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conhecer aquele de quem fala 0 Padre Antonio Vieira, em
seu Serm8.0 proferido em Lisboa em 1669, quando 0 grande
orador sacro portugues ao se referir a um pintor que inex-
plicavelmente n8.0 conseguiu fixar a imagem do Santo, pela
constante mutabilidade das feic;Oesdo seu retratado, mesmo
que estenada soubesse de sua presenc;a, teve que chegar
a. conc1us8.0de que 0 santo sendo, por um lado, semelhan-
te a todos era, por outro lado, um santo sem semelhante.
Proc1ama, ent 8.0, 0 Padre Vieira: "Para fazer outros san-
tos, basta um santo: para fazer Santo Imicio sao necessarios
todos"l. Em outro passo do Sermao, vemos este· paralelo,
que ressaltamos de outros paralelos brilhantes, entre Moises .
e Santo Imido: "Um que falava com Deus: Facie ad fa-
ciem: outro, que a viu tantas vezes. Um, legislador famosoj
outrQ. singularissimo legislador. Um, conquistador da Terra
da. Promissaoj outro, conquistador de novos mundos. Um,
domador do Mar Vermelhoj outro do Oceano, e de tantos
mares" 2.

Publicamos este trabalho sobre Inacio de Loyola em ho-
menagem aos 500 anos da data de seu nascimento. Ina-
cio de Loyola nao e filosofo no sentido tecnico da pala-
vra, mas entre os seus disdpulos encontram-se pensa-
dores ilustres que honram a filosofia. Alem disto muito"
filo"ofos, desde os tempos modernos, foram t~einados no
rigor do pensamento em escolas jesu{ticas. E, portanto,
justa a homenagem filosofica que 0 A utor presta a e"te
personagem que se situa na encruzilhada dos tempos
moderno", apontando novos caminhos para a historia
da humanidade.

Na vida dos homens excepcionais a hist6ria.nao se dis-
tingue do mito, nem 0 mito da realidade. Assim com Santo
Imido de Loyola. Formando seu espirito na leitura das his-
t6rias her6icas de Cavalaria, e aspirando honras e gl6rias de
guerreiro foi sob 0 signo da Cavalaria, sob a sua visao trans-
figurada,' que se converteu 0 fidalgo basco, lendo as vidas
dos santos, no Flos Sanctorum, quando enfermo no castelo
dos Loyolas depois de ferido no cerco de Pamplona. Para
seu infortunio em relac;ao as sonhadas aventuras, mas para
a sua felicidade em relac;ao as fac;anhas espirituais que es-
tavam por vir no seu leito de enfermo s6 pode contar com a, d .leitura da vida dos santos. Foi dessa forma que 0 mun 0 velD

Nada melhor do que este passo do Sermao de Vieira
para expressar 0 grande acontecimento hist6rico que foi a
criac;ao por Santo Imicio da Companhia de Jesus, em seu
fervor missionario e em sua ansia paulina de ser tudo para
todos os homens. A expans8.0 da Companhia de Jesus coin-
cidiu, efetivamente, com a descoberta de novos mundos, bem
como com a descoberta de uma nova concepc;aodo Universo.
o Cisma que abalou a Igreja Universal com a Reforma veio,
dessa forma, encontrar em Santo Imicio a figura providen-
cial para 0 soerguimento de uma cristandade esfacelada e,
paralelarnente, de' uma sociedade em que a ordem social,
moral e espiritual, estava atravessando uma das crises mais
catastr6ficas de sua hist6ria.

• A ngelo Monteiro e professor do Departamento de Filo-
sofia da UFPE

1 Sermoes do Padre Vieira, Vol VII - Porto, Liv. Char-
·drom, P. 978.

2 Ibidem, p. 401.



A obra pedagogica e missiomiria e, sobretudo, regene-
radora da Companhia de Jesus, se espalhando pc;>rvcirios
continentes alem do continente europeu, como a Asia e as
Americas recem-descobertas, constituiu-se numa saga incom-
panivel em plena Idade Moderna, fazendo renascer 0 pres-
tigio das velhas legendas her6icas conhecidas pelos estagios
mais aureos, ou mais primevos, da Cultura humana. Pole-
mica e controversa, como tudo 0 que e grande neste mundo,
a Companhia envolveu-se em praticamente todos os aconte-
cimentos da nossa historia moderna, por assimila~ao ou re-
jei~ao dos seus aspectos mais caracterizadores. Rene Fiillop
Miller, urn dos grandes estudiosos da Ordem dos Jesuitas
nos da, sob esse aspecto, 0 seguinte depoimento: "Somente
uma organiza~ao deste tipo, na qual a mais rigorosa disci-
plina corre parelha com a liberdade individual, pode manter
a unidade espiritual da Ordem malgrado a enormissima dis-
persao espacial, pode assegurar essa pasmosa continuidade
atraves dos seculos, e, nisso justamente, podemos entrever,
antes de mais nada, 0 segredo desse poder de que a Ordem
Jesuitica dispos outrora e continua dispondo ainda hoje em
medida consideravel"3

o segredo maior dessa coesao entre os jesuitas repousa
sobre dois livros escritos pelo fundador da Ordem: "Os
exerdcios espirituais" e as "Constitui~oes" .Dos "Exerdcios"
muito ja se falou, pois constituem uma verdadeira descida as
complexidades da alma humana, para adestra-Ia e torna-Ia
vigilante quanto a tudo aquilo que possa afasta-Ia da ver-
dadeira perfeit;;ao, e preparando-a pelo "discernimento dos
espiritos" e pela indiferen<;a ou desapego face a todas as
criaturas para uma uniao verdadeira com Deus. Por tratar-
se de uma "arte viva", na expressao de Rene Fiillop Miller,
os "Exerdcios Espirituais", (que tiveram uma enorme in-

3 MILLER, Rene Fullop. Os Jesuitas seus seqredos e seu
poder. Porto Alegre, Liv. Globo, 1946, p. 42.

fluencia durante mais de quatro seculos do seu surgim t). d" eno,
por melO a contempla<;ao na a<;ao" e da "aplicarao d

t'd "d h' ~ ossen 1 os esempen am amda hoje urn papel preponderante
naqueles que os praticam, pela possibilidade de viver, de
modo encarnado, todas as realidades que aqueles evocam
como nos capitulos "Prindpio e Fundamento" e "Medita~~
sobre as Duas Bandeiras", este ultimo principalmente, ao
nos convidar para uma decisao definitiva entre Jesus Cristo
Comandante das MiHcias Celestes e Satanas, Comandant;
das Hostes Infernais. Essa decisao, que envolve a vontade
consciente do homem, pretende nos mostrar que esta e livre
e soberana em sua essencia, contra todas as concep<;OeSque
pretendem faze-Ia dependente de injuIl<;oese condicionamen-
tos de todos os tipos, sem levarem em conta que a vontade
implica em uma adesao de ordem ao mesmo tempo intelec-
tual e moral. Acerca dos "Exerdcios Espirituais", Allain

.Guillermou faz este belo comentario: "Podemos nos per-
guntar se Santo Inacio nao concebia a existencia inteira do
homem sobre a Terra como urn mimodrama que deveria ser
represent ado de novo segundo urn plano que Deus escolheu
para ele" 4 .

A "contempla~ao na a<;ao" sempre foi vista pelos jesui-
tas, nao como nega~ao da contempla<;ao em si mesma, mas
como uma necessidade de tornar transparente e vivo, atraves
da a~ao, aquilo que a propria contempla<;ao dos misterios
Ihes ensinou, gra~as aos Exerdcios do Santo.Por isso consta-
tamos, com espanto, ao longo da historia, a tenacidade apai-
xonada e vibrante com que os jesuitas desenvolveram uma
desprendida atividade em favor dos homens; assumindo os
mais diversos papeis, e ate mesmo os mais diversos disfarces,
para, at raves da sua fe, do seu saber, da sua arte e do seu

4 GUILHERMOU, Allain. Santo Inacio de Loyola e a
Companhia de Jesus. Colefiio M estres Espirituais. Rio de
Janeiro, Ed. Agir, 1973, p. 111.



amor, conquishi-los 'para maior gloria de Deus. Sob esse
ponto de vista e bastante eloqiiente 0 depoimentQ ~e.Ren~
Fiillop Miller: "0 geral morto (refere-se a Santo Inaclo) fOl
substituido por urn novo e, quando este morreu, veio urn
terceiro. E como os Gerais, tambem mudaram os soldados,
mas somente seus nomes e rostos, pois 0 exercito permaneceu
o mesmo em estrutura e em objetivo, em espirito militante
e poder atacante" 5 •

E grande 0 numero de mestres e sabios, como fisicos,
astronomos, matematicos, zoologos, botanicos, etnologos,
juristas, poetas, musicos, autores de dicionarios e gramaticas
de todas as linguas, do sanscrito ao chines e ao manchu,
que a Ordem legou ao Mundo, sem esquecermos 0 enorme
numero de seus santos e de seus martires que' para sem-
pre enriqueceram a historia de todos os povos evangeliza-
dos pe10sdisdpulos de Santo lnacio. Nao houve campo da
atividade humana que parecesse sequer estranho aos jesuitas,
quer se tratasse da invenc;aodo palco movel, no Teatro, ou
da criac;aode urn metodo de instruc;aopara os cegos. Assim
o Padre Bartolomeu de Gusmao, jesuita brasileiro, precedeu
o nosso outro patricio Santos Dumont ao levar a efeito a
primeira ascensao num balao,enquanto 0 Padre Kamel des-
cobriu a existencia de uma flor nas Filipinas que guardou 0
seu nome: Camelia. Desde 0 Padre Anastacio Kischer, que
criou a lampada magica e a buzina, entre outros inventos ma-
ravilhosos, alem de ser urn dos primeiros estudiosos dos fun-
damentos do hipnotismo, bem como dos hieroglifosegipcios,
ate 0 Beato Padre Jose Anchieta, poeta e dramaturgo, que
criou a lingua geral, ou tupi-guarani, para facilitar 0 seu tra-
balho de catequizac;aoentre os indios do Brasil. No dominio
da Mistica nao poderiamos olvidar 0 nome extraordinario
de Angelus Silesius, autor do "Peregrino Querubinico", que

5 MILLER,Rene FiillOp. Os Santos que abalaram 0 Mun-.
do. Rio de Janeiro, Jose Olimpyo, p. 292.

faz parte, ~ lado de Jacob Bohme, Mestre Eckart, Santa
Tereza de Avila e S8.oJo8.o da Cruz, 'da pequena e miste-
riosa legi8.odos maiores mlsticos do mundo ocidental. Na
Poesi~ so 0 nome Hopkins e suficiente para trac;ar 0 roteiro
das maiores inova~Oespoeticas do nosso tempo. Dele des-
cende toda poetica contemporanea, nao so na Inglaterra,
mas em qualquer parte do Ocidente. Tambem nao ha como
ncar no esquecimento a contribuic;aoinolvidavel dos jesuitas
a cultura humana, n8.oso quando durante a catequese, por
exemplo, da China, da India e do Jap8.o, levaram muitas
das inovac;Oestecnologicas, como 0 relogio, 0 telesc6pio e 0

canh8.o,(e isso sem deixarem de respeitar, em grande parte
dos casos, os ritos e costumes ancestrais que encontravam
nesses povos, como no caso do Padre Ricci, que pregava e
celebr~va, sem abandono das tradic;Oese dos rituais dos chi-
neseSjdal ficarem famosas as disputas sobre 0 problema, que
passaram a historia com 0 nome de "Questao chinesa") mas
ao trazerem para a Europa, pela primeira vez, a traduc;8.o
feita por eles, das obras de Confucio, Lao-tse e dos Vedas
hindus, propagando, dessa forma, 0 legado milenar das di-
versas sabedorias do Oriente inteiramente desconhecidas da
mentalidade ocidental.

Na aparente luta contra 0 Progresso, que muitos atribu-
em a Companhia, frequentemente se deixa de levar em conta
(e isso apesar dos erros e equlvocos verdadeiramente cometi-
dos por e1es, como na condenac;8.odo Sistema heliocentrico
de Copernico e Galileu, em favor do geocentrismo, por e-
xemplo) que os jesuitas, como 0 sabio Cardeal Belarmino,
n8.opretendiam, muitas vezes, outra coisa senao conciliar os
dados da Revelac;aocom a pesquisa cientifica, tornando 0

heliocentrismo uma hipotese de trabalho, como tantas ou-
tras, visto que as leis cientfficas, tanto quanto as hipoteses,
jamais deveriam ser confundidas com dogmas da fe. E nem,
niuito menos, os dogmas da Fe poderiam ser reduzidos a



ultima inova~ao cientifica, por serem atemporais e, portanto,
acima dos caprichos voluveis dos homens e das epocas. Hoje
percebemos, com bem maior clareza, que os jesuitas pre-
tendiam harmonizar, em primeiro lugar, dois legados: 0

greco-romano e 0 que recebemos da heran~a crista, (atraves
da Igreja) da Antiguidade, da Patristica e da Idade Media;
e, em segundo lugar, em vez de urn antagonismo artificial
entre 0 Progresso e a Tradi~ao mas, ao contrano, a favor de
urn equilibrio de ambos os elementos, visavam impedir que a
religiao do progresso viesse substituir - como realmente ter-
minou por acontecer - os valores fundamentais que nos foram
transmitidos culturalmente pela tradic;ao. Da mesma forma
vemos hoje, em nome da alvissareira Modernidade, uma mul-
tidao de homens pisoteada em seus direitos fundamentais,
como, igualmente, constatamos com pesar e uma sensa~ao
penosa de terrivel impotencia, a destruic;ao paulatina e pro-
gressiva dos mais diversos lac;osque costumavam, ha seculos,
ligar os homens com a sua voca<;ao it. Transcendencia. Seria
interessante e proveitoso que alguns autores como Huxley,
George Orwell e Konrad Lorenz, entre outros, das mais vari-
adas tendencias filos6ficas, fossem lidos e meditados sob essa
luz. .

Quando Santo Imieio come<;ousua missao a Renascen<;a
era, entao, para a parte mais significativa e explorada dos
homens, 0 que atualmente vem sendo para n6s a Modernida-
de: ontem, ao lado do florescimento das artes e das ciencias ,
(como hoje do florescimento das mais refinadas tecnologias)
a miseria, a fome, a prostituiC;ao, 0 desemprego e a mor-
talidade infantil eram (como continua a ser hoje em dia) 0

panorama constante para a maioria dos homens. Enquanto
se celebrava 0 culto da individualidade, e as maravilhas da
libertac;ao proclamadas pelo humanismo renascentista, nao
se reconhecia nenhuma, forma de liberdade para todos os
deserdados da sorte. E curioso observar que 0 plano de
Santo Inacio de criar agencias de colocac;ao para todos 'os

que estivessem desempregados, alem do exerClClOde uma
~ao social que rompesse os limites das obras assistenciais
herdadas da Idade Media, e que visasse, em larga extensao,
combater os males da prostitui~ao, das doen<;as venereas,
al6m do cuidado pela infancia abandonada, - e curiosa, in-
sistimos, que esses problemas (que suscitaram a atenc;ao de
Santo Inacio) continuem too atuais, e principalmente sem
soluc;ao, em paises como 0 nosso. S6 que em vez da doenc;a
gaIica e da sifilis temos a aids; em lugar das alucinac;Oes
da epoca temos as drogas e, alem da infancia abandonada,
contamos com 0 .exterminio maci<;o de crianc;as pelos de-
fensores ou bra<;os arm ados de urn sistema social marcado
pela iniquidade, embora se rotule com belos nomes, como 0

de neo-liberalismo. 0 mesmo sistema iniquo que queimou
ontem os padres Malagridas em fogueiras, sob 0 estimulo
dos esclarecidos Pombais, e destruiu, dando continuidade ao
mesmo Esclarecimento, Republicas sociais como as que os
jesuitas criaram em nossa America no seculo XVI; e que,
hoje, at raves dos meios de comunica<;ao de massa, apregoa,
por seus porta-vozes mais iluminados, uma modernidade que
s6 faz sentido para os adoradores do Bezerro de Ouro e da
Falocracia.

Mais do que nunca aenfase na vontade e, consequente-
mente, no livre arbitrio dadoutrina inaciana, mantem 0 peso
de sua verdade. Antes, em contraposi<;ao.a Lutero (que opu-
nha a gra<;a ao livre-arbitrio, negando, dessa maneira, pela
doutrina do servo-arbitrio, a contribuic;ao que pode ser dada,
com a ajuda da grac;a, pela vontade humana) e a Calvino
(que afirmava a predestinac;ao absoluta). Agora, em uma so-
ciedade de hornens abulicos, que parecem desconhecer qual-
quer forma de vontade, mesmo a vontade de permanecer
vivos, como se nao houvesse outro destino senao aquele apon-
tado por Dante na Divina Comedia: as fossas de Malebolges.

As forc;as chamadas a operar no plano da hist6ria (e



principalmente as forc;as cegas do mercado, que ja prenun-
ciavam a Revoluc;a.oIndustrial e 0 Capitalismo) 'associadas
com as necessidades desencadeadas pelo livre-exame, - que
descartando 0 magisterio infalivel da Igreja, faziam do indi-
vidualismo a norma da Fe, ora tangida pelos ventos errantes
de uma fortuita e rarefeita grac;a, em que so a fe, sem as
obras, desempenhara mais um papel catartico que salvlfico
em meio ao extenso rol das ambic;6es humanas, - na.o pode-
riam se dar por satisfeitas antes de erradicarem de todo 0

livre-arbftrio na consciencia e na conduta dos homens.

No plano teologico vemos a negac;a.ode qualquer merito,
por parte de Lutero, ao livre-arbltrio: "De acordo 0 teste-
munho da nossa raza.o, nfu>pode haver livre-arbltrio nem,
no homem, nem no anjo, nem em qualquer outro ser cri-
ado" 6 • Quanto ao homem, eis alguns trac;os de sua visa<>
antropologica: "na.o era apenas um pecador, mas 0 pecado
mesmOj igual a um tronco de arvore, a uma pedra, a um
torra.o de argila ou a uma coluna de sal,,7. Mais sombrio
sera 0 diagnostico de Calvino, por-negar na.o apenas as obras
humanas mas a sua propria fe, com 0 domlnio exc1usivo da
predestinac;a.o: "essa eterna decisao de Deus, em virtude da
qual ele ja estabeleceu para si mesmo 0 que sera feito de
cada criatura"8. E, convencido da corruc;a.oirreparavel da
natureza humana, nos deixa esse depoimento: "Nos, porem,
afirmamos que a nossa natureza esta de tal modo corrom-
pida, que se tornou completamente incapaz para 0 bem ...
nos convencemos 0 homem de sua pobreza e incapacidade, e
assim 0 educamos para a verdadeira humanidade, a fim de
que ele ponha de lado toda a confianc;a em si mesmo e se

6 MILLER, Rene Fullop. Os Jesuitas seus segredos e seu
poder. Porto Alegre, Liv. Globo, 1987, p. 114.

7 Ibidem, p. 114.
8 Ibidem, p. 115.

entregue apenas a Deus" 9 •

Santo Inacio, ja no apendice dos "Exerdcios Espiritu-
ais"; chamava a atenc;a.o dos homens do seu tempo para 0

desequiHb~o que result aria para eles de uma visa.o em que
a graC;a,dlspensando as obras, como provas de fe e, conse-
quentemente, 0 papel da vontade, viesse a ser antes urn capri-
cho aleatorio que uma efusa.o do Esplrito de Deus: "Assim e
que na.o devemos falar a respeito da doutrina da grac;a com
tal enfaseque dela se pode gerar essa doutrina envenenada
que impregna 0 livre-arbftrio. Assim e que nos nao podemos
falar da fe e da grac;a sena.o de maneira que nossas palavras,·
com assistencia divina, sirvam a. maior gloria de Deus, e, es-
pecialmente, nos tempos perigosos que correm, na.opodemos
falar de maneira que as obras e a vontade sejam prejudicadas
e ate anuladas" 10 •

Acerca do papel da vontade, e da presenc;a nela do livre-
arbltrio, muitos foram os filosofos que se detiveram sobre
esse problema, na.o so na Antiguidade Classica mas na Idade
Media, no Renascimento e nos nossos dias. Assim quando
Plata.o subordinava a liberdade a. raza.o parecia fazer depen-
der a ac;a.ohumana de uma postura puramente gnostica, em
sentido hermetico-religioso, pois 0 saber, e na.o a vontade,
condicionana a nossa forma de agir. Guiar-se pela raza.o
constituiria, para ele,ser livrej deixar-se dominar pel08 ins-
tintos seria abdicar da noSSRpropria liberdade. E 0 Mal,
sobessa perspectiva, seria produto da ignorancia e n,a.ode-
liberac;a.ode uma vontade. Para Aristoteles, em sua "Etica a
Nicomaco", so sedam livres aquelas ac;Oesque tivessem 0 seu
prindpio em nos mesmos, ja que essas mesmas ac;6espode-
riam ser efetivadas ou na.o, dependendo, em seu exerdcio, da
nossa vontade evidentemente iluminada pela inteligencia.,

9 Ibidem, p. 115.
10 Ibidem, p. 119 e 114.



Descartes, no alvorecer da Idade Moderna, consoante
o dualismo do espfrito como res cogitans (substancia pen-
sante) e do corpo como res extensa (ou extensao) a vontade
e vista como irredutfvel a mecanicidade inerente ao corpo e
daf ser por ela governado. Para Spinoza, como existe uma
identidade, em seu monismo, entre 0 mundo das ideias e
o mundo corporeo dos fenomenos ffsicos, ja que exibem a
mesma causalidade, 0 livre-arbftrio nao passa de uma ilusao.
Os homens, para ele, se consideram livres por terem consci-
encia de sua vontade, muito embora nao possuam a mesma
consciencia das causas que condicionam essa vontade.

Leibniz aceita dois reinos: das causas eficientes e 0 das
causas finais, mas esses reinos nao se encontram entre si
numa rela<;ao de dependencia e sim de correspondencia per-
feita, na conformidade de uma harmonia pre-estabelecida.
Embora todo impulso e todo auxflio nos venham de Deus,
no entanto sempre se pode encontrar no homem uma capaci-
dade para cooperar com a a<;aodivina: dessa forma podemos
dizer que 0 homem e responsavel por suas a<;Oes.

Para Kant, se se devesse at.ribuir liberdade as nossas
a<;6es,esta so poderia ser achada fora do domfnio da causali-
dade. Daf ele admitir uma ideia supra-temporal de finalidade
para 0 ato moral, uma especie de "carater inteligfvel" que
passa a ser 0 proprio principio !egulador do ato etico. Se con-
siderarmos a consciencia humana, como sede desse "carater
inteligfvel", ela e dotada de liberdade, embora tambem pos:.
samos reconhecer que a criatura, dotada dessa consciencia, e
sem que se the imponha 0 imperativo categorico, em forma
de dever, e totalmente condicionada em suas a<;6es pura-
mente naturais.

Schopenhauer procurou deslocar a liberdade da esfera
das a<;6esindividuais para uma regiao superior, (onde pre-
domina a nega<;aoda vontade de viver, na afirma<;ao de u~a

vontade incortdicionada) embora pouco acessfvel
h . , d d ao nossocon eClmento, preso como e, entro os seus liml'te \ d. s, a ro a

do Dharma, ou 0 plano honzontal da vontade de viver.

.Enfatizando tambem a vontade, como 0 seu mestre Scho-
penhauer, mas e~ dire<;aooposta, Nietzsche rompe tragica-
mente todos os vmculos com a razao, e transforma a von-
tade ~ipertrofiada :m po:enc~a :ega em oposi<;aoa tudo que
constltua um obstaculo a cna<;ao de seus proprios valores
ainda quando estes valores sejam intransmissfveis a maiori~
dos homens.

No panlogismo de Hegel, como as coisas so adquirem
sua verdade e sua realidade na ideia, ou so se afirmam e se
tornam concretas quando se negam na razao - sejam elas a re-
ligiao, a arte ou a filosofia - toda a singularidade perde 0 seu
valor, valendo apenas como um dos moment os da ~ialetica do
Espfrito Absoluto. A vontade individual, ou 0 livre-arbitrio,
sendo uma singularidade, nao passa de um elemento perfeita-
mente assimilavel pelo mesmo processo impessoal manifesto
no mundo e na historia.

Marx, revirando a diaIetica. hegeliana, substitui toda a
teoria pela praxis, e toda ideia pela Historia (onde estao em.. , .~ .
luta basicamente for<;aseconomicas e SOCIalS"a consClenCla
nao passando de um reflexo da materia, e a vontade, em
conseqiiencia, mio representando mais do que um momento
provisorio desse processo.

. B m oposi<;ao aos diversos
Mals recentemente, ergson, e 'b d d d ~ b't. . 't de 11 er a e 0 am 10matenahsmos, deslocou 0 concel 0 , .

d l'd d d r ma evitar converter 0 pSlqUlcOa causa 1 a e, para essa lor , . d t, . statlco 0 enca eamen 0em flSICOe transpor para 0 campo e ,. " 1
d dem pSlqUlca, prmclpa-

dimimico dos acontecimentos e or d. to e a vonta e.mente a inteligencia, 0 sentlmen
debrw;aram sobre 0 mesmo

Muitos outros pensadores se



problema, 0 que vem provar. nao so a sua profunda im-
portancia, mas sobretudo a tremenda ressonancia. que ele
implica para as nossas vidas e a' nossa postura existencial, e
n8.0so etica, diante do mundo.

pectivas, a primeira ocupa 0 primeiro lugar, porque '
. ad ' I' , I M nos emalS agr aye e malS perceptIve. as, na realidade d

coisas, a segunda e, de longe, a mais extensa e a mais pre:
funda" 12.

Em nosso tempo 0 grande jesuita Teilhard de Chardin,
em vez de uma va1oriza~8.0indiscriminada da praxis, mostra-
nos que de duas metades se compoe ou se divide a nossa vida:
a primeira e 0 campo das atividades, e a segunda 0 campo
das passividades. A primeira implica em nosso proprio es-
for~o e desenvolvimento. Na interliga~ao, segundo Teilhard,
da a~ao natural e da a~ao sobrenatural no mundo, "todo
o conhecimento que me proporcionou ou que propociono as
coisas, traduz-se por algum aumento do meu poder de amar
e algum progresso no bem-aventurado dominio de'Cristo so-
bre 0 Universo. Nosso trabalho aparece sobretudo como 0

meio de ganhar 0 pao de cada dia. Mas, a sua virtude defini-
tiva e bem mais elevada; por meio dela, concl':1imosem nos
o sujeito da uniao divina; e, ainda por seu intermedio, faze-
mos crescer de algum modo, em rela~ao a nos, 0 termo di-
vino dessa uniao, Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, artis-
tas, operarios, sabios, seja qual for a nossa fun~ao humana,
podemos, se somos cristaos, atirarmo-nos ao objeto do nosso
labor, como para uma senda aberta a suprema completa~ao
dos nossos seres"11.

AMm das passividades de crescimento, "as for~as ami-
gas e favoraveis", que apoiam nosso esfor~o e nos dirigem
para 0 sucesso, n8.0podemos nos esquecer daquelas que nos
reduzem as capacidades reais ou aparentes de desenvolvi-
mento, como verdadeiros poderes inimigos: as passividades
de diminuicao. As ultimas, como as doen~as, acidentes e
mortes precoces devem ser vistas, na intui~ao teilhardiana,
como derrotas aparentes que podem ser transfiguradas a luz
da Fe. Assim como deve haver uma comunh8.0pela ~i

deve haver uma comunh8.0pela diminui~ao, em que, pelo
desapego as coisas, nos aproximemos da luta de Deus con-
tra' 0 mal para que nos reconciliemos com Ele face a tantas
mortes parciais e a tantas vitorias aparentes que conhecemos
durante 0 trancurso de nossas vidas.

11 TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. 0 Meio Divino.
Sao Paulo, Cutrix, 1981, p. 19.

Segundo Teilhard de Chardin "0 cristao n8.0tern para
praticar integralmente a perfei~ao de seu cristianismo, que
desertar perante 0 dever de resistencia ao Mal. Num pri-
meiro momento, pelo contrario (nos 0 vimos), ele deve lutar
sinceramente e com todas as suas for~as, em uniao com 0

poder criador do Mundo, para que todo 0 mal retroceda,
para que nada diminua, nem nele nem em torno dele"13•

Observemos, como na luta contra 0 Mal, nao pode-
mos, de forma alguma, rejeitar 0 concurso da vontade. E
como, sem e1a, 0 mundo pode tornar-se aquele que atual-
mente conhecemos. Quando, ao lado de outros direitos hu-
manos, sempre desprezados, relegados e perseguidos, ainda
nos negam 0 direito de viver dignamente a vida do Espirito, -

.12 Ibidem, p. 52.
13 Ibidem, p. 64.

As passividades, por sua vez, constituem a outra metade
da existencia humana. "Esta expressao quer dizer, muito
simplesmente, que, em nos, 0 que nao e feito por nos e, por
defini~ao, padecido por nos. Mas, nada pressupoe s~bre as
propor~oes em que aC;;aoe paixao dividem entre si 0 nosso
espa~o interior. De fato, as duas partes, ativa e passiva, de
nossas vidas sac extraordinariamente iguais.Em nossas pers-



e essa nega<;8.0a vida do Espirito interferindo negativamente
em todas as esferas da cria<;8.0humana, e dominantemente
na propria existencia da Arte, esvaziada de todo 0 seu fulgor,
numa barbarie sem precedentes em toda historia humana, -
e bastante compreensivel que muitos individuos desarvora-
dos, apelem, na exaust8.0 de todos os ideais, para as drogas
e para a mais atroz promiscuidade. Tudo isso esta perfeita-
mente de acordo com a atmosfera ja detectada em seu tempo
pela fic<;8.0profetica de Dostoievski, segundo 0 pressuposto
de urn dos seus personagens de que" se Deus n8.0 existe tudo
e permitido".

Em lugar de Deus, ou de qualquer forma de Absoluto,
nos defrontamos, finalmente, com uma unica panaceia: a do
entorpecente, a do opio, a da droga. Na ausencia de espirito
a droga se instalou em toda a parte, a partir da situa<;8.0-
limite dos que dela se tornaram dependentes: na ciencia, na
filosofia, na fic<;8.0,no cinema, no teatro, na poesia e ate
mesmo na religi8.0, fundada esta ultima, muitas vezes, mais
no logro e na farsa do que nas exigencias da Fe e do compor-
tamento etico em rela<;8.0ao proximo e a comunidade. Vive-
mos em uma sociedade de drog~dos, tecnicamente dopada
pela massiva propaganda de todos os meios de comunica<;8.0,
sem exclus8.0 de nenhum deles, em que 0 fogo do Espirito
passou a representar urn incomodo abusivo face ao entorpeci-
mento geral que tomou conta da grande maioria dos homens.
A falta de realidades solidas, na Vida como na Arte, conta-
mos apenas com representa<;Oes destituidas de carater em
praticamente todas as atividades humanas. 0 carreirismo, a
falsidade e a desfa<;atez passaram a constituir-se em norm as
gerais de conduta e n8.0 mais; como dantes, em exce<;oes.
E assim a autenticidade de qualquer .gesto passou para 0

dominio das coisas desativadas e sem serventia, e a popula-
ridade demagogica se erigiu em lugar da gloria da realiza<;8.0
do proprio Ser no destino dos homens. 0 escandalo, tornado
em principio de vida e de realidade, hoje ocupa todos ·os

Mas toda decadencia exige, por suas proprias contra-
di<;oes, urn corretivo ou uma reviravolta muitas vezes de
resultados imprevisiveis e impermeaveis a qualquer forma
de controle. Em senti do paralelo, justamente em fase de
decadencia, e que costumam surgir as figuras modelares para
recomposi<;8.0 da propria historia da cultura. Foi num mo-
mento de grande crise espiritual de sua epoca que se deu,
por exemplo, 0 surgimento de Santo Inacio de Loyola: "Era
tempo de crise na Igreja visivel", depoe 0 Padre Hugo Rah-
nero "E a decadencia da Igreja, preocupada com a politica,
com os investimentos financeiros, 0 progresso da cultura, di-
vidida pelo cisma, angustiada com as amea<;as profeticas
duma nova Igreja espiritual" 14. E ainda: "0 verdadeiro e
o falso, misturavam-se, quase por toda a parte, lastimosa-
mente, e os melhores homens da epoca clamavam incessan-
temente, pelo que faltava, 0 "discernimento dos espiritos"15.

o homem tera, se verdadeiro, que refietir em toda sua
vida a missao para que foi chamado: deve estar, sobretudo,
a altura dela. Sobre 0 rosto humano de Santo Inacio de
Loyola, fiquemos atentos a este belo comentario do Padre
Andre Ravier: "A vontade domina-Ihe 0 temperamento, uma
vontade inalteravel, inteiri~a, que a si mesrna determina os
propnos objetivos e os persegue contra vent os e mares. Onde
todos hesitam, cedem, capitulam, Inacio queda-se inabala-
vel; exulta-se ao tentar algo que the apresentam como im-
possivel" 16.

14 RAHNER, Hugo. Inacio de Loyola Homem da Iqreia.
Porto, Liv. Tavares Martins, 1956, p. 120.

15 Ibidem, p. 121.
16 RAVIER, Andre. Inacio de Loyola funda a Companhia

de Jesus. Sao Paulo, Ed. Loyola, 1982, p. 414·



brio oude vergonha e a condi~ao primeira para a aceita~ao
sem dificuldade em qualquer respeitavel quadrinhaJ que con-
fundem massific~ao com cultura, ou 0 mundo dos valores
com as formas mais crapulosas de lucro, Santo Inacio, antes
de alcan~ar a santidade, ou a caminho dela, obedecia ape-
nas a. rota ditada pela sua estrela interior: "Para sua grande
felicidade, e dotado ao mesmo tempo de urn orgulho desme-
dido, dum sentido agudo da propria honra e gloria, duma
imperiosa necessidade de exceder-se a si mesmo, de "fazer
algo de grande" com a propria vida. Nenhum objetivo lhe
parece fora de alcance, e timbra em forjar por si mesmo 0

proprio destino" 17.

E evidente que uma personalidade como a de Santo
Imicio nao poderia ser nunca talhada pra alcan~ar unani-
midades efervescentes como as que envolvem, em regra, to-
dos os modismos, fraquezas e demissoes: "0 temperamento
prendado com tal fogo nao pode deixar indiferentes as pes-
soas que 0 rodeiam: estas, ou 0 amam, pelo menos 0 admi-
ram, ou com ele se agastam. Pode suceder que 0 temam.
Como todas as personalidades fortes. (...) Ele jamais con-
seguira unanimidade quanto a. pessoa, mesmo quando for
santo. E, quanto a. sua obra, menos ainda. E 0 pre~o da
for~a de seu carater. Nao e comodo viver com pessoas dessa
tempera. Em compensa~ao, exerce sobre alguns urn fasdnio
que dispensa qualquer autoridade estrutural"18.

E, curiosa, mesmo que se saiba que "jamais falou Hngua
nenhuma com pureza literaria, nem espanhol, nem frances,
nem latim, nem italiano"19, 0 legado espiritual que deixou,
longe de refinamentos e erudi~oes, vem enfrentando os secu-
los. Como habita 0 seio de urn misterio maior, porque alem

17 Ibidem, p. 14.
18 Ibidem, p. 416.
19 Ibidem, p. 417.

dos limites das vaidades humanas., a sua vis8.0do Universo
nio podera ser jamais confundida com a pre~is8.0sempre
alvoro~ada dos formadores de opini8.0publica em todos os
quadrantes da.terra: "Em Inacio a inteligencia e menos cere-
bral que realistaj menos vasta que penetrante20.

C~mo se pode verificar, aIem da vastid8.0vazia dos que
fazem da inteligencia uma forma de abdica~ao da vontade,
em Iugar de sua faculdade iluminadora ~ e, ao contrario,
tambem, dos que fazem dessa mesma inteligencia uma arma
voltada contra a Verdade - Inacio de Loyola deqicou-se a
vida inteira, como Santo e cavaleiro, a alargar os caminhos
da terra e os caminhos do ceu para a maior gloria de Deus.
E deste testemunho vivo despontou, na sombra e na luz de
suas g16rias e de suas contradi~oes, a veneravel e, tantas
vezes; malsinada Companhia de Jesus.

tiquemos, finalmente, com a lic;aodo nosso grande poe-
ta Castro Alves, que, no reconhecimento do altruisrno e do
espirito de sacrificio dos discipulos ,deSanto Inacio, viu neles
"os vandalos sublimes do Cordeiro/ os atilas da fe".21. E
percebeu, at raves 'dos paradoxos do seu poema magistral
que, sendo a vida um campo de batalha entre os valores
e os contra~valores, ela ha.de sempre necessitar de vandalos
e atilas que, mesmo marcados pelo signo da construc;ao,nem
porisso estar8.0desobrigados de fazer uso da espada a ser.vi~o
dos homens, se isso for para a maior gloria de Deus.

20 Ibidem, p. 417.
21 ALVES, Ca$tro. 0$ Jesu(ta$. In Obms Completas. Rio

de Janeiro, Ed. Nova Aguilar, B/A - 1986.


