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  Salve Maria! 
 
  É com alegria e gratidão a Deus que publicamos 
mais uma edição da Revista Benedicta!  
  A partir do ano de 2022, a periodicidade de pu-
blicação tornou-se anual, marcada para todo julho, 
mês de N. Sra. do Carmo, nossa padroeira. Com 
isso, optamos por suspender a seção Dominus Vo-
biscum, que no regime de periodicidade mensal 
sempre seguia o tema litúrgico do mês. Continua-
mos, assim, com as outras seções, cujos textos se-
guem independentes em seus próprios temas. 
  Também informamos a mudança na catalogação. 
Com única publicação anual, a revista passa a ser 
identificada apenas pelo Volume e, não mais, pelo 
Número (que indicava as edições mensais). O Vo-
lume corresponde à sequência ano-calendário, 
contado a partir do ano de fundação da revista 
(2020). Estamos no terceiro volume, ano de 2022. 
  Aproveitamos ainda para agradecer e louvar a 
bondade divina pelos autores externos desta edi-
ção: o Revmo. Pe. João Batista Ferraz Costa, da 
Associação Civil Santa Maria das Vitórias (Aná-
polis/GO), que aceitou nosso convite para falar so-
bre o jurista José Pedro Galvão de Sousa e sua 
inestimada contribuição para o direito de raiz ca-
tólica no Brasil; e o amigo e professor José Carlos 
Zamboni, cuja solicitude em contribuir para a Be-
nedicta já atravessa ano, tratando de assuntos di-
versos, como agora sobre Tolstói e seu prestígio 
entre os heréticos modernos. 
  Como de costume, todos os textos da edição estão 
apresentados no Índice. 
  Boa leitura! 
 
  Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós! 
   

A Diretoria 
 

Uberlândia, 27 de julho de 2022. 
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  É com muita satisfação que falo hoje sobre alguns 
aspectos do pensamento político de José Pedro 
Galvão de Sousa, por ocasião do trigésimo aniver-
sário de sua morte. 
  A obra de Galvão de Sousa, que foi sem dúvida 
um dos maiores filósofos do direito do século pas-
sado, ficou por alguns anos esquecida, mas hoje, 
felizmente, graças à iniciativa da Editora Magnifi-
cat, do Centro Dom Bosco e de outras editoras ca-
tólicas, voltou a ser publicada e hoje está acessível 
aos estudiosos. 
  No departamento de filosofia da Universidade 
Federal de Goiás, em 2003, defendi minha disser-
tação de mestrado sob o título A relação entre di-
reito natural e direito histórico nos fundamentos do 
pensamento político de José Pedro Galvão de 
Sousa. Cumpre dizer que em minha formação in-
telectual devo muito à obra de Galvão de Sousa. 
Ler os seus artigos na coluna Ideias em debate do 
jornal O Estado de S. Paulo era, para mim, mais 
que um prazer, era um farol que me permitia evitar 
escolhos e enxergar o porto da verdade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Como acadêmico de Direito, em meio a um pa-
trulhamento ideológico que intimidava, com o ró-
tulo de fascista ou integralista, a quem ousasse 
questionar o dogma “fora da democracia não há 
salvação”, a obra de José Pedro Galvão de Sousa, 
que então só conhecia através de seus artigos pu-
blicados n’O Estado de S. Paulo e na excelente re-
vista Hora Presente, realmente me auxiliou a rejei-
tar os cânones do politicamente correto, fossem da 
esquerda marxista, fossem da democracia liberal, 
fossem dos regimes fascistas do século passado. 
  Desejaria ainda, antes de desenvolver o meu 
tema, testemunhar que, durante vinte anos de exer-
cício de docência na Faculdade Católica de Aná-
polis, como professor de Filosofia Social, pude ob-
servar como meus alunos sempre manifestaram o 
mais vivo interesse e apreço pelo Dicionário de 
Política, uma obra póstuma do Prof. Galvão de 
Sousa. Os verbetes do referido dicionário são de 
uma clareza, de uma erudição e de uma objetivi-
dade incomparáveis. Tivesse ele sido redigido em 
outra língua já estaria na centésima edição. 

FIDES QUAERENS INTELLECTUM 

ALGUNS ASPECTOS 

DO PENSAMENTO 

POLÍTICO DE JOSÉ 

PEDRO GALVÃO 

DE SOUSA 
 

REVMO. PE. JOÃO BATISTA DE A. P.     

FERRAZ COSTA 
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  Dito isto, passo a assinalar alguns tópicos da aná-
lise dos problemas políticos da sociedade moderna 
feita por Galvão de Sousa. 
  Para entender o pensamento político de Galvão de 
Sousa, é preciso ter como ponto de partida a sua 
concepção de sociedade orgânica, segundo a qual 
a causa material da sociedade não é constituída por 
indivíduos soltos sem nenhum vínculo, mas, ao 
contrário, a sociedade é uma sociedade de socie-
dades (na feliz expressão de Galvão de Sousa). 
  Isso significa dizer que o indivíduo membro da 
sociedade está sempre ligado a um grupo natural 
ou histórico. Esta é a ordem natural. Quando se 
dissolve esta ordem, não temos sociedade, não te-
mos povo, mas apenas massa amorfa, manipulada, 
passiva, uniformizada, ainda que esta massa tan-
gida se julgue, à força de muita propaganda, um 
povo soberano, constituído por cidadãos conscien-
tes dos seus direitos. 
  Quanto a este ponto, é preciso evitar o erro de 
confundir uma concepção orgânica de sociedade 
com uma concepção organicista de sociedade. A 
sociedade não é uma substância, é uma união mo-
ral, uma unidade de ordem. O múltiplo supõe in-
divíduos plenamente constituídos. Ao contrário, a 
concepção organicista vê a sociedade como um ser 
vivo, que tem uma unidade real; nela, os indivíduos 
não têm vida própria, dependem do todo social. 
  É oportuno recordar que a teologia lança uma luz 
considerável sobre essa questão ao provar, por 
meio de uma boa exegese do Antigo Testamento, 
que a religião pessoal existe antes da religião co-
letiva. A religião pessoal é essencial, insubstituí-
vel: há primeiro a religião do Deus de Abraão, do 
Deus de Isaac e Jacó, e só depois se verifica uma 
religião associada, própria do povo hebreu. Uma 
religião reduzida a fenômeno social está liquidada. 
  Tendo em vista essa concepção de sociedade de-
fendida por Galvão de Sousa, procuremos ver sua 
reflexão sobre o problema da limitação da sobera-

nia política, da relação entre sociedade e Estado, da 
tecnocracia e, finalmente, a sua doutrina munici-
palista, que revela a figura humana extraordinária 
que foi o Prof. Galvão de Sousa, a grandeza do seu 
coração de homem de fé e seu pensamento. 
  Quanto à limitação da autoridade política, é no-
tável o pensamento de José Pedro Galvão de Sousa 
sobre a tripartição do poder. Ele faz notar a dife-
rença essencial entre a função representativa e a 
autoridade política, a diferença entre a função re-
presentativa e a função legislativa, da competência 
da autoridade. Em sua obra Da representação Po-
lítica, Galvão de Sousa faz observar que os fre-
quentes atritos entre o Poder Legislativo e o Poder 
Executivo derivam da falta de compreensão da dis-
tinção que existe entre a função de legislar e a fun-
ção de representar. 
  A representação política é um vínculo entre a so-
ciedade e o governo. À representação cumpre ma-
nifestar a variedade do corpo social, devendo fazer 
chegar à autoridade as aspirações e interesses dos 
diversos grupos econômicos, profissionais, cultu-
rais. Enfim, deve refletir toda a realidade social. 
Nesse sentido, defendia uma representação de base 
grupalista, tendo sérias restrições contra a partido-
cracia. Dizia que os partidos políticos, de um modo 
geral, são órgãos artificiais a serviço de oligarquias 
ou de agentes manipuladores da opinião pública. 
Fique claro que não defendia uma representação 
política nos moldes do corporativismo dos regimes 
fascistas do século passado. Desenvolveu bem essa 
questão em seu interessantíssimo artigo “Estado 
Monárquico e sociedade corporativa” (reflexão 
presente no livro Política e Teoria do Estado), no 
qual explica que as corporações e grêmios são ór-
gãos sociais, não estatais. 
  Galvão de Sousa dizia que uma representação po-
lítica autêntica funciona como uma tribuna da co-
munidade nacional, um retrato dos grupos que a 
compõem. Por sua vez, a missão do governo, na 
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supervisão desse conjunto expresso pela represen-
tação política, é promover a unidade social, por 
meio de uma legislação sábia e prudente. Conse-
quentemente, ao reunirem duas funções distintas, 
os parlamentos se desmoralizam: não representam 
de modo autêntico a nação nem legislam adequa-
damente, porque os seus componentes não sabem 
o que é uma lei. Compreende-se assim a diversi-
dade entre as funções de representar e legislar. A 
primeira pertence à nação, que deve ser represen-
tada. A segunda é tarefa do Estado, cuja autoridade 
é competente para editar leis. 
  Dizia também Galvão de Sousa que a confusão 
entre a função de representar e a função de legislar 
deriva do princípio rousseauniano da Revolução 
Francesa, o dogma da soberania popular. Sendo a 
função de legislar mais importante, é decorrência 
lógica, na perspectiva revolucionária, que seja 
exercida pelos supostos representantes do povo so-
berano e, não, pela autoridade do Estado. 
  Portanto, segundo Galvão de Sousa, a verdadeira 
solução do problema da limitação do poder político 
não consiste na sua divisão em três poderes inde-
pendentes e harmônicos, segundo o dogma do 
constitucionalismo liberal. Aliás, são independen-
tes e harmônicos só na teoria, porque na prática 
sempre há um que prevalece sobre o outro. (O Bra-
sil de hoje é um exemplo disso: O Supremo Tribu-
nal Federal exorbita em sua atribuição de guardião 
da Constituição, legislando em matéria de direito 
familiar e descurando da proteção do direito da 
vida humana na sua fase intrauterina.) 
  A propósito, é oportuno recordar que Montes-
quieu não empregou nunca a expressão “divisão de 
poderes”. Ou melhor, houve uma única ocasião em 
que falou de separação dos poderes para referir-se 
ao poder de julgar de forma independente dos ou-
tros dois poderes. Segundo Miguel Ayuso, um 
ilustre discípulo de Galvão de Sousa, a expressão 
“separação de poderes” atraiçoa o pensamento de 

Montesquieu, o qual entendia que os titulares da 
função judicial deveriam ser excluídos do poder 
supremo, mantendo-se independentes do Legisla-
tivo e do Executivo [1]. Por fim, é oportuno tam-
bém recordar que Aristóteles (Política) se refere às 
três partes do governo, próprias da organização da 
cidade, isto é, as funções de legislar, executar e jul-
gar; não obstante o poder soberano permanece uno  
[2]. 
  Dito isso, vejamos a solução do problema da li-
mitação do poder político segundo Galvão de 
Sousa. Para o nosso mestre, a solução consiste 
numa fragmentação da soberania pelo reconheci-
mento das autoridades sociais que dirigem as ins-
tituições intermediárias que constituem a socie-
dade. Nesse tópico nosso autor tem argumentos re-
almente geniais, a partir dos seguintes princípios: 
  O direito tem por fim promover o bem comum e 
não há sociedade sem direito, como diziam os ro-
manos (Ubi societas, Ibi ius). 
  Ora, a sociedade é uma sociedade de sociedades. 
Quer dizer, antes que a sociedade se revista da or-
ganização jurídica estatal, ela já conta com inume-
ráveis grupos organizados juridicamente, gozando 
de liberdade, autonomia, atingindo, enfim, seus 
objetivos próprios. De maneira que esses grupos 
possuem uma soberania social, seus dirigentes são, 
sem nenhum favor do Estado, autoridades sociais. 
Consequentemente, no ordenamento do Estado não 
deve haver um monismo jurídico, mas um plura-
lismo que garanta efetivamente as liberdades con-
cretas dos homens vinculados a esses grupos. 
  Não basta um mero artigo constitucional que as-
segure teoricamente liberdade e igualdade se a so-
ciedade se pulveriza em indivíduos massificados, 
uniformizados ao sabor da mídia. As verdadeiras 
liberdades e os verdadeiros direitos são aqueles 
conquistados historicamente pelos grupos sociais 
que são os ambientes naturais dos homens que têm 
consciência das suas raízes, valores e tradições. 
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  Como se vê, nessa perspectiva não há lugar para 
antagonismo entre sociedade e Estado, pois o Es-
tado não se pode proclamar como o único a realizar 
pela lei o bem comum, na medida em que a mesma 
sociedade detém, através de seus grupos, um orde-
namento jurídico que visa ao bem comum e dina-
miza toda a vida social. 
  Segundo Galvão de Sousa, a sociedade acorren-
tada por essa camisa de força que é o Estado mo-
derno resulta de duas correntes filosóficas moder-
nas. A primeira corresponde ao cartesianismo. 
Como se sabe, Descartes estabeleceu o dualismo 
alma e corpo, res cogitans e res extensa; no campo 
político, o Estado é a res cogitans e a sociedade, a 
res extensa, matéria manipulada pelo Estado. A 
outra corrente de pensamento que contribuiu for-
temente para a estatização da sociedade e para o 
monismo jurídico é o ocasionalismo de Malebran-
che, que reduz as causas segundas a ocasiões do 
influxo da causa primeira. Nessa perspectiva, só 
resta o Estado, causa primeira e única do bem co-
mum, haja vista os grupos sociais não poderem ser 
considerados causas segundas do bem público. 
  Outra análise acuradíssima de Galvão de Sousa, 
datada de 1973, quando ainda vivíamos a guerra 
fria e o neoliberalismo nem sequer engatinhava, diz 
respeito ao declínio do Estado, ou mesmo ao seu 
desaparecimento em virtude de novas estruturas 
jurídicas internacionais suplantadoras dos Estados 
nacionais, obrigados a adaptar suas legislações aos 
ditames das convenções globais. Galvão de Sousa 
aborda esse tema empolgante da globalização em 
sua obra O Estado Tecnocrático e pergunta se o 
perecimento do Estado, a que assistimos, signifi-
caria maior autonomia da sociedade. 
  Estado tecnocrático, segundo o autor, trata-se da 
transposição para a ordem política dos critérios e 
práticas próprios da ordem econômica. Em síntese, 
é o regime em que os técnicos passam a ocupar o 
lugar dos políticos. Uma engenharia social que 

dispensa a política como arte e virtude, e o governo 
dos homens é superado pela administração das coi-
sas. 
  O precursor da tecnocracia foi o conde socialista 
Saint-Simon, que afirmava o primado da socie-
dade industrial sobre o Estado. Em consequência, 
a administração pública deveria caber aos homens 
de negócios, aos empresários (que são abelhas in-
dustriosas) e, não, aos políticos (que são os ma-
rimbondos). A ciência econômica tem primazia 
sobre a jurisprudência. 
  Diz Galvão de Sousa que se trata, em grande me-
dida, de uma consequência do descrédito e des-
prestígio da classe política. Os políticos politiquei-
ros, incompetentes, demagogos, corruptos, geram 
uma tal crise que força uma intervenção – por 
exemplo, militar – em que os novos detentores do 
poder, não sendo oniscientes, delegam funções e 
decisões próprias da autoridade a técnicos. O pre-
texto é que a técnica seria neutra, vazia de qualquer 
conteúdo ideológico, pragmática e eficiente.  
  O perigo que disso resulta é uma mecanização da 
sociedade, uma coisificação do homem. Daí a ne-
cessidade de uma classe política autêntica, de es-
tadistas com formação filosófica e moral acima da 
técnica, a fim de assegurar a integridade dos valo-
res humanos e morais. Daí a necessidade de ho-
mens políticos que não pensem apenas em termos 
financeiros. Foi justamente essa redução de toda a 
realidade ao fator econômico que provocou o en-
vilecimento das elites dirigentes; e, sem elite, não 
temos sociedade, mas, sim, massificação humana, 
objeto humano a ser manipulado pela tecnocracia. 
  O problema é que a técnica jamais poderá dispen-
sar a virtude da prudência, virtude política por ex-
celência. Os meios de comunicação modernos po-
dem fornecer muitas informações sobre a realidade 
socioeconômica, mas caberá ao homem interpretar 
com prudência todas essas informações e decidir. 
Mesmo porque a sociedade e a natureza humana 
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têm uma dimensão que foge à lógica e a máquina 
jamais poderá ler e analisar. 
  Eis o mundo em que vivemos segundo Galvão de 
Sousa. 
  E conclui sua análise da tecnocracia dizendo que, 
embora suponha um dirigismo estatal, a tecnocra-
cia não é concebível apenas em função de um Es-
tado soberano. Poderia amanhã haver um governo 
tecnocrático sem o Estado com as características a 
que estamos habituados. 
  Que diria ele hoje diante das intervenções tecno-
cráticas da Organização das Nações Unidas, do 
Fundo Monetário Internacional, do Banco Mun-
dial, da Organização Mundial da Saúde, das inú-
meras organizações não governamentais que que-
rem, em nome da técnica, impor às nações uma po-
lítica demográfica imoral e desumana? 
  Diria que vivemos hoje uma massificação e tec-
nocracia globalizadas. Um mundo que perdeu a 
noção do que seja o governo dos homens, e só ad-
ministra coisas. Vivemos o fim de um ciclo cultu-
ral, o esgotamento de uma civilização, que nos 
obriga a redescobrir nossas origens no municipa-
lismo e no ruralismo. Não que Galvão de Sousa 
defendesse um anacronismo, um regresso no 
tempo. Aliás em sua crítica ao abstracionismo po-
lítico ele era tão enfático ao dizer que pode haver 
um apriorismo político tanto no tempo quanto no 
espaço. O que ele propunha era o respeito à cons-
tituição natural e histórica das nações. E o municí-
pio é um artigo desta constituição. 
  Vejamos, pois, a teoria de Galvão de Sousa sobre 
o municipalismo. 
  O Prof. José Pedro Galvão de Sousa trata do mu-
nicipalismo numa perspectiva histórica identifi-
cando suas raízes na antiguidade romana e no 
mundo medieval, onde os povos visigodos e ger-
manos souberam conservá-lo e adaptá-lo. Tem em 
grande apreço o município não como divisão ad-
ministrativa a que foi reduzido pelo direito moder-

no nascido da Revolução Francesa. A instituição 
municipal que exalta é aquela figura jurídica que 
encarna o espírito comunitário baseado na terra e 
na raça. Aquela entidade que surge de uma assem-
bleia de famílias e vizinhos que se unem em busca 
de auxílio e apoio mútuos.  
  Investigando as origens do municipalismo ibérico 
com base em Alexandre Herculano, Galvão de 
Sousa mostra como os municípios portugueses, na 
Idade Média, nasciam de circunstâncias históricas 
concretas e não de uma doutrina ou ideia abstrata. 
Isso explica a grande diversidade dos estatutos ju-
rídicos de uma comunidade para a outra. A Idade 
Média é a época do particularismo, do direito à di-
ferença, ao contrário do mundo moderno, que é a 
época da padronização, da uniformização. Como 
diz Alexandre Herculano: “Representavam eles de 
modo verdadeiro e eficaz a variedade contra a uni-
dade, a irradiação da vida política contra a centra-
lização, a resistência organizada e real da fraqueza 
contra a força, resistência que a irreflexão ou a hi-
pocrisia dos tempos modernos confiou à solene 
mentira das garantias individuais, ao isolamento do 
fraco diante do forte, ao cidadão e não aos cida-
dãos, ao direito indefeso, e não ao direito armado.” 
  Comenta com muita agudeza estas palavras Gal-
vão de Sousa: “O município era o solo nativo das 
liberdades, cuja defesa estava assim na coletivi-
dade organizada, ao contrário do sistema liberal, 
que deixa o indivíduo abandonado à sua própria 
sorte para enfrentar as lutas ou a concorrência eco-
nômica”. Nosso autor quer dizer que, nas cartas fo-
rais – documentos jurídicos que criavam os muni-
cípios –, a liberdade e a dignidade do homem eram 
postas a salvo do arbítrio e da prepotência; são de-
finidos e determinados os principais direitos e de-
veres de cada chefe de família em relação ao Es-
tado e ao município. Por exemplo, a propriedade é 
assegurada contra a espoliação dos oficiais públi-
cos. 
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  À medida que o rei ia lutando contra os mouros e 
os servos iam-se emancipando, as comunidades 
locais adquiriam liberdades, franquias e outras ga-
rantias que asseguravam uma grande autonomia e 
originavam uma autêntica democracia comunitá-
ria. Havia uma espécie de pacto entre as comuni-
dades, denominadas concelhos ou municípios, e o 
rei, no que diz respeito à defesa militar e à cobrança 
de impostos. 
  Essa comunidade de vida sofreu numerosos gol-
pes ao longo da história, em benefício da centrali-
zação, do crescimento do Estado e da diminuição 
da sociedade que se foi massificando cada vez 
mais. Já no século XVIII a política de Pombal pro-
movia uma centralização em nome de um despo-
tismo esclarecido. Era o Estado Leviatã esmagando 
a sociedade. 
  Assim, em nome do mito das liberdades indivi-
duais do cidadão, perderam-se as liberdades con-
cretas. Em nome da liberdade abstrata e de uma 
igualdade utópica, desapareceram aquelas repúbli-
cas livre e autônomas unidas pelo vínculo da mo-
narquia para darem lugar a um Estado que invade 
e uniformiza todos os setores da sociedade sem se-
quer prestar um serviço eficiente. 
  Em linhas gerais é esta a ideia de municipalismo 
que Galvão de Sousa defende: o município como 
uma sociedade natural, um prolongamento da fa-
mília, uma comunidade de vida espontânea. Dizia 
que a grandeza do Brasil se devia ao municipa-
lismo. Um território tão grande não poderia ser 
ocupado e manter sua integridade, a não ser medi-
ante a municipalidade bem estruturada e aclima-
tada pelo gênio português ao novo continente. Foi 
a partir das municipalidades que o Brasil pôde re-
alizar a grande epopeia do desbravamento do ter-
ritório. Por conseguinte, para o autor, representou 
uma ruptura do nosso direito histórico o abandono 
do municipalismo em benefício dos governos das 
províncias no Império e, depois, a adoção de uma  

federação improvisada pela República. 
  Finalmente, gostaria de dizer que, se me pergun-
tassem qual foi a maior contribuição da obra de 
Galvão de Sousa, responderia: em primeiro lugar, 
sua obra nos convida a repensar o Brasil neste mo-
mento dramático que vivemos, convida-nos a re-
descobrir a formação histórica do Brasil a fim de 
alijar as excrescências ideológicas que o desviaram 
do seu caminho natural; em segundo lugar, sua 
obra nos ajuda também a recuperar o conceito ver-
dadeiro de direito natural. 
  Galvão de Sousa elucidou o conceito de lei natu-
ral, refutando as objeções positivistas, com sua te-
oria da realização histórica do direito natural. Com 
isso, permite-nos desmascarar essa grande farsa, 
essa revoltante mentira, esse embuste que a mídia 
nos impinge diariamente com o slogan do Estado 
democrático de direito. 
  Cumpre dizer que essa mídia, que nega a existên-
cia de uma ordem moral objetiva que está acima da 
vontade do homem e é o fundamento de toda le-
gislação justa, quando fala de estado democrático 
de direito simplesmente quer acobertar com o 
manto da lei positiva as piores iniquidades: o 
aborto, a imposição da ideologia do gênero às nos-
sas crianças que estudam na rede pública de ensino 
etc., etc. Todas as iniquidades, todas as perversi-
dades, todas as aberrações da natureza, são tutela-
das pelo Estado democrático de direito. 
  Mas isso não é direito, pois direito significa 
aquilo que é justo, aquilo que se ajusta à regra da 
reta razão. Ou ainda, direito é algo sagrado, se le-
varmos em conta a etimologia da palavra, pois, se-
gundo Gianbattista Vico, entre os romanos, o di-
reito se chamava ius em honra de Júpiter, chamado 
Jus. Porque justos eram os homens piedosos que 
acatavam as ordens divinas de Júpiter. 
  Portanto, o que a mídia defende é o mero forma-
lismo legal. Em nome de um formalismo legal po-
deria ocorrer que, se amanhã a maioria aprovasse 



 

11 

 

uma lei estabelecendo o assassínio dos idosos in-
válidos e das crianças mal formadas, poderíamos 
eliminar esses pobres infelizes dentro de um Es-
tado democrático de direito. 
  Para encerrar esta exposição, sublinho que as 
ideias políticas criticadas e combatidas por Galvão 
de Sousa constituem os falsos princípios do direito 
político moderno condenado pelos Papas antes do 
Vaticano II. Como todos sabemos, infelizmente 
essas ideias, esses falsos princípios, foram abraça-
dos pela maioria dos católicos nos últimos anos. 
Muitos católicos hoje dão mais importância à De-
claração Universal dos Direitos Humanos que ao 
Decálogo. Houve um famoso sacerdote italiano, 
prócer da democracia cristã, que disse “não faz mal 
se o Evangelho fracassar, porque temos a Consti-
tuição da República”. 
  Uma das piores consequências dessa mudança de 
mentalidade entre os católicos é posta em evidên-
cia pelo já citado Miguel Ayuso. Diz ele: 
 

Todos os dias percebemos que a defesa das causas no-
bres, em que o pensamento cristão se encontra impli-
cado, faz-se cada vez mais, no melhor dos casos, a 
partir da desconexão com suas premissas filosóficas e 
políticas, quando não a partir de pressupostos grave-
mente desfocados. Nas exposições da doutrina social 
da Igreja, impulsionadas particularmente durante o 
pontificado de João Paulo II, percebe-se uma tendên-
cia a aceitar as estruturas políticas vigentes, mesmo 
com risco de incorrer-se em alguma grave contradi-
ção. [3] 

 

  Seja-me permitido acrescentar só uma coisa: não 
abramos mãos dos nossos princípios, não temamos 
ser condenados ao ostracismo. Nosso ostracismo 
será um testemunho intrépido da nossa convicção 
de que Cristo deve reinar sobre toda a sociedade e 
produzirá frutos melhores que uma postura pusilâ-
nime que transija com o pernicioso direito político 
moderno, fonte de todos os males que padecemos. 
 
 

Fontes: 
 

[1];[3] AYUSO, M. A cabeça da Górgona. Rio de Janeiro: 
Ed. CDB, 2020. p. 76-77; p. 138. 

[2] ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Lafonte, 2017. 
302p. 
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Jesus Cristo, muitas vezes, é só uma desculpa 
para falar de outra coisa. (Pe. Divo Barsotti) 

 
  O escritor russo Tolstói (1828-1910), se tivesse 
falecido depois de escrever e publicar o romance 
Ana Karenina, por volta de 1878, aos cinquenta 
anos de idade, teria entrado para a história da lite-
ratura só como um dos maiores romancistas de to-
dos os tempos. O que não seria pouca coisa para o 
criador da Madame Bovary russa; o título seria 
mais do que justo, pois Tolstói era de fato habilís-
simo narrador e grande conhecedor de almas, como 
o prova outra grande obra sua, o romance Guerra e 
paz. Contudo, viveu muito mais. E aquele ano de  

 

 
 
1878 marcou a sua controversa volta ao cristia-
nismo — um cristianismo todo pessoal, “self-ser-
vice”, fundado na livre interpretação das Escritu-
ras. Viveu até o século seguinte em sua fazenda 
Iasnaia Poliana: não deixou este mundo antes de 
1910.  
  Entre 1878 e 1910, pouco escreveu obras de fic-
ção, dedicando-se quase exclusivamente a escre-
ver ensaios em defesa de seu pensamento político-
religioso, que era — nem mais, nem menos — o de 
transformar o Reino espiritual de Cristo em reinado 
deste mundo, contrariando o mestre que dizia se-
guir, segundo o qual Seu reino não era deste 
mundo: nem aqui nem agora, nem alhures nem de-

 
 
 
 

 

O HOMEM QUE DESEJAVA SER 
DEUS 

 
JOSÉ CARLOS ZAMBONI 
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pois.  
  Tolstói considerava-se uma espécie de profeta, 
líder de uma nova religião humanitária, um novo 
humanismo que incluía elementos hoje bastante 
atuais. As bases dessa filosofia eram o pacifismo 
(não era lícito resistir ao mal por meios violentos), 
o panteísmo (identificava Deus com a vida: viver e 
conhecê-Lo eram a mesma coisa), o vegetaria-
nismo (era necessário abrir mão de alimento ani-
mal), anarquismo (era nociva toda forma de go-
verno, fosse na política ou na religião), socialismo 
(a forma mais alta de justiça social era a divisão 
igualitária dos bens), coletivismo (repúdio da pro-
priedade privada), ecologismo (o lugar por exce-
lência do ser humano é o campo, perto dos animais 
e das plantas, em harmonia com o meio ambiente), 
ecumenismo (citava de memória versículos do Co-
rão, recomendava o “catecismo” budista). 
  À parte a castidade sexual — que recomendou 
sem conseguir praticá-la pessoalmente —, esse ro-
teiro revolucionário encaixa-se como luva nas 
mãos do homem contemporâneo. Sua mistura de 
comunismo, ambientalismo e um vago cristia-
nismo filantrópico faz de Tolstói — que seria, em 
1900, excomungado pela Igreja Ortodoxa russa — 
uma espécie de precursor da “teologia da liberta-
ção”, sobretudo em sua versão mais recente (em 
que o homem é não só visto como explorador do 
homem, mas também um verdadeiro “cancro do 
universo”, segundo o ex-frade Leonardo Boff, o 
teólogo que virou “panteólogo”). Se foram real-
mente os engenheiros sociais da KGB que criaram 
a “teologia da libertação”, já tinham como modelo 
a confusa doutrina anarcocristã de Tolstói. 
  Tolstói pregava o amor ao próximo e uma trans-
formação interior, cujos primeiros mandamentos, 
base de todo o seu edifício espiritual, eram o des-
prendimento e a humildade evangélica, vividos de 
acordo com a consciência individual. E aqui surge 
outro aspecto bem atual de Tolstói: o seu ambíguo 

relativismo. No final da vida, quando era o inte-
lectual mais discutido e influente da Rússia, viu 
surgirem na Europa e nos EUA grupos de pessoas 
que decidiram viver de acordo com suas ideias, às 
quais, porém, ele hipocritamente censurava por o 
tomarem como guia, argumentando que a única 
baliza, para os que buscam a Verdade, é a própria 
consciência (ainda que quem o afirmasse fosse, 
pessoalmente, o mais autoritário dos ideólogos). 
Segundo ele, deveriam ser livres de qualquer ins-
tituição eclesiástica ou política, a partir dos ensi-
namentos expressos nos Evangelhos devidamente 
depurados da dimensão sobrenatural (depuração 
executada, obviamente, pelo guru de Iasnaia Poli-
ana).  
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  Sua receita política era uma espécie de anar-
quismo cristão. Dizia-se cristão, embora ao “con-
verter-se” já começasse por rejeitar dogmas cen-
trais do cristianismo, como a divindade de Jesus e 
a ressurreição dos mortos. Segundo Gorki, em seu 
pequeno livro sobre o autor de Guerra e paz, o pen-
samento que com mais frequência atormentava 
Tolstói era justamente a ideia de Deus. Vivia per-
manentemente falando de Deus. Segundo ele, o 
principal que se possa saber sobre uma pessoa é se 
ela crê ou não em Deus. Não parecia, contudo, 
aceitar a ideia cristã da absoluta superioridade e 
transcendência de Deus, pois Ele estava diluído no 
universo, do qual Tolstói se considerava uma par-
tícula — e não das menores, certamente, pois a au-
toimagem do escritor não primava pela humildade. 
  O historiador Paul Johnson tratou do assunto, em 
ensaio de seu livro sobre os intelectuais modernos:  

 
Quando ele se tornou um reformador social, a identi-
ficação com Deus tornou-se mais forte, uma vez que 
o programa proposto coincidia com a divindade, como 
ele o definiu: ‘O desejo de bem-estar universal... É o 
que chamamos de Deus. Ele realmente se sentiu pos-
suído pela divindade, tendo observado em seu diário: 
‘Ajuda, pai, venha habitar em mim, você já habita em 
mim. Você já é ‘eu’. Mas o problema com essa coe-
xistência de Tolstói e Deus habitando a mesma alma 
era que Tolstói desconfiava muito de seu Criador, 
como observou Gorki. Era como ‘dois ursos na 
mesma caverna’. Às vezes, Tolstói parecia pensar em 
si mesmo como o irmão de Deus; na verdade, o seu 
irmão mais velho. [1] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Pessoalmente, Tolstói jamais conseguiu realizar o 
que esperava dos outros. Autodesprendimento era 
algo impensável para esse homem, que controlava 
e dirigia despoticamente as pessoas que o cerca-
vam. Já aos 25 anos, o grande egocêntrico confes-
sava ser uma pessoa à frente de sua época: “Não 
conheci nenhum homem moralmente tão bom 
quanto eu, tão disposto a sacrificar tudo em favor 
das próprias ideias. Jamais consegui encontrar uma 
companhia sequer com a qual eu me sentisse à 
vontade.” Enfim, como bom narciso, a melhor 
companhia para Tolstói era o próprio Tolstói.  
  Não conseguiu atingir a unidade existencial que 
se espera de um “profeta”, em que pensamento, ca-
ráter e ação devem se integrar de forma harmônica. 
Seu último gesto foi o de um jovem rebelde de 
maio de 1968: aos oitenta e dois anos, viveu uma 
crise típica de adolescente e fugiu de casa, do ca-
samento de quarenta anos, das intrigas familiares, 
para morrer como andarilho numa estação rural — 
um andarilho um tanto anômalo, cercado de alguns 
discípulos (que, quando souberam de sua fuga, 
logo se puseram no encalço do mestre). 
  Esse anarquismo vagamente cristão, devido à ce-
lebridade do ideólogo, muita influência exerceria 
na sociedade russa de seu tempo, ao ponto de pre-
ocupar o governo czarista, que apesar de tudo o to-
lerou, e a Igreja Ortodoxa, que o excomungou em 
1901. No entanto, as ideias revolucionárias do 
Tolstói anticzarista, antimonarquista, crítico da I-

Au
to

r d
es

co
nh

ec
id

o/
 D

om
ín

io
 p

úb
lic

o 



 

15 

 

greja russa, defensor dos pobres contra os ricos, 
disseminaram-se por todo o mundo, especialmente 
em sua própria terra, contribuindo de maneira de-
cisiva para o clima de rebeldia que, enfim, desa-
guaria na Revolução Bolchevista de 1917. Apesar 
das diferenças entre seu socialismo antiestatal e o 
socialismo estatizante do Partido Comunista, o re-
gime soviético sempre cuidou muito bem das obras 
e do legado espiritual de Tolstói. 
  O Tolstói doutrinador e revolucionário continua 
fascinando os intelectuais, mesmo os mais mode-
radamente esquerdistas. Bom exemplo é o tradutor, 
ensaísta e professor de literatura russa da USP, Bo-
ris Schnaiderman, que morreu quase centenário em 
2016. Ao que parece, sempre foi de esquerda — 
esteve preso algumas vezes, à época do regime mi-
litar de 1964 —, mas daquela esquerda acadêmica 
que, nas Letras, já estava de olho nas técnicas de 
construção literária, além do “conteúdo” das obras; 
foi, no Brasil, um dos principais divulgadores da 
corrente crítica conhecida como formalismo russo.  
  Quando Boris Schnaiderman se referia, por 
exemplo, a Tolstói, fazia questão de deixar claro 
que o mais importante a considerar, no escritor 
russo, eram os seus romances e novelas, sobretudo 
os da primeira fase, relegando a um plano inferior 
os livros doutrinais do Tolstói-profeta das suas três 
últimas décadas de vida. Mais que o “santo” 
Tolstói, interessava-lhe o artista da prosa e o agudo 
psicólogo de Guerra e paz, Os cossacos, Ana Ka-
renina. 
  Mas seria praticamente impossível, a uma mente 
esquerdista dos novos tempos, manter-se indife-
rente ao grande profeta da “nova ordem mundial” 
que foi Tolstói, com seu anarcocristianismo, eco-
logismo, panteísmo, ecumenismo, telurismo. De-
pois de classificar todas essas tendências ideológi-
cas sob a categoria pouco lisonjeira do “tolsto-
ísmo”, prof. Boris de certo modo a ela retorna, sal-
vando-a. É o próprio professor quem afirma, cons-

ciente do paradoxo: 
  
[...] depois que nos desvinculamos da ‘santidade’ 
tolstoiana, depois que o encaramos sem os deslum-
bramentos pelo tolstoísmo que há, por exemplo, num 
Romain Rolland, surge mais um paradoxo. O tolsto-
ísmo parece superado. Suas ideias afiguram-se como 
algo muito próximo da exaltação do ‘homem natural’ 
por Rousseau. E ao mesmo tempo, sua veemência na 
defesa de concepções como esta torna-o tão próximo 
de nossa realidade! [...] Depois de nos termos desvin-
culado do tolstoísmo, para compreender melhor a 
grandeza do artista, depois de afirmar que só este nos 
interessava, temos de voltar a examinar o doutrinador, 
que colore com seu pathos toda a obra tolstoiana. [2] 
 

  Boris Schnaiderman via como paradoxal a atra-
ção que sobre ele exercia aquelas duas ordens apa-
rentemente distantes: de um lado, a obra literária 
realista de Tolstói, de outro o seu neo-humanismo 
anarcocristão. Uma possível saída, em busca de um 
Tolstói sempre a caminho da unidade, seria procu-
rar nas obras iniciais do romancista russo os lam-
pejos e prefigurações que já anunciavam o profeta 
da segunda fase; e a valorização de trabalhos dos 
últimos anos, como A morte de Ivan Ilitch, O Amo 
e o Criado, Khadji-Murat, que embora realizados 
no período antiliterário, em que negou a própria 
validade das artes, não eram inferiores às grandes 
obras-primas do princípio. 
  Era impossível resistir a esse novo e apaixonado 
Rousseau: 

 
Muitos hippies da década de 1960 diziam inspirar-se 
diretamente em Tolstói. E quantos adeptos recentes da 
contracultura, com todo o seu radicalismo, produzi-
ram algo tão violento e desassombrado, ao negar os 
valores culturais herdados, como o livro O Que é a 
Arte? de Tolstói? Nosso sistema educacional falido, 
as nossas universidades desvinculadas da vida, o vazio 
do nosso cotidiano, as nossas cidades monstruosas, 
como a consciência de todos estes problemas nos 
aproxima do Tolstói ‘superado’, daquele Tolstói que 
não era original como pensador, mas que soube im-
primir tamanha intensidade a esta recusa da mentira 
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cotidiana! E a sua exaltação do popular, do que esti-
vesse livre do verniz ocidental, como repercute até 
hoje em tantos países! Segundo Tolstói, todo poder 
corrompe, e isto o liga diretamente a toda uma refle-
xão moderna sobre o poder. [3] 
 

  Cabe aos tolstoianos de agora expurgar o segundo 
Tolstói de algumas excrecências que o distancia-
vam do homem atual, como o “ascetismo belicoso” 
da novela Sonata a Kreutzer, em especial o elogio 
da castidade, inaceitáveis hoje em dia (atitude que, 
curiosamente, liga o gnóstico Tolstói aos gnósticos 
cátaros da Idade Média, que também viam no sexo 
algo de sórdido que os homens superiores precisa-
vam evitar). Também condenável, para o prof. Bo-
ris, era a obsessão de Tolstói em não resistir ao mal 
pela força: 

 
Sua veemência pode parecer-nos estranha, mas ele 
soube indicar com toda a força os males de uma civi-

lização desumana [...] não deixemos de ouvir esta voz 
que, em sua aparente insânia (pelo menos nos últimos 
anos de vida), soube tocar nas chagas mais doloridas 
e expô-las em plena luz. [4] 
 

  Tolstói continua muito atual. Mais do que isto, o 
autor de Guerra e paz é uma das colunas espirituais 
desse estranho mundo novo que nos envolve e 
oprime: humanismo radical do homem autodeifi-
cado cuja planta-baixa foi esboçada, ainda no sé-
culo XVIII, pelos pensadores iluministas, mestres 
incontestáveis do fazendeiro mais célebre da Rús-
sia. 
 
 

Fontes: 
 

[1] JOHNSON, J. Os intelectuais. Trad. de André L. B. da 

Silva. Rio, Imago, 1990, p. 121. 

[2], [3], [4] SCHMAIDERMAN, B. Prefácio. Em: GORKI, 

M. Leão Tolstói. São Paulo: Perspectiva, 1983. 92p. 
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  Desde que Nosso Senhor fundou a Igreja sobre 
São Pedro e os apóstolos, os inimigos de Deus em-
preendem uma Revolução para destruir Sua obra. 
A Igreja, através dos séculos, enfrentou as prova-
ções impostas por esses inimigos, a começar pelas 
perseguições aos próprios apóstolos e primeiros 
mártires. O mestre dessa Revolução, Satanás, per-
cebendo que a violência fazia aumentar milagro-
samente o fervor da Religião e o número de seus 
membros, inspirou novas formas de combater o 
edifício cristão, não lhe atirando diretamente os ar-
tefatos de sua revolta, mas atacando insidiosa-
mente os alicerces de sua constituição, a doutrina 
apostólica ensinada por Jesus Cristo. Assim tor-
nou-se a heresia a arma satânica da destruição. 
Essa, por seu turno, sempre encontrou voz entre os 
revoltados que, procurando penetrar cada vez mais 
o edifício, buscaram espalhar-se em todos os am-
bientes da sociedade católica. Na modernidade, a 
Revolução buscou com esforço inédito arruinar um 
dos órgãos vitais dessa sociedade: a escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Não é por acaso que a coisa mais atacada pela 
Revolução tenha sido a escola católica. A escola é 
o terreno de batalha mais fundamental. As lutas ar-
madas continuam, sim, mas é na escola onde se 
trava a luta mais aguerrida pelos corações e mentes 
dos homens; é nela onde as crianças e jovens ad-
quirirão um conjunto de valores e concepções que 
carregarão por toda a vida. No curto prazo de uma 
ou duas gerações, a vida social de uma nação, em 
todos os seus aspectos (econômico, social, político, 
religioso) pode ser radicalmente transformada a 
partir da escola.  
  A Revolução não esconde sua intenção: ela busca 
substituir não somente o ensino católico pelo en-
sino liberal, mas eliminar todos os valores cristãos 
que lhe fazem oposição. Mesmo nas nações não-
cristãs, o liberalismo busca arraigar-se para fazer 
brotar seus valores antissociais, envenenando todas 
as conquistas dos povos no plano natural. Esse ím-
peto destrutivo da Revolução só poderia ter como 
autor o próprio Satanás, o invejoso e homicida, que 
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almeja a ruína completa do homem pela universa-
lização da Sinagoga revolucionária, parodiando a 
obra universal de Cristo que é a Igreja.  
  A dimensão espiritual da batalha pelo terreno es-
colar é lamentavelmente ignorada por muitos ca-
tólicos. Isso explica a disseminação fácil das ideias 
liberais no sistema educacional. Os católicos abri-
ram mão de lutar porque em grande parte eles mes-
mos já foram convencidos dessas ideias. O católico 
médio é hoje um liberal, em maior ou menor grau, 
e por isso não compreende que está em meio a uma 
guerra. Está tão entorpecido pelas novidades e co-
modidades da modernidade, entregou-se de tal 
forma à ilusão do mundo “laico”, foi tão dominado 
pelo respeito humano, está tão convencido do hu-
manismo maçônico e tão cheio de amor próprio, 
que é praticamente impossível que perceba a bata-
lha decisiva que está a ocorrer diante de seus olhos: 
a batalha entre a Cidade de Deus, cujo Rei é Cristo, 
e a Cidade dos Homens, cujo príncipe é o demônio.   
  Tampouco os católicos parecem compreender, do 
ponto de vista sociológico, as causas das inumerá-
veis mazelas dos nossos dias. A decadência moral 
e social que testemunhamos é resultado de uma ca-
deia de efeitos avassaladora, que tem origem na 
destruição do sistema escolar católico. Essa cadeia 
pode ser organizada da seguinte forma: 

1. A educação sexual liberal estimula o 
comportamento libertino nos jovens, cujas 
relações fugazes, voláteis, poligâmicas, são 
incapazes de gerar solidez estrutural para a 
constituição familiar. Por outro lado, a cul-
tura da liberdade sexual alimenta o sistema 
de prostituição velada da mídia e das redes 
virtuais. Esse sistema foi projetado para di-
ficultar a supervisão dos pais e possibilitar 
a exposição cada vez mais explícita dos jo-
vens. A hipersexualização dos jovens é 
cada vez mais precoce e cria uma atmosfera 
de promiscuidade e vício generalizados. 

2. Da promiscuidade generalizada surge um 
exército de mães solteiras e pais ausentes, 
cujos filhos serão criados em ambientes fa-
miliarmente desestruturados. As ciências 
naturais comprovam o que a Religião sem-
pre ensinou: a criança necessita das figuras 
paterna e materna, complementares entre si, 
para seu pleno desenvolvimento afetivo, 
intelectual, moral e material.  
3. A desestruturação familiar, por sua vez, 
causa a desestruturação do tecido social 
como um todo. Os efeitos sociais visíveis 
são o aumento da pobreza, da criminali-
dade, da subcultura, da evasão escolar, dos 
subempregos etc. Essas pessoas, estimula-
das pela propaganda de consumo do capi-
talismo liberal e pelo ideal de felicidade nos 
vícios, não raramente desenvolverão qua-
dros de frustração, depressão, ansiedade, 
desespero, comportamentos suicidas e toda 
sorte de transtornos psicológicos, os quais, 
para agravar a situação, tentarão remediar 
pelo consumo de drogas, alcoolismo e por-
nografia. Nessas condições, a própria dig-
nidade humana dessas pessoas é compro-
metida, ao ponto em que passam a viver 
unicamente orientadas pelos sentidos, 
como animais, ao mesmo tempo em que o 
individualismo oriundo dessa animalização 
as torna desprotegidas, à mercê das forças 
políticas e de mercado, que não farão ceri-
mônia em tratá-las como animais de fato.  

  É claro que não somente a educação sexual tem 
efeitos devastadores. Todo o arcabouço ideológico 
da escola liberal serve para sustentar e legitimar 
esse quadro patológico da sociedade moderna. De 
uma forma ou de outra, todas essas ideologias se 
resumem em atacar os dois principais aspectos dos 
vínculos humanos: as relações econômicas e as re-
lações afetivas. As relações econômicas são dis-
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torcidas por ideologias que deturpam o valor do 
trabalho, o direito da propriedade e a organicidade 
da economia; as relações afetivas são distorcidas 
por ideologias que deturpam a sexualidade, a psi-
cologia, os valores familiares e a própria Religião.  
  Se estamos cientes dos efeitos nefastos que a Re-
volução produziu ao destruir o ensino católico, que 
devemos então fazer? A resposta é tão óbvia 
quanto simples: criar escolas católicas. A escola 
católica não é somente um investimento para as fu-
turas gerações. Os frutos começam a ser colhidos a 
curto prazo, pois uma criança bem-educada gera 
engajamento dos pais. Uma criança instruída na fé 
se torna um elemento de harmonização familiar 
pois obriga os pais a cumprirem os preceitos que 
tornam compatíveis a vida escolar e a vida familiar. 
A escola católica é a contrarrevolução, o antídoto 
para o veneno do liberalismo.  
  Nessa esteira, é bom sempre nos lembrarmos do 
conselho de Nosso Senhor: devemos ser o sal da 
terra. Sendo assim, a escola católica não deve ser 
instaurada para combater diretamente o homem 
moderno. A guerra da escola católica é contra os 
princípios liberais, e essa guerra se concretiza pelo 
exemplo cristão, pela demonstração das virtudes 
contrárias aos vícios do liberalismo. A escola ca-
tólica deve demonstrar às pessoas de boa vontade, 
hoje entorpecidas pela atmosfera liberal e tolhidas 

pela falta do conhecimento da Verdade, que o mo-
delo social católico, proeminentemente familiar e 
caritativo, é o único caminho para mitigar os males 
do modelo social liberal, individualista, darwinista 
e animalizador do homem. A escola católica deve 
trabalhar em prol de toda a sociedade, preocu-
pando-se não somente com o ensino da Religião e 
a salvação das almas, mas também com o ensino 
excelente das ciências naturais. Deve formar pes-
soas com moral e cultura superiores, assim como 
prover quadros técnicos para o desenvolvimento do 
país, dentro de uma concepção socioeconômica 
comunitária, protetiva para os pobres e vulnerá-
veis, alinhada à Doutrina Social da Igreja.  
  Nenhuma melhora substancial na ordem social 
ocorrerá enquanto a escola estiver abandonada aos 
cuidados dos liberais, cujos mestres são aqueles 
homens da Sinagoga de Satanás que São João já 
condenava em seu tempo e também a Igreja, até 
hoje. Portanto, supliquemos a Deus o espírito cru-
zado para a reconquista da escola santa.  
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CATHOLICAE LITTERAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Conhecer o escritor católico G. K. Chesterton 
(Londres, Inglaterra, 1874 – Buckinghamshire, In-
glaterra, 1936) condenou-me à uma espécie de 
servidão. Encontrá-lo neste mundo moderno, em 
que tudo é lícito se manifestar exceto a fé cristã, 
fez-me convencida da maravilhosa e necessária 
missão de divulgar e defender as coisas católicas. 
Por certo que deixo a catacumba pesarosa da fra-
gilidade intelectual frente o propósito, mas confi-
ante de que “Um atirador, por pior que seja, torna-
se digno de respeito quando aceita um duelo” [1]. 
Assim, esforço-me, neste texto, para tratar da obra 
ficcional O Napoleão de Notting Hill, publicada 
em 1904, sob a perspectiva filosófica e literária, 
profundamente cristã, do próprio Chesterton; com 
o objetivo de demonstrar como esse enquadra-
mento produz uma estética e linguagem operantes 
dentro do maravilhoso cristão. 
  A princípio, é preciso pontuar que as ideologias 
estão para o mundo tanto quanto o ódio à criação 
precisamente faz-se gás para a atmosfera secular. 
Encabrestados pelo espírito revolucionário, os 

livres pensadores, outrora ressentidos pela incapa-
cidade de compreender o mundo e seu criador, fa-
bulam os eventos reais e transformam-nos em coi-
sas romanticamente racionais e inevitáveis. Cons-
troem, do alto de seus ressentimentos, um verda-
deiro Paraíso de tolos. Distantes daí, homens rea-
listas e nobres poetas, entojados de cervejas em su-
jas tabernas, riem da comédia dos românticos fa-
talistas. Diante deles, o ideal de ódio à criação cai 
por terra pois eles sabem que o mundo ordinário, 
além de indiferente à vontade humana, é precioso 
justamente por ser um lugar misterioso. 
  Ao lado do bom-senso dos homens realistas e dos 
nobres poetas, Chesterton defende o realismo do 
mundo com algo simples e elementar: os contos de 
fadas [2]. A ética e a filosofia provenientes deles 
ensinam determinada maneira de encarar a vida 
que é genuinamente racional (em oposição ao ro-
mantismo dos ideólogos). Em um artigo no qual 
analiso O homem que foi quinta-feira, livro de 
1908, melhor explico: 
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A crença chestertoniana na sabedoria ancestral e po-
pular dos contos de fadas justifica a defesa dessa ins-
tância enquanto fonte de verdade, sanidade e, mais 
importante, enquanto uma maneira de olhar a vida. 
[...] Não há, nos contos de fadas, o fatalismo e a cau-
salidade que criamos em nosso mundo entre ‘uma 
maçã que cai de uma árvore e uma maçã que chega ao 
chão’ (CHESTERTON, 2013, p. 82). Estamos certos 
de que o professor paralítico jamais conseguirá alcan-
çar Syme em sua corrida, e ele sempre alcança. Esta-
mos ainda mais certos de que Syme enterrou sua es-
pada no marquês, e não vemos uma gota de sangue. 
Em nosso mundo, optamos por apostar numa conexão, 
numa relação de causa e efeito entre dois fenômenos 
diferentes. Se a espada perfurou o marquês, então o 
marquês deve estar perfurado. Convencemo-nos 
disso, e por isso nos fascinamos com os contos de fa-
das. Eles nos lembram que nosso mundo poderia estar 
perdido em possibilidades absurdas e nos ensinam 
que, precisamente por essa razão, devemos olhar a 
vida como ela é: maravilhosa e única. [3] 

 

  Enquanto os românticos deterministas observam 
pela negativa, Chesterton aprende dos contos de 
fadas uma filosofia positiva segundo a qual a exis-
tência é um Grande Podia-Não-ter-Sido. En-
quanto os supersticiosos cientistas distorcem o 
mundo real e simbólico, por meio das mais auda-
ciosas leis e generalizações, as crianças, de inte-
lecto puro, e os simples camponeses, guardiões da 
sabedoria ancestral e popular, sabem que, sempre 
que a macieira dá maçãs em vez de tigres pendu-
rados pelos rabos, o mundo é uma miraculosa 
oportunidade. 
  Não coincidentemente tal ideia se encontra no 
cerne do cristianismo. Nenhuma outra filosofia 

 
1 Na encíclica Pascendi Dominici Gregis, Papa São Pio X 
(1903-1914) diz que o modernismo é a síntese de todas as 
heresias. 
2 Princípio que nega que o homem seja capaz de conhecer a 
realidade objetiva tal como ela é. Seus principais defensores 
são Descartes e Kant. 
3 Princípio que prega que o homem só conhece aquilo que sai 
de si mesmo, portanto sendo subjetiva a realidade. É 

concebe o mundo como um lugar problemático 
mas suficientemente agradável para inspirar for-
mas de amabilidade. O cristianismo não apenas se-
para a criatura do Criador, mas dá-lhe um intelecto 
para perceber que também difere do restante da 
criação. Algum apologista no início da Igreja defi-
niu o cristão como aquele que recebe tal verdade 
com alegria. Sabendo-se separado do Criador e do 
mundo, o cristão consegue inteligir objetivamente 
e, apesar de todos os defeitos, maravilhar-se com 
o que o cerca. Não é à toa que, ao perceber a se-
melhança entre sua filosofia pessoal e a filosofia 
cristã-católica, Chesterton converte-se. 
  Em tempo, a atuação intelectual e literária do es-
critor britânico participa de uma espécie de ressur-
gimento católico, ocorrido a partir do final do sé-
culo XIX [4]. Chesterton, assim como seus con-
temporâneos, preocupa-se com “o futuro da inte-
ligência” diante do desastroso espírito moderno. O 
modernismo, síntese de todas as heterodoxias oci-
dentais1, sob os princípios do agnosticismo2 e ima-
nentismo3, pretendia endireitar o mundo entor-
tando a cabeça das pessoas. Daí provém toda a 
sorte de lunáticos — marxistas, liberais, feminis-
tas, pessimistas, ambientalistas etc. Não à toa, 
Chesterton sempre tinha um artista na ponta do lá-
pis que, assim como o anjo Gabriel pende do céu 
para revelar as verdades de Deus, coloca-se de ca-
beça para baixo para detectar o real deste mundo 
às avessas4. 
  À sombra da Cruz, os militantes católicos forjam 
uma poderosa espada para combater as utopias 

radicalmente contrária ao princípio de transcendência, que 
defende a distinção entre a entidade criadora e a matéria. O 
principal filósofo imanentista foi Espinoza. 
4 Alusão ao surgimento celeste do poeta Gabriel Syme em O 
homem que era quinta-feira (CHESTERTON, 1967, p.19-
18) e ao hábito de ficar de ponta a cabeça do pintor Gabriel 
Gale, em O poeta e os lunáticos (CHESTERTON, 2017, p. 
41-42). 
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modernistas: o maravilhoso cristão. Longe de ser 
ficção bíblica ou espírita, essa estética profunda-
mente realista5 nutre-se do edifício simbólico cris-
tão para representar o sobrenatural no mundo. Em 
verdade, há determinada disjunção acerca do rea-
lismo. Tolkien e Lewis, por exemplo, deslocam o 
topos religioso para mundos mágicos, de modo a 
seccionar o verossímil do maravilhoso6, numa 
clara literatura antimimética. Chesterton, fiel à sua 
ortodoxia, mantém sempre unidos o maravilhoso e 
a verossimilhança, provavelmente porque vê em 
Cristo o preciso elo entre o real e o sobrenatural, a 
Terra e o Céu, o Homem e Deus; e descobre, na 
pureza do maravilhamento das crianças, que a sim-
ples vida já é interessante o suficiente. 
  Pelo radicalismo ortodoxo, Chesterton funda uma 
teoria estética própria que, por vício terminológico, 
denomino, previsivelmente, de maravilhoso ches-
tertoniano. Em suas obras, a figura do poeta/artista, 
privilegiado pela capacidade de criar, descobre na 
realidade bruta o sobrenatural, assim como, para o 
católico, pão e vinho se transubstanciam no Cristo 
Eucarístico. Por isso, ouso dizer: no campo da cri-
ação artística, o maravilhoso chestertoniano é “a 
coisa mais linda do lado de cá do Céu”7. Haja vista 
o conhecimento da beleza pertencer essencial-
mente à inteligência, não se furta ao desrealismo 
da arte moderna8 (que vitimou “companheiros” 
como Tolkien e Lewis), nem se alinha à definição 

 
5 Na Arte poética (cap. I-IV), Aristóteles defende a arte como 
arte imitativa ou mimesis (ARISTÓTELES, 2014, p. 19-22).  
6 O próprio Tolkien admite que a matéria da Arte não deve 
ser análoga à realidade, mas deve advir de um lugar outro, 
inconfundível com o real: “Eu era intensamente atento para a 
beleza das ‘coisas Reais’, mas confundi-la com o maravilha-
mento das ‘Outras coisas’ parecia-me equivocado.” 
(TOLKIEN, 2014, p. 74). 
7 Respeitoso trocadilho com a afirmação de Pe. Frederick Fa-
ber (1814-1963), superior do Oratório de Londres, escritor e 
teólogo, de que a Santa Missa em Ritvs Romanvs é “a coisa 
mais linda do lado de cá do Céu”. 

negativa da arte9. É forjado no forno da realidade; 
mas é ainda mais real, pois, obediente à capacidade 
do intelecto de criar beleza, é “o resplendor da 
forma nas partes proporcionadas da matéria”10. 
Como Arte Ideal, deleita porque consegue ser Belo 
(mesmo quando representa o grotesco); e faz-se 
Belo porque equaciona-se com o Verdadeiro (a 
coisa no mundo) e o Bom (ordem da coisa no 
mundo) em adequada representação simbólica da 
coisa ao intelecto [5]. Sendo o resultado direto da 
intelecção da natureza, consegue ser mais belo que 
a própria criação divina, seguimento do funciona-
mento das leis naturais feitas por Deus. Assim, a 
Catedral de Notre Dame é mais bela que o monte 
Everest [6]. 
  Além de cristão e realista, um terceiro aspecto ca-
racteriza o maravilhoso chestertoniano: paradoxal. 
Cada elemento na escrita — linguagem, estilo, 
narrativa, enredo, personagens — conflui para a 
geração dos paradoxos, que emulam a essência do 
próprio real e alimentam a alma da obra. 

 
Para Chesterton, nada pode ser cristão sem que seja, 
ao mesmo tempo, profundamente paradoxal [...] es-
sencialmente paradoxal é a própria organização e es-
trutura da realidade, cuja apreensão pela literatura 
sempre teve um gostinho de coisa superiormente, 
misteriosamente contraditória. [...]” [7] 

 

8 “O termo ‘desrealização’ se refere ao fato de que a pintura 
[e todo complexo artista] deixou de ser mimética, recusando 
a função de reproduzir ou copiar a realidade empírica, sensí-
vel. [...] podemos falar em uma negação do realismo, se usar-
mos este termo no sentido mais lato, designando a tendência 
de reproduzir, de uma forma estilizada ou não, idealizada ou 
não, a realidade apreendida pelos nossos sentidos.” (RO-
SENFELD, 2009, p. 76-77). 
9 Arte como a tentativa de compensar ou substituir a insatis-
fação com o real. (PERRONE-MOISÉS, 2006, p 102-103). 
10 Definição de Beleza de Santo Alberto Magno (1206-
1280). 
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  O Napoleão de Notting Hill trata da modernidade, 
longe da ótica dos conservadores, mas na percep-
ção dos frios tradicionalistas. Não cuida de ideali-
zar o modus operandi antigo e medieval motivado 
pelo espírito saudosista, mas de acusar a desconti-
nuidade do ethos moderno sobre a inteligência e de 
mostrar que a “Idade das Luzes” é, na verdade, 
Idade das Trevas. O contraste entre as figuras do 
Rei Auberon Quin e do prefeito Adam Wayne, ra-
cionais etiquetados lunáticos, e os homens sérios e 
ideólogos, lunáticos tachados racionais, serve para 
pontuar que a verdadeira polarização consiste na 
razão ou na falta dela. A deficiência da racionali-
dade dos homens progressistas se instaura a partir 
da constatação de que eles são os verdadeiros su-
persticiosos ao se iludirem com o fatalismo das 
profecias científicas. Em oposição, os tradiciona-
listas, que conhecem as sequências matemáticas e 
puramente lógicas e não se prendem aos mitos das 
leis da ciência moderna, sabem que qualquer coisa 
pode acontecer e, exatamente por isso, a Tradição, 
patrimônio milenar humano, deve ser protegida, 
pois atesta a gênese de princípios e valores válidos 
a todos os homens e ancestrais a qualquer arbitra-
riedade científica. 
  Agora, como diz Chesterton, “devo por um mo-
mento voltar atrás, de modo que possa seguir adi-
ante” [8]. Pressupondo algum leitor paraquedista, 
e que tenha o agravo de não ter lido a obra da qual 
trato, é de bom-senso que eu a resuma. Pois bem: 
era uma vez uma Londres futurista que, por decisão 
do novo Rei Auberon Quin, um humorista puro, 
retorna à atmosfera da Idade Média. Os homens 
sérios e progressistas, subitamente nomeados pre-
feitos de bairros e distritos e adornados com pom-
pas medievais, veem-se envoltos numa guerra civil 
contra o prefeito do distrito de Notting Hill, Adam 

 
11 O gnosticismo é tão condenável quanto o agnosticismo. 
Enquanto este nega a capacidade do homem de conhecer a 
realidade natural, aquele afirma a capacidade do homem de 

Wayne, um poeta quixotesco da cidade, que luta 
contra a construção de uma ponte e pela preserva-
ção da pequena e sagrada Pump Street. O desenro-
lar dessa despretensiosa brincadeira do Rei atra-
vessa décadas e arrasta os homens à uma disputa 
sangrenta e mortal em defesa de suas crenças. 
  Sustento que a ideia orgânica da obra consiste no 
jogo entre razão e pseudorrazão, ou, nos termos de 
Chesterton, Tradição e progresso. As personagens 
são ideias que operam dentro desse campo de ba-
talha. Na excentricidade das figuras e suas ações, 
encontramos o valor das coisas que defendem. Tal 
estética alegórica na construção das personas não 
poderia ser mais eficaz: estamos numa Londres fu-
turista, mas poderia ser em qualquer tempo/espaço 
que leve a cabo o projeto antropocêntrico, cujo fim 
último é a morte da vida sobrenatural do homem; e 
apenas criaturas exóticas podem despertar-nos 
empatia e curiosidade devido ao recrudescimento 
de nossa capacidade natural de admiração. Na falta 
do maravilhamento, a alegoria constitui-se recurso 
sublime à inteligência pois, revestida do conhe-
cido, atrai para o desconhecido que se quer revelar. 
Eis o porquê Deus fala aos homens por meio dela. 
  A cegueira ao maravilhoso parasita o estado de 
pseudorrazão. Sem fixar-se num ideal, a inteligên-
cia sucumbe às respostas mais primitivas, posto 
que em nada se aprofunda, e, assim, soergue-se a 
tirania da vontade e da sensibilidade, terreno fértil 
para a naturalização do irreal (imanentismo) e re-
volta contra a essência sobrenatural da Verdade 
(agnosticismo). Segue-se, ao esvaziamento da in-
teligência, o esvaziamento da cultura (e, depois, da 
moral; mas não tratarei sobre ela). A pequena 
Pump Street precisa ser destruída para a construção 
da ponte. Esta, tão cara à simbologia gnóstica11, é 
infalivelmente mobilizada para significar o rito de 

conhecer o sobrenatural. A Igreja Católica condena ambos: 
pelo intelecto/razão natural, somos capazes de conhecer a re-
alidade objetiva; mas não podemos compreender o 
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iniciação ao progresso. A ponte não impõe apenas 
destruição e reforma sobre Notting Hill, mas o rei-
nado do projeto moderno sobre a Tradição. Aqui, 
o ataque faz-se absoluto: o aniquilamento arquite-
tônico, abrigo físico, representa a desestruturação 
do próprio homem.  A expatriação física institui, 
de imediato, a identitária. Por isso, a fim de prote-
ger algo de valor tão inestimável que nem preço 
tem, o prefeito Adam Wayne, cujo universo se re-
sume a Pump Street, vai à guerra. 

 
– Ah, vocês reis, vocês reis – Adam exclamou alto, 
numa explosão de desdém. – Como vocês são huma-
nos, como são afáveis, como são atenciosos! Vocês 
fazem guerras por uma fronteira ou pelas importações 
de um porto estrangeiro; vocês derramam sangue por 
causa de uma pequena quantia do imposto de renda ou 
para agradar a algum almirante. Mas com as coisas 
que fazem a vida realmente valer a pena ou ser mise-
rável: como vocês são humanos! Eu digo agora, e eu 
sei bem do que falo, que nunca nenhuma guerra foi 
necessária a não [SIC] serem as guerras religiosas. 
Nunca houve nenhuma guerra justa à exceção das 
guerras religiosas. Pois aqueles homens lutavam pelo 
menos por uma coisa que eles afirmavam ser a felici-
dade do homem, a virtude do homem. Um Cruzado 
pelo menos acreditava que o Islã corroía a alma de 
todos os homens que alcançasse, fosse um Rei ou um 
tecelão. Eu acho que Buck e Barker e estes urubus 
magnatas corroem a alma de todos os homens que 
conseguem alcançar, corroem cada metro do chão, 
corroem cada tijolo das casas. Você acha que eu não 
tenho direito de lutar por Notting Hill, você, cujo Go-
verno Inglês tantas vezes lutou por qualquer futili-
dade? Se, como seus amigos ricos dizem, não existem 
deuses e os céus estão escuros sobre nós, por que de-
veria um homem lutar senão pelo lugar onde ele viveu 
o seu Éden da infância e o curto momento de paraíso 
de seu primeiro amor? Se nenhum templo e nenhuma 
escritura é sagrada, o que mais será sagrado se a pró-
pria juventude de um homem não o for? [9] 

 

 
sobrenatural, exceto por meio da graça de Deus (fé). Para os 
gnósticos, a ponte simboliza o abandono da limitação hu-
mana e a passagem para uma condição divina, para o 

  Em verdade vos digo: patriotismo e imperialismo 
são, de certo modo, duas formas de anexação. Os 
patriotas desejam anexar tempo ao espaço, en-
quanto os imperialistas buscam anexar espaço ao 
tempo. Uma criança não deseja muitos brinquedos 
ou um grande espaço para correr; ela deseja sim-
plesmente uma única brincadeira que dure a eter-
nidade. Um adulto, por sua vez, trocaria todo o 
tempo do mundo se pudesse anexar o máximo de 
bens em um único momento. Wayne sabe disso, e 
ensina-o cada vez mais ao Rei Auberon, para 
quem, desde o início, tudo não passava de diversão. 
Por ser um instinto natural em extinção, o patrio-
tismo de Wayne provoca algo como uma epifania 
até mesmo no transe dos prefeitos dos outros bair-
ros e distritos, que titubeiam diante de tal funda-
mento. 

 
– Buck – disse Barker –, eu sempre lhe admirei. E 
você estava certo no que disse no outro dia. [...] 
Quando disse – disse Barker, levantando-se silencio-
samente – que nós todos entramos na atmosfera de 
Adam Wayne e saímos de nossa própria. Meu amigo, 
todo o território de Adam Wayne se estende por mais 
ou menos nove ruas, com barricadas no fim delas. Mas 
o espírito de Adam Wayne se estende até Deus sabe 
onde... Pelo menos até aqui, neste escritório. O ruivo 
maluco que qualquer médico internaria está presente 
nesta sala com sua alma vociferadora e irracional. [10] 

 
  Tão inesperadas quanto as vitórias dos bôeres so-
bre a Inglaterra, o desventurado exército do poeta 
ruivo, apoiado por incendiados comerciantes (Sr. 
Turnbull, dono da loja de brinquedos, e, mais tarde, 
Sr. Bowles, o farmacêutico, Sr. Mead, o merceeiro, 
e o barbeiro) e dotado de estratégias militares pi-
torescas, triunfa sucessivamente sobre as grandes 
tropas dos prefeitos imperialistas. A mais célebre 
vitória da rua sobre a cidade é um episódio 

discernimento pleno. Essa divinização do eu, que determina 
o real, encontra-se no cerne da modernidade. 
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belíssimo no qual Chesterton fabula com uma de 
suas fascinações da infância: a Waterworks Tower. 
 

Estava eu um dia caminhando pelas ruas da área de 
North Kensington contando a mim mesmo histórias de 
ataques e cercos feudais [...] continham os fundamen-
tos de uma civilização, uma farmácia, uma livraria, 
uma loja para provimento de alimentos e um bar para 
bebidas. Finalmente, para meu grande prazer, havia 
também uma casa de curiosidades abarrotada de es-
padas e alabardas, manifestamente destinada a armar 
a guarda que deveria lutar pela rua sagrada. Imaginei 
com vagueza o que atacariam ou para onde avança-
riam. E, olhando para cima, vi cinza pela distância, 
mas ainda assim a parecer imensa em altura, a torre de 
Waterworks perto da rua onde nasci. De súbito me 
ocorreu que capturar a Waterworks na verdade signi-
ficava o golpe militar de inundar o vale, e com aquela 
torrente e catarata de águas visionárias a primeira 
ideia de uma fábula chamada O Napoleão de Notting 
Hill invadiu minha mente. [11] 

 
  Esse fragmento de memória mostra como Ches-
terton aprecia a tênue e fugaz fronteira entre o na-
tural e o sobrenatural. Ele sabia olhar para o mundo 
como se ele fosse uma grande obra de arte aconte-
cendo. Do espantoso realismo do prédio de Water-
works, o príncipe do paradoxo extraiu uma insólita 
narrativa de guerra: 

 
– Minha mensagem é esta. Adam Wayne, Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Notting Hill, sob a Carta do 
Rei Auberon e sob as leis de Deus e de toda a huma-
nidade, homem livre e de um distrito livre, saúda Ja-
mes Barker, Excelentíssimo Senhor Prefeito de South 
Kensington, livre e honrado pelos mesmos direitos, lí-
der do exército do Sul. Com toda a reverência cordial, 
e com toda a consideração constitucional, ele espera 
que James Barker, abaixe suas armas, assim como 
todo o exército sob o seu comando. 
[...] 
Uma irrefreável explosão de risos se espalhou na 
frente do grande exército. 
– O Rei deve ter tido alguma participação nesta brin-
cadeira – disse Buck, dando uma palmada na própria 

coxa. – Isto é deliciosamente insolente. Barker, isto 
merece uma taça de vinho. 
[...] 
Quando a gargalhada diminuiu, o mensageiro conti-
nuou num tom bastante enfadonho. 
– [...] Caso vocês não façam isso, o Excelentíssimo 
Senhor Prefeito de Notting Hill deseja anunciar que 
ele recém conquistou a Torre d’Água, logo acima de 
vocês, em Campden Hill; e que, contando dez minutos 
a partir de agora, ou seja, a partir do recebimento de 
sua recusa, ele irá abrir o grande reservatório e inun-
dará todo o vale [SIC] onde vocês estão em dez metros 
de altura. Deus salve o Rei Auberon! [12] 

 
  São pelas águas de um iminente dilúvio que Not-
ting Hill ensina “os homens a se darem conta do 
que é viver em um bairro” [13] ou; a humilde su-
perioridade da Tradição à soberba do mundo mo-
derno. Todavia, assim como as águas do batismo 
cristão não impedem o pecado, a inclinação do ho-
mem ao amor próprio garante que a criatura há de 
se revoltar outra vez. Ao longo de duas décadas, 
para a decepção do virtuoso Wayne, o patriotismo 
dos notting-hillianos distorce-se em tirânica so-
berba, e os londrinos derrotados, enraivecidos, en-
contram justificado motivo para uma nova guerra. 
Assim, os homens da Londres futuristas foram li-
vrados do dilúvio apenas para ser mostrado que o 
nobre ideal de Wayne, alinhado com a própria no-
breza do Verbo Encarnado, miseravelmente, ja-
mais seria capaz de livrar seus filhos de sacrifica-
rem ao espírito moderno da divindade interior. 
  Na batalha final, Notting Hill é “engolida pelos 
vastos exércitos deste novo mundo”. O Rei Aube-
ron, alistado no exército de Wayne, observa, ao 
lado deste, o novo velho campo de batalha esten-
dido diante deles. 

 
– Veja como são esplendidos – exclamou Wayne –, os 
novos bairros: os novos bairros do outro lado do rio. 
Veja Battersea avançando lá, sob a bandeira do Vira 
Lata Perdido; e Putney, você vê aquela imagem de um 
Homem sob um Javali Branco brilhando ao reflexo do 
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sol? Está chegando uma nova era, Majestade. Notting 
Hill não é um Império comum; é como Atenas, a mãe 
de todo um modo de vida; é como Nazaré. Quando eu 
era jovem, eu lembro, naqueles velhos e monótonos 
dias, que os sabichões costumavam escrever livros di-
zendo que os trens ficariam mais rápidos, que o 
mundo todo seria um só Império, e que os bondes che-
gariam até a lua. E, ainda criança, eu dizia para mim 
mesmo “É bem mais provável que voltemos às cruza-
das ou que os bairros sejam louvados como pátrias”. 
E assim aconteceu. E eu estou feliz, ainda que esta 
seja minha última batalha. [14] 

 
  Nesse e no próximo capítulo, último do livro, a 
narrativa de Chesterton adquire uma carga senti-
mental arrebatadora, de extrema comoção. Então 
cai a ficha: nunca se tratou de patriotismo ou im-
perialismo, mas da salvação da alma do homem. A 
paixão de Adam Wayne torna-se a paixão do pró-
prio Jesus Cristo. A insígnia vermelha de Notting 
Hill é o próprio sangue de Wayne (CHESTER-
TON, 2016, p. 201-202). E os homens que o sa-
crificam sabem que não matam apenas um homem, 
mas a Verdade sobrenatural; contudo, já estão ir-
remediavelmente tomados pelo egoísmo para re-
cuarem: 

 
- Matem-no! - [Buck] exclamou, numa voz estranha 
e sufocada – Matem-no! Bom ou mau, ele não é um 
de nós! Não se deixem cegar por seu rosto... Deus! 
Não temos estado cegos desde sempre! E ele puxou o 
braço para trás para apunhalá-lo, e pareceu fechar os 
olhos. [15] 

 
  A queda de Notting Hill gera uma profunda e ine-
vitável desolação. Talvez, a tristeza guiasse o leitor 
envolvido por um mar de luto e pessimismo, mas 
eis que Chesterton finaliza com a mais serena es-
perança cristã: 

 
[Wayne:] – [...] O que quer que faça os homens se 
sentirem jovens é magnífico: uma enorme guerra ou 
uma estória de amor. [...] As coisas novas é que can-
sam os homens: as modas e as invenções, o progresso 

e as mudanças. O que realmente excita e entusiasma 
são as coisas velhas. As coisas velhas é que são jo-
vens. [...] nós, que fazemos as velhas coisas, a natu-
reza nos alimenta com a infância perpétua. [...] A 
Deus apeteceu isolar a alma do indivíduo de modo que 
ela só pudesse ‘ouvir’ o que as outras aprenderam, e, 
em cada uma delas, a bondade e a felicidade surgem 
com a juventude e o vigor de um trovão, tão momen-
tâneas como puras. E a sina ao fracasso que se encon-
tra em todas as civilizações não as frustra mais do que 
o inevitável túmulo frustra as brincadeiras da juven-
tude. Notting Hill tombou. Nothing Hill morreu. Mas 
isto não é um tremendo problema. Notting Hill viveu. 
[...] 
[Auberon:] – Suponha que eu seja Deus – disse a voz 
-, e suponha que eu tenha criado o mundo por ocio-
sidade. Suponha que as estrelas, que você pensa serem 
imortais, sejam apenas os bobos fogos de artifício de 
um eterno fedelho. Suponha que o sol e a lua, que você 
louva ora um, ora outro, sejam apenas os dois olhos 
de um enorme gigante zombeteiro, abertos alternada-
mente, num lento piscar. Suponha que as árvores se-
jam, aos meus olhos, tão estúpidas quando enormes 
cogumelos. Suponha que Sócrates e Carlos Magno 
sejam, para mim, apenas animais, que parecem ainda 
mais engraçados pelo fato de andarem nas duas patas 
traseiras. Suponha que eu seja Deus, e que, tendo cri-
ado as coisas, eu ria delas. 
[Wayne:] – E suponha que eu seja um homem – res-
pondeu o outro. – E suponha que eu dê uma resposta 
que cala até uma risada. Suponha que eu não lhe ria 
de volta, não o blasfeme, não o amaldiçoe. Mas supo-
nha que eu, sob o céu, com todas as forças de meu ser, 
lhe agradeça por este paraíso de tolos que você criou. 
Suponha que eu o louve, extasiado de dor, por esta sua 
brincadeira que trouxe esta felicidade enorme. Se nós 
emprestássemos, às brincadeiras de crianças, a serie-
dade de uma Cruzada, se nós encharcássemos o seu 
grotesco jardim francês com o sangue de mártires, se 
nós transformássemos sua creche em um templo, eu 
lhe pergunto: em nome dos céus, quem de nós vence-
ria? [16] 

 
  Ao final, Chesterton constrói um perfeito para-
doxo: o humor, de Auberon, e o fanatismo, de 
Wayne, são os dois extremos de um mesmo ho-
mem; do homem comum, que escarnece da 
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realidade ao mesmo tempo em que nela encontra 
sua razão de devoção, um Ideal anterior e superior 
a ele e à própria realidade. Afinal, “amor e escárnio 
estão por toda parte” [17]. Aquele que sabe rir da 
comédia humana universal em que se resume o 
mundo e, ao mesmo tempo, reverenciar o mistério 
da existência humana sabe, verdadeiramente, como 
viver neste nosso Paraíso de tolos.  
  Por fim, acredito convir falar do que vem no prin-
cípio: o título da obra. O “Napoleão” do título pa-
rece ligar-se a um fato belo e determinante, que foi 
a frutífera amizade com Hilaire Belloc (1870-
1953), iniciada por razão da posição pró-bôere de 
ambos no contexto da guerra imperialista entre a 
Inglaterra e a África do Sul. Em sua Autobiografia, 
Chesterton conta como conhecer Belloc inspirou-
lhe a fábula londrina:  
 

Ele tinha um modo de vestir o casaco com os ombros 
erguidos de modo a parecer um pesado sobretudo, o 
que instantaneamente me fez lembrar dos retratos de 
Napoleão; e, por uma razão qualquer, especialmente 
dos retratos de Napoleão montado num cavalo. [...] 
Embora sua imaginação militar estendesse sua linha 
de batalha até os confins da história – das legiões ro-
manas até os últimos detalhes das armas de Gravelotte 
–, e embora a minha consistisse numa fantasia pro-
vinciana de uma possível escaramuça em Notting Hill, 
sabíamos que a moral da fábula e os fatos eram o 
mesmo; e quando finalmente concluí minha fábula 
londrina, dediquei-a a ele. Foi daquele pequeno e sujo 
café do Soho, tal como de uma caverna de bruxaria, 
que emergiu o monstro quadrúpede e geminado que o 
Sr. Shaw chamou de Cherterbelloc. [18] 

 
  Muito curiosamente, também em Soho, numa 
hospedaria, morre o Presidente da Nicarágua, per-
sonagem episódica e profética que Auberon co-
nhece antes de tornar-se rei. A mobilização do país 
americano, dentre outras peculiaridades, marcado 
até o século XX por conflitos contra o intervenci-
onismo internacional, enfatiza o valor do patrio-
tismo, a convicção de fortalecer e defender as 

próprias coisas. “A Nicarágua não está morta. A 
Nicarágua é uma ideia.” [19]: o propósito da Nica-
rágua e do presidente Juan Del Fuego repete-se em 
Notting Hill e Adam Wayne; e, mais ainda, em 
Chesterton e Belloc, que dedicaram a vida intelec-
tual e literária na defesa das coisas essenciais a to-
dos os homens. 
  Como obra do maravilhoso cristão, O Napoleão 
de Notting Hill é, antes de tudo, um perfeito ato de 
fé, caridade e humildade. Fé porque Chesterton 
consagra todos os seus impulsos intelectuais e cri-
ativos na defesa do caráter benevolente de Deus e 
dos elementos cristãos na vida dos homens. Cari-
dade porque o engenho de sua escrita conduz a uma 
experiência escatológica. Humildade porque não 
só oferece a boa resignação diante das imperfei-
ções do mundo, mas vê nessas imperfeições a in-
finita misericórdia divina. Por tudo isso, o “mara-
vilhoso chestertoniano” não serve inutilmente ao 
vício terminológico, mas evidencia o sacrifício 
pessoal e religioso que eleva a arte de Chesterton 
ao Reino dos céus. Deus salve o Príncipe do para-
doxo! 

 
 

Edição resenhada: 
 

CHESTERTON, G. K. O Napoleão de Notting Hill. Cam-
pinas: Ecclesiae, 2016. 212p. 

 
 

Fontes principais: 
 

[1];[8];[11];[18] CHESTERTON, G. K. Autobiografia. 
Campinas: Ecclesiae, 2012. p. 25; p. 131; p. 136-137; p. 

143-145. 
[2] CHESTERTON, G. K. Ortodoxia. Campinas: Ecclesiae, 

2013, p. 75-101. 
[3] SEVERINO, C. A Ética da Elfolândia em “O homem 

que foi quinta-feira”. In: COLÓQUIO DE ESTUDOS EM 
NARRATIVAS, 5, 2018, Uberlândia. Anais CENA V. 

Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2018. p. 
55-91. ISSN:2357-7517. Disponível em: 



 

28 

 

http://www.ileel.ufu.br/gpea/cena/wp-content/uplo-
ads/2018/07/ANAIS-CENA-V-TEXTO-COMPLETO-

02.07.pdf. Acesso em: 28 mar 2022. 
[4];[7] ZAMBONI, J. C. Quando as virtudes enlouquecem. 

In: CHESTERTON, G. K. Autobiografia. Campinas: Eccle-
siae, 2012. p. 9-25. 

[5] TOMAS DE AQUINO. Suma Teológica (ST, I-II, q. 
XXVII, a. 1, ad 3). Campinas: Ecclesiae, 2018. 

[6] FEDELI, I. A revolução gnóstica da estética. In: CON-
GRESSO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CATÓ-

LICOS (CEUC), 1, 2016, São Paulo. Fraternidade São 
Mauro. São Paulo: Colégio São Mauro. 2 vídeos. Disponí-

vel em: https://www.youtube.com/play-
list?list=PLeTsaWD_4vDtwWxTsIk5C_sJPiljcPEoU. 

Acesso em: 28 mar 2020. 
[9];[10];[12];[13];[14];[15];[16];[17];[19] CHESTERTON, 

G. K. O Napoleão de Notting Hill. Campinas: Ecclesiae, 
2016. p. 84-85; p. 156-157; p. 180-181; p. 194; p. 198; p. 

202; p. 205-208; p. 211; p. 28. 
 
 

Fontes complementares: 
 

ARISTÓTELES. A poética clássica. São Paulo: Cultrix, 
2014. 114p. 

CHESTERTON, G. K. O homem que foi quinta-feira. Rio 
de Janeiro: Agir, 1967. 166p.  

CHESTERTON, G. K. O poeta e os lunáticos. Rio de Ja-
neiro: Sociedade Chesterton Brasil; Porto Alegre: Instituto 

Hugo de São Vítor, 2017. 256p. 
PERRONE-MOISÉS, L. A criação do texto literário. In: 

Flores da escrivaninha. São Paulo: Companhia das Letras, 
2006. p. 100-110. 

ROSENFELD, A. Reflexões sobre o romance moderno. In: 
Texto/Contexto1. São Paulo: Perspectiva, 2019. p. 75-97. 

TOLKIEN, J. R. R. Árvore e folha. São Paulo: WMF Mar-
tins Fontes, 2014. 106p. 

 
 

. 
 

Au
to

r d
es

co
nh

ec
id

o/
 D

om
ín

io
 p

úb
lic

o 



 

29 

 

YSTORIA SANCTI  

 SANTA RITA DE 
CÁSSIA 

 
 
  Viveu Santa Rita na segunda metade do século 
XIV e na primeira do século XV, época em que a 
barca de Pedro se achava agitada por tempestades 
que a teriam feito afundar, não fosse a Providência 
Divina. 
  Com a morte de Gregório XI, a 27 de março de 
1378, foi eleito Papa Bartolomeu Prignano, arce-
bispo de Bari, que tomou o nome de Urbano VI. 
Homem de íntegros costumes e de grande virtude, 
mostrou-se bastante severo para com os Cardeais, 
na sua maior parte franceses, os quais, impacientes 
com o jugo, declararam que Urbano não fora ca-
nonicamente eleito e proclamaram Papa Roberto 
de Genebra, que tomou o nome de Clemente VII.  
  Enquanto a Igreja se achava perturbada pelos fa-
tos acima expostos, novo perigo surgiu no Oriente. 
Os muçulmanos, ferozes inimigos da Cruz, apro-
veitando-se da fraqueza e discórdia dos príncipes 
cristãos, sonharam conquistar toda a Europa e ar-
rancar-lhe a fé e a cristandade. Defendiam tenaz-
mente as belas cidades da Espanha que já haviam 
conquistado, e, a 29 de maio de 1453, entraram em 
Constantinopla, ocuparam a Basílica de Santa So-
fia, substituindo a cruz pela meia lua. Encorajados 
com tão grande vitória, propunham-se conquistar 
a Itália e Roma. 
  Mas Deus não abandonou sua Igreja, que pode ser 
combatida, mas jamais vencida. É maravilhoso ob-
servar como, nesses tempos tempestuosos, Deus 
enviou uma plêiade de santos que, pela palavra ou 
pelo exemplo, pregando a verdade, a concórdia e a 
paz, mantiveram aceso o facho da fé. Assim foram 
os santos de ardor apostólico, como Bernardino de 
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Sena, Tiago della Marca, Antoninho de Florença, 
Lourenço Justiniano de Veneza; e aqueles que ti-
veram grande influência nos destinos da Igreja, 
como Brígida da Suécia, Catarina de Sena e outros, 
enfim, que no silêncio do claustro, na íntima união 
com Deus e por meio de seus sacrifícios, alcança-
ram do Senhor a paz para o mundo. 
  Distante uma légua de Cássia eleva-se o gigan-
tesco rochedo do Escolho, à cuja sombra, na ladeira 
de uma próxima coluna, encontram-se os poucos 
edifícios que compõem o pequeno povoado de 
Roccaporena. Entre os moradores dessa pequena 
aldeia viviam em meados do século XIV Antonio 
Mancini e Amada Ferri. Amavam-se os esposos 
com santo afeto, acompanhado do exercício de 
uma vida virtuosa e de exemplares costumes. Fal-
tava-lhes, porém, para se considerarem felizes, que 
o Senhor lhes concedesse um filho a prodigalizar 
seu carinho e solicitude paternal. Era essa a única 
aspiração de seus corações, o fim de suas fervoro-
sas preces. À medida que multiplicavam as súpli-
cas, crescia sua esperança; mas o Senhor, que pa-
recia mostrar-se surdo, foi diferindo o cumpri-
mento dos desejos dos esposos, para melhor provar 
sua constância, e, com o exercício de novas virtu-
des, fazer-lhes mais merecedores do soberano dom 
com que pensava premiar suas santas vidas. 
  Os fatos vieram confirmar isto: o primeiro foi 
que, certo dia, Amada teve uma visão, na qual o 
Senhor lhe revelou que havia de ser mãe duma me-
nina tão extraordinária que, com o brilho de suas 
virtudes e prodígios, deveria ser não só precioso 
ornato de sua família e de sua pátria, como também 
de fama universal no mundo cristão. Tão agradável 
revelação sem dúvida foi o prêmio da especial de-
voção que Antonio e Amada professavam à sacra-
tíssima Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, pois 
os mistérios da vida e da morte do divino Salvador 
constituíam, de ordinário, o objeto de suas medita-
ções. Não outra coisa senão a meditação sobre 

esses mistérios era o que lhes fazia sumamente 
compassivos das necessidades de seus próximos, 
socorrendo-os se eram pobres, visitando-os se 
eram doentes, ou corrigindo com caridade seus er-
ros e ignorância, chegando a conseguir por isto 
grande autoridade e estima no conceito de seus 
conterrâneos.  
  Ocupados em tão piedosos exercícios iam pas-
sando os anos para Antonio e Amada, e quase ha-
viam perdido as esperanças de ter sucessão, quando 
Amada começou a sentir em si algo estranho que 
não sabia explicar; parecia-lhe sentir-se mãe; mas 
julgando ser vítima de ilusão, cheia de dúvidas, 
correu prostrar-se aos pés de Jesus crucificado 
orando devotamente; e quando mais fervorosa 
eram suas súplicas, o Senhor se dignou confirmar-
lhe a revelação feita anteriormente: daria à luz uma 
menina que chamaria Rita, a qual consolaria a ve-
lhice de seus pais e haveria de ser Margarida pre-
ciosa devido ao esplendor de suas virtudes — pois 
Rita é contração deste belo nome. Acalmaram-se 
completamente as inquietações de Amada, e em 
lugar daquelas ansiedades e dúvidas que sentia em 
seu espírito, nasceu em seu coração inefável gozo, 
misto de certo rubor, vendo-se mãe em idade tão 
avançada.  
  Um lar sem criança é um lar sem vida. O homem 
que, de tarde, volta fatigado do trabalho, almeja 
que lhe venham ao encontro numerosos pequenos 
que lhe façam esquecer a fadiga do longo dia, e a 
esposa, presa ao lar pelos cuidados domésticos, 
sente-se fatigada e aborrecida quando está sozinha 
e inveja as jovens mães que vão à missa no do-
mingo segurando pela mão belas crianças alegres e 
palradoras. Mas Amada, como a mãe de Samuel, o 
profeta, e a de João Batista, não tinha essa conso-
lação e, embora resignada à vontade divina, som-
breava-lhe o rosto um véu de tristeza ao ver o lar 
deserto.  
  O nascimento de Santa Rita teve ainda outra par- 
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ticularidade que, segundo se conta, caracterizou 
também o nascimento dos santos Doutores João 
Crisóstomo e Ambrósio. Rita, nascida a 22 de maio 
de 1381 foi, segundo antiga tradição de seu mos-
teiro, batizada em Santa Maria dos Pobres, em 
Cássia, porque a povoação vizinha de Roccaporena 
só em 1720 possuiu fontes batismais. Poucos dias 
após o batismo sobreveio um maravilhoso aconte-
cimento. Quando Antônio e Amata iam trabalhar 
nos campos, colocavam sua filhinha em um cesti-
nho de vime, que levavam consigo e abrigavam-na 
à sombra das árvores. Um dia, enquanto lavradores 
e pássaros cantavam em uníssono e os prateados 
salgueiros murmuravam ao longo do rio Carno, a 
criança sonhava, com os cerúleos olhos voltados 
para o céu azul, e agitava suas débeis mãozinhas, 
quando um grande enxame de abelhas brancas a 
envolveu, fazendo um zumbido especial. Muitas 
delas entravam em sua boca e aí depositavam mel, 
sem a ferroar, como se não tivessem ferrões. Ne-
nhum gemido da criança para chamar seus pais se 
ouviu; ao contrário, dava gritinhos de alegria.  
  Enquanto isso, um ceifeiro que estava próximo, 
feriu-se com a própria foice dando um grande ta-
lho na mão direita. Dirigindo-se imediatamente 
para Cássia, para ter os necessários cuidados mé-
dicos, viu, ao passar perto da criança, as abelhas 
que zumbiam ao redor de sua cabeça. Parou e agi-
tou as mãos para livrá-la quando, ao mesmo ins-
tante, sua mão cessou de sangrar e o ferimento se 
fechou. Deu gritos de surpresa; acudiram Antônio 
e Amada. O enxame, por poucos instantes dis-
perso, voltou ao lugar de suas delícias. E mais 
tarde, quando Rita foi para o mosteiro de Cássia, 
as abelhas passaram a habitar as paredes do jardim 
interno. 
  Que podia significar aquele entrar das abelhas na 
boca da menina; aquele manso girar ao redor de 
seu rosto, como se temessem perturbar seu sono; 
aquele pousar sobre os lábios entreabertos, como 

sobre o cálix de cheirosa flor; senão a grande do-
çura e mansidão de sua alma, com que mais tarde 
havia de ganhar para Deus tantos corações, como 
o grande Doutor Santo Ambrósio os ganhou com a 
eloquência de sua melíflua palavra? Sem dúvida a 
presença daquelas abelhas era presságio da inocên-
cia de sua alma, da brandura de seu caráter e da 
meiguice de suas palavras, com as quais abrandaria 
os mais duros corações e os consolaria em suas pe-
nas. Como a aurora é mensageira das alegrias do 
dia que se aproxima, também o prodígio que 
acompanhou o nascimento de Rita foi um ventu-
roso sinal que anunciava as maravilhas que o Se-
nhor havia de fazer brilhar em sua serva.  
  Como é bela a infância! Em seu rosto leva a cri-
ança o sinal da ternura, da confiança, da inocência. 
Sua fraqueza nos domina, sua palavra nos maravi-
lha, todos os seus movimentos têm uma graça ini-
mitável. Seu sorriso nos cativa, suas lágrimas nos 
comovem, suas súplicas nos obrigam. Como não 
conhece outro estímulo que o amor, esquece logo 
as injúrias voltando a sua natural placidez; e não 
faltando-lhe os afagos dos seus, e alguns brinque-
dos, é a criatura mais feliz do mundo. Porém essa 
florida primavera da vida logo passa para nunca 
mais voltar. À medida que vai crescendo em anos 
aparecem as contrariedades, apresentam-se as pai-
xões com todas as securas do largo inverno da vida. 
E não obstante, é certo que da boa ou má orientação 
dada na infância aos filhos depende a sorte futura 
deles. 
  Rita era pois, para seus pais, um precioso dom 
concedido à sua fé e às suas orações e, como eles 
ignoravam totalmente as coisas profanas, esmera-
ram-se em educar sua filha nos sentimentos reli-
giosos. Faziam com que sua mãozinha traçasse o 
sinal da cruz e enviasse beijos às imagens de Jesus 
Crucificado ou da Santa Virgem: atos que a criança 
inconscientemente repetia, mas que entretanto, não 
só agradavam a Deus, mas trabalhavam na imagi-
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nação da menina e nela imprimiam a profunda ver-
dade de que um cristão deve ser todo de Jesus e 
habituar-se a levar consigo a cruz. Não se pode 
duvidar de que tais sentimentos tenham sido expe-
rimentados por Rita nos anos de sua infância. 
  Apenas chegara à idade da razão, apareceram em 
Rita os primeiros lampejos de virtude que, sob a 
influência da graça divina, desenvolviam-se em 
sua bela alma: docilidade, obediência pronta e ale-
gre, grande amor pelo retiro e pela oração, um ins-
tintivo e delicado sentimento de modéstia e uma 
inextinguível sede do conhecimento de Deus e de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. O que seus olhos tanto 
haviam contemplado na inconsciência da infância 
até estar profundamente impresso em sua imagina-
ção, seu espírito queria agora conhecer e seu cora-
ção amar. Devemos crer que seus bons pais lhe fa-
lavam frequentemente da vida de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, da Santa Virgem e dos santos mais 
populares.  
  O mais provável é que seus pais não soubessem 
ler os livros escritos pelos homens, seja porque não 
havia naquela época as escolas públicas, seja por-
que o vale alpestre de Roccaporena estava muito 
afastado da cidade de Cássia. Mas nessa época a fé 
muito viva e as igrejas, casas de Deus, e do povo, 
estavam todas recobertas de pinturas representando 
a vida dos santos ou também os fatos mais impor-
tantes do Evangelho. 
  Contava ainda poucos anos e já mostrava certa 
compaixão pelos pobres, grande inclinação à pie-
dade e nenhum entusiasmo pelos brinquedos pró-
prios de sua idade; seu rosto alegre e risonho apa-
recia mais belo e encantador pela modéstia que re-
alçava sua formosura; porém, o que caracterizou 
Rita em seus primeiros anos foi um amor extraor-
dinário a Jesus crucificado e às dores de sua Mãe 
Santíssima, dando assim a entender o que seria 
aquela menina quando chegasse ao desenvolvi-
mento de sua inteligência.  

  Enquanto a piedosa menina só pensava em Deus 
e em seus velhos pais, estes, que não haviam po-
dido compreender plenamente os segredos de sua 
alma virginal, procuravam casá-la. No declínio de 
sua vida, não queriam deixá-la só no mundo e tal-
vez esperassem mesmo ver crescer a seu redor os 
netos. Não se sabe exatamente qual a idade de Rita 
nessa época; certos autores dizem que tinha dezoito 
anos; outros, que tinha doze somente. Pouco nos 
importa sabê-lo, e é difícil acrescentar que seus 
pais tenham empenhado a palavra de uma filha tão 
jovem, embora os pais de Santa Catarina de Sena 
tivessem desejado fazê-lo. Que lutas, que dores 
para o coração de Rita! Não sentia a coragem de 
dar a um homem o coração que desde a infância 
consagrara a Deus e, doutro lado, causavam-lhe 
piedade seus velhos pais, muito idosos, aos quais 
se acostumara a obedecer nas mínimas coisas. 
Além de tudo, o jovem que pedia sua mão não era 
certamente o que convinha a uma criatura tão tí-
mida, delicada e tão desapegada das coisas do 
mundo. 
  Em tal estado de alma, qual não deve ter sido o 
terror da piedosa menina, quando seus pais lhe fa-
laram em casamento! De seus lábios não podia sair 
uma recusa categórica porque estava acostumada a 
obedecer-lhes cegamente e não queria entristece-
los. Mas podemos acreditar que foi mais com lá-
grimas que com palavras que Rita suplicou que a 
deixassem seguir sua vocação religiosa. 
  Ter-se-iam certamente deixado enternecer pelas 
suas ardentes súplicas se fosse outro o jovem que a 
pedira em casamento e ao qual eles a haviam de 
certo prometido. Mas Paulo Fernando — nessa 
época não se levavam em conta os nomes de famí-
lia das pessoas do povo — era homem com quem 
não se podia discutir nem do qual se pudesse es-
perar dispensa de compromisso. Os escritores o 
descrevem como um homem pervertido, violento; 
alguns deles supõem que já se havia mesmo 
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envolvido em rixas; seria capaz de provocar um 
escândalo se Rita e seus pais não consentissem 
nesse casamento. Imaginai qual foi então a cons-
ternação da pobre menina por se ver inconsciente-
mente colocada em tal situação. 
  Luta medonha se desencadeou no coração de Rita 
quando escutou a resolução de seus pais. De um 
lado, apresentava-se o amor à virgindade que ha-
via oferecido a Jesus, esposo das almas; de outro, 
a obediência devida aos pais. Surpreendida pelo 
projeto deles, Rita ficou como muda, sem saber o 
que responder; mas passaram os primeiros mo-
mentos, e procurando serenar seu espírito começou 
a escusar-se aduzindo a motivos que tinha para não 
aceitar o estado de matrimônio; e quando se con-
venceu que tudo era inútil, às razões seguiram-se 
as lágrimas. Chorava Rita, e também choravam 
seus pais ouvindo-a fanar com tanta convicção e 
de modo tão persuasivo; porém a decisão era irre-
vogável. Então, caindo de joelhos diante de sua 
mãe, com as mãos súplices, derramando abundan-
tes lágrimas, entre suspiros de amargura exclamou: 
“Ah minha mãe! Eu nunca soube o que é desobe-
decer nem contrariar tua vontade; mas o sacrifício 
que me exiges é superior às minhas forças. Con-
cede-me ao menos, que, antes de dar uma resposta, 
consulte assunto tão delicado.” E Rita prostrou-se 
aos pés de Jesus: ali orou e chorou; e depois de ha-
ver desabafado seu coração, veio a paz, e abando-
nou-se completamente à vontade de Deus, mani-
festada na de seus pais, pois o Senhor lhe inspirou 
que a melhor ocasião para obedecer é o sacrifício. 
E dando-lhe as forças necessárias para abraçar a 
cruz que ia carregar sobre os ombros, aceitando o 
mais doloroso sacrifício de sua vida (pois mal sabia 
o acúmulo de sofrimentos que de tal estado se ori-
ginariam), levantou-se da oração decidida a com-
prazer os pais, fazendo-lhes a vontade, e disposta 
a aceitar o matrimônio, embora tivesse de renun-
ciar à ideia, por tanto tempo acariciada, de con-

sagrar sua virgindade a Jesus no recolhimento do 
claustro. 
  Disposta, pois, a sair de seu retiro, unindo sua 
sorte a de Fernando pelo laço indissolúvel do ma-
trimônio, a amável e encantadora Rita, aquela vir-
tuosa jovem que todos julgavam moldada para o 
convento, preparava-se para a solenidade do ato, 
que em breve ia realizar-se. Achava-se a jovem 
donzela na flor da idade quando, encoberta pelo 
véu de sua modéstia, apresentou-se ante o altar, 
para receber o grande Sacramento, como o chama 
o Apóstolo, que representa a união de Cristo com 
sua Igreja.  
  O marido de Rita tinha inimigos por causa de seu 
caráter violento; era ofendido e procurava vingar-
se; quando não podia alcançar seu objetivo, desa-
bava em casa a tempestade e sua pobre esposa, tí-
mida e inocente, devia suportar as consequências. 
Havia então cenas violentas e brutais. Excitado 
pelo vinho e pela cólera, Fernando se deixava levar 
por raivas loucas, quebrando tudo o que lhe caía 
nas mãos ou lhe oferecia resistência, apostrofando 
ou blasfemando ignominiosamente, fazendo assim 
estremecer de horror e desespero a pobre Rita. Es-
posas que têm tais maridos sabem que sua paciên-
cia está submetida à dura prova e quanto é difícil 
contentar o marido que por um nada se irrita, blas-
fema, injuria, quebra o que lhe cai nas mãos e cobre 
de insultos grosseiros e indignos sua pobre esposa 
que, sob tal tempestade, ou responde com azedume 
ou, aterrorizada, encontra alívio nas lágrimas.  
  Mas o que não conseguem a fé e a caridade? Rita 
recordava as palavras do Mestre: “Se tiverdes fé 
como um grão de mostarda, direis à montanha: Le-
vanta-te e atira-te ao mar; e a montanha vos obe-
decerá”. Tão heroica se tornara sua paciência que 
as vizinhas a chamavam a mulher sem rancor. Essa 
maravilhosa força moral provinha de sua oração 
ardente, da santa Comunhão e de sua meditação 
predileta da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
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Pensando nas ingratidões, nos insultos, nos escár-
nios, nos golpes recebidos por Jesus inocente, leve 
lhe parecia a própria cruz. O que a afligia e lhe 
transpassava o coração era pensar que Paulo Fer-
nando era inimigo de Deus e que assim se encami-
nhava para a eterna perdição. 
  Para obter de Deus sua conversão, reunia às ora-
ções duras penitências. Fazia cada ano três quares-
mas em vez de uma, e as quaresmas eram muito 
rigorosas nessa época. Uma única refeição, e ex-
tremamente sóbria, à noite; e nada mais além da 
refeição. Imaginai esta jovem, sobrecarregada de 
trabalho e de sofrimento, que tudo recebe em si-
lêncio bendizendo a Deus, e não vos admireis de 
que, pouco a pouco, tenha conduzido seu marido a 
ser mais calmo, menos violento e mais compreen-
sivo.  
  Injuriada sem motivo, não tinha uma palavra de 
ressentimento; espancada, não se queixava, e era 
tão obediente que nem à igreja ia sem a permissão 
de seu brutal marido. Mas raiou o dia em que o 
cordeiro triunfou do lobo. Paulo começou a refletir 
e a admirar a incomparável paciência de sua vítima 
e teve vergonha de si mesmo. Quando sentia que 
lhe sobrevinha a cólera, saía de casa até que se dis-
sipasse e só voltava após recobrar a calma. A graça 
divina triunfava pois dessa natureza selvagem, e foi 
um dia de consolação para Rita aquele em que 
Paulo, sinceramente arrependido, caiu a seus pés e, 
cobrindo de beijos e lágrimas suas piedosas mãos, 
disse-lhe soluçando: “Perdoa-me, Rita, fui in-
digno de ti, mas tudo isso terminou. Tua imensa 
bondade conquistou-me e me fez compreender a 
verdadeira vida”. E ele cumpriu sua promessa. Rita 
se aproveitou dessa circunstância para conduzir a 
Deus a alma do seu marido. Agora ele à escutava 
cheio de admiração; as palavras de Rita, brotando 
de um coração iluminado pela fé e inflamado pelo 
mais puro amor de Deus, impressionavam profun-
damente o coração do arrependido, lembrando-lhe 

as verdades que aprendera em criança e que havia 
esquecido, colocando-lhe diante dos olhos a ima-
gem de Jesus Crucificado que, após ter amado 
tanto os homens e tê-los cumulado de benefícios, 
tinha sido tão mal compreendido e morrera perdo-
ando seus algozes.  
  A povoação percebeu a transformação daquele 
homem e respirou. Respirou e bendisse a heroica 
mulher que soubera amansar tal lobo. Muitos 
houve certamente que, gravemente ofendidos por 
ele, de todo o coração lhe perdoaram. Mas não to-
dos.  
  Os historiadores nos informam com exatidão que 
Rita teve dois filhos. Enquanto Rita se ocupava da 
educação de seus filhos, morreram seus bons pais. 
Tinham vivido sempre unidos e no mútuo amor e 
morreram no mesmo ano — 1402 — ele no dia de 
S. José, 19 de março, e ela no dia da Anunciação, 
25 de março, aos noventa anos.  
  Não havia enxugado ainda as lágrimas pela perda 
dos pais, quando lhe trouxeram a horrível notícia 
de que um grupo de homens malvados, não esque-
cendo antigas contendas e ofensas ocultas, havia 
assassinado traiçoeiramente seu esposo Fernando. 
A funesta nova gelou o coração da Santa e o sub-
mergiu num profundo finar de amarguras. Ela que, 
semelhante a solicita e habilidosa abelha, vinha la-
vrando o rico favo do lar doméstico, colhendo ex-
celentes flores de virtudes, auxiliando os pais, edu-
cando os filhos no santo temor de Deus, e, com o 
mel de seus exemplos e conselhos adoçava o 
amargo caráter do esposo; justamente agora que 
via frutificar seu trabalho produzindo frutos aben-
çoados de paz, agora que esperava alívio às suas 
penas e dolorosas recordações, mãos pérfidas aca-
bavam de desfazer num instante a sua grande obra, 
labor de tantos anos e sonho de tantas esperanças, 
trazendo o luto e a desolação para si e para aqueles 
seres queridos de seu coração.  
  Muda, e como fora de si, ficou a boníssima esposa 
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quando lhe trouxeram o cadáver de Fernando es-
faqueado e ensanguentado. Cheia de espanto pen-
sava na sorte futura do esposo querido que, nem ao 
menos pudera alcançar o benefício da absolvição 
sacramental e os últimos auxílios da Igreja, que são 
viáticos para a eternidade. Mil vezes abraçou o 
corpo, ainda quente e jorrando sangue: beijou-o 
dominada pela angústia, e de joelhos, e com as 
mãos entrelaçadas, contemplando o céu rogou ao 
Senhor de bondade que tivesse misericórdia da-
quele ente idolatrado. É geral a crença de que o 
Senhor escutou suas súplicas, pela especial predi-
leção com que olhava para sua fidelíssima serva.  
  Fernando, aquele marido cujo coração duro ela 
havia conseguido abrandar à força de lágrimas, 
trazendo-o à melhor vida, e que ultimamente 
amava-a como bom esposo, e com ela se esforçava 
cuidadoso pela felicidade dos filhos que o Senhor 
lhes concedera, acabava de morrer vítima da mais 
cruel vingança. Tão enorme desgraça deixou a 
triste viúva imersa na mais horrorosa desolação. 
Sem pais, sem esposo, via-se Rita sozinha no 
mundo para atender à educação dos filhos e às ne-
cessidades da vida. O presente submergia-a na dor, 
o futuro a intimidava, e sua condição de viúva au-
mentava as angústias de mãe. Os horrores daquela 
morte, que continuamente se apresentavam à sua 
memória, abatiam-na: ao lado da imagem da ví-
tima, via sempre o fantasma do assassino. Embora 
magnânima e generosa, lutava consigo mesma 
horrivelmente; porém, discípula fidelíssima de Je-
sus crucificado, ouvia no seu interior uma voz que 
repetia as palavras do Mestre, pendente da cruz: 
Perdoa-aos, meu Pai, porque não sabem o que têm 
feito; e Rita, antepondo a tudo o exemplo do cru-
cificado, não só perdoou aos assassinos, como orou 
também por eles, para que o Senhor não lhes to-
masse em conta o crime cometido. Conserva-se a 
tradição, segundo fazem constar vários escritores, 
de que Rita, vendo em perigo a vida dos autores da 

morte de seu esposo, sobre os que o povo indig-
nado queria por si mesmo fazer justiça, não só lhes 
concedeu o mais amplo perdão, como chegou a 
ocultá-los em sua própria casa, facilitando-lhes os 
meios para fugirem às pesquisas da justiça.  
  Observa que começa a germinar em seus filhos o 
desejo de vingar a morte do pai, e Rita, como boa 
mãe cristã, treme pela sorte dos filhos. Repreende-
os com severidade, afeia-lhes suas palavras, pon-
dera-lhes o criminoso de seus desejos e ameaça-
os com castigos se não tratam de esquecer tão iní-
quos pensamentos. Ao mesmo tempo multiplica os 
cuidados para firmar no coração dos filhos o temor 
de Deus, e imprimir neles sentimentos generosos 
para perdoar as injúrias. Aumenta suas súplicas ao 
Onipotente, e com todo fervor e lágrimas copiosas 
pede-lhe que não a desampare naquele novo perigo 
que a ameaça.  
  Mas passam-se os dias, e a santa mãe, com o co-
ração angustiado, compreende que os filhos não 
abandonam os sentimentos de vingança. Torna 
amorosa a rogar-lhes, insta, afaga-os, chora para 
lhes persuadir o perdão. Faz considerações sobre 
as máximas eternas, os horrores do juízo e do in-
ferno, o exemplo dos santos e principalmente de 
Jesus Cristo, que não se contentou em perdoar seus 
algozes, mas ainda implorou para eles a misericór-
dia divina; e, fazendo-lhes essas reflexões, a aflita 
mãe apertava-os nos braços com tanto amor como 
se de novo quisesse encerrá-los dentro do seio, 
para livrá-los do inferno que intentava arrebatar-
lhos. 
  Tudo foi inútil: a mudança esperada não chegava. 
Temendo perder os filhos para sempre, pelo caráter 
briguento e belicoso deles, com o coração pene-
trado da mais dilacerante dor e os olhos marejados 
de lágrimas, de joelhos diante de Jesus crucificado 
e com a abnegação mais sublime que se pôde ima-
ginar na mãe, suplica-lhe que, ou mude a condição 
de seus filhos, fazendo-lhes esquecer os sentimen-
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tos de vingança, ou os leve deste mundo, antes de 
permitir que o ofendam. Nesta oração Rita chegou 
ao cume do heroísmo, pois sendo mãe tão amorosa, 
o temor de perdê-los para sempre se sobrepôs a 
qualquer outro sentimento humano. Tal sacrifício, 
desconhecido para a maioria das mães cristãs, só 
tem precedentes naquelas heroínas do Cristianismo 
que entregavam seus filhos ao martírio, para, em 
troca de breves sofrimentos e momentânea separa-
ção, melhor assegurar-lhes a vida do céu e gozar 
depois com eles da glória eterna. Ó proeza do amor 
materno e da caridade de Deus! Só o Cristianismo 
pôde contar com tão estupendos milagres da graça.  
  O Senhor misericordioso escutou as preces de 
Rita, e em menos de um ano morreram-lhe os dois 
filhos, antes que a malícia pervertesse seu entendi-
mento, e os desejos de vingança se arraigassem no 
seu coração. Apesar de ter sido a súplica de Rita 
feita com uma abnegação sublime lugar inspirada 
pelo grande amor ao soberano Senhor de todo o 
criado, não pôde subtrair-se à dor dilacerante que 
em todas as mães produz a separação pela morte 
dos filhos, embora breve e com a esperança de jun-
tar-se com eles depois de algum tempo. Coração 
delicado e amante como o de Rita não podia deixar 
de sentir toda a mágoa produzida pela perda dos 
dois filhos, mas ao mesmo tempo considerava 
como um grande favor do céu ter livrado os filhos 
da morte da alma. Por outro lado, a esperança de 
vê-los um dia na glória e gozar de sua companhia 
consolava-a e dava-lhe forças para resistir a tão 
grande aflição, rogando ao Senhor que aceitasse 
aquele sacrifício, que tanta admiração e assombro 
havia de causar às gerações futuras, e que fora uni-
camente feito por seu amor.  
  Em seus sonhos de menina, Rita sempre tinha as-
pirado ao claustro como a um asilo de paz para sua 
alma. Quando ia à cidade, ao passar diante das por-
tas dos mosteiros onde teria podido servir a Deus 
com todas as suas forças, parecia-lhe que uma 

força interior e poderosa a atraía e ela experimen-
tava uma santa inveja das virgens que aí estavam 
encerradas. O mosteiro das Agostinianas, ao qual 
pertencia a Igreja de Santa Maria Madalena, a 
atraía muito particularmente e ela ali podia entrar e 
desafogar seu coração diante do santo tabernáculo. 
Mas que abismo entre seus primeiros anos e seu 
estado atual! Embora a voz que a chamava ao es-
tado religioso continuasse forte, poderosa e insis-
tente, Rita sabia que não mais lhe podia levar a 
frescura virginal de sua vida de menina e devia 
achar-se indigna.  
  Voltando à povoação, ela recorreu à oração, às 
mortificações, às boas obras, e, tendo retomado 
confiança, voltou ainda por duas vezes, a bater à 
porta do mosteiro de Santa Maria Madalena e so-
freu duas novas repulsas.  
  Quando Deus a viu perfeitamente resignada e 
confiante, teve compaixão dela, e uma noite, 
quando estava em oração, ouviu chamar: Rita! 
Rita! Um pouco receosa talvez, pois ia avançada a 
noite, aproximou-se da janela para ver quem a 
chamava e o que queria, mas não viu ninguém. 
Pensando ter-se enganado, voltou à oração, mas, 
pouco depois, repetiu-se o mesmo apelo: Rita! 
Rita! Dessa vez teve a certeza de que não se enga-
nara. Levantando-se abriu a porta e foi à rua. 
Quem era? Um homem de venerável aspecto, 
acompanhado de dois outros. Se fossem criaturas 
mortais, a piedosa mulher se teria assustado ou te-
ria suposto que se tratava de viajantes a pedir pou-
sada e alimento; mas iluminada por divina luz, Rita 
não tardou a reconhecê-los: eram seus protetores 
tantas vezes invocados: São João Batista, Santo 
Agostinho e São Nicolau de Tolentino, que a con-
vidaram para segui-los. Em êxtase, como num so-
nho, ela os seguiu; em pouco tempo estava em 
Cássia, diante do convento de Santa Maria Mada-
lena. Dormiam as religiosas; a porta estava fechada 
e bem trancada. A mesma porta que por três vezes 
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se fechara diante dela, a porta que lhe era a entrada 
do paraíso terrestre. Mas não é sem razão que se 
chama Santa Rita, a santa dos impossíveis. Com 
efeito, era impossível abrir esta porta por meios 
humanos, mas Rita estava em boa companhia. Os 
Santos que Deus enviara para acompanhá-la fize-
ram com que se encontrasse no interior do mos-
teiro. Ela aí se achou, mas só, porque seus Santos 
haviam desaparecido. Entretanto estava segura de 
que, após tão evidente milagre, seria admitida. Sem 
que nenhuma das boas religiosas o pressentisse, o 
mosteiro recebia de Deus, nessa silenciosa noite, o 
dom de uma bem preciosa margarida.   
  Quando as religiosas, recolhidas e silenciosas, 
desceram para se reunir no coro ficaram estupefa-
tas ao encontrar a santa mulher que tinha sido in-
sistentemente repelida! Como entrara ela, pois, que 
o mosteiro estava completamente fechado e não 
havia sinal algum de abertura ou arrombamento? 
Rita, com toda a simplicidade, contou o fato mila-
groso que recompensara a sua fé e constância, e 
elas tiveram de inclinar-se reverentes, tão evidente 
era a prova de sua sinceridade. 
  Vestido o hábito agostiniano, começou Rita o no-
viciado com tanto fervor e consolo de sua alma, 
que não se cansava em dar graças a Deus e aos seus 
santos protetores pelo benefício de a terem tirado 
do mundo e conduzido àquele lugar de santa paz. 
Humildade profunda, candura angelical e uma 
simplicidade admirável foi o que as religiosas no-
taram na noviça Rita; esta, por sua vez, tratava de 
familiarizar-se com as práticas religiosas, e prepa-
rar-se com a oração e a observância das regras para 
o momento solene de consagrar-se ao Senhor pelos 
santos votos. 
  Ela experimentou sempre singular atração pela 
Paixão do Salvador, que constituía o tema favorito 
de suas meditações; também ela desejava ser mar-
cada com a cruz de Cristo, mas, em sua profunda 
humildade, não se julgava digna de tal favor. 

Finalmente quis Jesus atendê-la servindo-se de 
especial circunstância. Em 1443, veio a Cássia, 
para pregar a quaresma, São Tiago della Marca, 
amigo e companheiro de apostolado dos grandes 
discípulos de São Francisco, que foram São Ber-
nardino de Sena e São João de Capistrano. Sua pa-
lavra, brotando de um coração apostólico, pene-
trava sempre os corações e os atraía a Deus, mas o 
sermão sobre a Paixão de Nosso Senhor foi parti-
cularmente eficaz especialmente para Rita, que 
comparecera com as outras religiosas, o que era 
possível nesse tempo pois a clausura não era rigo-
rosa como atualmente.  
  Voltando ao convento, profundamente emocio-
nada com o que ouvira, prostrou-se diante da ima-
gem do Crucifixo que se achava em uma capela 
interior, próxima ao Coro, e suplicou ardentemente 
a Nosso Senhor que lhe concedesse participar de 
suas dores. E eis que um espinho, destacado da co-
roa do Crucifixo, veio a ela e entrou tão profunda-
mente em sua fronte que a fez cair desmaiada e 
quase agonizante. Ninguém presenciou o fato e 
ninguém a assistiu; quando voltou a si, a ferida lá 
estava, atestando o doloroso prodígio.  
  À dor, Jesus quis juntar a humilhação e o isola-
mento. Enquanto as chagas de São Francisco e de 
outros santos tinham a cor do sangue puro e não 
eram repugnantes, a de Rita se converteu numa fe-
rida purulenta e fétida, de maneira que a pobre ví-
tima, para não empestar a casa teve de ser recolhida 
a uma cela distante, onde uma religiosa lhe levava 
o necessário para viver. Quando se considera que 
Rita teve de suportar essa ferida durante quinze 
anos, a qual foi sempre excessivamente dolorosa, 
não lhe dando alívio nem mesmo durante o re-
pouso, e que ela não só a suportou com paciência, 
mas ainda cheia de reconhecimento para com 
Aquele que tanto a fazia sofrer, só temos que ad-
mirar sua constância, seu amor, seu sacrifício e in-
cluí-la no número dos mártires voluntários. 
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  Não se sabe ao certo qual foi a doença que pros-
trou Rita no leito da morte. Dizem alguns que foi 
uma espécie de paralisia que aos poucos lhe fez 
perder as forças até ficar imóvel no seu leito pau-
pérrimo, onde esteve durante quatro anos, com 
grande admiração dos que a assistiam ou aí chega-
vam para a consolar. A ferida da testa, que aumen-
tava dia a dia, as dores que lhe ocasionava, todos 
os incômodos de uma doença tão prolongada e pe-
nosa, não conseguiram enfraquecer sua heroica e 
edificante resignação, conservando-a sempre de 
rosto tranquilo, dando ainda muitas graças ao Se-
nhor que na sua amorosa Providência se dignava 
purificá-la e dar-lhe ocasião de conseguir méritos, 
de que em sua humildade se julgava indigna.  
  Vagarosamente passavam os dias para Rita, que, 
entre desmaios de amor e grandes sofrimentos, 
continuamente suspirava por libertar-se do corpo 
mortal e ficar incorporada para sempre à mansão 
dos justos. Sua vida era considerada como um con-
tínuo milagre, pois não obstante o mortal desfale-
cimento em que se encontrava, seu espírito, ainda 
vigoroso, seguia sustentando aquele corpo, há tanto 
tempo abalado pela doença e pelos sofrimentos. 
Continuavam os sofrimentos, e o martírio era dia a 
dia mais intenso. Mas os dias de Rita estavam con-
tados e aproximava-se o termo de sua vida mortal. 
Como à Esposa dos Cânticos, havia-lhe o Senhor 
presenteado com flores e frutos, porque sua alma 
desfalecia de amor; só faltava que o Amado a fi-
zesse gozar a doçura das consolações nos eternos 
tabernáculos. Com efeito, o Senhor vem a procura 
de sua serva e, qual Esposo amantíssimo, convida-
a a segui-lo com estas doces palavras: “Levanta-
te, minha amiga, pomba minha, e vem. Vem do 
monte da mirra das penitências e do aroma de tuas 
súplicas. Apressa-te, porque o inverno das penas 
já passou; cessaram as chuvas das grandes tribula-
ções, e os campos estão cobertos para encher-te de 
alegria. Vem, e serás coroada.”  

  Também lembrou naquela hora os seus particula-
res protetores, São João Batista, Santo Agostinho, 
São Nicolau de Tolentino e o Anjo da Guarda, que 
invocou com afeto e devoção, e depois de breve 
descanso pronunciou estas últimas palavras: «Ma-
dres e Irmãs queridas, ficai na paz do Senhor e ca-
ridade fraternal»; e elevando os olhos ao céu, cru-
zadas as mãos sobre o peito, entregou sua alma ao 
Criador sem outro esforço que o que produz o su-
ave sono no corpo fatigado. Assim dormiu Santa 
Rita o sono dos justos para acordar na morada feliz 
dos Bem-aventurados.  
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EUTRAPELIAM 
 

   
DE JOELHOS 

 
 FRANCISCA JÚLIA DA SILVA  

 
À Santa Teresa 

 
 

Reza de manso... Toda de roxo, 
A vista no teto presa, 

Como que imita a tristeza 
Daquele círio trêmulo e frouxo... 

 
E assim, mostrando todo o desgosto 

Que sobre sua alma pesa, 
Ela reza, reza, reza, 

As mãos erguidas, pálido o rosto... 
 

O rosto pálido, as mãos erguidas, 
O olhar choroso e profundo... 
Parece estar no Outro-Mundo 

De outros mistérios e de outras vidas... 
 

Implora a Cristo, seu Casto Esposo, 
Numa prece ou num transporte, 

O termo final da Morte, 
Para descanso, para repouso... 

 
Salmos doridos, cantos aéreos, 

Melodiosos gorjeios 
Roçam-lhe os ouvidos, cheios 

De misticismos e de mistérios... 

Reza de manso, reza de manso, 
Implorando ao Casto Esposo 

A morte, para repouso, 
Para sossego, para descanso 

 
D’alma e do corpo que se consomem, 

Num desânimo profundo, 
Ante as misérias do Mundo, 

Ante as misérias tão baixas do Homem! 
 

Quanta tristeza, quanto desgosto, 
mostra na alma aberta e franca, 

quando fica, branca, branca, 
as mãos erguidas, pálido o rosto... 

 
O rosto pálido, as mãos erguidas, 

O olhar choroso e profundo, 
Parece estar no Outro-Mundo 

De outros mistérios e de outras vidas... 
 
 

Fonte: 
 

DA SILVA, F. J. De joelhos. Em: Mármores. 
São Paulo: Horacio Belfort Sabino, 1895. p. 

65-67. (Atualização ortográfica nossa) 
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