Co
missão : a) é anttcfentfjtco, pois seria querer transformar a história 
em ciência flsica. : o milagre, fato histórico causa.do por uma vontade 
llyre. oode ser yerlflcadg no momento em qne se dê e trgppmJttdo 
por testemunhas dignas de fe; mas não pode ser submetido a. expe
rimentações, método apllcável tão somente aos fenômenos fisicos 
cuja causa é necessária e que, portanto, nas mesma.s circunstân
cias produz sempre o mesmo efeito; b) é pretensão orgulhosa, que
rendo submeter as intervenções divinas aos caprichos de vontades 
humanas; c) é pretensão descabida e desnecessária, pois não se 
requer que um fato seja repetido várias vêzes para ser historica
mente certo e verificável : o desembarque na Normandia não se 
repetiu, mas nem por isso deixa de ser um fato certo e averiguado 
por quem o presenciou. Deus intervém milagrosamente onde e quan
do julgar bom; ao homem cabe verificar o milagre lá onde se dá . 
(660) 

3.0) :S: um êrro afirmar que o milagre não pode ser cientifi
camente demonstrado . Três ciências estão relacionadas com o mila
gre e cada uma delas, seguindo seus processos cientificas próprios, 
podem dar a sua contribuição para a plena certeza do mllagre : a 
htst6rta, estabelecendo a realldade do fato pela autoridade das tes
temunhas; as ct�nctas naturats, verlflcando que êste fato não é 
expllcável pelas fôrças naturais; a filosojta, provando com um racio
clnio simples que a sua causa é preternatural e só pode ser Deus . 

4.0) :S: absolutamente falso que, em geral e principalmente 
no caso do milagre, os Incrédulos sejam mats tmparctats que os 
crentes . Pois, se é verdade que há uma tendência humana para 
julgar de acOrdo com os próprios desejos ou prevenções, esta ten
dência existe tanto no incrédulo quanto no crente . No caso do 
mUagre, ela será multo mais forte no incrédulo, porque a questão 
do mllagre é para êle decisiva : toda a sua teoria materiallsta e 
ateia se esvai de todo com a realidade de um úntco milagre . Para 
o crente, pelo contrário, nenhuma conseqüência haverá por ser um 

no ponto de vis�a médico, pp. 99-228. - BERTRIN, na obra ctt., d6. a Us�a 
das cura.'l o•J melhoras obtidas desde 1868 até set. de 1904 : sll.o 3.363 (c!r. 
16." edtç., 1907, pp. 378-464) : em 1914 (40.• edlçll.o> , subiram a 4.446; cfr. 
pp. 456-611, os cel'Uflcados de 641 médicos ates�ando o carâter extraordl
nârlo ou mf'smo sobrenatural das curas. 

(660) VoLTAIRE, Dfcttonnaire Phllosoph1que, à palavra "miracle". 
RENAN, Les Apótres, no Prefácio; Vie de Jésus, na p6.g. XCVU. - Ofr. DE 
ToNQUtllEC, obra ctt., pp. 318-324. - Como vimos na nota precedente, em 
Lourdes ComiBSOes de médicos verificaram curas milagrosas: é pois !6.cU 
averiguar. Nem sempre existe lealdade bastante para Isso : alguns médi
cos continuam negando os fatos, mas se recusam a Ir presenciá-los. Ficou 
célebre o caso do Dr. VoiSIN, mMico da Salpêtrlêre, que taxou de hlsté• 
rica e alucinada a vidente de Lourdes, mas nunca quis Ir examln6.-la (O!r. 
SORTAIS, obra Clt., p. 126 e pp. 178·182) . 
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determinado fenômeno mUagroso ou não . De resto, o mllagre não é 
averiguado apenas por crentes . E se alguns incrédulos se recusam 
a dar um atestado do que observaram, porque "isso seria contrá
ria às suas convicções fllosóflcas", 1. é, ao seu "partl-prls" contra a 
posslbllldade do mllagre, outros reconhecem lealmente o caráter 
seluea&tllr&l Eles feRêJReaes eeservatlee e Mié ee eew:ertem. ( 861) 

5.0) A imaginação, por sugestão ou por hipnotismo, pode ter 
influxo benéfico no curso de várias doenças : levantando o ânimo 
do doente, pode indiretamente favorecer a cura . Malade qut rtt, 
malade qui guértt. Dai a hipótese aventada pelos adversários do 
sobrens.tural nos fenômenos milagrosos : o mllagre é devido ao poder 
da sugestão, i. é, à firme persuasão em que está o doente de que 
vai certamente sarar. (652) - Nas doenças funcionais, que não 
apresentam lesão anatõmica e que provêm de perturbações do sis
tema nervoso, tem particular eficácia a sugestão . Não porém em 
todas : quase nada alcança, por ex., nos casos de neurastenia here
ditária e na hipocondria crônica .  Geralmente, a psicoterapia e a 
psicanálise requerem doentes sugestionáveis e uma técnica demo
rada e compllcada, raras vêzes obtêm curas completas e duradouras. 
- Nas doenças orgilntcas, que apresentam lesões nos tecidos orgâ
nicos, como fraturas, lepra, tuberculose, câncer, etc. , a sugestão, como 

o aflrmam os próprios especiallstas, é quase totalmente impotente . 
A cura consiste na restauração ou substituição dos tecidos lesados, 
mediante a multlpllcação de células novas; esta multlpllcação s_e dá 
por divisões sucessivas e demoradas (nota 647) e depende dos ele
mentos nutritivos trazidos pelo sangue; o sistema nervoso, dila
tando ou restringindo os vasos sangu•neos, pode facllltar ou dificul
tar a anuência dêstes elementos; donde, a sugestão, pela sua re
percussão sõbre o sistema nervoso, poderá, sim, acelerar um pouco 
o processo de restauração dos tecidos, nunca porém torná-lo tnstan
tilneo ou quase . (653) - Além disso, é absurdo recorrer à sugestão 
quando o milagre é produzido em crianças de poucos meses, em seres 
anorgânicos ou vegetativos, em cadáveres . . .  

(661) Cfr. DE TONQUÉDEC, obra ctt., pp. 369-393. - Bem conhecido 
6 o caso de A. CARREL, o autor de L'homme, cet tnconnu. No seu livro 
V01Jagc ct Lourdes, descreve a cura milagrosa de Maria Ferrand, que êle 
mesmo presenciou e que o reconduzlu a Deus. Cfr. G. Rossi, Traqués par 

Dteu (trlld. franc. de Uomtn! tncontro a Cristo) , s.a ed., Paris 1961, pp. 49-63. 

(662) Assim queria explicar os milagres e em particular os de Lour
des, o fundador da escola de psiquiatria de Balpêtriêre em Paris, Da. Mu
TINHO CHARcor (La Fot qut guértt, Paris, Alcan 18'79) , seguido por vé.rios 
médicos, como BERNHI!IM, JAR�, FREUD, etc. Assim também ZOLA, RENAN, 
Lo18Y. 

Basta. um B.lmples olhar ao quadro estatlstico das doenças curadas 
em Lourdes, para ver a impossib1lldade de atribuir estas curas ao poder da 
sugestAo. Cfr. BERniN, obra ctt., pp. 446-447. 

(663) Ofr. Mucozzi, ll problema d.t Dto e le sctenze, pp. 146-162. 
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O Indoeterminismo e o Milagre. (654) 

452 . Em oposição ao determinismo universal que dava às leis 
naturais uma necessidade absoluta, já no século passado e mesmo 
entre os cientistas, surgiu uma viva reação que deu origem a uma 
nova concepção das leis da natureza, O CONTINGENTISMO OU INDETER
MINISMO . Apelava primeiro para motivos de ordem fllosóflca e meto
dológica, acrescentou em seguida razões de ordem flsica e agora se 
aproveita principalmente das teorias da nova mecânica ondulatória 
e das relações de incerteza de Heisenberg, que vieram introduzir os 
conceitos da probabllldade e das leis estatisticas na base mesma 
da nova flsica. 

Para alguns cientistas, já não se poderia admitir a causalidade 
determinada no mundo infra-atômico, e como o mundo macroscó
pico não é senão a resultante global da ação dos bilhões de elemen
tos infra-atômicos, todas as leis flslcas que regem os corpos seriam 
leis estatisticas . Estas leis indicam o processo ordinário e frequen
tlssimo dos fenômenos naturais : dão grandisslma probabllldade, não 
porém certeza; porque, em certas circunstâncias casuais natural
mente possiveis, embora pouquisslmo prováveis e portanto extrema
mente raras, os mesmos fenômenos se poderiam manifestar com 
modos diversos e até opostos. 

Dai o problema : os fenômenos considerados até agora como 
mllagrosos exigem realmente a intervenção de um poder superior à 
natureza fisica, ou não passam de efeitos extremamente raros, mas 
ainda plenamente naturais e incluldos nos limites elásticos das leis 
estatisticas ? podemos distinguir um milagre verdadeiro dêstes fenô
menos naturais ? 

Foi respondido que, mesmo na hipótese de um mundo sem 
causalidade determinada, no qual os fenômenos fôssem todos regi
dos pelo puro acaso, continuaria a ser reconheclvel o milagre tau
maturgo, i. é, um fenômeno extraordinário ligado ao pensamento e 
à. vontade livre de um taumaturgo, que o anuncia, o provoca e 
dirlge nas suas circunstâncias concretas de espaço e de tempo, 
obtendo a sua realização quando e como quer . Tais são precisa
mente os milagres que interessam a apologética e que são narrados 
nos Evangelhos . Para explicar um tal fenômeno, não bastam os 
corpúsculos cegos e movidos pelo puro acaso . Requer-se a inter
venção de um Poder inteligente e irresistivel, distinto da natureza, 
que à voz do taumaturgo exercita um domlnio autêntico sObre a 
natureza, disciplina eficazmente bilhões de bilhões de átomos anár
quicos e, de uma distribuição caótica em que estão, os ordena e 

(664) Cfr. F. SELVAGGI, Le leggi statisttche e tl miracolo, e.rt. na. 
Ctvlltd Cattolfca \7 e 21 de out. de 1950) ou em Problemf deUa Fisfca 
moderna, Brescla 1952, pp. 109-123, que aqui resumimos. - R. Pt7IGREII'AOU'r 
S. J., A propósito de las leyes estadfstfcas de la Naturale;;:a. su eststenw. 
Sus caracteres, em Ra;;:ón y Fé, 124 <1941) , pp. 297-313. - Pro xu, Allocutfo 
ad Ponttttclam Academiam Sclentfarum, nas Act11 Apostolfcu Sedts, 35 
(1943) . pp. 67-79. 
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coloca, sem preparação e instantàneamente, na forma que segundo 
as leis estatisticas é a menos provável, de modo a produzirem um 
efeito determinado e preanunciado. E isto verifica-se sempre e 
sdmente, quando e como quer o taumaturgo . Seria renunciar ao 
bom senso atribuir ao puro acaso uma tal coincidência entre as 
mtetvenÇtles liVres do taumaturgo e as realizações naturais e casuaiS 
destas ordenações tão pouco provãveis. O fenômeno é natural, en
quanto foi produzido pelas fôrças naturais dos ãtomos; é milagroso, 
enquanto a colocação ordenada dêstes ãtomos não se deu natural
mente, mas pela intervenção de um Poder superior à natureza. 

Esta resposta salva o essencial : o milagre permanece um fato 
extraordinãrio que exige uma Intervenção divina e pode, portanto, 
ser critério da verdadeiro revelação . Mas a resposta mais profunda, 
a que faz ver o motivo porque devemos excluir de um modo absoluto 
o recurso ao puro acaso, é dada pela existência na natureza, a parte 
ret, de leis objetivas que estão sujeitas ao determinismo . 

453. I. - E:clstem na natureza lets objetivas, que regem a att
vtdade dos agentes naturats . 

A observação mais rudimentar nos obriga a afirmá-lo : a regu
laridade constante dos fenômenos é um fato que se impõe . 

As fórmulas com as quais exprimimos esta regularidade não 
são o fruto de um mero hé.bito psicológico associativo, ou de uma 
convenção arbitrãrla; nem tampouco uma pura criação do espirlto, 
devida a formas ou exigências subjetivas, ou simples quadros subje
tivos em que classificamos os fenômenos . Tais afirmações provém 
do empirismo e do subjetivismo, sistemas falsos e que já refutamos . 

Negar a objetividade das leis naturais, seria reduzir a reali
dade a um puro caos, no qual tudo seria Igualmente posslvel . Já 
não teria sentido nenhum procurar o porquê e a explicação de 
qualquer fenômeno : seria o reino do Irracional, lmpossibllitando 
qualquer certeza universal, qualquer necessidade mesmo estatistica; 
numa palavra, seria o pleno ceticismo e a destruição de todas as 
ciências . 

Desde a observação espontânea ou clentiflca dos fatos, que 
fornece os materiais sôbre os quais vai trabalhar a razão, até à 
enunciação da lei universal que exprime a causa produtora de um 
fenômeno ou o modo constante como é êle produzido, em nenhuma 
parte do processo indutivo perde a ciência o contacto com a reali
dade objetiva (n.o 250) . 

"Com evidência Imediata e necessltante, vê a intellgência que 
todo ente deve ter a sua razão de ser; que portanto há-de haver 
uma razão suficiente também para a constância e regularidade 
observada na realidade ontológica, quer esta constância e regulari
dade seja Individual e determinada, quer seja apenas uma constância 
e regularidade de conjunto ou estatistica. Vê também que o único 
motivo da constância e regularidade dos efeitos é a constância e 
regularidade das suas causas e que, vice-versa, causas Iguais em 
circunstâncias iguais produzem efeitos iguais" .  Ora, não é apenas 
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na nossa inteligência, mas é na sua realidade ontoló'gica, que os 
fenômenos são constantes e uniformes . J!:, pois, na realidade mesma 
dos seres que devem existir estas causas . São elas as essências ou 
naturezas, "esté.veis e universais, participadas por muitos indlviduos 
essencialmente semelhantes, apesar da singularidade existf>ncial de 
eada am e d� dtfex euças aeidentats" . Besllas eesel'lelas reealllam as 
tendências e modos constantes de agir, que constituem propriamente 
as leis naturais. Logo, na realidade ontológica, existem de fato leis 
naturais . 

Poderão, multas vêzes, as fórmulas cientificas, com as quais 
enunciamos estas leis, serem apenas aproximativas, por causa das 
Inevitáveis Imperfeições da nossa observação empirica; mas nem 
por isso deixam de ser objetivas, nem fica destruida a possibUldade 
teórica, e, em determinados casos e entre certos Umltes, também 
prática, de alcançarmos um enunciado que exprima objetivamente 
e com certeza uma verdadeira lei natural". (855) 

Da objetividade das leis naturais e das fórmulas com que as 
exprimimos (e portanto da legitimidade do processo Indutivo que 
no-las deu a conhecer) temos uma segura garantia experimental na 
plena correspondência da lei e do seu enunciado com a atividade 
racional, 1. é, com a atividade orientada pela previsão em vista de 
um fim determinado : não haviam os fatos de corresponder tão 
perfeitamente à nossa previsão fundada numa lei, se esta lei não 
enunciasse fielmente um nexo real e objetivo existente entre os 
fenômenos reais . J!: sôbre a certeza desta correspondência que está 
fundada toda a nossa cultura material, com a sua técnica mara
vilhosa . 

454 . II. - Nem todas as lefs são puramente estatísticas, mas 
com exceção da atividade livre do homem, os seres são regidos por 
leis naturais, em st mesmas e ontológtcamente determinadas .  

(655) SELVAGGI, Zoe. cit .. p. 117. - Para dar uma idéia da aproxima
ção obtida, principalmente na física, e portanto de que ordem seja a 
Imprecisão das medidas e a precariedade das leis, mesmo quando se trata 
de leis estatfstlcas, eis alguns exemplos. O comprimento de onda da Unhs 
vermelha emltlda pelos vapores de cidmlo foi experimentalmente medido 
com uma precisão que chega a um décimo de bUlonésimo de mllfmetro. 
A massA. da um l\to1no de hidrogênio pode ser calculado com suficiente 
exatidão até aos declmntonésimos e centlmlltonéslmos de blltonéslmo 
de blllonéstmo de grama : 1,67 x 10--2• gr. . . A lei estatfstlca da desinte
gração radioativa permite, com os processos da mlcroqufmlca, de Isolar e 
tratar quanttdA.des de rAcHo de apenas 10-11 gr., i. é, um blllonésimo de 
centlgramR . . . A imprecisão das leis de Newton acêrca do movimento dos 
planetas, sôbre a qual tanto se insiste depois do advento da teoria da rela
tividade e que seria um dos sinais principais da precariedade da mecA.nlca 
clá&!ica, é tA.o exlgua que o perléllo da órbita de Mercúrio se afasta do 
previsto somente 43" por século (43" é o ângulo sob o qual é vista uma 
régua de 20 em. a 1 km de distância) ; para os outros planetas a lmpreclsli.o 
� tão pequena que ainda não foi posslvel notA-la experimentalmente". 
SELVAGGI, ib:ci., pp, 117-118. 
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Sob as leis estatlstlcas existe um determinismo ontológtco ? 
Tanto os resultados da ciência moderna, como a razão, nos 

obrigam a admitir "leis verdadeiramente determlnistlcas e abso
lutas, leis que têm um processo irredutivel e contrário ao das leis 
de probab1lldade e do acaso". - Com efeito : 

1 1 Tais são AI leis doi fea6menos 1!#tats, cujo processo se 
desenvolve em direção contrária à das leis da probab111dade : "se
gundo as leis da probab111dade um conjunto de elementos agitados 
pelo puro acaso tende naturalmente para a homogeneidade, para 
uma Igual repartição da energia, de acôrdo com a lei da entropia; 
pelo contrário, no vivente, os elementos tendem para uma forma 
cada vez mais heterogênea e diferenciada" e, com uma evidente 
unidade finalista, realizam combinações e organizações extrema
mente Improváveis e absolutamente lnexpllcá.vels pelo acaso e pelo 
cálculo das probab111dades .  (656) - Logo os milagres feitos em seres 
vivos (e quase todos são desta ordem) não podem de nenhum modo 
ser explicados como fenômenos, raros slm, lncluidos, porém, nas 
poss1b1lldades de uma lei estatlstlca, mas somente como fenômenos 
que manifestam uma Intervenção do próprio Autor da natureza . 

2) Mesmo no mundo flslco anorgê.nlco existem leis absolutas, 
determinadas e não estatlstlcas, como, por ex., a lei da conservação 
da energia, todos os prlncipios de máximo e de minlmo . Em qual
quer fenômeno fislco existem leis absolutas de mé.xlmo e de mlnlmo 
(limites de tempo, por ex.,) , além dos quais o fenômeno não é expli
cável naturalmente, mas exige necessàrlamente a Intervenção de 
uma causa superior à natureza flsica . (657) - Nem os últimos resul-

(651J) Já o demonstramos aclma (n.0 309 e 326, 1, c) e o reconhe
cem muitos eminentes ffslros e biólogos, como LECOMTE D11 NottY Ccfr. nota 
496) , BOREL <Le Hasard, Paris, 1920) , ScHRI:IDmom <Che cosa é la vita ? , 
Flrenze, Sa.n130n1, 1947, pp. 110-111) . 

(657) O fator tempo constitui um fator lmportantfssimo para o 
reconhecimento do milagre. Tomemos por ex., dois recipientes Iguais, 
comunicando-se por um pequeno orlflclo e cheios com a mistura de dois 
gazes de pêso atômico vizinho e em qua.ntldades proporcionais aos pesos 
atômicos. Supondo que a.s moléculas de um gaz pa.ssam pelo orlffclo 
sbmente numa dlreçlo e a.s do outro sômente na direção oposta., seria 
posslvel, só com a.s leis do acaso, obter a separação completa dos gazes. 
Mas existe evidentemente, mt'.smo na. hipótese mais favorável, um tempo 
mfnlmo pa.ra esta separação. bte tempo mlnlmo é determfnlsticamente 
fixado pelas dimensões do oriffdo e das moléculas e pela velocidade des
tas numa determinada temperatura. Se, portanto, a separaçl.o se desse 
num tempo multo menor, e mais Ainda se lnstantA.neamente, deveríamos 
reconhecer, com toda a certeza, a existência de um verdadeiro mUagre. 

J. PERRm (LeJ atomes, Paris, 1914, p. 125) apresenta outro exemplo, 
Teferldo por vários autores, como B. BAVINK <La sclenza naturale sulla via 
clella relfgfone, Torlno, 1944, p. 41) . Segundo as leis estatísticas, é possfvel 
que um tijolo seja elevado até o segundo andar de um edlffclo pelos 
choques das moléculas de ar, contanto que êstes choques produzam na 
f!\ce Inferior do tljolo uma pressão suficientemente maior que na face 
superior. e Isso durante um certo número de lnseMees eucesslvos. Ma.s 
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1, ' · • 
tados da ciência se opõem a estas leis absolutas, pois coino vimos : 
a) o principio do determinismo ontológico é anautico (n.0 259) e 
independente do principio do determinismo no sentú:lo jfstco, poden
do portanto existir o primeiro sem que tenhamos o segundo (n.0 280) ; 
b) o principio de tnãetermtnaç6.o de Heisenberg, base da nova fisica 
atômica (n.0 261 ) ,  não se opõe ao determinismo ontológico (n.0 264> . 
mas é apenas uma indeterminação no nosso conhecimento (n.0 265) ; 
pelo contrário, por sua própria natureza não pode ter um signlfl
cado estatistico, mas é essencialmente deterministico e absoluto, 
estabelecendo o llmite minimo de imprecisão das observações hu
manas. 

3) A própria existência das leis estatlsticas, i. é, o tato de que 
o próprio acaso segue uma lei, mostra claramente que debaixo do 
fenômeno casual há um determinismo fundamental . A racionali
dade destas leis, sejam elas estabelecidas a prtort ou a postertort, 
está sempre baseada no principio de causalidade determinada, que 
a causas iguais atribui efeitos iguais . 

4) Independentemente de qualquer consideração cientlfica, a 
razão vê a necessidade do determinismo ontológico . lJl contraditório 
afirmar que uma causa indeterminada possa produzir um efeito 
determinado : pois a determinação do efeito seria sem razão sufi
ciente . Ora sõmente o ser inteligente goza de liberdade, l. é, do 
poder de auto-determinação . Logo os outros seres, em relação à 
sua atividade, devem ser necessitados e determinados pela própria 
natureza; antes de agir devem ter uma essência determinada, da 
qual resulta uma tendência determinada, um modo de agir deter
minado . (658) Mas as leis naturais são precisamente os modos de 

que as moléculas tomem a necessârla dlsposlçio assimétrica e tantas 
vêzes seguidas quantos s1o os Instantes requeridos, é tio fantàstlcamente 
lmprovâvel que, na prâtlca, se pode considerar como lmpoBBfvel. (PEIUIIN 
calculou que o pedreiro no segundo andar, antes de ver voar "espontà.
neamentc" o tijolo até a. sua ml.o, deveria esperar, em média, um número 
de anos Igual a 10 elevado à. potência 1010, i. é, um número representado 
pela unidade seguida de dez bUh6es de :t.eros, e que escrito Iria do polo 
c.o equador) . Suponhamos contudo que uma tal lmprobab111dade acon
tecessE:. Verificar-se-la nas faces opostas do tijolo uma diferença de 
temperatura, devida à. diferença dos choques moleculares, que permitiria 
Identificar fàcllmente a presença de umn causa ffsica a quem atrlbuh· o 
fenômeno. Entraria também o fator tempo, pois nl.o teriam podido as 
moléculas tomar inatantll.neamente a. dlatrtbuiçio heterogênea requerida, 
mas só com um longo e lento processo flalcamente obaervé.vel. Donde, 
haveria meios de distinguir se o fenômeno é natural ou verdadeiro mUagre. 

Quunto aos rnllagres de ordem puramente ffalca ou qufmlca narra
dos nos Evangelhos, como mudar âgus em vinho, multlpltcar pl.es, cami
nhar sObre as é.guu e acalmar uma tempestade com uma palavra, 
qua.lquer tentativa de expllcaçAo casual natural é concreta e realmente 
lmposslvel. Cfr. SELVAGOI, tbtd,, pp. 20-21. 

(668) Por conseguinte, o caré.ter de indetenntna.çll.o e de pura pro
ba.butdade das leis estatlst1cas se acha. somente no nosso conhecimento, 
Incapaz que é de seguir a marcha do fenOmeno até nas suas fa.aes ele-
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agir próprios de cada natureza. Logo, na realldade objetiva, existem 
necessàrlamente leis naturais determinadas. .existe o determinismo 
ontológico, que rege fundamentalmente a atividade de todos os seres 
não lntellgentes (n.0 259) • 

455 . CoNcLusÃo . - Logo, também perante os progressos e os 
J5IOtt&os da el!nela lll&ele!'lla, eeRaerva. a Milagre a 1na natureza 
de fenômeno superior às fôrças naturais e o seu valor apologético 
de fenômeno produzido por intervenção divina e de garantia segura 
da origem divina de uma revelação . 

III - A VERDADE T E O L Ó G I C A. 

456 .  Conhecer a verdade teológica do milagre, é saber que 
o fenômeno milagroso foi produzido por Deus, diretamente ou 
pelo mlnlstérlo de um anjo, e não pelo demônio. - Ora: 

1.0) No caso de milagres de 1 .a ordem, que superam as 
fOrças de toda a natureza criada, material ou espiritual, e que 
requerem uma causa infinita (n. 450, 1.) , é evidente a inter
venção divina. (659) 

2.0) No caso de milagres de z.a ordem (milagres quoad 
nos) , i. é, de efeitos que excedem o poder do homem, nA.o porém 
o poder de puros espiritos criados, bons ou maus (cfr. notas 
627 e 628) , e cuj a causa, portanto, não fica evidenciada pela 
simples consideração da natureza do fenômeno produzido: 

a) A razA.o vê logo, já a prtori, que deve ser posstvel dis
cernir os verdadeiros milagres divinos dos prodlgios do demô
nio. Deus, com efeito: 1 )  nA.o pode permitir que o homem seja 
induzido inv.enclvelmente no êrro em matéria moral e religiosa 
e acêrca da sua salvaçA.o eterna: opOem-se a isso a Veracidade, 
a Santidade e a Providência divina; seria pOr a Providência 
em contradiçA.o consigo mesma, guiando os homens para a sal
vaçA.o e juntamente colocando-os em circunstâncias tais, que, 
apesar das suas dillgênclas e da sua boa vontade, tomariam 

mentares; na sua realldade ontológ1co, pelo contrê.rlo, o tenOmeno ffslco 
segue em todas as suas fases um andamento já determinado nas suas 
caW!as e portanto nA.o apenas provável, mas flsfcamente certo. 

(659) Tratando-se de cu1·as extrao1·dinárlas, enumera BEnTo XIV <De 
Beatf/lco.ttone serr:orum Del, 1. IV, p. I, c. 8) as condições lndlspensávels 
para serem declaradas mllagrosas : 1.• que a doença seja grave, de cura 
lmpossfvel ou diffcll ; 2."' que não estE-ja na sua llltlma fase, de tal modo, 
que pouco depois deva oeclinar; 3.• que nAo tenha sldo aplicado nenhum 
remédio, ou, no caso contré.rlo, que conste com certeza da sua ineficácia; 
4�• que a cura seja súbita e instantinen.; 6.8 que seja perfeita e completa; 
.o.• que nAo tenha havido antes nenhuma crise natural a que se possa 
atribuir; 7.8 que depois da cura não haja recidiva na mesma doença. 
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lnvenclvelmente como verdades que conduzem à salvâça.o erros 
que de fato afastam dela ; 2) nem pode permitir que o milagre, 
imico critério primário para reconhecer a verdadeira revelação 
divina (n. 414) , perca o seu valor e eficácia, como aconteceria 
se n!ío se pudesse discernir dos prodiglos do demônio : opOe-se 
e, isso a saoeaotta divina. 

b) Na prática, para obter fàcllmente êsse discernimento, 
aplicam-se os critérios ttsico-morats, 1. é, consideram-se as cir
cunstâncias todas em que foi produzido o fenômeno extraordi
nário. Estão indicadas no seguinte verso : 

quts, quid, ubt, qutbus auxtztis, cur, quomodo, quando, 
1. é, quem (a personalidade do taumaturgo) ,  o que (a natu
reza do fenômeno) , onde, com que meios, porque, como, quando. 
- Duplo pode ser o resultado desta pesquisa: 1 .0) ou foi encon
trado em alguma destas circunstâncias algo de leviano, ridlculo, 
desonesto, lmplo, soberbo, falso . . .  : então, é certamente o 
demônio que interveio; pois Deus não pode agir contra os seus 
atributos de sabedoria e de santidade; 2.0) ou na.o foi encon
trado nada de mal, de falso ou ridlculo . . .  ; pelo contrário, no 
taumaturgo brilha a santidade, o fenômeno foi obtido invo
cando a Deus, para confirmar uma doutrina santa, cujos frutos 
são a reforma dos costumes e o culto do verdadeiro Deus . . .  : 
entâo, é certamente Deus que interveio, e não o demônio, pelos 
motivos que acima indicamos. (660) 

Logo é possivel conhecer a verdade teológica do mtlagre. 

IV. - A VERDADE R E L A T I V A. 

457 . Conhecer a verdade relativa do mllagre apologético, é 
saber a relaçâo que êle tem com uma revelação. Consiste em 
saber que Deus - o qual podia ter outros fins, como seja 

(660) l!: pela R.plicaçio dêstes critnrlos morais, que podemos ter a 
certeza da proveniência diabólica dos fatos do Espiritismo que nio Bl.o 
devidos a fraudes ou fOrças naturala c que exigem a 1ntervençio de uma 
Jntellgêncla superior li. humana, SE é que tais fatos acontecem realmente. 
Ofr. o que foi dito no n.0 169 e na nota 234. - A bibliografia indicada na 
nota 236 acrescente-se : P. GEARON, O. O., Le Sp!ntfsme, sa fallUte, Paris. 
I.ethlelleux, 1932 ; - DE ToNQUi:DEC, Les malad.!es nerveuses ou mentales 
et les manttestattons à!abollques, Paris, Beauchesne, 1938; - M.mfAGE, La 
rellgfon Bf)irfte, Beauchesne; - RoURE, Le merveUlew: llf'lrlte, Beauchesne; 
Le Sp!ntisme à'autourà'hut ct à'hfer; Au pa11s àe l'occult!sme, Beauchesne. 
- Congr�s tnternattonal àe recherches psych!ques, Paris, Inst. Métapsychl
que lntemational, 1928 (Ofr. Hmvt, obra cit., pp. 116-117) . - G. M. Aliai· 
GHI o. P., Spiritl e "Sptr!ttsmo moderno", Borla, Tor1no 1964, com boa 
bibliografia (pp . .  287·291) . 
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testificar a santidade de alguém, beneficiar um doente com 
a saúde, castigar pecados, etc. - de fato fêz o mUagre precisa
mente para confirmar uma sua revelação ou autenticar a missão 
de um seu legado. - Ora podemos saber isso com certeza: 

flller na revelaçto tmedlata. qaantto qnem revela aiitma 
ser Deus, e, para prová-lo, anuncia e reallza um mllagre; 

quer na revelaça.o mediata : impllcitarnente, pelas cir
cunstâncias nas quais é produzido o milagre; principalmente 
quando o legado afirma expztcttamente ser enviado de Deus e, 
como provas da sua legaçâo divina, anuncia e promete mlla
gres e os apresenta de fato. 

Assim fêz Cristo nos seus milagres e de modo especial na 
ressurreiç!o de Lázaro (Jo. XI, 42) e na sua própria ressurreiçA.o. 

Logo podemos conhecer a verdade relativa do mUagre 
apologético. 

CoNcLusÃo. - Sendo possivel a certeza acêrca da ver
dade histórica, fllosóflca, teológica e relativa de um mllagre, o 
milagre apologético é reconhectvel. 

III Parte. - O milagre ffslco apologétl<:o tem .valor 

demonstrativo. 

458 . ARGUMENTO. - O milagre apologético é uma interven
ç!o especial de Deus, como que uma assinatura divina, para 
testificar e garantir a origem divina de uma revelaçâo. Donde, 
Intervir Deus em favor de um falso legado quando afirma a 
origem divina de uma doutrina ou revelação que de fato nâo 
é divina, seria participar no êrro dêste falso legado, seria 
fazer seu êste êrro, testificá-lo perante os homens e cooperar 
direta e positivamente para o engano em que cairiam êles 
lnvenclvelmente. 

Ora é absurdo que Deus possa ser testemunha falsa e 
possa cooperar para induzir os homens em êrro lnvencivel : 
opõem-se a isso a sua Veracidade, a sua Santidade e Bondade 
Infinita. 

Logo uma doutrina ou revelação apresentada como di
vina e garantida por um mllagre, é certamente de origem 
divina. 

459 . OBSERVAÇOES . - 1J Sendo um testemunho divino, uma 
garantia na qual Deus empenha a sua autoridade 1nfaUvel, o m1la
gre tem um valor demonstrativo tnttntto, pois repugna infinitamente 
que Deus, Verdade 1nf1nita, testifique um êrro . Fornece portanto 
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um motivo de certeza metafísica, que exclui de modo · "àbsoluto o 
perigo e o temor de errar . Logo a origem divina de uma revelação 
ou cia missão de um legado, quando garantida por um mllagre, é 
um fato absolutamente certo e sem contestação possivel . - Por 
isso, todos aquêles que se apresentaram como enviados de Deus 
(M9&sés1 Jesu.s QFiste, es lpáatelea) apela�:am aempre para o mlla= 
gre como argumento decisivo da autenticidade da sua missão . 

2) O mUagre apologético é um testemunho divino . Ora o 
testemunho, diretamente, não demonstra verdades, mas atesta fatos; 
nem dá a evidência lntrinseca do fato em sl mesmo, 1. é, não faz 
ver o fato mesmo, mas garante a sua realidade histórica . Logo a 
prova pelo mUagre não constitui uma argumentação direta, mas só 
indireta, "ex absurdts", na qual o mllagre é um sinal certisslmo da 
realidade de um fato : o fato da origem divina de uma revelação 
(número 416) . 

3) De valor absoluto em si mesma <= valor quoad se> , esta 
argumentação, simples e clara, tem fôrça persuasiva ao alcance de 
qualquer intellgêncla, culta ou ignorante, e por Isso é critério pri
mário <= valor demonstrativo quoad nos> . (661 ) - Requer-se, 
porém, que a vontade reta e amante da verdade afaste os obstáculos : 
os preconceitos do orgulho e das paixões cegam a intellgêncla e 
impedem-na de examinar os fatos mala evidentes, por medo das 
conseqüências práticas (n.0 417 e nota 814) . Assim como o brUho 
do sol fica sem efeito para o cego ou para quem se obstina em 
manter fechados os olhos, assim também o mUagre não poderá per
suadir quem o não quiser examinar . Nem por Isso perde o mUagre 
o seu valor demonstrativo. (662) 

(661) "Le mlracle est le \"érltable pivot de la. rellglon chrétlenne. 
Nl dana la personne de ses prophHes, nl dans la personne de son FUs, 
Dleu n'a essayé de démont,.er par des ralsonnements quelconques la poBBl
bUltê des vérltés qu'll enselgnalt ou la convenance des préceptes qu'U 
Jntlmalt au monde. .Il a parlé, 11 a commandé; et, comme garantfe de m 
doctrlne, comme ;ustt/tcatton de son. autortté, U a opéré le mlracle. n ne 
nous est donc en aucune façon permla d'abandonner ou d'affalbllr,. en le 
reléguant au second plan, un ordre de preuves qui occupe Ie premJer rang 
dans l'économte et dans l'htstolre de l'établtssement du chrlstlantsme. 
Le mlracle, qui appartlent à l'ordre des falta, est lnflnlment plus probant 
pour les multltudes, que tous les autres genres d'arguments; c'est par lul 
qu'une rellglon révélée s'lmpose et se popularlse . . . ; sl vous supprlmez 
Je mlracle, vous 6tez au surnaturel son garant efflcace, son témoln nécea
salre . . .  " (Mgr. Pm. Instruct. St�nod., pp. 134-7) . (Citado no opósc. 
Le mtral'le, Apologétlque contempo!•alne, sem lndlcaçl.o de autor, Paria, 
p. 64) . "Os mUagres de Moisés flzer11.m tremer a Faraó e seus magos, os 
milagres dos Apóstolos conquistaram para o Cristianismo o mundo grego
romano, os milagres doa santos salvaram e propagaram a fé no mundo 
orlatio." (tlrid.) . 

(862) "Dleu nous éclalre, mais n ne nous bi'Utallse pas. L'homme 
demeure donc tout entler en face des prodlges, avec ses préjugés, ses 
falblesses, ses dépendances, ses frayeurs et surtout ses passtons. B'U n'est 
pas conva.lncu, n'en acc�sez que lul, et non ies preuves qu'on lul donne . . .  
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4) Tomando certa a origem divina de uma revelação, o mila
gre toma as verdades reveladas evidentemente cr!vefs (juizo de 
credtbtlfdade) e fornece assim à Inteligência um motivo (a autori
dade divina) mais que suficiente para excluir qualquer temor de 
errar e para poder dar racionalmente a adesão da fé a estas verda
des (B.º Ul) , eonttsdo, nio romecendo a evlc!êllcla lntrlnseeii e ã 
compreensão destas mesmas verdades, não necessita fisicamente a 
Inteligência a admiti-las . Isso explica como os sacerdotes de Israel 
e os farlseus, apesar de estarem plenamente certos dos milagres de 
Cristo, puderam permanecer, quase todos, escravos do seu precon
ceito de um Messias conquistador temporal e, por orgulho, ódlo e 
Inveja, recusar a lei evangélica . (663) 

5) Tanto a verdade como o mUagre vêm de Deus, e em Deus 
não pode haver contradição . É portanto lmpossivel que haja opo
sição entre um milagre verdadeiro e uma verdade certa . Por con
seguinte, um fato extraordinário em oposição evidente com uma 
verdade certa não pode ter Deus como autor, não é verdadeiro mlla
gre; reclprocllJilente, uma doutrina em oposição clara com um fato 
certamente mllagroso é certamente falsa. - Logo uma reltgtflo 
falsa nflo pode apresentar mtlagres verdadeiros fettos em sua con
ftrmar;ao . De fato, os prodigios para que apelam as falsas religiões : 

a) ou nao são fatos hist6rtcos averiguados, mas lendas ou 
fraudes : assim, os pretensos mllagres da antiguidade pagã atribui
dos a Esculápio, a Apolônio, a Isls, a Vespaslano, a Adriano, a Buda; 

b) ou se sO.o prodfgtos, nO.o é Deus o seu autor, como consta 
pelas circunstâncias Imorais e lrrellglosas em que se deram : assim, 
os convulslonãrlos do cemitério Satnt-Médard, do diácono Pàrls. (664) 

Ah I Messleurs, ou en serions-nous, si nous jugions la valeur des preuves 
A. l'e!fet qu'elles produlsent . . .  " MONSABRÉ, lntroduction au dogme catho
ltque, 26.• Con!ér. t. III, p. 206-7. 

(603) Falando dos farlseus, dlr. Cristo : "Se nio tivesse feito no 
melo dêles obras, que nenhum outro fêz, nli.o teriam culpa, mas agora 
viram <estas obraR) e odlnram a mim e a meu Pai". (Joio, XV, 24) . E 
nos Atos dos Apóstolos (IV, 18) , os sacerdotes da Sinagoga, depois do mlla
gre feito por S. Pedro e S. Joli.o, disseram : "Que faremos dêstes homens ? 
Que um mllngre VE'rdadelro tenha acont.ecldo por obra dêles, é coisa conhe
cida por todos em Jerusalém, e nós ndo o podemos negar . . . " - Cfr. apud 
PJ:rAZZI (Analfsi pslcologfca dell'atto dt fede, Vol. I, pp. 95-102> o estado 
psicológico de quem, tendo embora a evidência da credlbutdade, recusa 
contudo o ato de fé. - O motivo desta recusa, deu-o Cristo na sua entre
vista com Nlcodemus : "A luz veiu ao mundo, mas os homens amaram 
mala as trevas do que a luz; porque as suas obras eram más. Pois 
todo aquêle que faz .o mal odeia a luz e nio vem para a. luz, para que 
nio sejam acusadas as suas obras . . .  " (Joio III, 19-20) . 

(684) Cfr. BoNNIOT, obra clt., II Parte : Les contrefaçons du mira
ele, pp. 119-457; MoNSABRÉ, 25.• Conf. - Acêrca de Esculâplo, Apolônio, 
Vespasiano. . .  c!r. BONNIOT, pp. 144-205; BARREILLE, Dfct. Théol., art. 
Apollon de Tyane; TAciTo, Htstorlae, I. IV, n.0 81; StrETONio, In Vespas., 
n.o '1; SPARTIAN., Hlst. Auoust, In Hadrlano, n.0 25. - Acêrca de Buda., 
cfr. BONNIOT, pp. 119-144. - Acêrca dos milagres nas seitas heréticas, 
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ESCÓLIO 

:este valor demonstrativo do milagre apologétleo é reeo

nhecivel com a luz natural da razio . 

460. Uns pP!lCQS teóJQKOS1 CPIDQ Rl>uSSEIOT Huay Gonpu, (665), 
afirmam que, anteriormente ao ato de fé, não pode exisUr uma 
plena convicção do fato da revelação, que seja adquirida com a 
luz natural da razão; porque, dlzem, sem o auxilio da graça e o 
Z u m e d a 1 é ("les yeux de la tot"> , não podemos reconhecer os 
mUagres como sinais da revelação, 1. é, como fatos sobrenaturais 
que atestam autêntlcamente o fato da revelaçtlo sobrenatural. Reco
nhecem que os critérios externos, os mUagres, objetivamente e em sf 
mesmos, têm um valor plenamente demonstrativo; mas negam que 
a razão humana, sem a graça, possa ter dêste valor um conheci
mento plenamente convincente, porque é fisicamente incapaz de 
perceber o nexo do milagre com a revelação sobrenatural . A graça 
portanto, nada acrescenta ao valor do argumento, mas dá. à lnte
llgência uma luz nova e sobrenatural e um maior vigor, tornando-a 
apta para perceber êste valor : vemos a credibllldade, não a cre
mos; vemos esta credlbllldade por causa da evidência dos sinais 
(os mUagres) ,  mas pela luz da fé . "O juizo de credlbUldade e o ato 
de fé são dois atos distintos, mas intimamente associados . Por Isso, 
é a mesma graça que torna a alma capaz de ambos" . (888) - Mas : 

1J Nesta opinião, o juizo de credlbUldade não é suficiente
mente distinto do ato de fé . A credibilldade não é parte lntrfnseca do 
processo do ato de fé, mas simples condtçtlo prévta para dar à fé 
a sua racionalidade : o motivo pelo qual cremos uma verdade é a 
autoridade mesma de Deus que a afirmou; irracional seria êste ato 
de fé, se não soubéssemos com certeza que de fato afirmou Deus 
esta verdade; quem nos dá esta certeza é precisamente o juizo de 
credibllldade, obtido pelo argumento dos mUagres; logo a credibi
lldade não entra no próprio ato de fé como seu motivo formal, mas 
precede-o como condição da sua racionalidade; não causa o ato de 

cfr. BomnOT, pp. 206-240. - Acêrca do diácono PA.rls, cfr. WAFELABRT, Dtct. 
Apol., art. "Conw1slonnalres"; PAQVJER, Le Janséntsme, cap. X. 

(666) RovssELOT, em Recherches de sclence reltgteuse, 1910, art. 
r.es yetU de la foi. pp. 241-259 e 444-475; 1913, art. Rem4rques sur l'htstotre 
de la notton ele tof naturelle, pp. 1-36; 1914, art. Réponses A cleuz attaques, 
pp. 67-69. - HUBY, fbfd., 1918, pp. 37-77, art. Mtracle et lumUre de gr4ce. 
GovPn., Apologéttque, Paris, 2.• edto .• pp. 81·91. 

Para a refutação desta optnllo, cfr. AvsmT, Le probléme de l'Acte 
de tof, pp. 462-513; DE WoLF, La. justt/icatfon de la tof chez saint Thoma.s 
et le Pére Rousselot, Bruxelles, 1946; P&TAZZI, obra ctt., vol. II, pp. 77-93; 
HAIIENT, no Dfct. de Théol(){l. Ca.thol., art. Foi, col. 260-276. 

(666) GolJPIL, obra. ctt., p. 88-9 e na p. 87 : "Tous les actes qui 
sont nécessalres, qul dE' leur naturt.' condulsent il. embraaser ou il. conser
ver la foi, sont o1·donnés à l'acte de foi, comme il. leur terme prlnclpal, 
tous tont bloc avec l'acte de tol". 
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fé, mas o torna possivel, assim como o abrir a janela não causa a 
iluminação do quarto, mas torna possivel a entrada da luz (números 
406 e 411) . 

Tanto é verdade, que é possivel ter a plena evidência da cre
dlbllldade e contudo, por má disposição da vontade, não fazer o ato 
de te, como se deu nos tarlseus, testemunhas oculares dos milagres 
de Cristo (n.0 459, 4) • 

2)0 ATO DE Ft é sobrenatural intrinsecamente e por sua essén
cta, porque o seu objeto é constituldo pelos mistérios sobrenatu
rais da vida intima de Deus e da sua participação em nós, ordenada 
à visão beatifica <nota 576) . De fato, como os atos devem ser pro
porcionados aos seus objetos, sõmente uma atividade sobrenatural 
pode atingir um objeto sobrenatural; por isso, o processo todo do 
ato de fé, desde o seu lnlclo, deve ser sobrenatural . Dai a necessi
dade absoluta da graça, i. é, de uma qualidade sobrenatural que 
eleve a capacidade ativa da alma, desde o primeiro juizo prático 
que inclina a vontade a desejar eficazmente a fé e os bens sobrena
turais, até à adesão firme e irrevogável, o "creio", que, sob o impulso 
da vontade, a inteligência. dá à verdade revelada. (DENz., 178) . 

Pelo contrário, O JUIZO DE CREDIBILIDADE, com O qual a inteli
gência reconhece especulativamente o valor dos critérios e, portanto, 
a garantia absoluta que a autoridade divina confere às verdades 
reveladas, é de ordem natural . Pois os objetos conhecidos neste 
juizo não são as próprias verdades reveladas, nem o próprio fâ.to da. 
revelação em sl mesmo, mas o nexo entre os mllagres e a origem 
divina. da revelação, i. é, os mllagres como stnats ou testemunhos 
divinos que garantem esta origem divina . Ora, embora sobrenatural 
na sua causa eficiente e no seu modo de produção, o milagre, na 
sua entidade intrinseca, é uma realidade de ordem natural, e por
tanto um objeto que não supera a luz natural da nossa razão . Não 
o podemos produzir, mas o podemos conhecer, e como tato histórico, 
extraordinário e divino, e como stnal ou testemunho de Deus em 
favor do fato da revelação divina, 1. é, nas quatro verdades que 
fazem dêle um mottvo evidente de credtbtltdade. Para demonstrar 
estas verdades, como vimos na tese, são suficientes os conhecimentos 
naturais da razão acêrca das fôrças da natureza e da onipotência 
e veracidade de Deus. Por conseguinte, nenhuma necessidade fisica 
da graça ou da luz da fé tem a nossa razão para alcançar um conhe
cimento plenamente convincente do valor demonstrativo do milagre 
apologético e formar um juizo evidente de credlbllldade. 

3) Tal é a doutrina ensinada nos documentos da Igreja, por 
exemplo : a) as proposições assinadas por BAUTAIN (DENZ. 1622-1627) ; 
b) Pio xx, contra os hermeslanos, depois de declarar que a razão deve 
inquirir dlllgentemente acêrca do fato da revelação divina até che
gar à certeza, falando dos critérios, acrescenta que, por melo dêstes 
argumentos "tilo espléndldos e a um tempo ltrmtsstmos", a razão 
humana conhece "clara e abertamente . . • e tem como certa" a orl-



704 CAP. IV - O llliLAGRE 

gem dlvlna das verdades da fé (Dmz. 1637-1639) ; c) · o  Cone . do 
Vaticano ensina que os milagres constituem "slnals certisstmos e 
adaptados à lntellgêncla de todos" (DENZ. 1790) , e define que "por 
melo dêles podemos demonstrar vàltdamente a ortgem dtvtna da re
ligião cristã" .  (DENZ. 1813) ; d) Pio xu, na Enc . Humant Generfs, 
ensina gue para a certeza desta. demonstração é suf'cleDte, pel' &11 e 
simples lume da razão natural (veja a citação na nota 614) . 

4) Isso, porém, não Impede que, na práttca, o processo todo 
da credlbllldade, o qual por sua natureza é um processo cientifico, 
seja auxiliado sobrenaturalmente pele. graça <ou mesmo pelo hábito 
da fé, nos crentes) para remover os obstáculos Intelectuais ou mo
rais (como já dissemos no n.0 417) , mas não para suprir uma falta 
de ejtcácta no valor do milagre ou na capacidade fisica de. lntell
gêncla para ter evidência dêste valor. 

ARGIGO TERCEIRO 

A PROFECIA 

TESE XXXIII. - A Profecia é possivel, é reconhecivel 
e tem valor demonstrativo. 

461 . NoçÃo DE PROFECIA. - Antigamente era. chamado Pro
teta (do grego "pro-fanat", falar em nome de outro) ,  quem 
manifestava aos homens as doutrinas ou as ordens que Deus 
lhe revelara, com a missA.o de comunicá-las em seu nome. 

Na Escrttura, profecia significa : num sentido geral, qual
quer ensino rellgioso ou moral dispensado em nome de Deus; 
num sentido mats parttcular, o conhecimento e a manifestaça.o 
de coisas ocultas passadas, presentes ou futuras. 

No seu sentido técnico e apologético, PROFECIA é o conhe
cimento e a predtçt!o, certa e determinada, de um aconteci

mento futuro, imposstvel de ser conhectdo naturalmente pelo 
profeta no momento em que �le taz a predtçt!o. 

A Profecia contém, pois, os seguintes elementos : 

1.o O C o n h e c i m e n t o  p r o t é t i c o ,  que compreende : 
a) e. representaçt%o do fato futuro, feita. quer sensivelmente, aos sen
tidos externos ou diretamente à lmaglnaçiio, quer intelectualmente, 
lmedlate.mente na. lntellgêncla; bJ o 1utzo certo, pelo qual o pro
feta reconhece e. origem divina desta representação, entende, ao 
menos de algum modo, a sua significação e percebe que está sendo 
movido por Deus e. anunciá-la: pois o profeta é movido por Deus 
de e.côrdo com a sua natureza racional, 1. é, de um modo consciente 
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e certo . - li: pnncipalmente neste juizo que consiste o conhecimento 
profético . (667) 

lt neste elemento que se dá o caráter mtlagroso da profecia, 
1. é, a intervenção especial de Deus, que consiste na comunicação 
sobrenatural dêst.e conhecimento ao profeta . Por isso, a profecia 
' am InHagte de ozdent tnteteetuaz . e um conheCimento extraordi
nário e dtvtno de um futuro tmprevtsfvel para qualquer tnteltgéncta 
criada . 

2.0) A P r e d t ç il o , i. é, o anúncio, a manifestação do fato 
futuro feita pelo profeta aos homens . - Nela o tato futuro deve ser 
apresentado 

a) como certo, para distinguir a predição de uma conjectura 
que é mais ou menos provável e de uma dtvtnaçao (ou adtvtnhação> 
que é fallvel; 

b) de modo claro, i. é, com uma fórmula que tenha uma 
significação determinada e não amblgua; (668) 

c) suficientemente especificado e determinado, para poder 
ser reconhecido ao menos por aquêles que presenciarem a sua 
realização e aos quais é destinada a profecia. Para isso, não é sem
pre necessário que seja descrito até nas suas mlnlmas circunstâncias. 

3.0) O F a t o  p r e d t t o ,  o qual deve ser um fato futuro, 
fmposslvel de ser conhectdo naturalmente pelo profeta . - Pode ser : 

um futuro livre, se a sua realtzação depende da vontade llvre 
de Deus ou dos homens; 

um futuro necessário, se a sua realização depende unicamente 
de leis ou causas fisicas necessárias, como um terremoto, uma 
epidemia . . .  

A prediçll.o de um futuro ltvre é sempre uma profecia 
absoluta ou quoad se, porque nenhuma criatura pode ter natu
ralmente um conhecimento certo de um futuro livre. - A  pre
diçll.o de um futuro necessário é uma profecia relattva ou quoad 
nos, quando o profeta, não conhecendo as causas ffsicas dêste 
futuro, não o podia prever por cálculos. - Como os puros espf
rltos podem muito melhor do que nós prever futuros necessâ
rlos, para que uma profecia relativa possa servir de critério, é 

(667) Não é proft>te. quem tiver apenas a representação, sem a 
sua slgntflcação, como Rronteceu e.o Faraó (Gen., 41) , a Ne.bucodonosor 
(Dan. 4) e a Baltasar <Dan., 6) ; mas foram profetas José e Daniel, que 
Eoouberam interpretar os sonhos e a visão. - Uma prediçll.o feita 1nconscien
temt>.nte <como o cRSo dt> Ce.tfás : João, XI, 61) , nll.o é perfeita. profecia, 
mas um certo insttnto pro/étú:o. Cfr. STo. Tollll.(s, II-II, q. 173, a. 2 e a. 4. 

(66B) Os orl\culos do paganismo eram famosos pelas suas ambi
llUl.de.des, que lhes permitia. apresentar uma. signtficaçlio conforme com 
a reallzaçlio de q:talquer das hipóteses, como por ex : "fbis redtbis num
quam morieris in bello", Irás voltarás nunca morrerás na guerra, cuja 
signif1caç6.o clara depende da colocaçll.o de uma. vlrgula, antes ou depois 
da pe.la\Ta "nunca.". 
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mister demor.strar que não foi o demônio quem marifi.'estou aos 
profetas êstes futuros necessá.rios. 

462 . QUALIFICAÇÃO DA TESE. - Fllosô:flcamente : certa. -
TeolOgicamente : doutrina catóztca, ensinada no Cone. Vaticano 
(DENz. 1790) e eXIgtdã no Juramento Antt-M oaerntsta (DtNz. 
2145) . 

I Pa.r.te. - A P-rofecia é possivel. 

463 . ARGUMENTO. - Pode Deus comunicar a alguns homens 
o que :Blle sabe, e êstes homens podem transmitir aos outros esta 
comunicaçâo. - Ora Deus conhece com plena certeza os futu
ros todos, mesmo os futuros livres. - Logo pode comunicar a 
alguns homens o conhecimento de acontecimentos futuros e 
êstes homens podem anunciar aos outros êstes acontecimentos, 
e portanto a profecia é possível. 

A M a t o r não exprime senão a possibilldade da revela
çâo imediata e mediata, que já. foi demonstrada na Tese XXV 
(ns. 367 e segs.) . 

Prova da M e n o r. 
a) Ex absurdis. - Como foi demonstrado nas provas da 

existência de Deus (por ex., ns. 276, 296 ) , Deus é Puro Ato e a 
sua ciência (como toda e qualquer perfeiçft.o divina) é a sua 
própria natureza divina, a qual é necessàriamente infinita, 
simultânea, imutá.vel, eterna e absolutamente independente de 
qualquer ser distinto de Deus. - Ora, se Deus nâo conhecesse 
desde toda a eternidade e infallvelmente todos os futuros, mesmo 
os futuros livres, a sua ciência seria tmperfetta, ltmitada, pro
gresstva, mutável, dependente passtvamente da realizaçâo suces
siva e temporal dos acontecimentos e portanto jalfvel :  coisas 
todas que em Deus repugnam. - Logo Deus conhece desde toda 
a .. eternidade todos os futuros, mesmo os futuros llvres. 

b) Deus, Existência subsistente por si mesma, é a causa 
prtmetra untversalfsstma de tudo o que existe fora d':B:Ie: nada 
pode vir a existir independentemente desta causalidade divina 
(n. 284, 5) . - Ora, a causa deve conter a perfeição do efeito 
(senft.o impossível lhe seria comunicá.-la ao efeito) , e o que exis
te num ser existe segundo a natureza dêste ser. - Logo, como 
Deus é de natureza intelectiva e sempre em ato de se conhecer, 
c como n':Blle a causalidade, a essência, a intellgência e o ato 
ele conhecer são uma e a mesma coisa (porque Puro Ato) , a 
perfeiçâo dos efeitos está. contida em Deus de um modo tntelec-
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tuat e portanto como conhectda. Segue-se, pois, que Deus, conhe
cendo desde toda a eternldade a sua essência, nela conhece 
juntamente tudo o que dela depende, 1. é, todos os seres que 

foram, são ou serão, com todas as suas atividades, necessárias 
ou livres. (Cfr. STo. ToMAs, Contra Gent., I. í, c. 49: Adhuc, e na 
Summa Theol., I, q. 14, a. 5.) 

464 . NOTAS . - I . - Se nos é impossivel a nós conhecer os atos 
livres futuros, não é por s.erem ltvres, pois é com a mesma facilldade 
e certeza que vemos um fato necessário (a queda de um corpo) e 
um ato livre (alguém caminhando) ; mas é porque para nós, cuja 
duração é sucessiva e cujo conhecimento depende da existência real 
do seu objeto, êstes atos são futuros . Enquanto futuro, um ato só 
pode ser conhecido nas suas causas . Quando se trata de efeitos 
necessários, que já estão determinados nas suas causas, pelo conhe
cbnento destas causas podemos prever com certeza os seus efeitos 
futuros (por ex . ,  um ecllpse) . Quando porém se trata de atos livres, 
esta previsão certa é bnpossivel, pois na sua causa, que é a vontade 
Uvre, êstes atos não estão ainda determinados . Só poderemos saber 
determinadamente e com certeza o que uma vontade llvre há-de 
querer, quando ela mesma se determinar com a sua escolha : antes 
disso, só há lugar para conjecturas incertas. 

Em Deus, porém, estas imposslbllldades não existem . 
N'tle, ato puro sem nenhuma composição ou potencialidade, 

a Inteligência e o ato de conhecer são a própria essência divina, exis
tente por si mesma e infinitamente perfeita em si mesma . Logo 
não pode o conhecimento divino dependei' extrinsecamente da exis
tência real das cotsas . Por Isso, é necessàriamente na sua própria 
essência, conhecida Infinitamente e desde toda a eternidade, que 
Deus conhece tudo o que conhece . 

Na sua essência conhecida como exemplar tmttável de Infini
tos modos, Deus vê como possfvel cada um dêstes modos com as suas 
caracterlsticas próprias, todos os seres, todos os atos com todas as 
suas circunstâncias, também as conexões dêstes atos com as suas 
causas próximas, i. é, enquanto atos llvres ou atos necessários : poie 
tudo isso pode ser entidade e po1·tanto imitação da essência divina . 

Nesta mesma essência, conhecida como vontade de criar de
terminadas imitabilldades de preferência a outras, e como causa 
que lhes dá a existência, conhece Deus como extstentes todas as 
coisas que foram, são ou serão, i. é, conhece todos os seres e todos 
os atos, não apenas enquanto contidos ainda nas suas causas pró
ximas, mas enquanto cada um existe em ato (de fato' em si mes
mo (prout est actu tn setpso) , com a sua determinação própria : 
pois, sendo a vontade divina certlssimamente eficaz e com poder 
infinito, tudo o que ela quer que exista, certamente existe, e existe 
como e quando ela quer; basta portanto conhecer esta vontade, para 
saber o que existe . Logo, conhecendo Deus, na sua própria essên
cia, tudo o que dela depende, sabe quais são determinadamente os 
atos llvres que foram, são e serão produzidos de fato pelas vontades 
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criadas, pois cada um dêstes atos, para existir, necessita absoluta
mente do Influxo da natureza divina, sem o qual nenhuma reali
dade pode ter . (Cfr . STO. ToMAs, Contra Gent., 1. ni, c. 68) A na
tureza e o modo dêste nexo de dependência escapa à nossa com
preensão. mas a necessidade da sua existência nos deixa entender 
que possa Deus, na sua própria essência, conhecer também os atos 
livres, como cada um dêles existe de tato em st mesmo, 1. é, com a 
sua determinação própria. 

Na eternidade da sua essência, presente toda Inteira e sempre 
a todos os Instantes sucessivos do tempo, vê Deus desde toda a 
eternidade stmultdneamente presentes a si, como existentes na sua 
presença (prout sunt in sua praesentialftate) ,  todos os acontecimen
tos que se vão sucedendo em todo o decurso do tempo . (669) 

Por conseguinte, tendo Deus um conhecimento 1.ndependente 
de qualquer Influxo externo e conhecendo tudo na própria essência, 
na qual desde toda a eternidade vê, como realmente existentes 
e presentes e portanto segundo o ser que êles têm em st mesmos 
e com as suas determinações lndlvlduals, todos os acontecimentos 
que se dão em toda e qualquer sucessii.O do tempo, não se nos afigura 
como lmposslvel que possa ter um conhecimento Infalivelmente certo 

(669) A duraç4o é " pe1·manêncla de um ser na sua existência. O 
tempo é a dnraçA<- própria dos seres mut�vcls substancialmente e corrup. 
tlvels <os corpos> ; o et•o é a duraçli.<J própl'ia dos seres mutáveis só aciden
talmente (os puros esplritos criados) ; a eternidade é a duração própria 
do ser ahsolutamcnte lmutãvcl <Deus) . Dal 1\ definição de Bot:cxo : "A 
eternidade é a pOSBt' pcrfelte e toda junta de uma vida Interminável, 
intenninabths vlta tota stmul et perjecta possesslo". Não estando sujeita 
a nenhuma mudança, a eternidade é pois uma duração que permanece 
toda Junta, slmultênea, Indivisível como um Instante continuado e per
manente <num: stans> , sem partes sucessivas, sem antes nem depois, um 
presente perpétuo. 

A duraçll.o do tempo se estende pela sucessão dos antes e dos depois; 
n eternidade, pelo contrl\rlo, sem nenhuma sucessão dura sempre e abrange 
todo o tE:mpo, r.oexlstlndo c estando pre�nte toda tntetra a qualquer ins
tante passaqelro do tempo. Donde, qualquer ser que exista numa qual
quer parte determmo.da do tempo, embora com respeito a seres existentes 
em outras parte do tempo seja passado ou futuro, com respeito à cter
nldadl' coexiste como presente. E como a eternidade nll.o tem partes mas 
é toda junta, nenhum ser, por breve que seja a sua duraçll.o, pode estar 
presente à eternidade, sem estar presente a· toda a eternidade. 

Por Jsso, o conhecimento divino, eterno como a essência divina, é 
todo junto e permanente. � desde toda a eternidade, que à Inteligência 
divina est.Ao presentes, n&.o apenas objeUva e Intencionalmente, enquanto 
nela rep1-esentados e conhecidos por melo da essência eterna, mas também 
Ifslca e realmente, i. é, segundo o seu próprio ser real, todos os aconteci
mentos que se dão em quRlquer parte do decurso do tempo, sem que por 
isso devnm éle�; existir desde sempre. Por conseguinte, embora os seres 
o os seus atos, necessários ou livres, venham à existência sucesslvamenté, 
contudo não é sucessivamente, como acontece para nós, que Deus os 
conhece, mas simultAneamente desde toda a eternidade. Cfr. STo. ToMAs, 
Contra Gent., 1. III, c. 66; ARNOU, Theologta Naturazts. p. 196. 
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dos atos llvres, apesar de êstes atos, em relação às suas causas pró
ximas e a nós, serem ainda futuros . (870) 

li. - Perguntar como pode Deus, na sua essência, ver a deter
minação que ltvremente toma uma vontade, Independentemente desta 
mesuta vontade, t pei&Ufltar eolllO t posillhamen6e e em sl mes111:e 
o modo de existir ou o processo da ciência divina . Ora, o modo 
positivo como existem os atributos em Deus, a ciência como os outros, 
supera a nossa compreensão, porque êstes atributos são a própria 
natureza divina, da qual não temos conhecimento direto e imediato, 
mas somente conceitos analógicos e imperfeitos, deduzidos do que 
vemos nas criaturas, efeitos de Deus . 

a certo que os atos da vontade criada, para existirem real
mente, necessitam de um influxo da natureza divina, vontade Incria
da . !ste modo de conhecer os atos llvres, pelo nexo que têm com a 
essência divina, é próprio de Deus; não o podemos encontrar comu
nicado a nenhuma criatura . Por Isso, nem analôglcamente o pode

mos determinar positivamente por semelhanças com o modo de 
conhecer das criaturas. Por conseguinte, o modo ou motivo, pelo 
qual a essência divina é para Deus um melo apto para o conheci
mento dos atos livres, constitui necessà.riamente um mistério natu
ral de ordem Incriada (n.0 377) , que supera o alcance da Inteli
gência criada . (871) 

Podemos apenas estabelecer a necessidade em Deus ·dêste 
conhecimento, pelos absurdos que se seguiriam se Deus não o tivesse . 
t o que fizemos nos argumentos. Sabemos assim que, de fato, 
conhece Deus os futuros llvres . E é quanto basta para a nossa tese . 

11 Parte. - A Prof-ecia é reconhecfvel. 

Para reconhecer a profecia como critério da revelaçA.o, 
é suficiente ter certeza da sua v-erdade histórica, filosófica, teo
lógica e relativa: o que em muitos casos é possível. 

465 . I. - A VERDADE HISTÓRICA. - Htstàrtcamente, a profe
cia corista de dois fatos sensivels: a predtçllo, feita de um modo 
certo e determinado, e a real1zaçllo do jato predtto. Ora dos 
fatos senslveis podemos ter certeza ou pela experMncta próprta, 
se os presenciamos, ou pelo testemunho histórtco dos que os 
viram. Logo é posslvel ter certeza da verdade histórir.a. 

(6'10) Cfr. STO. To111As, Contra Gent., l. m, c. 68-68; Summa Theol., 
I, q. 14, a. 13. - Aawov, obra cit., pp. 190-197. - OIAcoN, Le Grandt test del 
tomtsmo, pp. 248-248. 

Já vimos, a propósito da oraç� de petição, que o conhecimento 
certo de um ato livre presente não se opõe à liberdade dêste ato (n.o 362, 5) . 

(671) Cfr. AIINOU, tbut., pp. 198 e 201. - OISQtJIERE, Deus Dominus, 
vol. n, pp. 356·367. 
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466 . li. - A VERDADE FILOSÓFICA. - Conhecer a verdade jilo
Sójtca da profecia, é ter certeza d.e que o fato predito não podia 
ser conhecido naturalmente pelo profeta. - Ora esta certeza 
é posslvel. Com efeito : 

V no caso da predição de futuros necessál'ws, basta provar 
que naquela época eram ignoradas as leis naturais que regem êstes 
fatos, ou pelo menos que o profeta desconhecia estas leis; 

2J no caso da predição de futuros livres, é evidente : pois; 
como vimos, o ato livre, enquanto futuro, não é conhecivel com cer
teza; o futuro livre só pode ser conhecido por Deus, de quem depende 
tudo o que tem alguma realidade e a quem tudo estã. simultlinea
mente presente na eternidade da sua essência (n.0 464) ; 

3) pode constar que na profecia houve realmente o conheci
mento certo de um futuro livre, e não apenas uma s1mples conjectura 
favorecida pelo acaso . Isso é evidente : a) quando o fato predito 
COr sobrenatural, dependente da ltvre vontade de Deus, a qual, evi
dentemente, só é conhecivel pelo proprlo Deus e não está sujeita ao 
acaso; - bJ quando o fato futuro fôr predito de modo certo, com 
precisão e profusão de clrcunstê.nclas bem determinadas, com muitos 
anos ou séculos de antecedência, com dependência de um complexo 
enorme de causas e do jôgo lmprevisivel de multas vontades livres 
que ainda não existiam . . .  : pois aqui, a conjectura é impossivel, 
nem se pode expllcar pelas leis do acaso uma tal convergência orde
nada de tão numerosas causas, independentes umas das outras; a 
ónica razão suficiente possivel é o conhecimento do futuro Uvre 
predito . Assim foram as profecias feitas acêrca do Messias, acêrca 
do tempo, do lugar e de multas circunstâncias da sua vida e da 
sua morte . 

Logo, em muitos casos, podemos ter certeza da verdade 
filosófica da profecia. 

467 . III. - A VERDADE TEOLÓGICA. - Conhecer a verdade teo
lógica da profecia é saber que foi Deus, e nA.o o demônio, quem 
comunicou ao profeta o conhecimento do fato futuro. - Ora, 
em muitos casos, podemos saber isso com certeza. 

1.0) JJ: evidente a verdade teológica, quando o fato pre
dito é um futuro livre, dependente ou untcamente da vontade 
dtvtna (por ex., a ressurreição de Cristo) , ou 1untamente da 
vontade àtvtna e da vontade humana (por ex., a prediç!io certa 
da conversão de um pecador futuro: a convers!io depende de 
uma graça eficaz livremente concedida por Deus e livremente 
seguida pela criatura) ,  ou somente da vontade humana, espe
cialmente se êste futuro é anunciado com muitos pormenores 
precisos, com muita antecedência . . .  , como vimos na verdade 
filosófica : pois só Deus pode conhecer com certeza um futu
ro livre. 
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Conhecendo melho! do que nós as disposições flslologlcas e 
pslcológlcas presentes de uma pessoa, pode 0 demônio fazer con1ec

turas prováveis acêrca dos próxtmos atos llvres desta pessoa; mas 
não pode conhecer êstes atos llvres diretamente em sl mesmos, pre
cisamente porque, tanto para êle como para nós, são ainda futuros; 
lieBãe, Bie pede 'er dêles plena eerteza. 

2.o) Quando não consta com evidência que o fato predito 
supera, por sua própria natureza, o conhecimento natural de 
qualquer criatura, também do demônio, 1. é, nos casos de pre
dição de futuros necessártos, j á  determinados nas suas causas, 
ou de futuros ltvres próximos, que o demônio poderia talvez 
prever por conjectura, podemos reconhecer com certeza se foi 
Deus ou o demônio quem comunicou de fato ao profeta o conhe
cimento dêstes futuros, aplicando os critérios ttsico-morats, 
como j á  foi expllcado a propósito dos m1lagres fisicos (cfr. n. 
456) . (672) 

Logo, ou pela natureza do fato predito, ou pelas circuns
tâncias nas quais é feita a predição, podemos fàc1lmente reco
nhecer a verdade teológica da profecia. 

468 . A VERDADE RELATIVA. - Conhecer a verdade relativa da 
profecia é saber que a profecia foi feita por Deus em confir
mação de alguma revelaçâo. Consta isso, do mesmo modo que 
no milagre ffsico (n. 457) , quando o profeta, em confirmação 
da revelaçâo que transmite, apela explfclta ou implicitamente 
para a realização de uma profecia feita por êle ou acêrca dêle. 
Além disso, é evidente o nexo entre uma profecia e uma deter
minada religião revelada, quando os fatos profetizados sa.o pre
cisamente acontecimentos futuros desta religião : seus frutos 
extraordinários, seu desenvolvimento, suas perseguições . . .  

CoNcLusÃo. - Sendo conhecfveis as suas quatro verda
des, a profecia, como critério apologético, é reconhecível. 

111 Parte. - A Profecia tem valol' demonstrativo. 

469 .- Para que a profecia possa constituir por st s6 um cri
tério· prtmárto, é necessário que o acontecimento predito já se 
tenha realizado. - Pela demonstraçlío das suas quatro verda
des, torna-se evidente que a profecia, do mesmo modo que o 

(672) Nil.o repugno. que Deus se poSBa servir ele pseudo-profetas 
para fazer profecias verdadeiras; mas pelas clrcWlstl\ncias concretas 
deve1·A. constar que é o próprio DPus, quem no caso o impele a fal1u·, 
como aconteceu a BalniJ.o (Nttm., XXIII, 1 e segs.) . 
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milagre ffsico, é uma intervençA.o d e  Deus especial é 'extraordi
mU'ia em favor de uma revelaçA.o. JJ: pois um testemunho 
àtvtno, e portanto uma garantia absoluta, da origem divina 
desta revelaçA.o, porque nA.o pode Deus Intervir para testificar 
e ees"rma.r YRl êrre, (V:9;1a. a eKpe&i9A9 d9 at:gumeP.to P.OS 
ns. 458 -, 459.) 

ARTIGO QUARTO 

O MILAGRE MORAL 

TESE XXXIV. - O milagre moral é possível, é reco-· 
nhecivel e tem valor demoll'strativo. 

4 70 . DEFINiçÃo. - o Milagre moral é uma aç4o moral, ou 
uma s�rte de aç6es morais, manifestada exteriormente, que 
supera as jtJrças humanas e o modo constante segutão pelos 
homens na sua attvtàade moral, e que portanto requer uma 
tntervenç4o e s p e c t a l  de Deus. - ExpllcaçA.o:  

J1: uma ação moral : 1. é, um a to  humano, consciente e livre; 
ou wna série . . .  : porque, geralmente, quanto mais numerosos 

forem êstes atos, tanto mais evidente se torna o seu caráter mlla
groso; 

manifestada . . . : para poder ser reconhecível como critério 
apologético, o qual deve ser senslvel em si mesmo ou nos seus efeitos; 

que supera . . •  : que está tora e actma do modo defeituoso, 
segundo o qual costuma agir a vontade humana nas circunstâncias 
dlflceis; 

que requer . . .  : a ação é feita, slm, pela vontade humana, não 
porém apenas com suas fôrças naturais, mas em virtude de um 
aux1llo dlvlno, especial e extraordtnárto (diferente portanto do con
curso ordlné.rlo, natural ou sobrenatural) ,  pelo qual acrescenta Deus 
a estas fôt·ças uma firmeza e uma energia que naturalmente não 
poderiam ter. Donde, esta ação moral deve ser atrlbulda, não uni
.camente à vontade humana, mas também à Intervenção extraordt
ndrta de Deus; por isso, constitui um verdadeiro milagre, que pode 
ser definido : um ato ou uma série de atos humanos vfsfvets, extra
ordinários e dtvtnos . 

471 . QUALIFICAÇÃO DA TESE. - FllOSOflcamente : certa. -
TeolOgicamente : Doutrtna enstnada no Cone. do Vattcano 
(DENZ, 1794) , 
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I Parte. - O Milagre moral é possfvel. 

472 . ARGUMENTO. - É possível o milagre moral, se Deus pode 
Intervir para fortificar e ampliar as energias das faculdades 
humanas (lntellgência e vontade) ,  quer diretamente agindo 
nestas faculdades, quer lndir�tamente removeMo oa cnmhruln
do as dificuldades, de tal modo que o homem entenda, queira 
e execute ações que, deixado às suas fOrças naturais, nunca 
teria entendido, querido e executado. 

Ora é posslvel a Deus uma tal intervençAo, pois: 
4) por analogta : o próprio homem, com os seus con

selhos e exortações, pode fortificar a vontade de outros 
homens; logo, 4 torttort e com meios mais eficazes, o poderé. 
também Deus; 

b) esta intervençAo nAo implica em Deus nenhuma 
lmperfeiça.o, nem se opõe aos seus atributos divinos; pelo con
trário, manifesta o s-eu Poder, a sua Santidade e Bondade, auxi
llando o homem em ações heróicas, como o martírio, por ex. ;  

c) por causa do pleno domínio que o Criador tem sObre 
a sua criatura, pode evidentemente Deus influir internamente : 
no organtsmo do homem, para lhe tirar ou diminuir a fraqueza, 
as paixões . . .  ; na sua tnteltgéncta, para tornar mais vivo e 
mais freqüente o conhecimento dos motivos de agir, dos prêmios 
prometidos . . .  ; na sua vontade, intensificando-lhe o desejo e o 
amor dos bens eternos, diminuindo assim os atrativos dos bens 
terrenos . . . Auxllla·das com estas intervenções divinas, poderAo 
as faculdades executar ações que teriam sido impossíveis às 
suas únicas fOrças naturais. 

Logo o milagre moral é posslvel. 

n Parte� - O Mllagre moral é reconhecfvel. 

473 . I. - ,A VERDADE HISTÓRICA. - É conheclvel do mesmo 
modo que nos outros milagres, pois os milagres morais sAo fatos 
extraordinários, senstvets ou em st mesmos (como a rápida pro
pagaçAo de uma religião, os seus numerosos mártires . . .  ) , ou 
nos seus etettos (como a transformação moral que operou no 
mundo . • .  ) , dos quais podemos obter fàcllmente a certeza 
histórica. 

li. - A VERDADE FILOSÓFICA. - É conhecida, quando consta 
que a ação moral, ou a série de ações morais, supera as fOrças 
naturais das facul-dades humanas e os modos constantes de 
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agir seguidos pelos homens em circunstâncias anãloga:s (673) . 

....,.... Ora, para que isso conste, basta 
1 )  conhecer quais s4o �stes modos constantes de agfr, 

seguidos pela vontade humana em determinadas circunstâncias, 
por ex. : nos tormentos. perante obrlgacões multo contrãrtas às 
paixões e cujo nâo cumprimento nâo acarreta nenhum mal 
nesta vida . . .  ; obtém-se êste conhecimento pela lnduçA.o, por 
melo da experiência quotidiana e das estattsticas ; 

2) e vertticar que aquela açâo ou série de ações n4o 
segue, mas supera êstes modos de agir. Obtém-se esta verifi
cação pela consideração : a) da grandeza das dificuldades supe
radas; b) das virtudes her6tcas manifestadas; c) da ttnaltdade 
t.obrenatural, apesar da perda de todos os bens terrenos e da 
mesma vida; d) da desproporçtlo entre . os meios humanos usa
dos e o resultado alcançado; e) da duraçtlo dêste resultado 
apesar de constantes e fortes oposições, etc. 

Logo é posstvel conhecer a veroade filosófica do milagre 
moral. 

lll. - A VERDADE TEOLÓGICA. - Que O auxilio preternatu
ral, que a verdade filosófica demonstrou ser necessãrio para 
explicar estas ações extraor<:Hnãrlas, provenha de Deus e nll.o 
do demônio, é evidente: a) pela natureza mesma e pela fina
lidade destas ações : virtudes heróicas para fins sobrenaturais, 
marttrlo pela confissão da fé, conversões . . . ; b) pelo modo como 
é obtido : por meio de preces, dos sacramentos instltufdos por 
Deus . . . - Em caso de dúvida, aplicam-se os critérios flstco
morats (cfr. n. 456) . 

IV. - A VERDADE RELATIVA. - 0 nexo entre o milagre 
moral e uma doutrina revelada é evidente : a) quando a prática 
das virtudes heróicas manifestadas no milagre moral provêm 
de motivos e normas tomadas nesta doutrina; b) quando a 
ação moral milagrosa tem precisamente por fim confessar a 
fé nesta doutrina, como no caso dos mártires ; c) quando o 
milagre moral consiste na própria aceitação pronta desta dou
trina por parte de muitos, apesar de grandes dificuldades e 

(6'73) Estas leis ou modos de agir sli.o constantes só moralmente c 
dependem da liberdade humana. Admitem pois algumas exceções, embora 
bastante rarRB. Por isso, quanto maior fôr o número das ações que supe
rem êstE'.s modos de agir, tanto mais fácil será. averiguar a necessidade 
cte um auxilio preternatural c chegar ê. certeza da verdade filosófica do 
milagre mor(i.l. 
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perigos; d) quando a vista dêstes milagres morais conduz um 
grande nllmero de homens à fé -nesta doutrina . . .  (674) 

DI Parte. - O Mllarre moral tem valc.r demonstrativo. 

nc. f)emonstrat!as que seJam as suas quatro vemattes, o 
mllagre moral constitui, como os milagres ffslcos e as profe
cias, um testemunho divino e portanto uma garantia absoluta 
da origem divina da revelaçA.o em cuja conflrmaçA.o foi feito 
(cfr. ns. 458 e 459) . 

Os principais milagres morais, cujo conjunto constitui a vida 
admirável e milagrosa de uma rellglão revelada, são : 

1) a santidade eximia, manifestada por virtudes her6fcas no 
fundador, nos apóstolos e nos fiéis, e Inexplicável sem uma Inter
venção extraordinária de Deus; 

2J a const4ncfa extraordinária de numerosos mártires, acom
panhada das mais heróicas virtudes nos tormentos mais horríveis; 

3) a propagação maravilhosa, com manifesta desproporção 
entre os meios naturais empregados e o resultado obtido; 

4) a profunda transtormaçilo dos costumes nos lndividuos, 
nas famillas e nas sociedades, apesar da dificuldade dos preceitos 
desta religião e da resistência de Instituições contrárias, ampar.adas 
pelas leis e favoráveis às paixões humanas; 

5) a tnvtcta estabilidade, apesar de inúmeros impedimentos 
e de violentas e continuas perseguições por todos os meios e pode
res humanos; 

6) a unidade untversal, apesru· da profunda diversidade e 

oposição de Hnguas, Inclinações, concepções e regimes sociais . 
Uma tal vida, continuada por séculos, constitui evidentemente 

um fenômeno superior a todas as leis ensinadas pela experiência na 
sociologia, na história e na politica e é inexplicável sem um auxUlo 
e:rtraordtná1io de Deus . :1!: pois um esplêndido critério prtmárto, per
manente e patente aos olhares de tOdos, mesmo das pessoas menos 
cultas. 

Conelusli.o da Crltterlologla da Revelaçio. 

475 .  Uma rellglA.o confirmada por numerosos milagres e por 
evidentes protectas e que se apresenta no decurso dos séculos 
ornada com esta vida admirável acima descrita, é certamente 
divina. A luz dêstes argumentos, ela resplandece tA.o maravl-

(674) O que dissemos aqui l'esurnldamente acêrca do mllagre mo1·al, 
encontra-se mnls largamente exposto apud DnRscH, lnst. Theol. Fundam., 
Vol. I, pp. 437-447. 
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lhosa, que, para homens de boa fé, de mente sa. e vo�i�de reta, 

nlo hâ mais lugar para temor de tlusllo ou de é"o, sena.o deve

riamos exclamar com RICARDO DE S. VITOR : "Senhor, se hã êrro 

(no que cremos) ,  é por Ti que fomos enganados, pois essa fé foi 

eeRUrmal:ia eRt&:e ROII pot &lRals e mnagres tantos e de tal_ natu
reza, que só Tu podias fazer." (De Trtnttate, I. c., cap. II; ML, 
t. 196, col. 891.) 

ARTIGO QtJINTO 

A OBRIGAÇAO DE ACEITAR A REVELAÇAO SOBRENATURAL 

Como vimos, a revelação sobrenatural é pos$f.vel, é conveniente, 
útil, moralmente necessârla e pode ser reconhecida com certeza pela 
apllcação dos critérios . Que deve fazer o homem ao reconhecer que 
uma rellglão é realmente 1 cvelada por Deus ? - Respondemos com a 

TESE XXXV. - Tendo certeza de que uma religião 
positiva é revelada por Deus e destinada a si, não pode o 
homem contentar-se com a religião natural, mas deve ingres
sar nesta religião revelada e praticá-la. 

476 .  ADVERSARios. - 1.0) O Inàtterenttsmo mtttgado: deve 
o homem ter uma rellgilo; mas como todas as religiões sl.o 
igualmente boas e legitimas, pode indiferentemente escolher e 
praticar qualquer uma (675) . - 2.o) o Modernismo: a rell
gilo não passa de uma experiência Interna de ordem sentimen
tal, a qual é substancialmente a mesma em toda:; as rellglões; 
pode pois o homem escolher a rellgtA.o que mais lhe convier. -
3°) O Detsmo racionalista: a revelaça.o sobrenatural é Impos
sível ; Deus nlo tem o direito de nos impor um ato de fé sobre
natural, pois seria lesar a autonomia da nossa razão; 

·
dando 

cada homem tem o direito de · praticar a rellgiA.o que quiser. 

(676) O Indiferentismo mitigado, quando o.pllcado à sociedade clvll 
e à polftlca, chama-se Liberalfsmo religioso, e afirma que a Sociedade, nl.o 
estando obrigada a. l'econhecer e a aceitar a revelação sobrenatural, pode 
e deve permanecer neutra perante qualquer l'ellgll.o, e portanto conceder 
a cada uma Igual direito l' proteção. Cfr. 0Anntaou-LAGRANGB, De Revela
tfone, 3." cd!ç., pp. 697-603 e 619-636. - Mal11 oportunamente serê. exposto 
e Julgado o Liberalismo, depois do tratado sôbl'e a Igreja Católica. -
Acêrca do Indiferentismo Individual, de que tratamO!! agora, crr. 0ARRIGOU• 
LAORANGE, !btd., pp. 610·9. 
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4'7'7 , QUALIFICAÇÃO DA TESE. - Filosbflcamente; Certa.. -
Teolõgtcamente: doutrtna cat6Uca (676) . 

DEMONBTRAÇIO. 

4'78 .  I. ARG. - Pelo direito ·dB Deus, Criador e Verdade 
lnfaltvel. 

Como o homem depende de Deus Criador e Senhor e a 
sua razllo criada estâ sujeita a Deus Verdade tncrlada, a lei 

natural manda ao homem, nlo sbmente a submlssA.o da vontade 

à.E' ordens de Deus Criador e Senhor, mas também a plena 

homengem da sua inteligência a Deus Verdade Incriada. -

Ora uma rellgllo certamente revelada. e destinada a si é para 

o homem uma ordem certamente dada por Deus Criador e Ver

dade Incriada. - Logo, por lei natural, deve o homem submeter 

não sOmente a sua vontade pela obediência aos preceitos de 

Deus, seu Criador e Senhor, mas também a sua Inteligência 

pela adesA.o Intelectual da fé às verdades reveladas por Deus, 

Verdade Incriada e Infailvel. - J;tecusar esta submissão, é 

rebelar-se contra o direito de Deus, Supremo Senhor, e �upor 

implicitamente que Deus Revelante pode errar ou enganar, o 

que é injurioso a Deus, Verdade Infallvel. 

4'79. ll ARO. - Pela obrtgaçllo de tender para o ttm tllttmo. 
A lei natural, mandando obedecer a Deus, Supremo 

Senhor e Legislador, manda ao homem tender eficazmente para 

c seu fim último, quer seja natural, quer seja sobrenatural: 

pois, é a Deus que pertence determinar o fim último do homem 

e o modo como quer ser por êle honrado e servido, modo que 

é juntamente o caminho necessârlo para alcançar o fim últi

mo. - .Ora a rellgtão revelada imposta por Deus é precisa

mente o modo como S:le quer ser honrado e servido e portanto 

o caminho necessé.rio para alcançar o fim último. - Logo, por 

lei natural, a aceitaçA.o e a prá.tlca da religião revelada, sem 

(676) o Indiferentismo foi reprovado no Sflabo de Pio rx (proposi
ções 16.8, 16.a e 17.8, DBNz. 1716-7) E' na Enc. Ltbertas de LEÃo xm <DENZ. 
·1932) - Na sua Constttutçllo Dogmáttca da Fé Catdltca (sess. III> , o 
Concilio do Vattcano definiu o direito que Deus tem de nos impor o ato 
de fé sobrenatural (DBNZ. 1810) e ensinou a obrlgaçA.o que temos de pres
tar a peus revelo.nte, por melo da fé, o obséquio toto.l da nossa lntcllgêncll\ 
e da nossa vontade (DENz. 1789) . 
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a qual é lmpossivel tender eficazmente para o flm�·tlltlmo, é 
obrigatória ao homem. (677) 

480 . COROLARIOS. - I. - Há obrigaçtlo grave de Inquirir 
ac�rca da revelaçO.o divina, quando existe séria dúvida e pro
babtlidade da sua exist�ncia. 

a) O súdito, com efeito, estã obrigado a obedecer ao seu legi
timo superior; por conseguinte, a conhecer as suas ordens e por
tanto, em caso de dúvida, a inquirir . Ora revelação divina provà.
velmente feita é ordem divina provà.velmente dada . Logo, acl!rca 
de uma rellglão que êle julga provà.velmente revelada, deve o homem 
Indagar até chegar à certeza de que é ou não é de fato revelada . -
Não indagar seria desprêzo de Deus e de sua vontade, permanecendo 
numa ignorância culpada e expondo-se voluntàrlamente a desobe
decer a uma ordem divina . (878) 

b) Para cumprir com a obrigação grave e absoluta de tender 
eficazmente para o fim último, deve o homem, na dúvida acêrca de 
um melo necessário, escolher sempre a alternativa mais segura : 
senão, expõe-se por própria culpa a não poder alcançar o nm; 
nenhuma segurança é demasiada, onde está em perigo a eternidade. 
Ora a religião revelada, se existir, é melo necessário para alcançar 
o fim último; e em caso de dúvida, a alternativa mais segura é 
indagar até chegar à certeza . Logo, neste caso, hã obrigação grave 
de inquil'lr . (679) 

(6'J7) Por isso, o Indiferentismo é : uma revolta orgulhosa, pois 
Sl" Rrroga o direito de éultU8l' e sel'Vil' a Deus como bem entende; uma 
contra.dfçifo, pois supõe igualmente boas e verdadeiras religiões entre si 
contré.rlas no dogma e na moral; Um.'\ blastémfa, pois nega a veracidade, 
a ciência e a santidadl" de Deus, comlderando como igualmente legitimas 
o portanto igualmente agro.dé.veis a Deu., religiões contraditórias, 1. ê, a 
verdade c o êrro, o bem e o mal; uma tnteltcldade para o individuo, pois 
o afasta da observância da rellglio revelada., único ca.mlnho que conduz 
ao fim lUtimo; uma ca.lamtd4de fatal para a reltgil!.o e a sociedade, pois 
nega a obrigaçl!.o de obedecer a Deus, fonte da. obrlgaçio de todos os 
deveres, sem os quais nAo podem subsistir nem a religil!.o nem a sociedade. 

(6'J8) Nli.o se poderia aplicar no caso o principio moral reflexo : 
uma let duvidosa nllo obriga ? - Nl!.o, llOrque êste principio só tem apllca
çl!.o PB.l'a a lei quo pel'manece duvidosa. depof8 de /efta àutgente pesquisa. 
Quanto à obrigaçl!.o de pesquisar, nli.o é uma lei duvidosa, nem provém 
de uma lei duvidoso., mas da lei ce1·ta que manda o respeito c a obediência 
llevlda ao legitimo superior. 

(6'J9) A dúvida deve scl' !'acionai c prudente. Uma. tal dúvida pode 
existir somente naqueles que não têm rellgli\o nr.nhuma ou que seguem 
uma. religião falsa, de cuja origem divina, portanto, nli.o podem ter ver
dadeira cc1·teza objetiva, mas apenas subjetiva, I. é, uma opinili.o imper
turbada. 

Enqul\nto p�l'lllEmcce alguém com estn certeza. subjetiva e julga. de 
boa fé que a sua rclig!Ao é a "Wlica verdadeh·a, pslcolõgtcamente não pode 
l'econheccl' outro. religião como provàvchnente l"evelada. e obrlgatól'la, e 
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n. - � desde que tem consci�cia da obrlgaçtlo de obe
decer a Deus que a criança deve cultuar e servir a Deus do modo 
por �le determinado. Por isso, é desde os seus primeiros anos 
que a criança deve ser ajudada no conhecimento e na prática 
da verdadeira reltgUlo. 1: isso uma grave obrigação dos pais, a 
quem confiou Deus a educaçll.o dos filhos. (680) 

481 . OBJEÇOES. 

I OBJEÇAO . - Todas as rel1gtões são boas . Logo é indiferente 
seguir uma ou outra . 

RESPOSTA . - Nego o antecedente . A primeira condição para 
que uma rellgião seja boa, é que seja verdadeira, pois o êrro não 
é um bem . Ora, se as rellgiões são diferentes, é porque ensinam 
coisas contrárias e contraditórias lpol' ex : monoteismo - poll
teismo; monogamia - pollgamia; culto honesto - culto libidinoso; 
Jesus Cristo é puro homem - Jesus Cristo é Deus, etc . ) : senão, 
seriam uma só e a mesma religião . Mas não podem afirmações 

por conseguinte nem ter consciência da obrlgaçil.o de Inquirir. Mas como 
esta sua certeza não e.'Jtá. baseada em provas objetivas, ao reconsiderar 
estas provas pode surgir racionalmente a dúvida prudente. Começa então 
para êle a obrlgaçllo de Inquirir. 

Quem, pelo contrário, já possui a religlil.o verdadeira, cuja origem 
divina é comprovada com evidência por sinais e provas objetivas, nunca 
poderá. encontrar na COI181deraçil.o destas provas um motivo racional que 
lhe permita pO-las prudentemente em dúvida, ou duvidar sêrlamente da 
sua fé. Poderil.o, sim, surgir dúvidas imprudentes e llusórlns, que o 
estudo mais profundo, porém, ll'â, nil.o conflrmat•, mas dissipar. 

Por Isso, erudna o ConcUto do Vattcano (sesa. III, DENZ . 1794) que 
"é diferente a condlçio daqueles que pelo dom celeste da fé aderiram à 
verdade católica. e daqueles que, conduzidos por opiniões humnnas, segul
t·am uma rellgtil.o falsa; os primeiros, que receberam a fé sob o ma.glsté· 
rio da Igreja, nunca podem ter um motivo justo para mudar ou pôr em 
dllvlda a sua fé (cfr. a deflnlçi\o do can. 6, Dmz. 1816) • De fato, são 
ajudados pela verdade objetiva da religião, que dia a dia se torna mais 
clara à sua mente, e pelo au:eUfo interno da graça divina, que cada dia 
os fortifica e não os abandona. se nll.o fOr primeiro por éles abandonada". 
Os segundos, pelo contrário, nem possuem a verdade objetiva, nem a graça 
de Deus os confirma nas suas falsas opiniões religiosas, mas antes delas 
os afasta. (Ofr. NICOLAV-B.U.AVEJUII, Sacrae Theol. Summa, Vol. I, p. 88) . 

(680) Donde, é falsa a opinião dos que pensam que se deva esperar 
ter a crl:mÇ!). atingido a sua maioridade, antes de lhe ministrar qualquer 
ensinamento religioso. - Apelar para o l'espelto devido à ltberdade ela 
criança. é supor que esta. llberda.de é absoluta e Independente de Deus e 
que, chegado à maioridade, tem o jovem o direito de escolher a rellglllo 
que mais lhe agradar : seria r.a.lr exatamente no Indiferentismo que refu
tamos. - Além diRSO, durnnte os anos da sua adolescência, os mais dell
cados e perigosos, viveria a criança e usaria da. sna liberdade Independen
temente da vontade de Deus, como ateu prático, adquirindo multo provà
velmente hábitos contt·ártos à lei divina : o que é evidentemente Irracional 
e imoraL 
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contrárias e contraditórias serem todas verdadeiras. Logo, assim como 
uma só pode ser a religião objetivamente verdadeira, assim também 
uma só pode se� boa em st mesma . 

Para fugir desta conseqüência, recon·e o indiferentismo ao 
relativtsmv universal : o nosso conhecimento não atinge a realidade 
como é em si mesma; por isso, não podemos obter uma distinção 
certa e objettva entre o verdadeiro e o falso; donde nenhuma afir
mação nossa pode ser absolutamente verdadeira, de modo que a 
sua colit1·adltória seja absolutamente falsa para todos; segue-se que 
várias afirmações entre s1 contrárias podem ser todas verdadeiras; 
logo, também vá.rlas rellglóes opostas podem ser verdadeiras e, por
tanto, com Iguais direitos para se,·em respeitadas e seguidas . -
Mas esta teoria, evidentemente falsa e contraditória, já. foi exposta 
e refutada na Tese VI (cfr. ns. 106 e sega . > .  - Embora quem erra 
de boa fé não peque, contudo o êrro não pode fundamentar nenhum 
direito, como não adquire direito algum quem, por engano, se apro
pria do que não lhe pertence . 

11 OBJEÇAO .  - Mas, ao menos, em todas as religiões há. algo 
de bom e algo de verdadeiro . Logo é indiferente seguir qualquer 
uma. 

REsPOSTA . - Se houver uma religião certamente revelada e 
Imposta por Deus na qual, por conseguinte, encontramos sómente 
o bem e a verdade, sem mistura de êrro ou de mal, seria injusto 
equtpa1·ar esta religião a outras que contêm só algo de bom e de 
verdadeiro, misturado com o mal e o falso . 1: a religião revelada 
que deve ser praticada e não as outras . - Se não houvesse nenhuma 
religião revelada, é a religião natural que deveria ser praticada, a 
qual na sua essência nada contém de mal ou de falso e é necessà
rlamente uma só (n.0 351, V) . Logo em nenhuma hipótE-se pode
mos permanecer indiferentes. 

111 OBJEÇAO . - A aceitação da revelação sobrenatural é uma 
escravtdiio da Inteligência, que se opõe à autonomia da nossa razão . 
Logo não pode ser obrigatória . 

RESPOSTA . - Já. foi respondido a esta objeção na tese da pos
sibilidade da revelação (cfr. n.0 373, c) . Uma razão crtada e jtntta, 
qual é a nossa, não pode ter uma autonomia absoluta, mas sõmente 
uma autonomia subordinada à Inteligência incriada e Infinita . Esta 
autonomia legitima não consiste em não poder receber ensinamentos 
de Deus, mas em não poder ser constrangida a admitir ·absurdos 
evidentes . O que a Verdade Infalivel revela não pode ser "falso. 
Logo admitir as verdades reveladas, não é uma escravidão para 
a nossa intellgêncla, mas um bem; não se opõe à legitima auto
nomia da nossa razão, mas sõmente à soberba de quem se quer 
subtrair à obediência devida a Deus . l681) 

681) Para uma intellgêncla de forrnaçAo leiga e cuja mentalidade 
foi va.sa.da no molde do pensamento e das fUosofias modernas, a acelts.Qio 
das verdades que superam· os JJmltes do conhecimento natural constitui 
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IV OBJEÇAO. - A revelação sobrenatural é um dom gratutto 
ele Deus,· não é necessária para a evolução natural das nossas facul
dades. Logo podemos recusá-Ia, como um titulo de nobreza inútil . 

RESPOSTA. - A revelação sobrenatural é um dom gratutto 

pePqae, Rie lieRIIe Béll BeB� dlrellie a ela, Rie estaYa :Qeaa e�•l 
gado a no-la dar (n.0 403) . Disso, porém, não se segue que não 

tenhamos obrigação de aceitá-Ia, se Deus, Supremo Senhor, no-Ia 
quiser impor . Podia Deus ter-nos criado, deixando-nos na ordem 

puramente natural . Mas o Criador tem o direito de determinar o 
11m último das suas criaturas . Se pois, na sua tnttntta bondade, 
nos quis elevar à ordem sobrenatural, destinando-nos à visão beati-
1lca e dando-nos a revelação como caminho a seguir, temos obri
gação de aceitar esta revelação, sem a qual não podemos tender 
eficazmente para o nosso fim último �n.0 479) . 

Antes, é com gratl.clão e amor que devemos aceitar a· nossa 
elevação à ordem sobrenatural e a conseqüente revelação; pois, 
longe de ser esta elevação um titulo de nobreza lnútU, ela nos Intro
duz na Familla Divina, fazendo de nós filhos aclottvos de Deus, nossa 
mais alta nobreza, condição stne qua non e penhor da nossa parti
cipação à 1ellcidade eterna do nosso Pai Celeste. 

482 . Natureza e Va.lor da vida "humana". 

A conclusllo a que nos conduziram as teses acêrca do PRo
BLEMA RELIGioso, nft.o é apenas uma verdade, que a Inteligência 
deve admitir; mas é também e essencialmente a obrigaça.o de 
um dever, que a vontade deve cumprir. o primeiro dever, o de 
ordenar para Deus, seguindo a sua lei, toda a nossa atividade 
consciente e livre. 

E é precisamente o nosso caré.ter de "racionais" que nos 
colocou em face desta evidência. 

Ser "h o m e m" é, pois, ser "r e l f g t o s o". 
Viver humanamente (= racionalmente) é, por conse

guinte, viver religiosamente, 1. é, viver na submlssio a Deus e 
no seu amor. li: portanto: 

quase semprP. wn obstáculo ê. conversl.o e ê. prática da religião revelada. 
1t que, ao considerar a sua razl.o como absoluta, o filósofo racionalista 
penso. defender a autonomia e a liberdade hwnana. Mas, de fato, o que 
faz não é scnl.o divinizar a limitada razão humana. E Isso, como nota. 
M. F. Scucr:A ao descrever como êle-mesmo, na sua conversão, teve que 
vencer êste obstáculo <Cfr. G. Rossi, Traqués par Dteu, Paris, Bonne 
Presse, 3.• edlç., pp. 56 e segs.> , é fazer a razão sair da sua ordem e 
deformá-la de modo "anormal". A razão, pelo contrário, é autônoma, 
quando obedece à sua ordem natw·al. E são precisamente as verdades da 
sua ordem, que exJgem <demonstram) a existência de Deus e que, longe 
de exclulrem a Revelação, lhe reconhecem wna plena concórdia e conve
ulêncla com a mesma razllo. 
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- uma vida confiante na Providência em qualquer cir
cunstância; 

- uma vida livre das cadelas dos caprichos, no uso reto 
da verdadeira. liberdade; 

- uma vida vltorlõsa sObre a Indiferença e o respeito 
humano, .e sObre o egolsmo do pecado; 

- uma vlda de tnttma felicidade, a desabrochar do teste
munho de uma consciência tranqulla, numa atividade em pleno 
acOrdo com a nossa natureza, com as tendências ordenadas da 
nossa inteligência e da nossa vontade e com os anseios do nosso 
coração; 

- uma vida de colaboraçllo com Deus, na realização da 
grande flnalldaide de toda criatura: a glorificação de Deus. 

E se acrescentarmos o que a fé nos ensina (e será. exposto 
a seu tempo) ,  t. é, a elevação do homem à ordem sobrenatural 
e divina, que faz de nós "filhos de Deus", a vida do homem 
religioso é intimidade de famUta, é piedade f!lial com Deus, Pat, 
ao qual nos conduz para participarmos eternamente da sua 
felicidade. 

A vida do homem religioso nesta terra é, portanto, uma 
vida preciosa: vale DEUS ! 



CONCLUINDO 

Na jornada A Caminho da Verdade Suprema, conduziu
nos, fiel e segura, a razão. Longa foi a via; tngreme, por vêzes. 
É que muitos eram os problemas; elevadas as verdades. Nunca, 
porém, deu um passo o nosso guia, sem primeiro certificar-se 
da firmeza do terreno. 

Antes de mais na<ia, apresentou-se a nossa razão como 
qualificada para nos gutar. Reconheceu-se, de um modo expli
cito e reflexo, como faculdade capaz de conhecimentos certos 
e possuidora de certezas criticamente legitimas, de prlnclplos 
<lbjetivos, absolutos e universais, e de processos lógicos, por si 
lnfaliveis, com os quais é possível chegar a certezas absolutas. 

Seguindo êstes processos, projetou a luz dêstes princípios 
sObre a alma humana: viu que é espiritual, Imortal e 

dotada de llberda.<le; 
sObre o problema do ser: viu que nada existiria, sem um 

Ser Supremo, Existência por si mesma subsistente, Deus Cria
dor e Ordena-dor do Universo; 

sObre as relações essenciais que unem a criatura racional 
ao seu Criador e Senhor : viu que a submissA.<> religiosa é o 
primeiro dever do homem e a sua maior necessidade para a 
vl<ia Individual, familiar e social ; - viu que a religião pode 
ser, não apenas natural, mas revelada; 

sObre a revelaçilo sobrenatural : viu que, além de possí
vel, esta revelação é também reconhectvel como divina, pelos 
critérios, sinais distintivos, obras extraordinárias e divinas, os 
milagres, testemunho seguro com que a Verdade Infalivel 
garante a sua palavra; - viu que a esta palavra, reconhecida 
como divina, deve o homem a submissão da sua inteligência e 
da sua vontade. 

E dêste modo, não com exigências sentimentais, mas com 
evidências intelectuais, traçou-nos a razão o caminho certo para 
encontrarmos a verdade revelada. 

Terminou a parte preparatória e filosófica da sua tarefa. 
Podemos agora segui-la no terreno dos tatos e da história. Pois 
esta religião revelada existe. :G: a Igreta Católica, que "por 
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. ··· 
st mesma, por causa da sua admirável propagaçAo, eximia san-· 
tldade e inexaurivel fecundidade em todos os bens, pela sua. 
unidade católica e invicta estabilidade, constitui um grande e· 
perpétuo motivo de credibilidade e um testemunho trrefragável 
da sua mtssa:u dtvtna . . . , como que um estano:arte I:evantwt!o fio. 
melo das nações, convidando para si os que ainda nA.o crêem e 
dando a seus filhos a certeza de que a fé por êles professada. 
descansa em firmissimo fundamento". (Conctll.o elo Vaticano,. 
DENZ. 1794. )  

Demonstrar que d e  fato falou Deus aos homens pelo seu· 
enviado JEsus CRISTo ;  verificar as garantias e credenciais 
divinas que nos apresenta a Igreja Católica e reconhecê-la como
o verdadeiro Cristianismo fundado por CRISTo, que é o único. 
"caminho, verdade e viela", capaz de dar aos homens os bene
ficios de uma paz verdadeira e duradoura e de conduzi-los à
felicidade eterna: eis a meta, à qual, Deo tavente, nos levará
a razli.o, no segundo Volume desta SíNTESE DA TEOLOGIA CATÓLICA .. 
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:120; a) fmposslbll!dade de um conhecimento Imediato da. exis
tência de Deus, 221; b) lneflcácla do Argumento Ontológico : seus 
fautores. 222; refutac;!o geral, 223-4; solução das formas apre
sentadas por STO. ANSELMO, DESCARTES e LEIBNJZ, 226. 

Art. 4.0 ---: 0 PROCESSO LEGÍTIMO E EFICAZ : A DEMONS-
TRAÇÃO "A POSTERIOR!" • . . . . . . • . . . • . . . . • . . . • • . . . • . • . . . • . • . • 395 

TESE XIV. - Da exiBténc!a real do universo sens!vel 
deduz-se legitimamente a extsténcia real de Deus . . . . . . . . 395 

Posfçlí.o da tese, 226; demonstração, 227-8. - Objeç6es, 
229-233 . - Observação : l! cientfflco êste processo ? 234. 

Art. 5.0 - 0 PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE . . . . . . . . . . . . . . . • 407 
A causalidade segundo HUME e -KANT, 235. Noção e Objeti-

vidade da caUSRlldade eficiente, 236-7 . Enunciado do Princípio 
de Causalldndc, 238. 

TESE XV. - O Princípio de Causalidade é imedia
tamente evidente para nós, nem pode ser negado sem con
tradição; por conseguinte, é anaUtico, objetivo, universal e 
aplicável à demonstração da existência de Deus . . . . . . . . . . . 413 

:1!: imediatamente evidente para nós, 239; não pode ser ne
gado sem contradição, 240; é analítico, 241-2; é objetivo, 243-4; 
é universal, 246-6; é apllcé.vel à demonstração da existência de 
Deus, 247. - .Resumo c Conclusão, 248. 

Art. 6.0 - 0 PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE E AS CitNCIAS 
EXPERIMENTAIS • . . . • • • • • • • • • • • • . . . • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • 424 

I .  o caráter ob1etivo e ontológico da ciência experimental, 
249. A Critlcn. Clentlflca, 260. - 11. O Principio ela ObservabUt
dade Conceitual : as suas significações, 251-3: a sua análise, 264 
- Ff.sica e MetafiS'k'a : harmonia e complemento, 266-6. - III. 
o Prtnclplo de Causalidade e o Principio da Indeterminação 
jfslca, 267. o Principio df' causalidade é Independente do Prin
cipio do Determinismo, ontológico e físico, 268-260. o Prlncfpto 
do Indetermtnismo tfsico, 261 ; deduções falsM, 262-4; conseqüên
cia legitima, 266. 

Oap. 11. - A Demonstra�ão da Existên-cia de Deus 

Seu caráter de realfdadf', 266; sua índole meta.fislca., 267; 
sua origem, 268; observações sõbre as cinco vias de Sto . Tomés, 
269 : divisão dos argumentos, 270. 

Art. J.O - 0 PRIMEIRO MOVENTE IMÓVEL . . . . . . . . . . . . . . 454 
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TESE XVI. - Pela ea:fsMncta real elos movimentos ou 
·mudanças observadas em todos os .seres elo untverso ele
monstra-se a extst§ncta real ele Deus como Primeiro Mo-

·vente Imóvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 

lksçlo de iiLOVIJiiêiitD OU biUdança. 271 Eriunclãdó do 
Argumento, 272. A exlst�ncia real das muda.nças, 273. Omne 
.quoã movetur, ab alio movetur, 274. o processo no Infinito de 
moventes-movtdos, 275. O Primeiro Movente Imóvel é Deus, 276. 
- NoTA : A Intervenção de Deus na. atividade das oriaturas, 277. 

Objeções, 278. 

Art. 2.0 - A CAUSA EFICIENTE PRIMEIRA B INDEPENDENTE 471 

TESE XVII . - Pela extst§ncta real das causas eftcf-
-entes essencialmente subordinadas demonstra-se it extsMn-
cta ele Deus como Causa Prtmetra não subordinada e nrfo 

-causada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 

Causas entre si subordinadas, 279. Enunciado do Argu
mento, 280. A existência de causas essencialmente subordinadas, 
·281. Imposslb111dade do processo ao Infinito, 282. A causa pri
meira é Deus, 28!J. - Observações : as causas acidentalmente 
subordinadas; Deur-, causa essenài simplicUer e causa universa
:rtsstma, 284. 

Art. 3.0 - 0 SER NECESSÁRIO • . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . .  • . 478 

TESE XVIII . - Pela ea:tstêncta real elos seres contin-
gentes demonstra-se a extst§ncta real de Deus como Ser 
por st mesmo absolutamente Necessário e Causa ela extst§n-

.cta ele todos os seres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 

O IK!r contingente e o ser necessário, 286. - Enunciado do 
Argument-O, 286. A existência de sere11 contingentes, 287. Deve 
existir um ser necessá.rlo, 288. �te ser necessfu1o é Deus, 289. -
<>bservaçDes, 290. 

Art. 4.0 - 0 SER SUPREMO INFINITAMENTE PERFEITO • • • 490 

TESE XIX . - Pela extsMncta real de perteft;6es sim-
ples diversamente ltmttadas demonstra-se a exfstlncta de 

Deus como Ser Supremo infinitamente perfeito . . . . . . . • . • . . 490 
Perfclçl5es simples e perfclçlles mistas, 291. - Enimola.do 

-do Argumento, 292. A existência de perfeições sbnplea limitadas, 
293; que sito pprfelções causadas, 294; por perfeições Dlmitadas, 
:295; Identificadas num 'Único Ser Infinitamente perfeito, Deus, 
296. - o Argumento das verdaàes eternas, 296a. 

Art. 5.0 - A !NTELIOtNCIA ORDENADORA E CRIADORA • • • • 600 

TESE XX . - Pela ordem existente no universo ele
monstra-se a extsténcta de Deus como Inteligéncta orclena-

-dora e criadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

A prova cosmológica, 297. - Enunciado do Argumento, 298. 
- o fato da ordem, Interna e externa, 299. Esta ordem extge 
wna intPnção finalista, 300-4; é produzida por uma Inteligência, 

:ao&; qui' devi' ser Criadora, Deus, 306. - OBJBÇÕBS : antropomor
fismo, 307; as desordens, 308; o acaso, 309; a necessidade bna
nente, 310; n. evolução, 311;  a inteligência Imanente, 312. 

CoNCLUsÃo das cinco vias : Deus ou contracliçi!o, Deus ou 
.Nada, 313. 
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Art. 6.0 - As VIAS PARTICULARES • . . . • . . • • • • • . • • . . . • • 536 

TESE XXI . - Pela existência da maté1'ia com a sua 
limitação, suas energias e seus movimentos determinados, 
pela origem da vtda sôbre a terra., pelos insttntos a.dmtrá-
Bets dos anlntals e pefa natat eta l!o 1l:onte»t, l!emonstta-se 
a existência de Deus, como Causa e Inteligência criadora 536 

I. Pela. existência da matéria . . . , 314-318 . O Argumento 
da Entropia, 319. - n. Pela origem da vida. c lmposslbtlldade da 
geraçl'i.o espontAnea, 320-6. - III. Pelos Instintos dos animais, 
327-9. - IV. Pela natureza do homem, 330. 

NOTA : Os Argumentos Psicológicos e Morais, 331. 

A1·t. 7,0 - A AFIRMAÇ!O DO GiNERO HUMANO . . . . • • • • . • 559 

O Argumento, 332 : o f:l.to do consenso universal, 333 ; a 
razl!.o suficiente dê.�tt> fato, 334; concluslí.o, 336. 

Escólfo : o ATEisMo, 336-341.  

QUARTA PARTE 

A RELIGIAO 

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 
BIBLIOGRAFIA . . • . • • . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • • . • . • . • . • • • • . . 577 

Cap. I. - Obrigatoriedade e Necessidade da Religião. 

Art. 1.0 - OBRIGATORIEDADE DA RELIGI!O • . . . . . . • . . . • . . . 579 

TESE XXII . - Pela. let natural está obrigado o ho-
mem a. ter religião . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579· 

NoQfío de Rellgiio, 342-3; dMsll.o, 344; adversários, 345; 
qua.Uficação da. tese, 347. - Demonstraçlí.o : 1.0) pela. obrigatorie
dade da lei natural, 348; 2.0) pela obrigação de tender para. o 
fim último, 349-349a; contirmaçl!.o, 360. - COROLAIIIOS, 351. -
Objeções, 352 . 

TESE XXIII . - Também o culto externo, público e 
social, é obrigatório para o individuo, a jamflta. e a sociedade 591: 

Noçl!.o de Culw, 363; poslçl!.o da tese, 364; adversários, 355; 
qua.llflcaçli.o, 356. - Obrigação do culto : para. o Individuo, 357; 
para a famflla, 368; para a sociedade, 369. Conclusão, 360. -
COROLÁRIO, 361. - NOTA ! A Oraç(jo ele petiç(jo, 362. 

Art. 2,0 - NECESSIDADE DA RELIGIÃO • • . . . . . . • . . . • • • • • • 598' 

TESE XXIV. - A ReligiO,o é necessária ao Individuo, 
à Famfl"la e à Sociedade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598. 

Necessidade da religião : para. o individuo, 363-4; para a 
fa.mnta, 366; para a sociedade, 366 . 

Cap. 11. -- Possibilidade, Conveniência e Necessidade 
da Revelação divina sobren&tural. 

Art. 1.0 - PossmiLIDADE DA REVELAÇÃO • • . . . • . . • . . • • . • 609' 
TESE XXV. - A Revela.çO.o dtvtna sobrenatural, quer 

imediata, quer medtata, é possível . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609' 
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Nm:Ao de Revelação, 367-8 ;  noção de posslbllldade, 369 ; 
adversários, 370 ; qualiflcaçllo, 371. -- Possibilidade da revelação 
Imediata, 3'12-4; da medtata, 375. - NOTAS, 376. 

TESE XXVI . - Não se pode demonstrar a tmposstbi-
lMUI!e l!lt l!!t!Sttncia lle mrstert08 soorenaturaf8 de prlmeira 
ordem; nem, se existem, a tmposstbflfdade da sua revelaçllo . 6llt 

Noção de Mistério e suas espécies, 377; adversã.rlos, 378; 
. JlosJção da tese, 379 ; qualificação, 380. - Existência de mistérios, 

381-3; sua revelaçl\o, 384-7. - Obseroaç6es, 388. 

Art. 2.0 - CONVENI!NCIA DA REVELAÇÃO . • .  , , , , , , , • •  , , 628. 

TESE XXVII . - A Revelação é conveniente com 
respeito a Deus e ao homem; é também utilíssima ao homem. 628. 

Noções, 389; qualtflcaçli.o da tese, 390. - Convenlênola com 
respeito a Deu�. 391: ao homem, 392. - Observações, 393. -
UtU!dade para o homem, 394. - Razão e Fé, 396. 

Art. 3.0 - NECESSIDADE DA REVELAÇÃO • . . • . . . . . . • .  , • , , 633; 

Noção de Nect'SS!dade, 396. - Necessidade absoluta da re-
velação, na hipótese da elevação do homem à ordem sobrena-
tural, 397. - Quanto às verdades naturais : 

TESE XXVIII . - Nas presentes condições reais do 
gênero humano, para que todos os homens possam conhe
cer as verdades NATURAIS da religião, com suficiente ampzt
dão, de um modo fácil e rápido, com firme certeza e sem 
mistura de êrro, a revelação sobrenatural é MORALMENTE 
necessária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 

Exp!lcação e posição da tese, 398; adversários, 399 ; qua.Itfl
oação, 400. - Argumento histórico, 401. - Argumento psicológico, 
402. - Escólio : gratuidade desta revelação, 403. 

Cap. 111. - CriterioiGg'Ja da. Revelação divtina. 

Art. 1.0 - 0 CONHECIMENTO DO FATO DA REVELAÇÃO DIVINA 643. 

TESE XXIX. - Para poder admitir por fé divina 
alguma revelação, é necessário, como condição prévia, ter 
do fato da revelação uma verdadeira certeza; basta porém 
a certeza moral, mesmo vulgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64lt 

Noções, 404; qualificação da tese, 405. - Demonstração, 
406-9 . A certeza respectiva, 410. - NoTAS : o juizo de credtbut-
dade e ato de fé, 41 1 .  

TESE XXX. - A certeza da origem divina do fato da 
revelação só pode ser obtida, em última análise, por meto 
de algum stnal divino extraordinário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 

Noções, 412; quallfica.ç!lo da tese, 413. - Demonstração, 
414-5; sua natureza e seu valor, 416-7. - Obseroação, 418. 

Art. 2.0 - VALOR DOS VÁRIOS CRITÉRIOS . • . . . . . • . . . . . . 65Z 
Divtsli.o dos Critérios, 419. 

TESE XXXI. - Aos critérios subjetivos devem ser 
preteridos os objetivos e entre êstes, aos internos os exter-
nos, que são os únicos critérios primários . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 
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Adversários, 420 ; quallflcaçli.o da tese, 42r:· - Demonstra.-
çll.o, 422; valor dos .crltérlos subjetlvos-lndlvlduals, 423; dos subje
tivos-universais, 424; dos objetivos-Internos, 425; dos objetivos
externos, 426. - Corolários, 427-430 : Valor da Apologética ima
nentfsta. 

Ca:p. IV. O M1lagre. 

Art. 1.0 - Noç!o DE MILAGRE • . . . . . . . • • . • . • . . . • . . . • • . 663 

Deflnlçft.o e explfcaç!o, 431 : mtlagre de 1."' e 2."' ordem, 
milagre apologético, 432. ·- Dlvlsll.o dos milagres, 433. 

Art. 2.0 - 0 MILAGRE FisiCO . , _ , . , . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . .  669 

Definição, 434. Adversários, 435. 

TESE XXXII . - O Milagre fístco apologético é pos-
sível, é reco�hecível e t�m valor demons.trativo . . . . . . . . . . . . 671 

Qua.liflcaçll.o, 436 . - PoBstbUidade (lo milagre : necessidade 
hipotética dl\8 leis natural!!, 438-440; Delis ·pode fazer qualquer 
cspér.!e de milagre, 441-2. - O�EÇÕBS : o milagre seria uma vlo
laçllo das Iels, 443-4; seria contririo ê. dignidade . . .  de Deus, 445; 
e ê. sua lmutabntdade, 446. - O Milagr:e é reconhecfvel, 448; 
quanto ê. sua verclacle hfstórlca, 449; - filos6Jtca, 450 : observa
ções, 461; o Indetermlnlsmo e .  o mtlagre, 462-455 ; - teolllgica, 
466; - relativa, 467. - Valor clemonstrattvo, 468; observaçlJeB, 469. 
- EscóLro : �ste t>alor é reconhecfvel com a luz natural ela 
razllo, 480. 

Art. 3.0 - A PROFECIA • . • . . • • • . • • . . • . . . . . . . . . . . • . . . 704 

TESE XXXIII . - A Protecfa é posstvel, é reconhecí-
vel e tem valor demonstrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 

Noçll.o de Profecia,. 461; qualificação da tese, 462. - A Pro
fecia é posslvel, 463. Notas : Conhecunento. divino do futuro e li
berdade nbssa, 464. A Profecia é reconheclvel, 465-8; tem valor 
demonstrativo, 469. · 

Art. 4.0 - 0 MILAGRE MORAL • . • • • • • • . • • • • • • . . • . . • • • . • 712 

TESE XXXIV .  - O milagre moral é possível, é reco-
nhedvel e tem valor demonstrativo • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 712 

Definição de rnUagre moral, 470; quallficaçll.o da tese, 471. 
- o Milagre moral é possfvel, 472; é reconheclvel, 4'13; tem 
valor demon:�tratlvo, 474. 

CoNcLus!o da Crlteriologla da Revelação, 475. 
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NATURAL • . . . . • . • • . . • • • • • . • . • • • . • . . . • • • • • • • • • • . . • . • • • . • • • • • 716 

TESE XXXV. - Tendo certeza de que uma re:;11.c..v 
postttva é revelada por Deus e lhe é destinada, não pode o 
homem contentar-se com a reltgfilo natural, mas deve in-
gressar nesta religfilo revelada e prattcá-la . . . . . . . . . . . . . . . . 716 

Adversários, 4'16; quallficaçlió da tese, 4'1'1. - Demonstra
çlo, 4'18-9. -- Corolários : obrlgaçll.o grave de lnqulrlr, em �o 
de dllvlda, 480. - Objeções, 481. - Natureza e Valor da vtcla 
"humana", 482. 
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