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A Encarnação

Factores essenciais

Suggerimos já, em trabalho anterior, que a área ou
«locus» da revelação se constitue, ao menos por via de re-
gra, de um evento objectivo, mas que, para a devida leitu-
ra e interpretação desse evento, se faz mistér illuminados
do Espirito Santo. Em sendo assim, toda revelação real e
effectiva assume aspecto concreto, quando se processa co-
incidência do facto, sob direcção divina, com a mente hu-
mana, por Deus alumiada. Para a plenitude e eficiência da
revelação, ambos esses factores são indispensaveis.

Amplamente  illustrado  encontramos  este  princípio
em a narrativa dos santos Evangelhos, pois neles é a reve-
lação proporcionada no facto do próprio Christo. Consti-
tue, Elle mesmo, a revelação. O evento é, portanto, de or-
dem fundamental. «O Verbo se fez carne». Não deixa, ao
mesmo tempo, de ser menos verdade que, para produzir
esse evento fructos espirituaes, se fazem necessarios cora-
ções e mentes com iluminação bastante a fim de poderem
avaliar o facto, como Elle o merece: «E vimos a Sua glo-
ria».

No caso de não ter havido quem a podesse de algu-
ma fórma compreender, então, ainda que a incarnação se
tivesse realizado, representando sem a menor dúvida algo
do reino eterno, mesmo assim, tanto quanto nos é dado
discernir, teria sido inteiramente negativo o seu effeito no



mundo, e no que respeita a satisfação de nossas necessida-
des. Seja, embora, o evento de ordem primeira, não dis-
pensa em absoluto a mente perceptiva.

Descreve São João a história da vida de Christo qual
systema de julgamento, em que se distinguem os que po-
dem e os que não podem perceber o que se acha perante
si. No que respeita aos «judeos», como sempre lhes chama
o apostolo, ouviram eles a maior parte das palavras e vi-
ram a maioria dos factos, qual se deu com os discípulos de
Christo, mas não lograram contemplar «a Sua gloria». O
julgamento se processa por joeirar os homens de acordo
com a sua capacidade, ou incapacidade, de perceber o que
lhes está perante os olhos. «E o juízo é este, que a luz veio
ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz,
pois eram más as suas obras».

O facto historico

Começaremos, portanto, com o facto. Afigura-se-me,
de princípio, conveniente insistir sobre a importancia vital
da occorencia histórica. Por que isso? Contrastemos com a
doutrina tradicional da Igreja a posição esboçada, em uma
de suas cartas, pelo grande philosopho Espinosa, a quem
formularam a pergunta se, para a salvação, era imprescin-
divel o conhecimento de Jesus. A resposta do philosopho
foi que, para a salvação, não ha mistér conhecimento de
Jesus encarnado, mas que se faz necessario idéa, inteira-
mente outra, com respeito ao Verbo eterno, que é a sabe-
doria de Deus, e que se tem manifestado em todas as cou-



sas, de modo especial na mente humana, e, torreando tudo,
na pessoa de Jesus Christo. De acordo com essa doutrina
constitue a questão prescípua, o termos conhecimento da
sabedoria de Deus. Se vos for dado chegar a esse ponto,
sem referencia á vida encarnada de Christo, tendes até ai
obtido tudo o que é necessario, e a encarnação, a vista des-
sa theoria, só se effectuou com o intuito de fazer conheci-
da a eterna sabedoria.

É a revelação, e somente a revelação! Não que faça
cousa alguma, mas algo de eterno é por ella manifestado.
Sendo assim, poderia então alguem avançar, que, a final
de contas, pouco importa ser o facto historico ou mythico,
visto continuar a subsistir a verdadeira representação do
que Deus eternamente é, e o caso de sua occorencia, num
dado momento, e em logar determinado, poder-se-ia con-
siderar sem importancia capital.

Poucos dos que se chamam christãos esposariam se-
melhante idéa, mas, ha diversos, cujo ponto de vista não
se acha, a meu vêr, muito longe dessa theoria. Dizem estar
o Divino Espírito presente em todo o mundo, o que, aliás,
é  muito  verdade,  e  que  Elle  se  encontra  manifesto  de
modo supremo no caracter que os Evangelhos exibem, o
que  é,  também,  em todo  o  sentido,  verdadeiro.  Temos,
portanto, apprendido deste Vulto dos Evangelhos qual seja
a natureza do caracter de Deus. Confessam a divindade de
Christo, mas não se julgam obrigados a acceital-o como
Deus. É isso uma distincção, a que se tem, ultimamente,
dado certa emphase na Inglaterra, em alguns arraiais theo-
logicos. A ala que endossa tal idéa, embora se considere



orthodoxa e continue a fazer uso do Crédo Niceno para se
expressar, está, de facto, em a mais íntima harmonia com
um dos  aspectos  do pensamento unitariano,  que  acceita
Nosso Senhor na qualidade de supremo e suficiente mani-
festação do divino caracter.

Bacoreja-me  haver  duas  objecções  fatais  a  esse
modo de encarar o assumpto. A primeira é que não propor-
ciona apoio seguro para responder á pergunta de como po-
demos  estar  certos  de  revelar  essa  figura  o  caracter  do
eterno Deus.  Se algo,  de facto,  aconteceu,  então a base
para toda a realidade deve, se nos representa, ser adequada
a fim de explicar essa occorencia. Se, porém, foi apenas
um sonho, ou, simplesmente, uma nobre concepção articu-
lada na imaginação de almas puras, então em face do que
sabemos  do mundo actual,  de  que  modo  havemos  nós,
com inquebrantável certeza, de nos ater á crença de estar a
base de toda a realidade mais bem representada por tal so-
nhar idealista que pela amarga experiência do lado apavo-
rante da vida?

É bem verdade  que  o  Cristianismo,  por  se  apegar
tanto a factos historicos, se acha facilmente exposto a atta-
ques críticos de ordem histórica, o que se não observa em
philosophias que se estribam menos em factos allegados
que em connexão necessária de pensamentos. Admitte-se,
é certo, o factor contingência, logo que se assume a pre-
tensão de haver sido a divina revelação proporcionada em
particular occorencia histórica. Mas a introdução de con-
tingência, com o seu inevitável elemento de incerteza pu-
ramente lógica, é o percalço que se tem de pagar por uma



fé que te estriba em factos, por isso que todo facto nesse
sentido é contingente. Jamais poder-se-á provar que algo
acontecido, foi desta e não daquella maneira que ocorreu
precisamente. Conhecimento nesse caso depende sempre
de evidência, e evidência em sentido lógico nunca é con-
vincente em absoluto. Palmilhamos de contínuo o terreno
de probabilidade por mais plausível que ella o seja. Quan-
do nos encontramos em connexão com factos jamais atin-
gimos aquelle grau de certeza que pertence a um argumen-
to matemático, portanto, se a nossa fé tem de se apoiar di-
retamente em factos, ha de ser ao menos em contacto com
o que é contingente. Torna-se difficil perceber como isso
se dará a menos que ella própria descambe para o terreno
da contingência.

Vamos mais longe ainda. Se a vida de Christo, deli-
neada nos Evangelhos, não passa de sonho de almas aspi-
radoras, então, nesse caso, não somente nos falta base para
dizer que Deus deve ser como nos é ali apresentado, mas
temos motivos para crer que Elle não seja assim. Se Deus
é effectivamente amor, tal como descripto naquella narra-
tiva, então deve Elle na realidade ter tomado sobre Si o
pecado e o soffrimento do mundo. Mas, se não existe base
para suppormos que Elle de facto assim procedeu, então, o
Deus ali revelado é inferior a imagem que O pretendia re-
velar. Christo é superior a Deus, a menos que o próprio
Deus esteja em Christo, realmente o de facto. Comprehen-
demos, agora, ao justo, a insistência de São João por cha-
mar Anti-Christo, aquelle que nega ter Jesus Christo vindo
em carne. Não basta constituir a Sua vinda simplesmente



facto real, mas, em verdade, faz-se mistér ser Elle mesmo
aquelle que veio. Ambos os dois lados são absolutamente
indispensáveis. O evento deve ter occorrido sobre o tabla-
do da história, no qual se registam tantos outros factos.

Soberania da verdade

Tudo o que é representado pela inclusão no Crédo
das palavras «sob Pôncio Pilatos» deve ser genuinamente
verdade, e, Aquelle de quem se affirmam essas cousas não
pôde,  de  fórma  alguma,  deixar  de  ser  o  próprio  eterno
Deus. Nenhuma outra solução proporcionará coherencia, e
a certeza que dahi advém, para a concepção christan, quer
de Deus, quer da vida.

Constituirá tal dogmatismo grossa cadeia ao pensa-
mento humano? Numa época em que se exalta a liberdade
da mente como se fora quase o único princípio sagrado de
vida, dará semelhante dogmatismo em resultado ser tido
como inimigo? Muito ha que se poderia dizer com respei-
to a essa solitária exaltação da liberdade intellectual, por-
que, a final de contas, o objectivo da mente devia colimar
subjugação própria á verdade. E essa liberdade, jamais a
deveríamos ter na conta de liberdade de movimento se-
gundo os próprios impulsos, mas liberdade para pesar a
evidência de modo que ella voluntariamente se submeta á
verdade. Ao inquiridor científico não lhe é dado seguir os
seus caprichos intelectuais. Corre-lhe o dever do procurar
certificar-se dos factos, e aceitá-los, mesmo quando se an-
tolham funestos ás theorias que tem architectado e sobre



as quaes, quiçá, haja estabelecido a sua reputação. Humil-
dade intellectual é o necessario contrapeso de liberdade in-
tellectual,  a  fim de  ser  evitado desastre  pela  certa.  Nas
pesquisas da mente, como em todos os outros aspectos da
vida humana, nos encontramos sob o domínio da auctori-
dade – a soberania da verdade. Portanto, o que nos cumpre
tomar em devida consideração é se, aplicadas todas as pro-
vas a nossa disposição, exibe este dogma os sinais da ver-
dade. Se o faz deve, então ser aceito, mesmo que nos sin-
tamos obrigados a pôr, para sempre, de lado muitos aspec-
tos sedutores de pensamento.

Ha, ainda, outro ponto de suprema importancia. Seja,
embora, o dogma da Incarnação expresso por meio de pa-
lavras,  não são,  no entretanto,  essas palavras em si  que
constituem o objecto da fé. Todas elas indigitam uma Pes-
soa, e a nossa obediência é solicitada para, exclusivamen-
te, aquela Pessoa, e não para aquilo que a Seu respeito é
formulado.  Os Crédos,  de si  mesmos não se arrogam a
qualidade de objectos de fé: são apenas expressões de uma
fé, da qual Christo é o objecto. Com referência a seme-
lhante relação pessoal, existe a faculdade para, ao menos,
grande largueza de actividade da mente ao procurarmos
nos aperfeiçoar na compreensão e interpretação do carac-
ter que se nos confronta.

Ninguém  que  tenha  depositado  confiança  em  um
amigo, ao ponto de se achar persuadido de que esse amigo
jamais  o  havia  de  trair,  consideraria  tal  procedimento
como restrição á sua liberdade intellectual. Não ha duvidar
que isso exclui a possibilidade de especulação como Elle



havia de agir, caso o amigo lhe traísse a confiança, mas a
perda dessa classe de inquirição se lhe não antolha como
algema moral. O dogma da Incarnação, nos quer parecer,
constitue,  intellectualmente,  alguma  fórma  de  servidão
apenas quando imposto a pessoas, cujos corações se não
acham ainda inteiramente sujeitos a Christo

Onde quer que exista experiência pessoal do poder
redentor de Christo, ninguém achará, de facto, que o dog-
ma a Elle concernente implique restrição intellectual. Não
podemos insistir demasiado sobre o facto que o ponto cen-
tral da fé christan não consiste em uma proposição intel-
lectual, mas sim em uma Pessoa, e que o valor de todas as
proposições intelectuais, e todas as fórmulas de teologia, é
que nos proporcionem orientação, estribada na experiência
de multidões de christãos, experiência essa por meio da
qual nos é dado entrar na mesma relação com Christo, que
essas miríades de christãos têm já gozado. O momento que
separarmos esta doutrina da vera comunhão espiritual com
Christo, começamos de desfigurá-la, por isso que o pro-
pósito de sua existência consiste em servir de guia, como
o faz de intérprete, desta comunhão real e perfeita com o
Senhor.

A idéa de progresso

Apresentam, porém, a objecção que num mundo af-
feito a pensar em categorias de evolução, e a crer no pro-
gresso  atravéz  dos  seculos,  faz-se  impossivel  acceitar,
como final, uma revelação dada, ha dois mil annos passa-



dos. De caminho, merece inquirido até que ponto influi a
evolução sobre qualquer phase razoável de progresso. Do
ponto de vista biologico, ao menos, muito pouco parece
relacionar-se a ele. Tomae um santo desarmado e confron-
tae-o a um tigre faminto. Surgirá immediato tremenda luta
pela existência, que ha de culminar com a sobrevivência
do mais apto, o que, naturalmente significa o mais apto
para sobreviver nessas condições, nunca, porém, a sobre-
vivência do ethicamente melhor. Não ha razão para sup-
pormos que a lucta pela existência favoreça sempre o que
é ethicamente admirável, mais do que temos motivo para
crer que, determinada ordem social, se é que merece esse
nome, e se caracterize por competição desnaturada, logre
sempre guindar os seus melhores cidadãos á eminencia.

A idéa de progresso é muito outra. Não resta dúvida,
registava-se, no século 19, a tendencia de imaginar que o
progresso avança naturalmente de per si. Affirma o deão
Inge1 que a guerra mostrou a loucura dessa theoria, e a paz
acabou por matá-la na íntegra. Estejamos, embora, prontos
a admittir que o progresso não é algo que acontece auto-
maticamente, e tem sempre de ser levado a effeito por es-
forço deliberado,  contudo,  salta  aos  olhos que,  se Deus
tem em vista algum propósito a favor da humanidade, o
qual está sendo trabalhado atravéz dos séculos, cumpre-
nos, então, esperar que tal propósito se efetue, a pouco e
pouco, e que, de degrau a degrau, possamos discernir al-
gum progresso real.

1 Deão Inge, da Cathedral de São Paulo, em Londres. Nocta do Tradutor.



A ninguém é dado ler a história do mundo sem per-
ceber que, em muitos respeitos, ter havido verdadeiro pro-
gresso, ainda que isso não seja talvez notado na essência
da vida espiritual. Bacoreja-me, não ha razão para supor
exista, agora, maior número de pessoas, que laça esforços
sinceros por se confórmar á vontade de Deus, do que se
tem registado em gerações anteriores. Em direcção espiri-
tual básica da alma e do coração, talvez nos não seja pos-
sível discriminar progresso algum, mas algo podemos lo-
brigar no modo de dirigir a vida, resultante da energia mo-
ral  do muitas  gerações,  nas  quaes,  algumas pessoas,  ao
menos, têm dedicado o melhor de suas faculdades ao ser-
viço de Deus e dos homens. Os seus esforços não tem sido
baldios, e cada nova geração principia do ponto superior
atingido por essa atuação de forças morais, cabendo a cada
um de nós levar a effeito o quinhão que lhe toca. Em sen-
tido tal, ao menos, poder-se-á dizer, em termos geraes, que
progresso é um facto concreto. Resta-nos, agora, relacio-
nar esse facto a uma revelação final outorgada a dois mil
annos atrás.

Lembre-nos, em primeiro logar, que, na doutrina ch-
ristan, a actividade divina, de que a Incarnação é o ponto
focal, não teve o seu remate com a Ascensão, mas ficou, e
ainda está no mundo,  o Corpo de Christo,  por meio do
qual Elle se acha, até agora, em actividade, continuando a
tarefa, então, começada. Não faz parte da doutrina chris-
tan, antes lhe é adverso, o se dizer que tudo foi naquella
ocasião, uma vez e para sempre consumado. O que quer
que seja de suprema importancia foi realmente levado a



effeito, mas, a sua aplicação a cada phase da vida, terá ain-
da de ser trabalhada, e o Corpo de Christo, como o tem
sido até o presente, e qual o conhecemos agora, representa
algo que se acha em processo de se constituir em sua ple-
nitude, até que cheguemos todos «a estado de homem per-
feito, á medida da estatura da plenitude de Christo».

Não pretendia São Paulo, que cada um de nós se tor-
nará em homem perfeito. A visão que lhe invadira a mente
era que «aquelle homem em Christo Jesus», constituído de
pessoas tiradas de todas as raças humanas, está ainda cres-
cendo rumo a plenitude da estatura, o que somente se rea-
lizará, quando todos os homens, de todas as raças, tiverem
sido enxertados no Corpo,  e  delle  se tornado membros.
Espaço de tempo suficiente, para tanto progresso, quanto
qualquer um de nós pôde esperar ver, é compatível com a
finalidade da revelação do divino caracter em Jesus Chris-
to.

Não somente isso; mas a condição primeira, de se fa-
zer progresso qualquer, consiste em ser permanente a di-
recção do movimento. De facto, uma das grandes difficul-
dades que entrava o progresso na vida social, é que os nos-
sos prophetas mudam, de geração para geração, a diretriz,
rumo a qual nos concitam andar. Logo que uma panaceia
tem sido posta á prova completa, surgem á tona os seus
deffeitos, seguidos das concomitantes correcções. Aconte-
ce, muita vez, que o resultado de se experimentar alguma
panaceia, é provocar descontentamento universal e fazer o
povo movimentar-se  em direcção precisamente  opposta.



Mas o principal requisito de progresso é seguirmos avante,
continuamente, na mesma direcção.

Jesus, o Caminho certo

Constituirá, naturalmente, grosso erro o perseverar-
mos na mesma direcção, caso seja direcção errada. Cum-
pre, no entretanto, estarmos abertos, a fim de considerar
quaisquer novas reflexões que venham a ser offerecidas, e
que projetam dúvidas quanto a justeza da direcção em que
nos estamos movendo. Em que pese isso, não ha cousa al-
guma que tanto nos auxiliará a progredir como o termos
achado a recta direcção, e lhe seguir as pegadas em vaci-
lar. Pretende o Evangelho offerecer essa direcção de carac-
ter permanente, quanto ao nosso modo de proceder,  por
nos apontar AquElle que disse: «Eu sou o Caminho, a Ver-
dade, e a Vida».

Foram estas palavras proferidas em resposta a uma
pergunta, sim, a pergunta muito fiel, mas não menos práti-
co,  apostolo  São  Tomé,  que  disse:  «Não  sabemos  para
onde vaes; como saberemos o caminho?» Convém não es-
quecer que o Cristianismo não apresenta descrição porme-
norizada de perfeita ordem social para a humanidade. Te-
mos alguns quadros symbolicos da cidade celestial, bem
como da vinda do próprio céu. Note-se, que não raro esses
quadros delineados, por assim dizer, em linguagem musi-
cal, e von Hügel deleitava-se com salientar que, quando os
céus são descriptos nessa linguagem, fala-se sempre em
côro ou orchestra, nunca em sólo. Mas isso é tudo, talvez,



que encontramos nesse sentido. Não temos nada que se-
melhe um ideal christano de ordem social. Se o houvesse,
provavelmente seria despido das difficuldades que soem
se levantar na maioria das nossas mentes pelas idealiza-
ções sociais, traçadas por homens de pouca ou nenhuma
inspiração. Quando considero esses ideais da Republica de
Platão em deante, sou tomado de duas grandes difficulda-
des. A primeira, é que eu não poderia tolerar a vida numa
sociedade ideal architectada por outra pessoa; e a segunda
é, que não me é dado ver como ir, de onde estamos, para
esse logar.

Lembra-me que o próprio Platão, contava levar a ef-
feito essa transição, por banir todos os cidadãos de mais
de dez annos de idade, e empreender, Elle mesmo, a edu-
cação dos que restassem. Faltavam-nos, porém, os meios
de assim fazer, em qualquer país no mundo. Contam de
certo homem que foi á Irlanda, e perguntou pelo caminho
para Roscommon (cidade do interior). «É a Roscommon
que o Snr. quer ir? Então, no seu caso, eu não principiaria
a viagem daqui», foi a resposta que lhe deram.

Eis a grande difficuldade com os diversos ideais so-
ciais – não nos proporcionam meios de transição, de onde
nos encontramos para o logar que nos concitaram a ir. O
Cristianismo não offerece tal quadro de nossa finalidade.
Certo é que, não sabemos para onde Elle nos está a levar;
mas,  em  resposta  á  pergunta  «não  sabemos  para  onde
vaes;  como saberemos o caminho?» temos a declaração
categórica: «Eu sou o Caminho». E esse caminho começa,
exatamente, no ponto em que nos achamos. Não existe cir-



cunstância na vida, em que não nos seja dado considerar
qual o aspecto da mente de Christo, e enquadrar o nosso
pensamento e modo de viver a esse padrão. É nos sempre
possível começar por nos haver na altura de christãos, ou,
ao menos, por mais semelhantes a christãos, que o temos
sido até aqui. É essa a vereda, a nós apresentada para se-
guir, atravéz do mundo e além dele: mas, naturalmente, tal
aventura só poderá ser empreendida á força da fé, por con-
fiança naquelle que declara ser, Elle mesmo, o Caminho.

Será  excessiva  ou  evitável  essa  exigência  de  fé?
Urge  comecemos  sempre  por  uma  interpretação,  tanto
como por um facto? Disse já, ser indispensável á doutrina
christan o crermos, tanto que Elle veio, como que foi Elle
mesmo  que,  de  facto,  veio.  Faz-se  mistér  principiemos
sempre por uma interpretação? Não podemos tomar um
facto nu, devidamente comprovado, e proceder desse pon-
to?

De fórma alguma. Não existe em toda a experiência
humana, o que se possa denominar «facto nu». Desde os
primórdios da infância nós interpretamos as cousas segun-
do o que percebemos. O mesmo processo de receber im-
pressões é sempre interpretativo;  e,  com a interpretação
impende,  naturalmente,  a  possibilidade de erro.  Não te-
mos,  portanto,  nada  de extraordinário  nesse  caso,  ainda
que o grau de interpretação exigido seja, não ha duvidar
por assim dizer, mais elevado quando comparado com a
affirmação do facto, que o é na experiência ordinária dos
sentidos; mas, em princípio, nada offerece de extraordiná-
rio, por isso que não existe tal cousa como mero facto ex-



perimentado,  sobre  o  qual  a  interpretação  tenha  de  ser
constituída.

O Testemunho apostólico

Comecemos, portanto, com o testemunho apostólico.
Demos início com a proclamação dos apostolos concer-
nente ao Verbo que se fez carne – «O Evangelho de Jesus
Christo Filho de Deus».  Encontramos essas palavras no
cabeço dos mais antigos Evangelhos. Certo é que alguma
fórma de interpretação entrou em sua apprehensão. Uma
vez porém, convencidos de ser esse um princípio universal
de toda e qualquer percepção, não ha por que querê-lo de
outro modo.

Supponhamos que nosso Senhor tivesse escrito um
livro, no qual houvesse estabelecido doutrina formulada e
direções precisas no que respeita ao nosso procedimento.
Tal livro seria então forte obstáculo em face da livre atua-
ção da mente. Para os que acceitassem a Sua divina aucto-
ridade seria final, quer a sua própria percepção espiritual a
atingisse ou não. Introduziria-se, dessa fórma, no âmago
da  fé  um elemento  mechanico,  do  qual  estamos  livres,
pelo simples facto de que O conhecemos, em primeiro lo-
gar, somente como Elle era conhecido e interpretado pelos
Seus discípulos escolhidos. O nosso ponto de partida ci-
fra-se, por assim dizer, no testemunho apostólico.

Tal foi a impressão que Christo produziu nesses ho-
mens! Será que pelo uso inteligente desse testemunho nos
será dado participar de idêntica experiência? No caso af-



firmativo, poderemos então fazer coro com os Samarita-
nos que disseram á mulher de Samaria: «Já não é pelo teu
dito que nós cremos, mas nós mesmos O temos ouvido, e
sabemos que este é verdadeiramente o Christo, o Salvador
do mundo».

Toda classe de fé baseia-se, a princípio, em auctori-
dade. Não ha duvidar que a auctoridade a que a criança,
por exemplo, empresta crédito, não é a que provém dos
apostolos, mas sim a de seus pais e mestres. Em deferên-
cia ao que eles lhe determinam é que a criança lê com
atenta reverência aos escritos apostólicos. O princípio de
auctoridade acha-se, portanto, sempre em primeiro plano.
A auctoridade não é algo de irracional. No momento que
assume esse aspecto deixa de ser auctoridade e torna-se
compulsão.  Quando  usamos  essa  palavra  com a  devida
propriedade, constitue um princípio estritamente racional.
Que de vezes não somos forçados a proceder de acordo
com conhecimentos não adquiridos por nós mesmos? Haja
vista os assumptos especializados do médico, do advoga-
do! Simplesmente acceitamos a sua auctoridade e agimos
de acordo com ela. Quando mais tarde, como resultado de
nossa própria investigação, descobrimos o motivo do con-
selho que nos foi dado, possuímos, então razão em dobro,
embora não a razão primeira, em pról da crença que ali-
mentamos, e da prática dahi decorrente.

Consideramos agora alguns aspectos da história. Cla-
ro é que se fossemos desenvolvê-la de maneira minuciosa,
requereria isso toda uma prelação á parte. Permitti-me, po-
rém, salientar estes dois elementos, admittidos pelo pró-



prio  Christo  –  o  testemunho apostólico,  ao  menos,  nos
leva a essa conclusão – a divina auctoridade da lei, a qual
Elle escreve de novo. constitue a meu ver esse facto evi-
dência de um senso de unidade om Deus muito superior ao
que qualquer milagre phisico lograria sugerir. Christo ad-
mitte a divina auctoridade da lei e a escreve de novo.

Ou, então, consideremos a feição mais característica
do Evangelho: «Assim amou Deus ao mundo, que lhe deu
a Seu Filho Unigênito».  Temos aqui a divina paixão.  A
menos que estejamos obsceccados pela noção puramente
hellenica da divina «apathia», não nos é permitido supor
que a dádiva de Christo, da parte do Pai,  não lhe tenha
custado cousa alguma. A divina paixão constitue, a justo,
aquilo que se acha em absoluto ausente (quero crer seja
isso perfeitamente verdade) de todos os outros systemas
religiosos do mundo, a menos que o tenham aprendido do
Cristianismo. É a matéria que provoca maior indignação
aos mahometanos, e o ponto onde o Buddhismo, em que
pese toda a sua ternura, falha completamente.

Evidencia cumulativa

Mas, sobre atender á história, da qual realcei apenas
estes dois temas, reportemo-nos á evidência acumuladora.
O lerem, no decorrer dos séculos esta história, e o se ali-
mentarem desse Personagem dos Evangelhos, em seus co-
rações por fé com ações de graças, deu em resultado des-
cobrirem os homens que se acham em comunhão com o
eterno  Deus.  A comunhão  christan  como  o  Senhor  em



nada se assemelha á qualidade de comunicação que os es-
piritualistas creem ser possível entre o espírito de pessoas
falecidas e nós mesmos. É uma comunhão íntima, pessoal.
Existe sempre a possibilidade de considerá-la como aluci-
nação, ainda que seja de admirar sua persistência. Origina-
se em condições as mais surpreendentes, e, acima de tudo,
a experimentam homens de todas as raças e de todos os
tempos. É observação logar-comum dos missionários que
seus convertidos pensam sempre de nosso Senhor na qua-
lidade de compatriota seu, outros até, que Elle pertence a
sua própria tribo. Encontra em Christo a humanidade de
toa a satisfação do desejo de sua alma.

Esta espécie de Comunhão com Christo seria cousa
inteiramente incrível na hipótese de ser Elle apenas um ser
humano, quaes os outros seres humanos, mas atravéz de
quem, o espírito de Deus, de modo especial, tem falado e
agido.

Mas, se de facto, Elle é mesmo eterno Deus, em que
vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, acontece, en-
tão, justamente o que deveríamos esperar encontrar – que,
quando estudamos essa história, nos achamos na presença
do Eterno, e, em comunhão com Ele.

O enredo consiste numa história de amor que atinge
o mais subido grau atravéz de sacrifício. Desde o momen-
to em que, por ocasião de Seu batismo, Christo sentiu-se
chamado para assumir o encargo messiânico, poz Elle de
lado, nas três tentações, as únicas fórmas existentes de ex-
pectação messiânica. Não fez uso de Suas prerrogativas a



fim de satisfazer as próprias necessidades, ou as de outras
pessoas. Não subornou a quem quer que fosse para entrar
no Reino. Não exerceu violência com o intuito de se arvo-
rar em um Christo-César, por tomar á força os reinos do
mundo e obrigá-los a se submeterem, de boa ou má vonta-
de.  Christo  não offereceu evidência  irrefragável  de  Sua
origem divina apparecendo nos átrios do Templo carrega-
do por coros de anjos, o que tornaria impossível a dúvida,
e os homens seriam forçados a aceitá-lo, mesmo que seus
corações se não sentissem atraídos a Ele.

Todas as grandes concepções que existiam – o ban-
quete  messiânico,  o  rei  davídico,  a  figura  apocalyptica
descendo nas nuvens dos céus – são inteiramente postas
de lado. Christo entrou no mun do a fim de levar a vida de
perfeito amor, e fez uso do poder que é todo seu, sempre e
unicamente, quando a serviço do amor. Escolhe doze para
que O acompanhem, e, quando eles principiam, sem dúvi-
da ás apalpadelas e com temor, a apreciar o valor do ami-
go que os acompanha lado a lado, atravéz das campinas,
Christo lhes pergunta, primeiro, o que os outros dizem a
Seu respeito,  e  depois,  quem eles  mesmos  supõem que
Elle de facto seja. E São Pedro, num rasgo de inspirada in-
trospecção declara: «Tu és o Christo», o Messias prometi-
do.

Uma  vez  chegado  o  momento  de  ser  reconhecido
nessa categoria, começa Christo a ministrar novo ensina-
mento, a que nunca antes se referira, mas que, agora, con-
tinuamente repete: O Filho do Homem tem de sofrer. É o
auge de Sua finalidade. Concentra-se nisso o foco de Sua



auctoridade messiânica. Na mesma ocasião dá Jesus início
á jornada rumo de Jerusalém, jornada essa que terminaria
pela entrada triunphal, que lhe proporcionou ensejo de de-
safiar as auctoridades religiosas e precipitar a Paixão. Pe-
rante os sumo sacerdotes declara que as prophecias estão
cumpridas á risca. «Vereis daqui a pouco ao Filho do Ho-
mem  assentado  á  direita  do  poder  de  Deus».  Temos  a
prophecia de Daniel cumprida aqui e agora, por isso que o
amor está atingindo a sua completa expressão. E o resulta-
do dessa completa expressão será a victoria do amor sobre
o coração do homem.

Bem sei  eu  que,  ao  apresentar  este  ligeiro  esboço
tomo por admittidos muitos pontos, mas é o estudo da his-
tória em si, que me bacoreja fazer maior justiça, da que eu
poderei formular, a todos os elementos que nos são colo-
cados perante os olhos, e que tão bem se enquadram com a
experiência da Igreja christan.

O material vehiculo do espiritual

Uma só palavra mais antes de terminar. Se, de facto,
acceitamos esta tremenda affirmação da Igreja concernen-
te ao Verbo que se fez carne, torna-se ella então, indiscuti-
velmente, o centro de toda uma filosofia. Temos ahi o que
é material – e, não padece dúvida, escolheu São João o vo-
cábulo «carne», por isso que representa o material, a justo,
naquelle aspecto mais comumente associado com o mal,
se bem, já se vê, a fim de insistir que tal associação não é
em absoluto necessária – sim, vemos nisso o que é materi-



al a servir de vehiculo para o espiritual. Temos também
aqui o princípio sacramental em seu mais amplo desenvol-
vimento e expressão. Mais ainda, estamos agora de posse
da chave para a compreensão do mundo e do domínio do
mundo, visto que o material existe sempre por modo que
se faça expressão e vehiculo do espiritual, e esse espírito
se exibe, ao menos no mundo, mui particularmente, por
fazermos uso do material e o regulamentar.

Apresenta-se-nos dessa fórma a verdadeira concep-
ção christan da vida espiritual,  que em muito difere  do
Neo-Platonismo ou do Buddhismo. Não se topa o espiritu-
al simplesmente por voltar as cosas ao que é material, e
abandoná-lo á própria sorte, antes vamos, acima de tudo,
encontrar o material em comunhão com Deus e delle nos
servir, para que se torne expressão do divino caracter, tal
como este se reproduz em nossas próprias almas pela fé
em nós, por Elle mesmo evocada.

Torna-se desse modo a encarnação o eixo de todo um
systema philosophico que encara o universo qual  sacra-
mento baseado no amor de Deus, e ministra em prol do le-
vantamento de uma associação de espíritos, que exibe o
amor que os criou e retribui aquelle amor. Faz-se ao mes-
mo tempo a força inspiradora ou poder que habilita os ho-
mens a vencer o mal do mundo, até que, por fim, os reinos
do mundo se tornem o reino de Deus e de Seu Christo –
«Esta é a victoria que venceu o mundo, a nossa fé».


