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AO PÉ DA CRUZ
José BERNARDO
Ao pé da cruz prostrei-me comovido.
Nele, relembro sempre o meu Jesus.
Nele, das trevas dalma faço luz
E sufoco meu pranto mal contido...
Foi a fé que tornou-me convertido
À crença em Deus, a qual sempre supus
Fosse um delírio, uma pesada cruz
Para o pobre explorado e perseguido.
Hoje a verdade brilha como um sol
Dentro de mim, e todo um arrebol,
Que foi minha descrença, se ilumina...
A cruz do Cristo agora é meu farol.
E banho-me na sua luz de escol
Como o inocente, ao sol, numa campina.
12/3/946
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Estas linhas reservam para vocês, irmãos, a definição simbólica daquele madeiro outrora degradante e hoje dignificado pelo
Cristo — a CRUZ.
Degradante porque, segundo a história e a tradição, era na
cruz que os criminosos reparavam seus delitos.
Jesus, considerado o maior criminoso nos tempos de Herodes,
foi quem a dignificou.
As coisas mais infamantes tornam-se dignas quando tocadas
pela dignidade humana.
E as mais dignas costumam infamar-se quando a indignidade
do homem põe-nas a seu serviço. Basta que tomemos por base o
uso que muitos fazem da Inteligência.

Há quase dois mil anos, nascia o nosso Jesus em Belém, na
Judéa, situada na costa ocidental da Ásia Menor.
Teve por pais José e Maria, ambos essenianos.
Os Essênios eram os mais puros servos de Deus. Sua doutrina pontificava o que de mais sublime tem o homem em si espiritualmente. Cultuavam um Deus único e verdadeiro. Sua filosofia era baseada na análise dos fatos, Cultualmente viviam da
simplicidade ritual da sua idéia religiosa bastante diferente do
judaísmo. Seus rituais, embora com um certo sabor orientalista,
não possuíam o cunho antropomórfico dos rituais judaicos demonstrados pelos holocaustos contínuos de animais.
Os essenianos eram, assim, uma fraternidade de profetas da
Escola Sarnuelina.
Fruto de uma dissidência justa, essa Escola firmou-se na perfeita razão de que melhor se serve a Deus pelas obras de fé, justiça e misericórdia que, propriamente, por holocaustos quaisquer.
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Samuel, o seu fundador, fora aquele que substituíra o sacerdote judeu Eli, cujos filhos ignorantes e perversos corrompiam o
Templo do Senhor roubando-lhe os dízimos e prevaricando, ao pé
do altar, com as mulheres de má vida.
Ana, a mãe de Samuel, era mulher de Elcana. Dantes fora
considerada estéril. Fervorosa devota, fazia todos os anos, nas
festividades devocionais do seu povo, votos a Deus para que lhe
desse um filho varão.
Foi em uma dessas ocasiões que Eli a repreendeu, julgando-a
embriagada. Entretanto, Ana orava.
Na sua oração, de olhos cerrados, pedia um filho para votá-lo
ao serviço da causa santa.
Eli, que não tinha olhos para ver as perversidades dos filhos,
porque às vezes os laços consangüíneos cegam os olhos do espírito
humano, exagerava quase sempre nas suas repreensões .

Samuel não fazia senão orar e crescer no espírito de fé fazendo-se agradável a Deus e aos homens.
E foi assim que o discípulo, poucos anos depois, substituía o
mestre, superando-lhe as aptidões sacerdotais.
Das transgressões de que fora testemunha pessoal, Samuel
somente aproveitara as lições, forjando nelas a tempera das suas
convicções apostolares.
Desse varão de escol foi que surgiu entre Israel a Fraternidade dos Essênios, forte na fé, resoluta na ação, e conscientemente
edificada no espírito científico da Ciência Divina.
Segundo alguns sábios escritores do passado a Fraternidade
citada ficava localizada em Engadda, situada no extremo mais
elevado do Deserto da Judéa, a uns 42 quilômetros do sudoeste
de Jerusalém, nas costas do mar Morto.
Pontilhada de bosques e mananciais, de vales e grutas, a sua
natureza era soberba e atraente.
Donzelas e moços puros consagravam-se à Fraternidade, devotando-se à castidade para pesquisas espirituais.
Recrutas e noviços somente eram aceitos após o mago astrólogo fazer investigações sobre o seu passado, presente e futuro.
Não eram os Essênios, frutos da fina flor da aristocracia da
época ; eram gente humilde; eram operários, na sua maior parte.
Sem embargos conheciam profundamente quase tudo o que
se referia aos ramos do saber humano, segundo os mais destacados
pesquisadores da vida e obra desses grandes servos de Deus.
Não é pois de admirar que surgissem, dessa fonte de sabedoria
espiritual, os mais conceituados profetas. E por último, o maior
dentre eles —João Batista— o precursor do nosso amado Mestre.
Foi dessa Fraternidade que nos veio Jesus — o filho de José
e Maria, sacerdotes do Divino.
Quando Jesus nasceu contam-nos a história e a tradição que
três reis magos deixaram as suas plagas para visitá-Lo.
Foi esta a maior prova da grandeza espiritual do Divino Mestre. Desde o nascer já arrastava após ELE os maiores sábios da
ciência sagrada.
Os Essênios, porém, já o sabiam.
A Astrologia os havia certificado de tudo.
Tanto que aos doze anos, quando o sábio menino discutia
com os doutores da lei nos Templos da Judéa, os Essênios, sabendo-o maior que todos os homens em santidade e sabedoria,
preparavam a sua iniciação na Fraternidade.
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De Ana, pois, nasceu Samuel. Após o desmame Ana levou-o
a Eli, dizendo-lhe :
"Ah, meu senhoír viva a tua alma, meu senhor; eu sou
aquella mulher que aqui esteve corntigo, para orar ao Senhor."
"Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha
petição, pelo que, ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que
viver, pois, ao Senhor foi pedido."
E, então, do seu coração de serva agradecida veio-lhe à boca
a fervorosa oração que se encontra na Bíblia, no vers. 2, do 1.°
Livro de Samuel.
Não a transladamos para aqui porque desejamos ser sintético.
E este varão, irmãos, de cuja escola surgiram os Essênios, foi
fiel até o fim ao Senhor.
Apesar de viver em contato com os perversos filhos de seu
mestre Eli, tão perversos que no auge do desespero este muitas
vezes censurando-os, chorava, Samuel nunca abalou a sua fé acompanhando-os.
Antes tomava a si as repreensões de Eli.
E, certo dia, quando desesperado de dor Eli repreendendo
os filhos dizia-lhes :
"Por que fazeis tais coisas ?"
E arrematando:
"Pecando homem contra homem os juizes o julgarão: pecando o homem contra o Senhor quem rogará por elle?"
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Assim, esperando que ELE os buscasse, o que justamente se
deu, fizeram-no passar pelas experiências necessárias.
De todas saiu-se Jesus sempre bem.
E quando já nas proximidades da sua missão, destinaram
João como precursor do Mestre, preparando o povo com o batismo
do arrependimento para melhor compreender e receber o do Cristo,
que era o da Revelação da Graça Divina, deram eles, provas
cabais de que Jesus não lhes era desconhecido.
Marcos, Lucas e João, três essenianos, foram os incumbidos
de coligirem por escrito palavras e fatos referentes ao magno episódio dos dois postulados — o de João e o de Jesus.
Hoje, irmãos, que todos sabemos da grandiosidade missionária
do Mestre, nada temos que admirá-Lo, mas sim de imitá-Lo, à medida das nossas possibilidades espirituais.
A CRUZ em que foi crucificado e que serve de estímulo a
todos os cristãos do Mundo, não deve ser reverenciada como um
símbolo morto de uma epopéia religiosa, mas como o símbolo vivo
de um ideal que deve ser consolidado na face da terra para glorificação eterna de Deus e felicidade do Homem.
No seu topo descansou a cabeça daquele que mais legitimamente representou na terra a Razão Suprema.
No seu pé, os pés que jamais conduziram passos senão em
direção dos caminhos mais retos da vida.
Nos seus braços, os braços de quem, tendo pela ciência do
entendimento do Espírito, a Liberdade de tudo fazer, somente fez
o Necessário, para indicar a nós outros que a Liberdade sem Necessidade é tão criminosa quanto a Necessidade insatisfeita pela restrição da Liberdade.
No centro da CRUZ aonde seu amantíssimo coração pulsou pela
última vez, devemos ver o Amor que inundou-lhe toda vida e com
o qual soube o Mestre repreender e ensinar, julgar e perdoar os
seus algozes, amenizando com a Misericórdia os rigores da razão
e da autoridade ajuizantes.
(a)

J. B. Silva.
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A Cruz, irmãos, que se afirmou entre nós como o maior símbolo da Fé cristã, conserva em si simbólica e filosòficamente fundamentos inamovíveis da RAZÃO SUPREMA. Ela não é o simples madeiro que conhecemos, como a figura geométrica não é um conjunto de traços dispostos caprichosamente sobre uma tela de papel.
Se dantes a cruz representava um instrumento de suplício ou
de morte como o tronco, a forca ou a guilhotina, hoje ela se tornou
um instrumento de vida pelo que guarda em si de magnitude
cristã.
Seu tosco feitio lembra um homem simples de braços abertos...
Foi o justo Jesus quem a dignificou.
No seu topo descansou a cabeça mais sensata que o mundo
já conheceu.
Cabeça cujos sonhos traziam em seu bojo os realismos da vida
razoável e santamente vividos pelo grande Rabino.
Não esses realismos duros e inflexíveis do racionalismo descartesiano cujos fundamentos dogmático-absórventes reduzem a
idéia do homem ao seu próprio nirvanismo.
Mas os realismos surpreendentes do espírito que, aliando a
razão à fé, dá ao homem o discernimento verdadeiro das idéias,
analisando-as, imparcialmente, para realizá-las o melhor possível,
dentro do tempo e do espaço.
É esta a única razão verdadeira.
Ela não é só, porque, sendo humana demais, somente traria
aos julgamentos que tivesse de fazer a inflexibilidade da justiça
do homem.
Isto seria um grave contrassenso.
Jesus Cristo, se foi o mais razoável dos homens e se os seus
julgamentos deram ao mundo a Doutrina de que hoje nos orgulhamos, foi porque soube julgar humana e santamente.
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É deste duplo julgamento que o mundo precisa, porque dele
se ressente a justiça da razão humana em todos os trâmites.
Deus, se é a Razão Suprema, é também a relativa em relação
a cada ser humano. Ora, Ele é também o Santo dos Santos.
Sua santidade está na fé que o homem tem nÊle.
A fé transcende à inteligência. Esta é, quando consciente, a
luz da Razão. Os que inteligentemente julgam, julgam razoavelmente.
Mas a razão só, nem sempre é o bastante para julgarmos com
acerto certos delitos humanos em que os desvios da alma sejam
evidentes.
Isto porque, sendo humana a razão e sendo a inteligência a
sua luz, ela é uma espécie de formulário científico da arte de
viver política, social e economicamente no Mundo terreno.
E o homem não é tão somente terreno, é sobretudo espiritual.
Como o espiritual transcende o razoável, porque o possível é
neste tudo e no outro o impossível de hoje é o possível de amanhã,
a Fé que é o abstrato em véspera de concretizar-se, precisa aliar-se
à Razão para melhor julgar as aberrações delituosas da alma
humana.
A cruz em cujo topo descansou a cabeça iluminada de Jesus
é, neste ponto, o símbolo desta RAZÃO CRÍSTICA cuja duplicidade
de ação deve ser imitada por todos nós, ao termos que julgar os
atos e os pensamentos de alguém.
Jesus, possuindo uma Razão assim, pregou a paz entre os
homens.
No julgamento da mulher adúltera, que a paixão partidária
dos lógicos ateistas julga ver uma aprovação ao adultério, o Mestre somente deu uma demonstração do seu grande espírito de
verdadeiro juiz. Sendo os acusadores da infeliz piores adúlteros
que ela, julgando-a como julgou, o Mestre deu-lhes a maior das
lições de ética jurídica.
Isto porque dentre os mais faltosos dos homens são maiores
as censuras contra os que menos prevaricam, visto ser sempre
motivo de alegria para eles as faltas alheias.
Perdoando a adúltera, Cristo demonstrou-lhes as mazelas com
este: "aquele que estiver isento de culpa atire-lhe a primeira
pedra"...
E dizendo à mulher: "Vai e não peques mais", deu-lhe
Jesus o ensejo de, refletindo sobre sua culpa desvendada pelos
acusadores, não mais prevaricar.

A CRUZ E A RAZÃO
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Acusadores e acusada foram julgados igualmente, mas sem a
dureza dogmática da justiça racional; esta, certamente, teria mandado apedrejar a pobre infeliz, até à morte, como era de praxe
entre o povo israelita a punição ao crime de adultério feminino.
A RAZÃO DOGMÁTICA que os homens endeusaram entronizando-a na terra pela mão do racionalismo absorvente de uma filosofia exótica, é ainda hoje, tudo, para certas inteligências que se
dizem emancipadas da fé em um Deus Eterno e Criador.
Foi ela que, invertendo o papel da inteligência, acabou dando
aos instintos o lugar de governante, nas consciências baseadas no
direito do mais íoríe.
Na revolução francesa, levou a elite daquele estupendo movimento de libertação às raias da anarquia individual, dando ao
homem uma liberdade ilimitada, sob o pretexto de conceder-lhe
direitos.
E quando se apercebeu de tão grave erro procurou emendar-se criando leis de Estado que tomando por base a defesa da
ordem e coisa públicas, coartavam aquela liberdade.
De anárquica tornava-se despótica.
É que a Razão, como dogma, sofre do mesmo mal do paralítico de uma perna: somente sabe andar com muleta...
A RAZÃO INTEGRAL, aquela que o topo da cruz simboliza por
haver -abrigado a cabeça de Jesus, não sofre de unilateralidade. É perfeita quando julga e completa quando dita leis.
Ela diz ao homem:
"Disciplina os teus instintos, buscando a verdade;
assim serás livre consciencialmente.
E a tua liberdade conquistada por tão alto e digno
preço nunca se transformará em licenciosidade. Pois,
licencioso é somente aquele que sobrepondo os instintos
à inteligência, tem a consciência subordinada ao egoismo.
Estes são como os animais : por causa do econômico,
sacrificam o moral.
E como todo moral sacrificado traz a perversão da
alma e isto tira o sentido de direção e reflexão do homem, fazendo-o ver um erro aonde existe uma verdade
e vice-versa, frena os teus instintos. Enquanto o tiveres
como governante dos teus pensamentos e atos a tua
razão será falha."
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Ê assim que nos fala a RAZÃO CRISTÃ. Ela não repreende sem
ensinar, não julga sem misericórdia, não liberta sem disciplinar.
Tudo porque nela está a sabedoria que nos ensina ver no homem
aquele que embora nada sabendo, é chamado a tudo conhecer, não
só pelo estudo, como pela observação assimiladora dos fatos que
em torno de si se passam. Ê a filosofia do conhecimento. Ela é
lógica. Dispensa a metafísica, que no homem comum se transforma
em superstição doentia e no pseudo sábio em fanatismo perigoso.
Foi esta Razão que levou Jesus a dizer a Nicodemus que
somente podia falar-lhe das coisas materiais, e mesmo assim, aquele
Mestre em Israel não o entendera.
Ê por causa dela que o verdadeiro adepto não usa para com
o homem do povo, senão do simbolismo lógico, ao ministrar-lhe
lições cristãs.
O adepto não fanatiza o simples, procurando encher a sua
mente com noções metafísicas. Ensina pelo método comparativo,
porque sabe que o ente tem necessidade de um objeto conhecido,
para melhor alcançar o desconhecido.
Nos julgamentos, sua razão não é só justiça, é também misericórdia, pois, conhecendo os defeitos da ignorância nunca se
esquece de que é dela que o medo e o ódio se alimentam.
Então, olha, não formalisticamente para os erros humanos, mas
para as suas raízes, ou melhor, para os seus fundamentos.
Seu julgamento toma como base tudo isto. Como não ignora
o tríplice aspecto fundamental desses erros : o da predisposição
hereditária dos distúrbios neuróticos ou psíquicos de família, o da
raça e do meio, a sensatez da sua justiça torna-se muito mais educativa que repressiva.
O racionalismo cristão (não o metafísico ou o ateu) que nos
legou Jesus Cristo, não faz juízos falsos e nem rancorosos. Não
os torna facciosos, nem partidaristas, fato aliás que tem somente
causado a turbulência social. Ele é moldado no senso prático da
vida e no desassombro anti-sensacionalista de quem julga os escândalos sem escândalos. Suas raízes estão na Razão, mas a sua
fronde habita na Fé.
Participa assim do humano e do Divino, ao mesmo tempo.
Liberta disciplinando, porque dando ao homem a posse de
tudo que é racional, frena os seus excessos pela fé, que é a medida
justa da Suprema Razão na razão humana.
É esta medida que faz o homem dispensar a frenação da sua
liberdade pelo outro homem, por «m grupo, ou uma classe.

A CRUZ E A RAZÃO
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Da sua posse vem-lhe o conhecimento de que a sua liberdade
sendo relativa, somente o justo cumprimento do seu dever pode
facultar-lhe os legítimos direitos da autoridade.
E por mais simples que seja, ficará ele sabendo como deve
viver em sociedade política, econômica ou moralmente, sem as
subordinações que o aviltem e sem aviltar os que lhe forem subordinados.
Fora desta Razão íntegra, que o homem deve aprender e
ensinar, será ele uma vítima e um algoz, ao mesmo tempo, do
seu e do egoísmo do seu semelhante.
Ore ele mil preces, assista quantas missas e novenas puder,
faça mil e uma promessas, nada lhe adiantará porque os laços
dessa herança animalesca que o tornam egoísta, somente o encaminham para o primeiro eu depois tu, meu irmão, desse* liberalismo econômico que fez do homem um escravo, ora revoltado e
ora dócil do teto, do pão, do ouro, do vestuário, etc..
Sua razão imediatista e parcial, seja como individualista,
racista, ou classista, sendo vesga, somente vê o lado econômico e
político da vida, fazendo-o subordinar-se às coisas ao invés de
subordiná-las.
É o fruto do fatalismo racional. É o efeito da filosofia dogmática deste materialismo econômico, que apesar de constantemente alterado em seus fundamentos, pelos golpes das circunstâncias providenciais, teima em querer caminhar sozinho, levado
pela muleta quebradiça de umas tantas inteligências "esclarecidas"...
É o confusionismo mental de quem somente sabe opinar,
decidir-se pelo que ouve falar, vê ou lê, porém, nunca pelo que
realmente sabe.
É a razão que cresceu e frutificou no terreno pestilento dos
"fazedores pagos" da opinião pública, cujo facciosismo partidário
é alimentado pelo erro e pela mentira.
Estas inteligências guiadoras do povo, de linguagem sugestiva
e arrastante, que se vendem para propagarem o inverossímel, são
as causadoras dessa confusão emocional, que vem transformando
a mentalidade humana em pastos do ódio e do medo.
Sensacionalizam tudo, criando essa guerra de nervos que põe
o indivíduo às tontas. Elas fazem os heróis e os covardes, os santos e os pecadores, agindo em proveito dos que melhor lhes
paguem as artimanhas egoísticas. Dividem, confundem e torcem
as verdades mais evidentes, porque, diabòlicamente, aprenderam
que as emoções humanas empanam o raciocínio refletivo do indi-
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víduo, quando vaidosamente trabalhadas pelos sensacionalismos da
imprensa, do rádio, do cinema, etc. Tomando por base a falsa
filosofia que designa o homem como um animal que pensa, tão
somente, essas inteligências perversas matam-lhe o atributo espiritual de onde emana este pensamento e vivificam-lhe os instintos.
Diante disto tudo, a RAZÃO CRISTÃ justa e verdadeira, que
convence antes de vencer e que, quando vence, é tão somente pela
convicção, não pode deixar de ser diminuída e ridicularizada por
esses falsos orientadores da pobre opinião pública pervertida.

No topo da Cruz de Jesus, símbolo da Razão Crística, somente
acha lugar a dos mártires do Cristianismo, cujo heroísmo divino
legou a nós outros os mais sublimes exemplos de Amor e Caridade ...
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Há no tríplice aspecto das cruzes em que foram crucificados
o Cristo, o Bom e o Mau ladrão, uma simbologia lógica, referente
ao que se passa em cada homem. O significado dessas três crucificações lança um raio de luz sobre o que se observa entre os
homens instintivos, razoáveis e espiritualizados.
Enquanto Jesus, crucificado entre os dois, perdoa e ora e o
Bom ladrão cala e escuta, o Mau blasfema e critica.
Dentro do homem instintivo, aonde nem uma fagulha de
razão exista, fala somente o animal.
Naquele onde a razão mostra existir, fala a justiça e nada
mais.
No espiritualizado o instinto é frenado pela razão e esta é
assublimada pela Fé. E quando é firme esta fé, falam nela a
justiça e a misericórdia, porque fala o Amor.
Eis em miniatura a figura da sociedade humana aonde nem
sempre a parte se identifica com o Todo.
Imaginemos, agora, um só homem com os três predicados,
mas agindo de má fé.
Este homem é aquele que, enfurecendo os instintivos e animalizando os razoáveis, torce a fé dos fracos e prepara as lutas
sangrentas entre povos e povos, entre raças e raças, entre classes e
classes.
Sua Razão enlouquecida pelos instintos, cria um Deus à imagem e semelhança das suas ambições e, então, perverte ele as verdades mais santas, na ânsia de triunfar.
Juntemos a este homem outros iguais e teremos o agrupamento perverso dos fazedores da opinião, cuja inteligência maldita é o instrumento dos governos anárquicos e despóticos, que
tanto têm infelicitado a Humanidade.
A razão desses infelizes está situada no topo da cruz do Bom
e do Mau ladrão.
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Quando vocês olharem para o cimo de uma cruz, irmãos, deixem de parte a lembrança vaga da morte de Jesus.. . Esta lembrança deve ceder lugar à certeza de que ali descansou das misérias humanas a cabeça do homem-Deus. Do homem cuja Razão
divinizou-se pelos seus santos julgamentos.
Do homem que mais cabalmente provou o primado do Espírito sobre a Matéria.
Do homem cuja Doutrina sendo a mais razoável é o mais
completo código dos Direitos do Homem, porque é a que melhor
ensina as regras do Dever.
Se o Racionalismo Materialista condena-o é porque não o
entende.
Se o entendesse pela razão da sua dialética científica, definiria a fé. E uma fé definida seria o maior dos absurdos.
Se esse Racionalismo até hoje, apesar de toda sua ciência,
ainda não nos disse sequer o que é a eletricidade!?...
Se somente sabe descrever o que se passa em torno dela e
nada mais!?
Contenterno-nos com a nossa fé, porque nela reside uma certeza maior da existência de Deus, do que o racionalista possui na
existência dos seus ídolos científicos, cujos pés de barro se vão
desmoronando a cada passo, através das descobertas do espírito
humano no vasto círculo do Mundo material.
Esta Razão fatalista, irmãos, que teimosamente procura afastar do homem a Providencialista, é um arremedo dessa espécie de
governo, que fecha escolas para abrir presídios.
Apesar de saber-se sujeita às circunstâncias, que são leis divinas dentro do ternpo e do espaço, ela não se dá por vencida.
É que nela o orgulho e o saber humano permanecem ensimesmados.
Deixemo-la debater-se no seu círculo vicioso, como o velho
Rrometeu da lenda grega.
"Seu dia chegará".
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E quando isto se der, a Razão Cristã saberá esquecer os
graves erros do racionalismo fatalista, dando-lhe o perdão e o
esquecimento — pedras angulares do Cristianismo.
Porém, enquanto isto não tiver lugar, sejamos intransigentes
em a nossa fé cristã.
Ponhamos a nossa Razão humana a serviço do espírito e
este às mãos de Deus, para que não nos falte o ânimo para as
grandes batalhas, que ainda teremos de sustentar contra os arautos da anarquia e do despotismo sociais — os dois maiores inimigos
da humanidade.

Até hoje, tudo tem demonstrado que a Razão dada a todos
os homens nem todos têm sabido vivê-la.
Ora, quando possuímos qualquer predicado e não sabemos
como usá-lo, é mais do que certo que somente nos serviremos dele
ineficientemente.
Mister se faz, pois, que aprendamos a vivê-lo.
No caso da Razão humana, hoje gravemente afetada pelo
trabalho do racionalismo fatalista, impõe-se esta aprendizagem.
Sem que façamos da Razão uma força inteligentemente esclarecida pela Fé Cristã, despida de fanatismos e superstições, jamais
alcançaremos aquela verdade que Jesus apontou, como a mais
capaz de tornar-nos livres — a Verdade verdadeira.
De olhos fitos no topo da cruz, em que supervisionamos a
Razão Divina do Cristo, através dos nossos olhos espirituais, devemos fortalecer o nosso espírito doutrinário, porque é nele e não
nos Césares de qualquer credo político que achamos o espírito da
RAZÃO INTEGRAL, condutora do verdadeiro Homem.
Quanto mais rústico for o madeiro tanto mais ardente deve
ser a nossa fé que, esperançosa e intransigente, não deve cessar a
busca encetada no sentido da aquisição dos meios práticos para o
advento da Razão Cristã.
As zombarias e remoques, as ameaças e calúnias, as torturas
e contradições são urzes do caminho. O cristão verdadeiro já se
acostumou a tudo isto como o marujo à borrasca.
Recordando o martiriológio do Divino Mestre e rememorando
tudo que se passou em seu derredor, o servo, ao lembrar-se da
sua advertência, de que nenhum servo é mais que o seu senhor,
bastando ser como Ele, transformará as suas fraquezas em forças
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e sustentará, de pé, o seu espírito de luta, para o triunfo final da
Doutrina Cristã.
Fitando a Cruz, não chorará, não lamentará como as filhas
da Judéa, crescerá no sentido da Razão Crística adaptando a sua
humana razão às luminosidades da Fé, na prática da Caridade.
Assim, a força dos instintos achará nas doçuras do Bem que
o homem fizer a rota que levará a razão hominal a comungar
com as forças espirituais, para que aquela, como mais egoísta,
retraia-se, deixando que os atos e pensamentos do homem dignifiquem melhor a sua natureza divina, em todos os quadrantes da
vida.
Se para que alguém possa fazer um bom uso da razão é mister que saiba como — ou por outra que siga alguém que o
saiba — partindo o homem de um objeto conhecido poderá chegar
aos arcanos da natureza oculta do mesmo, tirando disto as conclusões que redundarão em proveito do fim a que se deliberou.

Se o nosso intuito cristão é transformar a nossa razão humana
em uma força de ação espiritual capaz de vencer os nossos arrebatamentos instintivos, para uma transformação completa deste
cruel sistema social, a Cruz de Cristo é o objeto conhecido que
conserva em si maiores probabilidades para que alcancemos essa
vitória.
Vista no todo, é um madeiro, simplesmente. Se, porém, meditarmos sobre a sua destinação, aqui achamos toda uma filosofia
simbolizada nos toscos pedaços de madeira da sua estruturação.
Desde o topo ao centro, desde o centro ao pé e deste aos
braços, encontraremos motivos de conhecimentos salutares, que nos
arrebatarão pelo trágico e heróico desenrolar de um drama que o
cenário do mundo moderno ainda guarda, no presente.
Por esse dom todo especial que o homem conquistou da graça
de Deus —a reflexão— olhando a cruz, o cristão vê ali no seu
cimo a cabeça do maior Sábio, do maior Gênio, do maior Santo,
ferida de morte! Empapada de um sangue nobre — crivada de
espinhos!
Ascendendo mais — parece vê-la pensando, emitindo como
raios de luz, aqueles pensamentos, cuja síntese está neste "Amai-vos uns aos outros", que em toda história da humanidade e apesar
dos ódios que reciprocamente os homens se votam, terá um dia
de constituir a base de todo Governo do Mundo, para felicidade
de todos nós.
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Da Cruz de Cristo, objeto conhecido, pelo pensamento e pela
fé, o cristão remonta, revivendo o martírio do seu Mestre, às suas
lulas do passado ern prol da HARMONIA, do AMOR, da VERDADE e
da JUSTIÇA !
Então, ele não duvidará mais do seu glorioso destino, porque
ligando-o ao do Mestre sentirá que a sua razão é a DELE; e nada
pode fazer por si, pela Família, pela Pátria ou pela Humanidade
contrariamente à razão cristã da qual intensa e extensivamente
vive a sua.

o cristão verdadeiro procura tutelá-los, com essa energia doce, que
aprendeu das regras da Fé razoável que o seu raciocínio assimilou.
E então, como fazemos com as nossas criancinhas rebeldes e
malcriadas, o cristão procura nas coisas que simbolizam as verdades eternas, como a cruz, por exemplo, o meio que fará cessar neles
toda insensatez instintiva.
Como todo conhecimento que possua um fim lógico, implica
numa filosofia, o cristão usa desse meio para levar aos ignorantes
a compreensão filosófica do Cristianismo sem fanatizá-los e sem
exigir deles os esforços intelectuais, que somente devem ser exigidos dos letrados.
Do irracionalismo impetuoso ou subserviente da ignorância,
o raciocínio do verdadeiro cristão sabe levar, com um cuidado
maternal, o ignorante à sabedoria relativa à sua natureza espiritual. ..
Isto não é tão somente um dom de Deus, como muitos pensam, mas o, efeito de uma educação cristã a que se submeteu e
soube assimilar com precisão aquele que, amando o Bem, entregou-se a Jesus de alma e coração.
Sendo Jesus o Mestre e não um mestre, somente dÊle pode
o homem obter a posse de uma Razão assim, cuja capacidade de
julgar os outros homens é muito mais educativa que repressiva.
Perante toda história de Jesus ninguém O viu ditar um castigo corporal ou uma sentença de morte.
Seus detratores poderão chamá-Lo de louco, de visionário,
negar-Lhe a existência pela fúria incontida do seu racionalismo
materialista, mas não poderão deixar de reconhecer na sua Doutrina, a expressão mais elevada e sublime da mais justa concepção
humanista de uma filosofia.
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Consciente da existência da ciência terrena cujos progressos
acompanha e cujos efeitos não pode negar, não aceita o seu predomínio totalista, visto sabê-la subordinada aos desígnios da inteligência humana. Imparcial, antifaccioso, sem partidarismos apaixonados, acompanha todas as descobertas científicas cuidadosamente. E quando os homens desprevenidos tecem louvores a elas,
ele medita no seu emprego. É disto que ele sabe o que pode
resultar para o pobre gênero humano, de bom ou de mau.
À alegria das descobertas junta ele os sobressaltos do emprego.
Tendo a razão esclarecida pela inteligência, o verdadeiro cristão não vive as coisas e os fatos que com as mesmas se relacionam, como os demais homens. Sua inteligência penetra tudo, indo
da superfície ao fundo.
Por um impulso natural, emerge do fundo dessas descobertas
para aprofundar-se nas almas dos homens e das Nações.
Sondando-lhes as intenções, descobre neles o que realmente
neles exista de sentimentos espirituais ou instintivos.
Na história e na tradição de cada povo, família ou indivíduo,
sua inteligência vai buscar tudo que psicológica ou psico-biològicamente se encontre como característica de vida social, política, econômica ou moral. É um esteta completo.
Estuda, investiga, esmerilha tudo.
Nada aceita sern compreender e não se dá ao luxo de saber
para si só.
Tendo a razão esclarecida pela inteligência e não esta pela
razão, ele é um desbravador de consciências. Ao ignorante não
escraviza, tiranizando, explorando, criticando, diminuindo — ensina-lhe pacientemente e de acordo com as suas possibilidades assimiladoras. Quando os desregramentos instintivos tomam dos infelizes as rédeas da reflexão, levando-os à prática de atos insensatos,
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Vocês, pois, irmãos, não procurem outra Razão.
Fitem a cruz do Cristo pensando nÊle, vivendo nÊle. Cerrem
os olhos da matéria, porque eles confundem, perturbam.
Firmado o pensamento no alto da Cruz, meditem no que
leram sobre o seu martírio.
Se meditarem cuidadosa e sinceramente, verão nela não um
madeiro tosco, representando urn instrumento de suplício, mas um
compêndio de filosofia, que nem o tempo, nem o espaço conseguirão rernover-lhe os fundamentos lógicos.
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E se concentrarem todas as forças espirituais no afã de saberem, no topo da Cruz não verão uma cabeça morta, mas muito
mais viva do que nos tempos em que os seus algozes coroaram-na
de espinhos!
Dela fluirá para vocês, como tem fluído para todos nós, os
fundamentos desta Verdade Eterna que nos ensina a razão por que
Deus humanizou-se para tornar o Homem Divino.
E isto será a posse da Razão Suprema relativamente à razão
humana, como uma afirmação filosófica que desde os primórdios
dos tempos vem combatendo a falsa filosofia negativista dos ateus.

AUTORIDADE
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Daqui trataremos agora, irmãos, deste paradoxo da LIBERDADE
que se denomina AUTORIDADE.
Ao pé da Cruz do Cristo, que serve de capa a este livro, seu
nome está legivelmente escrito.
Poderíamos, antes de tratar deste espantalho dos libertinos,
desconfiança dos "prevenidos" e pedestal dos homens sensatos,
falar do Amor, que ocupa, na Cruz que majestosamente se acha
na referida capa, o seu centro.
Tomamos, entretanto, o firme propósito de deixar isto para o
fim.
*
*
*
Se, como vimos, o homem não é somente um animal que pensa
mas, sobretudo, um espírito livremente posto na terira para nela
viver liberto, a ele não se pode negar uma autoridade que é, pelo
menos, a de não permitir a si e aos outros homens a prática de
certos atos lesivos aos interesses individuais e coletivos .
É, partindo desta Verdade fundamental, que o verdadeiro
cristão acha que a Autoridade é o pedestal dos seus atos.
Ela é para ele uma necessidade — uma lei.
Como tal, não precisa nem do direito da força, nem da força
do direito, para não ser ferida pelo despotismo, nem pervertida
pela anarquia. Ela somente necessita, para não ser abalada, da
força da Razão Crística, que, segundo atrás descrevemos, possuem-na os homens cujos instintos frenados pela inteligência espiritualizada, não mais exercem sobre o seu poder refletivo domínio
algum.
Os cultores daqueles direitos são os absolutistas. Eles sempre temeram a Autoridade por causa da Liberdade, e a esta por
causa daquela.
Temem sempre o fantasma dos paradoxos, porque desconhecem os seus princípios conciliatórios.
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Então, confiam no direito da força, ou na força do direito,
para frenarem ou fortalecerem os seus falsos conceitos de Autoridade e Liberdade.
Ora, o direito da força é o mesmo que a força do direito. O
que neles difere é a inversão do termo. Tanto se pode ser déspota
apoiado pelas armas, quanto pela toga de Juizes; porque as lições
dos séculos passados, tomando-se por base o advento do facciosíssimo Direito Romano e da própria Revolução Francesa, ainda
não foram esquecidas. A brutalidade despótica do militarismo,
jamais se processou no mundo sem o apoio dos juizes; e a destes,
sem a mão forte daquele.
O mesmo se pode dizer de todos os movimentos políticos e
econômicos conduzidos pela anarquia, em todos os quadrantes da
terra.

A caducidade a que se votou essa história de direito de força
e força de direito, é da mesma natureza daquela que ainda hoje
teimam em querer dar-lhe vida certos "democratas" — o chamado
Direito dos Homens.
Ora* toda e qualquer Autoridade que viva à sombra dessas
caducidades ou periclitará de fraqueza ou pelo uso excessivo da
força.
Aqui encontramos ainda a mão deste idealismo absorvente do
racionalismo descartesiano, infelizmente até hoje dominando a inteligência de alguns cristãos. . . Ele somente admite a idéia dentro
da qual tudo se desfaz.
Juntemos a esta loucura filosófica a do materialismo abstrato,
que se debate à cata de uma substância material para nela incluir
o ser pensante, da qual jamais nos deu notícias, e teremos as formas ampliadas das caducidades descritas atrás.
É o trio de direitos, que como a falsa opinião pública, eleva e
faz ruir os governos, cuja autoridade tem neles a sua estrutura
basilar.
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Assim refletindo é que o verdadeiro cristão descobre no pé
da cruz, o símbolo dessa Autoridade sem mácula, que sempre está
com o Mestre.
Sem que faça ilação de espécie alguma, ele vê ali, o que o
leigo não sabe ver, embora não ignore.
Relembra o que o povo repete: "quem quer ser justo,
segue os passos do justo" — e vive esta máxima. Remonta as
recomendações do Cristo aos seus discípulos, e bate os pés para
neles não conduzir o pó das casas e cidades aonde a sua Doutrina
é repudiada. Vê nessas casas e cidades pensamentos individuais
e coletivos nos quais as paixões reinam...

É bem diferente o conceito que faz o cristão verdadeiro da
verdadeira AUTORIDADE, por isto não crê naquela que obriga ou
que se obriga, pois que conhece bem o caráter expontâneo e gradual do crescimento do raciocínio humano, quando trabalhado por
este princípio que a tudo desenvolve e faz progredir — o Espírito.
Ele sabe, também, que este desenvolvimento ou progresso não
depende tão somente da vontade individual, da sua resolução, ou
de uma sutileza da inteligência, mas de tudo isto reunido sob o
controle do Espírito emancipado, livre, e ainda mais — da sua
Autoridade moral atuando unitàriamente sobre todas as coisas,
idéias e fatos, que com ele se relacionam.
Somente assim o cristão crê que se possa ter a verdadeira, a
justa Autoridade.
Ora, a aquisição desse conhecimento é o que chamamos:
posse da Razão Crística.
Sem essa posse fica o homem incapacitado de entender a
tática dós que abusam das palavras para perverterem coisas e
fatos.
#
*
*
Sem estar possuído dessa extraordinária arma de defesa moral e espiritual, toda Autoridade individual ou coletiva fica sujeita
a desvirtuar-se pela anarquia ou pelo despotismo.

No pé da Cruz, base de todo madeiro, descansaram os pés da
maior Autoridade no Mundo — Jesus Cristo. A sua Razão esclarecida jamais conduzira aqueles pés, senão pelos retos caminhos
da vida. Os que ainda hoje acompanham-Lhe os passos, não só
caminham para a frente, como caminham certos...

O homem que possui a Razão Crística não confunde o progresso tumultuoso e subversivo com o verdadeiro progresso. Não
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chama a licenciosidade de liberdade, nem confunde César com
Deus.
Sua Autoridade ele a exerce com critério, em todos os atos
de sua vida. Nos seus próprios pensamentos ela vive tão vivamente como a sua fé razoável. Quando as contingências da vida
levam-no a julgar homens e fatos, fá-lo partindo das causas e
nunca dos efeitos que se relacionarem com a natureza dos delitos. Isto, porque, abandonando a metafísica confusa de que se
vale a maioria dos homens quando julga, ele somente se interessa
pelo que se passa em torno do que lhe é dado julgar, e nunca
pelo que os delitos possam ser.

mãe é muito mais acentuada esta liberdade de agora do que aquela
que desfrutava em estado de feto. Embora não sejamos clínico,
pensamos, no entanto, não incorrer em erro algum afirmando que
tal diferença de vida seja talvez tão acentuada quanto a que
existia nele entre o estado de feto e o de embrião.
Este fenômeno biológico não ê um abstracismo. É um fato
público e notório.
Quando, pois, o verdadeiro cristão se opõe aos filósofos da
teoria da negação da negação, ele somente o faz consciente de que
defende uma verdade fundamental e não urna verdade formalística.
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Não sendo para com os homens e os fatos, tão somente um
psicólogo, mas, também, um psicobiólogo, a técnica dos julgamentos a que é chamado a realizar, usa-a tomando por base os processos que se desenvolvem em torno de cada caso, sob a égide
dessas duas operações filosóficas do espírito humano — a afirmação e a negação.
Sabendo existir no homem forças latentes relativamente perfeitas, porque crê na existência do Infinito Espírito do Bem, de
onde emanou o espírito humano, o verdadeiro cristão partindo do
mesmo princípio biológico de que a semente de uma planta, possuindo latentemente todo poder germinativo, lançada em terra
apropriada, jamais deixará de mostrar a sua espécie, ele, pelos
mesmos processos, julgando com conhecjmento de causa, espera
assistir o mesmo fenômeno, manifesto nos homens, coisas ou
fatos.. .
Para ele tudo tem um princípio bom.
O que de mau um homem, uma coisa ou um fato apresente,
pertence à natureza dos processos evolutivos à qual vive sujeito
tudo que sofre a ação do tempo e do espaço e nunca à sua natureza infinita.
Se as leis jurídicas do mundo emancipam o jovem que se fez
adulto, negando a sua juventude e afirmando a sua adultez, ela
não faz mais do que confirmar um dos fatos que se relacionam
com os processos filosóficos da afirmação e negação.
Se a vida infra-uterina da criança constitui para ela uma negação, após o seu nascimento é uma afirmação, no sentido verdadeiro da vida individual do bebê. Porque, embora a sua liber-i
dade não lhe traga uma completa independência da vida de sua
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Senão vejamos :
Tomar-se como princípio que uma semente em condições de
germinar, não é uma afirmação latente da planta a cuja espécie
pertença, somente porque a sua qualidade de semente nega-a como
planta, é usar de uma tautologia confusionista e nada mais. Semente e planta, planta e semente, embora difiram qualitativamente quanto à forma, são no fundo, da mesmíssima natureza.
O processo transformista por que passa a semente quando se
torna planta não é de natureza negativa, porque afirma a existência do princípio que lhe deu aquela qualidade, ao transformar-se nele. Esse mero formalismo qualitativo da semente de
uma planta que se torna planta, só poderia ser levado em conta
de fenômeno qualitativo fundamental se ao invés da semente
transformar-se na planta que lhe deu origem, se transformasse
numa outra de origem diferente.
Aqui, sim, a semente conteria em si um elemento de primordial negação.
A ação contraditória que os processos chamados evolutivos
apresentam, sejam nas idéias, coisas ou fatos, são operações naturais, que independem muitas vezes da nossa vontade, resolução e
inteligência.
Resultando da ação e da reação dos paradoxos que se atraem
e se repulsam, esses processos acabam sempre por se completarem
numa afirmação de hoje, que se nega amanhã, porque se afirma
melhormente.
Basta que para tanto haja climas propícios. Essa filosofia
negativista que entende as verdades formais como fundamentais,
tem, às vezes, arroubos de criança. . .
Ela julga qxie a exaltação fictícia, o mecanismo da razão, ou
as sutilezas intelectuais contêm toda ciência da vida!
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E como encontra incentivo nos preguiçosos mentais, vai crescendo na sua autoridade hemiplégica...
Infelizmente é nesta autoridade trôpega que os governos do
Mundo estruturam as suas.
Justamente por isto julgam estes governos que o Cristianismo
seja o seu maior inimigo.
O Cristianismo tem um conceito de Autoridade diferente do
deles, e nisto é intransigente.
Ê para ser coerente com os seus princípios doutrinários, que
combate, não esses governos, mas as idéias em que eles se apoiam,
idéias que contrariam a felicidade humana, finalidade precípua da
existência do homem em o nosso planeta. . .

Sem que precisemos aprofundarmo-nos em meandros de uma
longa descrição lógica, podemos afirmar que a autoridade do professor será tanto rnais acatada pelos alunos, quanto melhor forem
reconhecidas por eles a bondade, a sabedoria e a moral do Mestre.
Disto resultará toda disciplina nas aulas.
Essa disciplina é, no caso, o princípio conciliatório, entre a
autoridade do professor e a liberdade dos alunos.
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O cristão verdadeiro tem muito em conta o seu conceito de
Autoridade e não abre mão da que lhe toca defender, senão quando
pela violência dos homens sofre restrição de liberdade ou supressão
da vida.
Porém, os seus direitos autoritários, quando os exerce, fá-lo
muito mais educativa e tutelarmente que repressiva ou tirânicamente.
É que, tendo a noção exata de que conquistou a sua Autoridade pelo reto cumprimento dos seus deveres espirituais para com
o Senhor, moral e materialmente para com a Humanidade, jamais
a aplica como um direito.
Conhecendo histórica e tradicionalmente que os choques de
interesses contrariados, frutos do egoismo humano, tiveram começo
desde que os homens buscaram endeusar esse direito menosprezando o dever, ele conscientemente evita usar essa Autoridade de
Direito, usando aquela que o seu Dever cumprido lhe outorgou.
Procede antes como um mestre íntegro, jamais como um juiz
austero.
É assirn que em torno de si a ignorância se faz sábia, o medo
se transforma em coragem e o ódio em amor.
Não se julgue, porém, que agindo por esse modo faça ele
algum milagre; não.
O que ele faz é unicamente aplicar aos paradoxos os princípios
conciliatórios que os reúnem sem choques e sem confusões.
Tomemos por exemplo, como base compreensiva do que acabamos de afirmar a função da Autoridade de um professor junto
aos seus alunos.
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AUTORIDADE e LIBERDADE são, como todos sabemos, paradoxais.
A bondade, a sabedoria e a moral do mestre constituem aos
olhos dos alunos um direito tão fundamental e lógico, que eles
abdicam da sua liberdade, voluntariamente, em favor, não do
homem, mas daqueles atributos. E abdicam confiantes, porque
sabem o quanto será para eles lucrativa essa abdicação.
Fosse esse mestre um atrabiliário, sem moral e sem sabedoria,
nem a voluntariedade da abdicação seria natural ou, talvez, ao
invés dela, estalasse uma revolta na aula.
Isto prova que além do conhecimento que se possa ter dos
princípios conciliatórios dos paradoxos, é ainda preciso que se
saiba como e quando devam ser aplicados.
Esse como e esse quando somente sabem manejar os que possuem a consciência cristã, alicerçada por essa Razão individual
que chamamos de Crística.

A Autoridade, para o verdadeiro cristão, não é esta coisa falha
pelas suas interpretações errôneas da verdade, que por aí vegeta,
não só enchendo de orgulho o sadismo dos déspotas, como de terror
aos covardes.
Para ele Autoridade é a força viva e construtiva da Razão
Integral guiada pela Inteligência Esclarecida, cuja finalidade precípua é frenar no indivíduo e na coletividade, todos os desvarios
que a paixão, o egoismo, a ignorância, o medo e o ódio geram.
Ela não tem o direito de permitir à liberdade ilimitada do
indivíduo esmagar a dos outros, sob qualquer pretexto; mas, também, não admite o cerceamento individual ou coletivo dessa liberdade por uma autocracia, monocracia ou oligocracia, baseada em
qualquer espécie de Totalitarismo.
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A Autoridade do verdadeiro cristão não é aplicada ao licencioso pelo método da violência, nem pelo da persuasão, mas pelo
da educação esclarecida e esclarecedora.
Crendo na Regeneração humana não pode ser outro o seu
modo de exercer a Autoridade.
E não são outros os fundamentos da Doutrina de Jesus.

Seus ouvidos surdos às vozes e aos sons do mundo moderno,
somente escutam a voz da turba preferindo Barrabás ao Grande
Rabino. Desde a violência da prisão ao sadismo perverso do martírio do Mestre, seus olhos assistem a tudo estarrecidos.
Dos lábios apertados pela dor ele não escuta um só ai, uma
palavra de revolta do Herói Divino.
Vê, no entanto, duas grossas lágrimas rolarem silenciosas pelo
seu rosto santo. Assiste ao tropegar das suas pernas subjugadas
pelo peso da cruz...

Baseada na VERDADE, Autoridade básica do espírito humano,
ela dá aos seus adeptos o conhecimento autorizado para retirar do
espírito do homem as roupagens da mentira e do erro, ensinando-o
a buscar, na verdade e na certeza, as vestes que abandonou por
ignorância ou por maldade.
Aos simples, ensina isto pela filosofia prática dos símbolos, aos
maus, pela filosofia da bondade que os livros e as obras de caridade
cristã propagam.

Quando o verdadeiro cristão assiste ao quadro patético do
dobrar de joelhos de um mau ou de um simples ao pé de uma
cruz, todo seu ser se exalta!
E a sua fé impulsionada pela caridade sábia do espírito, trabalha a sua inteligência para que a sua palavra corra em auxílio
de qualquer dos dois.
Ele então deixa que a sua mente penetre o véu que oculta dos
olhos do mundo as purezas do Amor Divino e nele se banha.
Purificada por esse banho, as carícias desse Amor fluem das
suas palavras e soam aos ouvidos de um daqueles dois desventurados como baladas celestiais, envolvendo-o todo, arrebatando-o às
doçuras de um mundo idealisticamente super-humano.
E o cristão sente nos olhos, no rosto, em todos os músculos
daquele que auxiliou, a fluição de uma nova vida!
E ele, então, foge mansamente daquele quadro para, fitando
o pé da cruz, penetrar no véu do tempo e remontar ao passado.
Descobre, emocionado, no pé daquela cruz, os pés do grande
Mártir. Acompanha-Lhe os passos pelas ruas de Jerusalém, Nazaréth, Capharnaum; por toda a Judéa!
Seus olhos cerrados para as coisas do mundo que o rodeiam,
estão agora abertos para aquelas que serviram de cenário ao Cristo.
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Vê açoitarem-no brutalmente. E quando mãos sacrílegas,
cjruzando-Lhe os pés, atravessam-nos com um cravo brutal, uma
nuvem de horror ernpana-lhe a visão. E ele desperta sufocando
soluços. Porém, uma força estranha se apossa de todo o seu pensamento, de toda sua alma. E uma voz, como que sussurra-lhe aos
ouvidos :
"Não lamentes o meu martírio, faze antes a minha
obra. Os fracos não são dignos dela"...
É a voz autorizada do Mestre chamando à realidade da vida
aquele servo cuja emotividade já se tornava exagerada.
A voz do Mestre, falando assim ao cristão emocionado, longe
de ser uma censura é antes uma advertência.
À sua Autoridade verdadeira o discípulo ou o servo deve reunir a dele, porque é uma Autoridade forte. É forte porque é
baseada no Amor. E nada existe no mundo mais forte que o AMOR.
Ora, o Amor verdadeiro é o que se exprime pela Justiça e pela
Misericórdia. Como justiça, ele é Fatal, como Misericórdia Providencial. Se a Autoridade cristã tomasse a Razão humana por
bússola, ficaria nas mesmas contingências da autoridade comum,
porque, tornando-se inflexível como esta, que não sabe julgar senão
repressivamente, acabaria deslizando para a violência da opressão
ou para a anarquia da fraqueza.

Quando no Cap. 15, vers. 20, de S. João, falando a seus discípulos Jesus lhes fez sentir que o servo não era mais que o seu
senhor e que se a Ele haviam perseguido certamente perseguiriam,
também, aos discípulos, o Mestre não fez outra coisa senão dar
aos discípulos a sua Autoridade. '
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E não foi em nome de outra qualquer Autoridade que os doze
pregaram e consolidaram a Doutrina.
E maior confirmação é a que se nos depara nos vers. 21 e 22
da Oração Sacerdotal.

"A cidade que buscamos eu a conheço bem. Volto a ela porque
um mau destino, perseguindo-me, atirou-me à mais negra miséria".
"Nela pretendo trabalhar, para ver se a sorte me sorri". . .

Nestes e ern muitos outros acha-se cabalmente demonstrado
que a Autoridade de Deus em nome da qual pregava Jesus, era a
mesma de que se valiam os discípulos com a autorização do Mestre.

E baixando os olhos com unia humildade acentuadamente
visível, continuou :

Mas, se todos possuímos esta Autoridade porque todos somos
filhos de Deus, qual a razão pela qual ela se desvirtua em uns
e em outros não?
Ouçamos esta lenda :
"Dois homens se encontraram numa estrada. Ambos demandavam a mesma cidade. Um sabia o caminho e o outro desconhecia-o. Após caminharem juntos durante muito tempo, um deles,
perguntou ao outro :
'Para onde te destinas, amigo ?"
"À Cidade Santa!"
"Ê também o meu destino, retrucou o primeiro, justamente o
que conhecia o caminho."
Apertaram-se as mãos e continuaram a marcha.
Não levavam farnel algum.
Sentiram fome.
Aquele que sabia o caminho também conhecia da existência
de uma estalagem, à margem daquela estrada, na qual os viajantes
saciavam a fome.
A conselho deste, o outro viajante estugava os passos.
Poucos minutos depois avistaram a estalagem.
Então, como se fosse tomado de súbita decisão, o primeiro
viajante parou.

"Não tenho um centavo de meu. . ."
"Vendo a estalagem e sentindo fome, tomado de profundo
desânimo, foi por isto que parei". . .
"Amigo, respondeu-lhe o outro, eu tenho recurso bastante para
que nos alimentemos à farta. Sigamos!"
Chegados à estalagem o segundo viajante nem sequer notou
que aquele homem procurava um lugar oculto para sentar-se. E
que, fazendo isto, puxara também o chapéu para cima dos olhos
como quern deseja ocultar-se de alguém.
Confiante demais, o segundo viajante somente tinha urn fim :
saciar a sua e a fome do seu companheiro de viagem.
Quando, após estarem sentados, o homem que servia à mesa
aproximou-se deles, o segundo viajante disse alegremente :
"Amigo, vimos de longe e temos muita fome! Traze
para a nossa mesa boa comida e bom vinho".
Depois de satisfeitos, a mão do primeiro retirou de um dos
bolsos muito dinheiro, depositando-o sobre a mesa.
Os olhos do outro fuzilaram de cobiça e de inveja. Uma
onda de sangue inundou-lhe os olhos e a sua boca de sádico sentiu-lhe o gosto.
Paga a refeição e refeitos da canseira da viagem, saíram os
dois da estalagem, agora de braços, por causa dos vapores do vinho.
Dois dias depois, foi encontrado por alguns viajantes, um corpo
mutilado quase às portas da Cidade Santa.
Era o corpo do segundo viajante".

Seus olhos mostraram-se cheios dágua e o seu rosto tomado
<de profunda tristeza.
Seu companheiro de viagem ficou surpreso. . .
E como tinha um bom coração, compadecido, em face do que
.assistia perguntou-lhe, emocionado, sobre os motivos daquela brusca
•mudança,. .
"Sou um infeliz, respondeu-lhe."

*
*

*

Quem se entrega às mãos de estranho não sabe o fim que
lhe aguarda.
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A Autoridade de Deus nos é dada segundo o grau da nossa
missão na terra.

Porque também lhes deu Liberdade, que embora seja relativa
às possibilidades espirituais de cada uma delas, é também em relação a cada uma, tão absoluta, que permite através dessa Liberdade
à inteligência progredir, regredir, ou estacionar ; viver ou morrer,
construir ou destruir, etc..
Mas não deixou de dar às inteligências opostas a Liberdade de
se oporem ou de elucidarem àquelas.
Do mesmo modo, não nega a homem algum, por mais rude
que seja, autoridade inteligível com o direito de escolher entre as
duas, aquela que deva seguir.
Neste caso, a Autoridade de Deus assumindo o papel da Verdade, aparece sempre para confundir aqueles que a desvirtuam. E
aparece de forma tão clara e concludente que somente os cegos
de boa vista não na vêem.
Estes cegos não são outros senão aqueles que por causa de
respeitos humanos exagerados, conveniência própria e egoismos pessoais, negam ou torcem as verdades para parecerem bem aos olhos
dos potentados ou das suas próprias ambições.
Existem, também os que, trabalhados por falsas opiniões, deixam de julgar homens e fatos pelo que realmente sabem dos mesmos, para fazê-lo pelo que deles se diz.
Há ainda os emotivos e neuróticos, que se deixam arrastar
pelas simpatias mais extravagantes e teimam em cultivá-las como
se fossem flores raras. . . Estes são enfermos : precisam de cura.

Somente o conhecimento verdadeiro dessa missão é que nos
resguardará dos assaltos, não só do nosso orgulho e do nosso egoísmo, como também dos amigos que se tornem inimigos, por ambição ou inveja, e dos inimigos que se fazem de amigos, para melhor
dominar-nos.
Ora, conhecer o que ignora é a ânsia incontída do espírito
humano. Liberto de Deus e por Deus, para viver livre de tudo
que o infelicite, nele não podia ter lugar esse anseio se a Autoridade sábia do Senhor latentemente não lhe apanagiasse a natureza
divina.
Como nada do que existe, existe sem que tenha um fim, o
homem que é a semelhança de Deus não pode deixar de ter uma
finalidade.
Se por quaisquer outros motivos não quiséssemos crer nisto,
as progressões e regressões que se sucedem no Mundo, frutos da
inteligência progressiva ou regressiva e conservadora do homem,
dar-nos-iam razão.
Se não houvesse no espírito humano a ânsia de conhecimento,
certamente estas coisas não sucederiam.
Ora, se a inteligência que se entrega ao progresso, tem uma
autoridade baseada no conhecimento verdadeiro de tudo que um
povo ou uma Humanidade necessita em cada caso ou época, ela
não faz mais do que demonstrar que tem uma missão e sabe
cumpri-la.
O mesmo não podemos dizer das inteligências regressivas ou
estacionárias.
Entretanto, estas se podem modificar se a isto se dispuserem.
Porque, como já foi dito por um pensador francês "o homem que
tudo ignora é chamado a tudo conhecer". . .
Entretanto, se por um capricho, ambição, maldade ou orgulho
essas inteligências teimarem em persistir nos quadrantes dos seus
graves erros, é preciso que os incautos tomem cuidado, porque
quando elas guiam, conduzem à morte moral e física.

Mas, por que permite Deus que essas inteligências desvirtuem
assim a Autoridade que lhes deu ?
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Ora, como nenhum homem, grupo ou partido pode dar ou
tirar a Autoridade de alguém, quando esta tenha os seus fundamentos na de Deus, podendo, no entanto, desvirtuá-la pelo descuido, ou negligência, pela ignorância ou pela maldade, o dever
primordial daquele que deseja conservá-la é o de procurar conhecê-la, e conhecendo-a, usá-la destemerosamente.

Jesus Cristo lamentado, quando se aproxima a Semana Santa
e festejado com fogos de artifício, bailes e comedorias pelo Natal,
não é Aquele cuja Autoridade o verdadeiro cristão respeita e vive.
Este Jesus é o Cristo das carpideiras e dos licenciosos. O
verdadeiro cristão lamenta ou toma parte em bailes e banquetes

40

FILOSOFIA SIMBÓLICA DA CRUZ

porque é humano. Não por causa da morte ou do nascimento de
Jesus, mas porque quer.
Ao Cristo que nasceu e morreu ele louva e lamenta na alegria
feliz que a sua caridade desperta no faminto, no pária, no sem
teto e sem lar, no pervertido que regenera, no caído que ele ergue.
Este é o seu louvor ao Cristo que nasceu.
O seu lamento é contra as injustiças sociais, o despotismo, a
anarquia de um mundo cujas rédeas de governo pairam, às vezes
nas rnãos de loucos para desgraça dos sábios.
Da morte de Jesus somente guarda as lições de heroísmo espiritual que Ele deixou exemplificadas, pelo que lhe é dado saber
através dos livros e dos símbolos cristãos, dentre os quais a Cruz
é para ele o mais completo.
Quando lhe foge a coragem, e o medo às responsabilidades
doutrinárias assalta-lhe a mente, é ao pé da cruz que ele se vai
prostrar de joelhos. Junto a ela, deixa que a sua alma se banhe
do amor do Mártir e, neste banho, sejam lavadas as suas fraquezas.
No pé da cruz vê aqueles pés cujos passos foram sempre
retos. Pés que nunca se cansaram de levar aos enfermos da alma
e do corpo, as virtudes curadoras de uma caridade excelsíssima.
Então fortalece os seus.
Fortalece com a Autoridade da fé que usufruiu diante da
Cruz.
Fortalece no conforto obtido com a presença do Mestre naquele
instante.
Fortalece no rememorar de tudo que dÊle sabe, de tudo que
dÊle guarda, de tudo que nÊIe crê.
A Cruz é, pois, para ele um livro aberto. O pé, uma página
viva e muito grande da vida heróica e divina do seu Mestre.
Por estar unido à Terra, ela é como que o marco de partida
e de chegada da missão que o Mestre lhe deu a cumprir no
Mundo.
Seus lábios tocam de leve aquele marco e ele se ergue com
maior Autoridade para os novos embates doutrinários.
*

Maior Autoridade, por quê?
Por causa do conforto obtido diante da Cruz.
Por causa do que aprendeu de tudo que não sabia e que julgava saber, somente porque tinha fé no Cristo.

A CRUZ E A AUTORIDADE
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Aquela genuflexão devocional, deu-lhe novos e mais amplos
conhecimentos acerca da Autoridade do Mestre. Despiu-lhe da
roupagem mística generalizada de que era portador, e preparou-lhe
o espírito para as lutas sociais sustentadas por Jesus naqueles
tempos e pela sua Doutrina nos tempos modernos.
Ensinou-lhe a ver claro no escuro das ideologias político-sociais que, ou se afundam num liberalismo extremado ou num
extremismo histórico-dogmático, ambos de caráter fatalista.
Fê-lo remontar aos primórdios da vinda de Jesus à terra, sem
nenhum sentimentalismo.
Abriu-lhe os olhos às verdades da pregação de João Batista,
mostrando-lhe, não os conceitos do que ele pregara, mas os fins
da sua pregação —o advento da lei de igualdade entre os homens—
base da Doutrina de Jesus.
Se João dissera :
"Aquele que tem duas túnicas dê uma ao que não
tem; e aquele que tem comida faça o mesmo;" Jesus
mandou-nos amar ao próximo como a nós mesmos, afirmando ser essa sentença e aquela que nos manda "amar
a Deus sobre todas as coisas", toda a Lei!
E, então, convencido de que não era no misticismo demagógico que estava a Verdade e sim o simples conceito desta, a Autoridade dele tornando-se maior impulsionou-o com mais audácia
para a pregação da Doutrina!

De fato, irmãos, todo cristão verdadeiro não tem outro caminho a tomar, se não quiser ver ruir por terra o trabalho dos grandes
vultos do Cristianismo durante tantos séculos.
Todos os seus sofrimentos e lutas contra os déspotas e os
licenciosos, pragas humanas de difícil extirpação, estão hoje circunscritos ao círculo vicioso das recordações elogiosas ou sentimentais.
A verdade, ou melhor, os fins das suas lutas foram esquecidos
à sombra dessas pragmáticas cavilosas e ineptas.
O mundo cristão se limita hoje em dia ao jogo das intrigas
na política e às disputas do primeiro lugar entre as três fortes
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correntes —evangelismo, catolicismo e espiritismo— como se o
Cristianismo fosse um esporte.
Por esta razão estamos assistindo ao lento desmoronar da
Fé Cristã em face do ateismo.
Criticamo-lo como se não fosse nossa toda culpa, como se não
fôssemos nós os únicos merecedores da crítica.
O que fizeram os ateus e o que fazemos nós em face da exploração e abandono a que vivem sujeitos os pobres ?
Eles estudaram, na verdade dos fatos, a cura dos males e criaram a sua Doutrina político-econômica de base igualitária, fundamento principal da Doutrina de Jesus. Criaram-na e lutam para
aplicá-la. Nós rezamos, intrigamos, vivemos de disputas e demagogias ; apoiamos anarquistas e déspotas, personalizamos as nossas caridades, e se protestamos contra os abusos dos poderes de
César, é sempre platônicamente, para não desgostarmos a César
em a nossa tolerância mística e doentia.
Quando o catolicismo é atacado, ferido, espezinhado por César,
calam-se os espíritas e evangelistas. Calam-se e aplaudem César,
até. O rnesrno fazendo o Catolicismo com as outras correntes
cristãs.
Toleram os abusos de César, mas não se toleram!
Isto tudo é um desmentido à Doutrina.
Cristo não só desaprova o desprezo que temos votado ao
que Ele pregou corno base da sua doutrina —a Igualdade— como
esta divisão contraproducente que existe entre os cristãos.
Ele sentenciou que "um reino dividido entre si não pode
subsistir".
O reino não só está dividido, como incapacitado de ter uma
Autoridade, visto estar mentindo aos fins para que foi constituído.
Estas verdades doem, mas precisam ser ditas.
Doem mais porque são propaladas por um cristão que é filho
do povo. Mas, irmãos, está escrito nos Evangelhos que aos pequeninos elas seriam reveladas...
Aos grandes resta-lhes pouco tempo para tratarem das coisas
do Céu...
Se assim é, mingua-lhes Autoridade para falarem em nome do
Cristianismo.
Devemos conhecer, sentir, viver toda essa verdade, para propagá-la com esta Autoridade que o conhecimento de uma causa
costuma dar àqueles que a propagam.

A CRUZ E A AUTORIDADE
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Nossa fé cristã não deve descuidar-se da psicologia em geral.
Conhecê-la como parte integrante da vida individual e coletiva é
ficar de posse de maior grau de Autoridade para julgar homens,
fatos e coisas em espírito e verdade.
A politicagem interna e externa, no seio do Cristianismo,
abala os seus alicerces.
Tratemos de eliminá-la.
Se os que estudaram todas as ciências e filosofias, permanecem psicologicamente cegos em face dessa verdade, deixemo-los
na sua cegueira. Se foram os nossos olhos que Jesus abriu, conservemo-los bem abertos para cumprirmos os develres que a Doutrina hoje, mais do que nunca, nos impõe.
Se desejamos vê-la triunfante, libertemo-la das falhas dos que
não a entenderam, fazendo dela e por ela o que não souberam ou
não quiseram fazer, desobedecendo assim à sua finalidade de Doutrina de Igualdade político-econômica, para que possamos ver realizada n Fraternidade Universal, único alicerce capaz de sustentar
eficientemente a Paz entre os Homens.
Se continuarmos no mesmo caminho, desunindo e desunidos,
assistiremos à fuga ainda maior dos trabalhadores e dirigentes
esclarecidos, porque, para eles, são os fatos que os fazem julgar
os atos humanos e não as palavras que exprimem sabedoria, mas
são nulas de realizações práticas.
Para os que fogem de nós por causa das nossas falhas, não
adiantam perseguições, críticas ou violências. Criaram eles a consciência de que não lhes poderíamos dar mais que ilusões, sonhos,
humilhações e os frutos de uma caridade deprimente. Debalde,
pois, será usarmos daquelas armas.
Intrigar politicamente para que os governos despóticos os
obriguem a respeitar a Religião, apoiando ostensiva ou ocultamente
as arbitrariedades estatais, além de ser acentuado sinal de fraqueza
religiosa, traria ainda por cima, maior repulsa contra a Doutrina.
Nenhum homem de bom senso que ame a sua liberdade de
consciência aceitaria uma Doutrina cujas falhas dos seus propagadores fossem evidentes e, sobretudo, se lhe for imposta pela
força !...
Nosso direito é, pois, reconquistar pelo dever cumprido aquela
Autoridade de Cristo que trocamos pela do Mundo quando as
nossas fraquezas levaram-nos a servir mais a César que a Deus,
por partidarismo religioso ou por amor a Mamon.
Voltando a combater pela Igualdade político-econômica, sem
o ódio e o medo do fatalismo burguês ou ateista, sem a ignorância
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do liberalismo individualista, fazendo do socialismo não um partido político, mas urna aspiração humana, certamente reaveremos
a Autoridade que convence, que é a que. o Cristo nos legou.
É a única Autoridade capaz de harmonizar as classes, sem
entrechoques sangrentos. A única porque, baseada no dever cumprido e agindo corno um dever —o de elucidar— evita as disputas
partidaristas pela lógica de que se serve ao repor a Verdade no
seu pedestal.
No pé da cruz de Cristo esta é a AUTORIDADE que encontramos.

A

C R U Z

E

A

L I B E R D A D E

Capítulo

III

A CRUZ E A LIBERDADE

"O anjo da Liberdade nasceu antes da aurora do primeiro
dia, antes do próprio despertar da inteligência, e Deus o chamou
a estrela da manhã.

A liberdade é a guarda do dever, porque reivindica o direito".
(£. Leví)

Se a Razão descrita por nós no primeiro capítulo é a única
capaz de dar ao homem uma Autoridade digna de ser respeitada
e vivida como um Dever Humano e Divino, ele tem Direito à
Liberdade para dar cumprimento integral a esse dever. ..
Mas, que liberdade será essa, a limitada ou a ilimitada dos
déspotas e dos espíritos anárquicos ? Aquela que diz : "O homem é livre para fazer o que quiser ou o que puder, ou a que sob
o pretexto de —defesa da ordem pública— vive regrada pelos
ditadores de todos os matizes? A liberdade imposta a alguém pela
Violência, ou a que se obtém violentamente?"

No lado direito da Cruz, abaixo do braço de Jesus, na capa
deste livro, está escrita a palavra LIBERDADE. Esta é a que de
fato compete aos cristãos respeitar e seguir.
Ela é razoável e santa porque, a serviço da razão humana,
tão somente, seu destino seria os dois extremos — a anarquia ou
o despotismo.

FILOSOFIA SIMBÓLICA DA CRUZ

A CRUZ E A LIBERDADE

A Liberdade é corno bem nos diz Levi, a sentinela avançada
do dever, porque é quando ela conduz o homem à retidão do
dever que se impõe como um legítimo direito !
É santa porque "nasceu antes da aurora do primeiro dia,
antes mesmo de, no homem, despertar a Inteligência" que hoje
lhe serve de orgulho!
Jesus fez a sua apologia mais completa, na sua oração sacerdotal, quando pede ao Pai paia glorificá-Lo.
Ele nos faz saber do seu poder sobre todas as coisas. E este
poder é a liberdade de possuí-las, porque Ele glorificara Deus
na Terra cumprindo o seu dever.
Rogando depois a Deus para que O glorificasse com a mesma
glória que possuíra junto ao Pai, antes que houvesse mundo, Jesus
mostrou-nos que a liberdade é um atributo do espírito e, portanto,
do próprio Deus.
Por outro lado, Ele nos ensina que para adquiri-la é preciso
que cumpramos os nossos deveres morais e materiais.
Ora, como nem todos sabem quais são esses deveres, e como
aos ignorantes resta-lhes o dever de buscar o conhecimento,
aos homens que almejam uma liberdade assim, um só caminho
existe — conhecer o que ignoram para agirem com acerto.
Quando a Revolução Francesa estabeleceu os Direitos do
Homem sem que fizesse o mesmo quanto aos Deveres, cometeu
um grave erro. Este erro veio redundar no fracasso político, econômico e moral da Revolução. E, após tantos anos, ainda hoje
suportamos os efeitos de tão grande mal.
Não podis- ser por outra forma.
Na Bíblia, çue não é um livro histórico tão somente, mas,
também, cabalístico no seu tríplide sentido: Moral, Místico e
Alegórico, temos duas principais figuras que evidenciam bem o
direito e o dever — Cain e Abel.
Um mata pela ambição, pela inveja; o outro morre, às
mãos daquele, pela inocência, pelo amor! O direito que não constitui a "raiz do dever" é o roubo estabelecido pela lei.
E o roubo não é porventura um crirne ?
"A liberdade do direito sem a do dever é o direito cainista."
E' aquele direito em nome do qual trucidaram Jesus, o grande
ABEL da Humanidade e libertaram Barrabás.
Ora, a Revolução Francesa no século XVIII, errou dando ao
homem a Liberdade de Direitos que é a do ódio, do medo e da
ignorância, permitindo-lhe forjar para o nosso século XX as duas

formas de totalitarismos que ensangüentaram o Mundo — o de
Raça e o de Casta, que por sua vez deram vida à luta de Classe.
Se ao lado da liberdade de direitos, houvesse ela estabelecido
o cumprimento dos deveres, teríamos dado aos homens regimes
aonde o Amor, a Justiça e a Misericórdia lhes concederiam a igualdade política e econômica sem ódios de classe, e uma Fraternidade
Universal isenta dos prejuízos arruinantes que resultam dos entrechoques das liberdades individuais e coletivas.
Ao uso inconseqüente das liberdades dos ignorantes e maus,
teria ela dado não o conceito de ordem pública, para refreá-lo,
mas os ensinamentos verdadeiros, porque o direito da liberdade
somente deixa de ser abusivo quando aprendemos a usá-lo.
O verdadeiro cristão assistindo ao que fizeram os homens
com a Liberdade, deve despir-se de sentimentalismos místicos e
trabalhar pela palavra e pelos atos, para que a verdadeira LIBERDADE CRÍSTICA seja i estabelecida.
Não a liberdade de pensar, agir e locornover-se tão somente,
mas a de limitação individual e coletiva também. É preciso que
o homem aprenda a liberdade de não ter medo, quando estiver
certo de que sua palavra e seus atos constituem um dever sagrado
a ser cumprido. É preciso que ele conheça e respeite a liberdade
de não ter ódio, para que cumpra, mesmo com sacrifício da vida,
o dever de amar e servir ao próximo.
É preciso que ele busque a liberdade de não ser ignorante,
para aprender tudo que diga respeito à prática dos deveres que
lhe assistem, e para que não caia no erro dos julgamentos apressados, seguindo os cegos de boa vista.
Olhe o homem para os braços da Cruz.
Ao lado direito a palavra LIBERDADE mostra ser um atributo
divino que ele possui.
Se não o fôsee, não estaria ali.
Mas de que homem é ela este atributo?
Daquele que mente, rouba no peso e na medida, usa da violência e do arbítrio; do que infama, calunia, perverte?
Não! Ela é o atributo do homem que o Cristo simboliza!
Aos serviços do homem cuja liberdade é somente um direito
de, usando-a, poder tripudiar sobre a dos outros em benefício do
seu egoismo e maldade, ela não é senão um instrumento perigoso.
Esta liberdade era a de Nero, Brutus e outros.
Era a de Barrabás, o Mau Ladrão.
É a liberdade da besta.
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Aquela que ali está, por baixo do braço do Mestre, é a Liberdade Consciente e Santa, que tendo o direito como raiz, tem o
dever como fronde e o Arnor florescendo para dar frutos justos e
misericordiosos.
^ Conhecê-la e possui-la é o dever de todo homem que deseja
a Fraternidade Universal.

Quando assume o caráter de defesa contra os que a procuram
restringir, fá-lo sem medo e sem sensacionalismo.
Não tendo o espírito do ódio de que a liberdade fatalista faz
alarde, é mais combativa do que essa, porque é mais consciente e
mais inabalável; pois, a sua força de ação parte de uma razão
fortemente alicerçada em uma fé que não tem sombra de variação.
Por ser sábia, não ignora coisa alguma do que se fazem
capazes os homens cujos instintos sofram de bestialismo.
É bem verdade que às vezes, na sua missão de domadora,
sucumbe; mas quando isto sucede ela já o sabia, tanto quanto o
domador tem a certeza de um dia sucumbir nas garras de um
tigre ou de uma pantera.
Fiel intérprete da Liberdade que se acha no braço da Cruz
do Cristo, a do verdadeiro cristão não se sente superior, nem
inferior a do Mestre, para recuar dos atos de abnegação.
Aceita-os e cumpre-os, simplesmente.. .
Quando a fraqueza dele se apossa e a indecisão ensaia os
seus passos partindo dos apegos à vida, às suas atrações, sua mente
focaliza a Cruz e ele reage, porque é para ele uma das especificações filosóficas da Liberdade a de não ter apegos.
Sujeito como todo ser humano aos percalços da fatalidade,
o liberto em Cristo não vive da liberdade restrita que os fatalistas aspiram.
Esta liberdade não lhe basta.
A sua tem especificações variadíssimas.
É nesta variabilidade que reside o seu conhecimento da verdadeira Liberdade.
E deste conhecimento é que lhe vem a autoridade de dizer
que se torna preciso ao homem aprender a usá-la, para manejá-la
com acerto.
Ora, os livros de filosofia cristã, cujos mistérios persistem em
trazer ocultas da maioria as verdades simbólicas da Cruz, vivem
fora das possibilidades intelectuais dos humildes.
Por isto mesmo, os humildes desconhecem a Liberdade em
Cristo e procuram, tão somente, aquela que se prende à fatalidade,
como a econômica e a política, porque, além de imediatista é a
que os fatos sociais melhor lhes ensinam pela prática.
Eles a assimilam e vivem-na como fins, visto desconhecerem
aquela que, além de facultar-lhes direitos políticos e econômicos,
faculta-lhes, também, a liberdade espiritual que, por sua magni-

A liberdade Crística é a conquista da cidadania celeste de
que nos fala Davi, neste salmo número 15:
"Senhor, quem habitará no teu tabernáculo ? Quem
morará no teu Sancto Monte?"
"Aquelle que anda em sinceridade, e pratica a justiça
e falia a verdade segundo o seu coração".
"Aquelle que não difama com a sua língua, nem íaz
mal ao seu próximo, e nem acceita nenhuma afronta contra o seu próximo."
"Aquelle a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas
honra os que temem ao Senhor; aquelle que, mesmo que
jure com damno seu não muda."
"Aquelle que não empresta o seu dinheiro com usura,
nem recebe peitas contra o innocente; quem faz assim
nunca será abalado".
O cidadão do Céu não é pois, o místico fanático ou supersticioso ; nem o que faz religião somente na igreja ou nos Templos.
A integridade desse cidadão tão pouco é a daquele que se
vale do direito da força ou da força do direito que suprime liberdades pelo sadismo das prepotências.
Não é, também, a dos direitos do Homem, cujos Deveres
ficam ocultos à sombra dos licenciosismos desbragados dos instintos.
Não é porque não se liga ao liberalismo utópico, ao racismo
ou ao classismo, cuja finalidade leva-nos aos regimes das ditaduras
fatalistas.
A liberdade do Cidadão do Céu é Providencial.
É a que se limita a si mesma para evitar choques de inte.rêsses.
A que não deve fazer aos outros o que não quer que outrem
lhe faça.
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tude, não pode subordinar-se às exigências das leis ou das coisas
humanas.
O círculo da Fatalidade que a História tão bem descreve,
mostra no tempo e no espaço que os fatos constitutivos de toda
História Humana, não se repetem igualitàriamente.
São governados pelas circunstâncias.
Assim é a Liberdade Fatal, que os ateistas defendem e
pregam. ..
Do mesmo modo que as circunstâncias governam os fatos, a
Providência governa a Fatalidade e a Liberdade Crística do homem, a sua liberdade fatal.
No homem em que esta liberdade prepondera, o egoísmo
constitui-se em direito. Este direito assume na sua vida social,
política e econômica, as três atitudes mais comuns do egoísmo:
o ódio, o medo e a ignorância.
A liberdade crística, que tem as suas raízes no Dever Cumprido, leva o homem ao amor, pelo devotamento, à ousadia, pelo
bem da Humanidade e à sabedoria, pela Fé na Providência
Divina.
Esta Providência é aquela de que nos fala esta lenda poética contada por um velho mestre da Ciência Sagrada :
"Deus dera aos espíritos a luz e a vida; depois
disse-lhes: Amai".
— "Que é amar?" indagaram os espíritos.
— "Amar é dar-se aos outros, respondeu Deus.
"Os que amarem, sofrerão, mas serão amados".
— "Temos o direito de nada darmos e nada querermos sofrer", disseram os espíritos inimigos do amor.
— "Ficai no vosso direito, respondeu Deus e separemo-nos.
Eu e os meus queremos sofrer e até morrer para
amar — É o nosso Dever!"
Nessa lenda, irmãos, estão evidenciados os
determinam o Homem do Direito e o Homem do
O uso e a natureza das duas Liberdades não
lhor definidos.
A que aqueles espíritos exigem é a que nega
quanto a de Deus, o afirma.

caracteres que
Dever.
podem ser meo Dever. En-
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A de Deus se baseia no Amor.
A dos espíritos rebeldes, no Ódio.
Estas duas liberdades vivem em choques constantes.
A que se baseia no Direito, imediatista, licenciosa e arbitrária
já invadiu o terreno religioso, e por causa do egoísmo do mando,
desprezou a Doutrina Igualitária de Jesus abandonando os humildes à sanha do fatalismo político e econômico.
Por causa desta invasão o mundo assistiu à terra empapar-se
do sangue cristão, derramado por cristãos.
E hoje é Cristo que assiste, novamente, aos contrastes vexatórios das lutas de bastidores que em seu nome esta megera desencadeia entre as três mais autorizadas correntes que se comprometeram a defender-Lhe os postulados!
Se hoje Ele surgisse entre nós seria condenado ao escárnio
público, porque certamente não daria seu apoio àqueles que a
vaidade e o orgulho do mando tanto pervertem. ..
Voltar-se-ia para os ateus nobres e dignos, como cita numa
sua parábola sobre coxos e maltrapilhos, e chamá-los-ia para o
banquete do Senhor, preparado para os escolhidos que o recusaram !
Seria o escárnio, porque o egoísmo de que se acham possuídos os modernos cristãos não os deixa ver o erro em que laboram, presos como vivem ao fatalismo religioso a que se entregaram.
A idolatria, o fanatismo, a superstição, o fetichismo e o exotismo filosófico do orientalismo asiático mais confuso, fazem o
corolário absurdo da fé apaixonada desses crentes.
Dois são os extremos que os empolgam : o nirvanismo imediatista ou o mediatista.
Ou querem César como Deus ou Deus como César.
Para os humildes dão-lhes três alternativas, aqui na terra,
se não procederem segundo as regras que eles ensinam, mas não
exemplificam — morrer para nascer de novo, morrer e ir para o
inferno, ou morrer e ir para o reino das trevas sem direito à
ressurreição. . .
Cada corrente é uma espécie de partido faccioso e inflexível.
O messianismo é o que ensinam aos humildes. Nada esclarecem
senão emocionalmente. Trabalhados na sua emoção, vemos os
humildes fanatizados pelo seu Pastor ou Doutrinador a ponto de
perderem o sentido de reflexão!
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Crêem no que eles crêem, fazem o que eles mandam e pensam pelos seus pensamentos, sem procurarem saber da verdade
de suas crenças, da justiça dos seus mandatos, da lógica dos seus
raciocínios.
E quando conseguem partir os grilhões dessa espécie de liberdade vegetativa, desiludidos pelo vácuo que essas crenças criam
neles, logo que as primeiras dúvidas lhes açodem à inteligência e
fá-los refletir, caem na liberdade íatalista do ódio de classe, raça
ou casta, personificações fundamentais do reacionarismo político-econômico, base do direito do mais forte.
Assim, mentindo e negando o que de mais puro existe na
Doutrina do Mestre a favor dos humlildes, esses crentes vão,
inconscientemente, afastando-os do caminho de um Deus Vivo,
para os braços daqueles Cesarismos e. .. não se julgam culpados?!
Têm razão. Assim procederiam os cegos.. .
A Razão Crística, passando por eles como o sol pela vidraça
e nada deixando em sua Razão Humana, confirmará, mais uma
vez, esta velha alternativa : Quem não tem, não pode dar.
Se eles tivessem-na, conheceriam todas as liberdades citadas
e os seus fins.
Dariam, então, aos humildes, os ensinamentos do Cristo, para
que esses alcançassem a verdadeira liberdade, cuja finalidade está
nestas simples palavras : "busca a verdade e ela te fará livre".
Dando-lhes, porém, a liberdade de serem fanáticos, idolatras,
supersticiosos e fetichistas, provaram não ter o sentido da Razão
Crística, como bússola doutrinária.
A fuga desses humildes para os braços das doutrinas cesaristas, representantes do egoísmo que erigiu entre os homens o direito
do mais forte, a Doutrina de Jesus devei somente a esses negligentes, que ao invés de ensinarem-lhes o verdadeiro uso da liberdade, preferiram privá-los desse uso, pelo medo ao desconhecido,
e para não verem seus poderes de dominação enfraquecidos.
Essa sede de domínio-herança do egoísmo do homem invadindo o vasto campo do Cristianismo, não podia deixar de perverter a liberdade crística da pessoa humana e inverter os fins
do ideal de Jesus, confundindo-o com o dos Césares.
A liberdade de escolha de Pastores e Doutrinadores para
liderarem a tríplice corrente da Doutrina, feita à moda dos fatalistas, veio causar ao Cristianismo um grande mal, porque deu
ensejo à politicagem e às simpatias arrastantes de prevalecerem
sobre a opinião abalizada dos que sabem o que fazem.
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De forma que os cristãos, com o decorrer dos tempos, trabalhados pelos erros de orientação doutrinária dos seus escolhidos,
ficaram na encruzilhada dos extremos, ou no extremo das vacilaçõss, como ovelhas entre os uivos dos lobos, o ladrar dos cães e
os apertos da manada. (Aqui não vai nenhuma ofensa aos líderes cristãos).
Se a máxima latina ensina-nos que somente os libertos podem
libertar, certamente, compete aos libertos em Cristo, dar a liberdade crística aos escravos da liberdade fatalista.
Se os humildes, guiados pelos seus líderes atuais, não na têm
podido obter, por deficiência libertária desses, há um remédio —
retrocederem esses líderes do caminho que tomaram.. .
Que não se enganem com os milhões de humildes que os
apoiam nas suas caravanas e festas devocionais, porque as multidões fanatizadas são uma espécie de arma de dois gumes. ..
Voltem a olhar a Cruz. . . Consultem Cristo, intimamente. .. Ouçam-no com sinceridade.
Seu braço direito, extendido no braço da Cruz aponta em
direção à Liberdade verdadeira.
E esta tem a sua Autoridade consolidada, só e unicamente,
naquilo que Ele pregou: "O Amor ao Próximo como a nós mesmos" — o mais completo código igualitarista do Mundo. Mas
esse "amor" não deve tão somente constituir o objeto do ensino
teórico em que se tem baseado, deve antes ser exemplificado,
sentido e vivido por quem o pregue. Se os fatos fizeram os
humildes fugir da Doutrina do Cristo, só os fatos e não as teorias
e cultos, as ameaças e maldições, fal-os-ão retornar à mesma.
Os exemplos não devem assumir o caráter faccioso; não !
Devem ser amplos, sem os estreitismos partidaristas do filantropismo católico para os católicos, evangélico para os evangelistas,
espirítico para os espiritistas. Ou da forma por que ainda se
apresentam através dos divisionismos que existem dentro de cada
religião.
Embora seja impossível haver entre as três um unicismo
nivelador, a cooperação pode e deve ter lugar, porque se os fins
são os mesmos, para atingi-los os meios podem diferir, desde que
o Amor os presida.
Não será preciso que os espíritas e evangelistas destituam
o Papa e façam do Vaticano sala de sessões ou sinagoga.
Basta ficar cada qual aonde materialmente se encontra, mas
espiritualmente unificados pela cooperação lidimamente cristã, que
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no caso está se fazendo mais que necessária para evitar o domínio
das hostes ateistas sobre os servos de Deus.
Os fatos demonstram claramente que isto é tão possível
quanto um homem de boa vista, ver.
As provas temo-las nós no que se passa socialmente. Inteligências e aptidões diversas, acompanhadas de crenças e sentimentos multíplices trabalham e produzem de tudo para satisfação das
necessidades coletivas, sem haver choques.
Quando por qualquer fenômeno político-econômico estes choques se dão, o espírito conciliatório vem repor tudo em seus lugares . . . "e a vida continua"...
Se por causa do equilíbrio político e econômico na cooperação social o homem se esforça e acha meios de não deixá-lo periclitar, por que os cristãos não estabelecem entre si a cooperação
espiritual e não na defendem com o ardor construtivo do espírito ?
Se eles mesmos trabalham pela conciliação material qual o
motivo de se recusarem a fazer o mesmo pela que se refere à
sua fé que põern acima de tudo?
Das duas uma : ou falam essas coisas por simples espírito
de retórica, ou não sabem o que querem, dizem e fazem.
Se sabem e não querem trabalhar por esta cooperação, dão
aos humildes provas de que são egoístas religiosos, que mais gostam de confundir para dominar, que propriamente de ensinar para
libertar.
À fuga dos humildes e ao trabalho proselitista dos arautos
dos Césares sobre estes, não cabe censura alguma, mas àqueles
que, por incompreensão, negligência ou egoísmo não sabem zelar
pela seara do Mestre!
Ora, como tolo é quem no tolo confia, já não nos compete
entregar a nossa liberdade à autoridade da tolice, sob pena de nos
fazermos duas vezes tolos.
O tolo, no dizer de Elifas Levi, "é alguma coisa mais
absurda que uma besta", porque "a tolice é um animal feroz que
tem a calma da inocência; assassina sem remorso".
Pensamos não sermos bestas. A liberdade das bestas não é
a crística. É a do Cristo que buscamos. Se a buscamos e não
nos podem dar os que se dizem ou se fazem escolhidos pelas
correntes cristãs a que nos ligamos, o que mais esperamos ?. . .
Ao lado direito do braço da Cruz encontramos a liberdade
desejada. Cristo mostra-no-la.
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Busquemo-la assimilar, vivê-la, senti-la, tomando por caminho o que Ele nos aponta no dever cumprido para com o Pai.
Cumpramos o nosso para com Ele e não para com os tolos,
que pretendem guiar-nos sem que tenham aprendido a cumprir os
seus.
"Os tolos são homens que querem chegar antes de terem
andado".
Cumprindo os nossos deveres, alcançaremos a Verdade Crística e com esta, a nossa Liberdade verdadeira.
A Cruz é um livro. Se nela a Razão e a Autoridade têm as
suas páginas, a Liberdade também possui as suas.
Que a nossa inteligência iluminada pela fé, possa penetrar-Ihes os arcanos e tornar-nos capazes de entendê-las em espírito
e verdade, para sermos consciente e cristãmente livres!

A

CRUZ E A

NECESSIDADE

Capítulo

IV

A CRUZ E A NECESSIDADE
Quando nos determinamos a realizar qualquer coisa, devemos
sempre levar em conta os meios de que dispomos e os fins que
desejamos atingir.
Daqui, o que fazemos não é dar aos que lêem essas linhas
regras absolutas, para que alcancem a felicidade imediatamente.
Mostramos, simplesmente, o caminho que reputamos mais
acertado, para que se ponha termo aos acidentes e tropeços que a
negligência de alguns líderes cristãos criaram para os humildes,
para os simples. . .
Por este lado julgamos ser isto uma urgente Necessidade.

Aquele que primeiro reputou a NECESSIDADE como uma lei
suprema, nada mais fez senão proclamar uma verdade!
De fato, irmãos, a NECESSIDADE está acima de todas as demais
leis!
No lado esquerdo do braço da Cruz, sob o braço do Divino
Mestre, nós a colocamos.
Tal qual a Razão, a Autoridade e a Liberdade, ela é um
apanágio divino e dos mais elevados.
Todos os sábios do Mundo viveram-na respeitosamente. Todos os que assim não têm feito, sofrem dolorosas conseqüências.

O célebre filósofo anarquista J. Prud'home, ao designar Deus
como uma hipótese, jamais pensara quão necessária seria a sua
parolice à fé cristã. Porque não tem sido senão partindo das
hipóteses, que se há chegado à realização desse monumento de
progresso que a civilização apresenta.
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Se uma hipótese realizável é necessária, Deus é uma hipótese assim, porque os que O amam provam a sua existência nas
obras de Caridade que praticam. Ele é, pois, uma Necessidade.
Um homem de Fé que como Jesus realizasse na terra "na
vida mais humana o ideal mais divino", seria, como Ele foi, um
Homem Deus.
• Aí temos a hipótese Deus, realizada; e um filósofo negativista, confundido.

No Amor ela é quem regula a liberdade de amar.
No Direito é quem nos leva ao dever de dar e receber.
Na Razão e na Autoridade é ela quem frena os excessos da
justiça dos que estão autorizados a julgar os atos de outrem e
exorbitam.
É uma lei que não pode ser restringida sem causar sérios
danos; nem ser usada com excesso sem que deixe de provocar
os mesmos efeitos.
As leis do céu e da terra são produtos dessa lei suprema. E
as que não condisserem com a sua finalidade verdadeira jamais
poderão permanecer em vigor ou serem respeitadas.
Conhecer os seus princípios e saber aplicá-los às realizações
da vida é buscar a sabedoria.
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Quando na Cruz do Cristo pusemos a LIBERDADE de um lado,
o AMOR no centro e a NECESSIDADE do outro lado, foi somente porque assim expressaríamos melhor aos homens o respeito que devotamos a essa hipótese de Prud'home e seus homônimos — Deus.
Se Jesus Cristo disse e provou pelas suas obras 'que o
Amor é a base fundamental da fraternidade humana, e em toda
sua vida outra coisa não fez senão amar, o Deus em nome do qual
ensinava, embora seja uma hipótese, não pode ser refutada por
qualquer homem sincero, visto que, como tal, não possui coisa
alguma capaz de contrariar a essa Fraternidade.
Entretanto, os ateus não só o negam, como perseguem os
que nÊle crêem!
Por que fazem isto?
Porque não querem a Fraternidade pacífica do Amor, mas
a revoltada e revoltante do Ódio!
Então o seu negativismo é que é uma hipótese desnecessária,
porque se baseia no falso conceito deturpante de uma verdade
evidente!

Quando Jesus nos ensina que a Verdade é que nos pode
tornar livres, a necessidade de encontrá-la e vivê-la é que nos
impele a agir neste sentido. A necessidade toma aqui um caráter
imperativo.
Se nos fosse possível imitar o Mestre sem que a necessidade
de assim procedermos criasse raízes em a nossa vontade, esse
imperativo seria descabido.
A necessidade é, pois, em a nossa vida — tudo.

*
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Para concretizar o abstrato a Necessidade é o ponto nevrálgico.
Na vida e na morte a ação da Necessidade é tão evidente que
dispensa comentários. . .
Em tudo que existe ela está presente e a tudo penetra prt>
funda e intensamente.
A perversão às suas prerrogativas determinam reações violentíssimas, porque nelas é que começam e têm fim os princípios
básicos das outras leis.
Se a vida de um homem ou de uma humanidade é necessária para que o mundo progrida, o progresso do mundo é também uma necessidade para que ambos, desfrutando-o, vivam dele
o mais humanamente possível.
Jesus foi a maior necessidade da glória de Deus manifesta
ao homem pelo homem. Esta glória surge de quando em quando,
desde que o mundo se vai tornando animalizado pelos entrechoques das ambições humanas na luta contra a necessária existência do homem.
Por uma dessas grandes necessidades cuja incógnita não nos
é dado penetrar, criou Deus o Mundo e os seres para habitá-lo.
Classificou-os em espécies, por ser isto necessário à vida de
cada espécie. Mas não os fez independentes senão na sagacidade
instintiva e na genialidade da inteligência. Concedendo ao homem
o que não concedeu ao animal —o gênio™- não lhe negou; entro
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tanto, a sagacidade instintiva, porque achou necessário que o
homem, vivendo-a, melhor pudesse aquilatar a sua superioridade
espiritual.
Esta justa necessidade de conhecer as coisas que o prejudicam para poder evitá-las, até os animais possuem, é verdade;
mas nêo da mesma forma que o homem. Enquanto naqueles é o
instinto quem lhes determina a evitação, nesse, além do instinto, a
inteligência necessita entrar em função para gravar na mente e na
vontade do homem a repulsa consciente contra aquelas coisas.
Ainda que os ateus afirmem que os atos conscientes como este,
sejam o efeito de um longo período de adaptação rácio-educacional, não poderão deixar de convir em que não havendo no homem
esta predisposição, isto não se daria.

Quando o verdadeiro cristão condena os excessos é porque
sabe-os desnecessários e prejudiciais. Conhece no homem os atributos do gênio e os do animal. Sabe que uns podem bem substituir os outros, desde que a mente e a vontade, do homem impulsionadas pela emoção, assim decidam. Privando o homem de
exceder-se tem o cristão a certeza de que nenhum desequilíbrio
poderá perturbar-lhe a inteligência. Assim sendo, ele jamais
poderá descer a viver os atributos instintivos que lhe são prejudiciais.

No homem, na humanidade e na própria natureza, a trindade
—amor, liberdade e necessidade é a hipótese— Deus, vivendo
em constante realização.
Na trindade —homem, humanidade, natureza— o amor é o
fio, a liberdade as contas e a necessidade o fecho desse rosário de
surpresas variadas que chamamos vida.
Se no homem a necessidade de amar é uma lei que precisa
de liberdade para expressar-se completamente, na humanidade e
em a natureza vermos o contrário é vermos erradamente.
Entretanto, quando no homem a liberdade de amar transforma em licenciosidade essa necessidade e as leis humanas não
são suficientes para feprimir-lhe os abusos, as naturais correm
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em socorro daquelas e o transgressor paga com a loucura ou com
a morte as suas transgressões.
Assim como o homem, as nações...

As regras necessárias não causam prejuízos.
Se o homem se esforçasse para obter da sociedade, dando
também a ela o realmente necessário, não por um método igualitário nivelador, porém, justo, o mundo não estaria à mercê do
despotismo e da anarquia em que se debate.
Cristo, o maior cultor humano da Necessidade, era manso
de coração. Mas diante da fraqueza de Pedro achou necessário
repeli-lo com uma brusquidão bem chocante. ..
A necessidade da sua repreensão ligava-se à vida de sua
Doutrina a qual Ele esperava que Pedro difundisse sem fraquejamentos. . .
A necessidade da repreensão de Jesus a Simão quando este
intimamente julgara do seu ato a respeito da infeliz que Lhe
lavara os pés, enxugando-os com os cabelos, foi justíssima.
Simão O hospedara mas não estava no direito de duvidar
da sua sabedoria. . .
Mau julgador como os de sua grei, ele não sabia ver os erros
humanos senão nos conceitos que faziam do culpado.
Cristo os via nas causas...
Sua repreensão a Simão foi justa, porque foi uma lição à
sofreguidão dos seus juízos. . .
Nos atos de justiça de Jesus tanto quanto nos de misericórdia, um só deles jamais se expressou desnecessariamente.
Na sua resposta aos fariseus, que procuravam confundi-Lo
para malquistá-Lo com César, o Mestre foi sublime.
Ao pedir que Lhe dessem uma moeda corrente, ao mostrar-Ihes a efígie, ao perguntar-lhes de quem era ela e depois mandar
que os seus argüidores dessem a César o que a este pertencia e
a Deus o que era de Deus, a necessidade de semelhante resposta
foi extraordinariamente justa!
Um só pensamento, gesto ou ato de Jesus jamais teve lugar
fora do tempo.
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Entre nós, pois, que cultivamos a sua Doutrina, o respeito
à lei de Necessidade deve ser um imperativo.

É uma espécie de princípio conciliatório fundamental, com
o qual o cristão harmoniza sem choques e sem nivelamentos absurdos todos os paradoxos.
Ê o freio contra os excessos dos instintos que fazem do
homem um egoísta e as aberrações do intelectualismo místico ou
metafísico que o fazem um sonhador improdutivo.
Conciliando o fatal com o providencial é a Necessidade quem
o faz dar a César o que a ele fatalmente pertence e dar a Deus
o que pelo Seu direito divino não pode ser subtraído.
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Quando os discípulos de Jesus, logo após a sua morte, fundaram a Comuna Cristã, no Amor assentaram a sua base. As duas
mais fortes colunas da mesma eram a Liberdade e a Necessidade,
porque a Religião era para eles uma associação cujos laços transcendiam os da própria consangüinidade.
Nada exigiam um do outro senão a disciplina voluntária e a
liberdade de um dever que jamais poderia deixar de ser cumprido
por aquele que se tornava estranho às injustiças, por sabê-las indignas da humanidade!
Eram homens conhecedores do verdadeiro Cristo, do Cristo
que eles consideravam como "o Direito do Dever".
Se Pedro achou necessário punir Ananias por sonegar à
Comuna Cristã o que a esta pertencia, foi porque Ananias fora
um novo Judas — o Judas social.
Aquele mau exemplo traria certamente outros e ao revés de
dissolver-se pela prepotência de César, a Comuna se dissolveria
pelos vícios da ambição dos adeptos, o que seria uma triste
demonstração de fé.
Ora, para o verdadeiro Cristão, o maior direito é o de cumprir
o seu dever.
Este é o direito legado pelo Cristo, que soube resistir até à
morte aos que Lhe quiseram impedir cumprisse Ele o seu.

A NECESSIDADE é a essência de iodas as leis.
Para o cristão ela está acima do espírito de seitas, partidos
ou facções.
Seus segredos são vividos por ele em todos os seus pensamentos e atos.
Permitem-lhe prevenir-se contra os acidentes da vida social,
fazendo-o ver nas trevas da ignorância, do ódio e do medo dos
homens sem roteiro certo o que as circunstâncias lhe encobrem.
Ela é quem equilibra os seus julgamentos e limita o seu trabalho mental de exposição da Doutrina no meio em que deva
atuar.
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O cristianismo sadio, cujas raízes vêm da crença na existência
de um Deus único, é uma necessidade imperativa para o advento
da Fraternidade Universal. A liberdade que ele preceitua aos
homens, sendo a do Dever, implica no Direito de defesa das prerrogativas que se prendem à livre execução desse "desideratum".
Sem que, pois, o cristão conheça e viva justa e necessariamente a sua fé em todos os trâmites da vida, jamais alcançará
essa liberdade, nem poderá tomar o nome de cristão.
Se a unidade de Deus é necessária à multiplicidade dos seres,
tanto., quanto o número um aos demais números, a unidade do
cristão às prerrogativas do Cristianismo também não pode sofrer
solução alguma de continuidade.
Por outro lado, se unicamente a verdade é que torna o homem
livre, e se para enccntrá-la o espírito humano necessita de liberdade e o meio social reacionário nega e contra isto reage o homem.,
essa reação é uma necessidade justa.
É urn direito de defesa contra o arbítrio. Esta luta do cristão não é desnecessária, nem desmente o unicismo de Deus. Não
contraria o advento da Fraternidade, nem deturpa o Cristianismo.
É antes a luta do Dever contra o direito imaginário dos sátrapas
e egoístas, que se firmou na vida social pela negligência dos dúbios,
o excesso de humildade dos inconscientes e a adesão dos cristãos
reacionários.
*
*

*

Quando dizemos ser necessário ao cristão conhecer a lei
suprema da Necessidade é porque, sem que a entendamos, é-nos
impossível proceder com acerto dentro deste pandemônio de ambições e erros sociais.
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Ora, os compêndios filosóficos são dispensáveis para os que
vivem num século em que os fatos falam a filosofia prática da
vida.
Em o nosso país, onde a cultura do povo ressente-se profundamente do cunho de realidade e eficiência educacionais, até que
isto se expanda o cristão culto não tem outro caminho senão o da
comparação ou analogia, se quiser arrancar as massas do vegetarismo ateista em que se debatem.
Os símbolos da sua fé são ainda os melhores elementos com
que deve contar para alcançar algum triunfo. A cruz é o primado
desses símbolos.
Quando falamos em cristão culto não nos referimos àquele
que o pedaníisrno intelectual transformou num carola abobalhado ou num sectarista impenitente. Este é uma alma saturada
de veneno que intoxica até pelo contato.
Referimo-nos ao que sabe de fato o que significa a sua fé,
pelo conhecimento da Doutrina e a certeza de que somente ela
poderá dar ao Mundo um reinado de Paz.
A necessidade de que se ressente o Mundo, de cooperação e
virtude manda que abandonemos as carolices intempestivas e toda
espécie de intransigência ideológica.
O verdadeiro cristão não é, pois, o que mata ou fere por
causa da sua crença, o que excomunga ou violenta por causa da sua
fé, é antes de tudo o que ensina e esclarece, guia e protege; une
ao invés de separar. Se põe o fatalismo abaixo do providencialisrno, não nega àquele o direito de liberdade para, cumprindo
com o seu dever, suprir as necessidades justas do homem físico.
Também não admite que sob o jugo das leis fatais, as prerrogativas do espírito desapareçam brutalmente absorvidas pelos
instintos.
Se ele assim consentisse desmentiria a sua fé, desmoronaria
todo seu ideal.
Seu combate, pois, às imperíinências do chamado direito do
mais forte é uma necessidade baseada no dever que tem de não
pôr o bruto acima do verdadeiro sábio.
Dizemos —verdadeiro sábio— porque existem os que se
dizem assim para melhor brutalizarem os que desejam escravizar.
Desta gente vive o Mundo repleto.
Há, pois, uma urgente necessidade de ensinar-se aos humildes
que se tornaram brutos pela maldade e pelo egoísmo desses falsos
sábios, para que eles possam libertar-se conscientemente do jugo
da brutalidade e obrigar os seus algozes a fazerem o mesmo.

É verdade que o complexismo da necessidade tem especificações variadíssimas, porém, há um sintetismo para tudo.
Se certos homens ignoram as suas mais justas necessidades,
é porque não as puderam conceber. Aos que souberem cabe o
dever de orientá-los. Não procedem os conceitos emitidos por
certa corrente ateista quando critica as bases da comunidade
cristã assentadas pelos discípulos de Jesus logo após a morte do
Mestre. Diz essa corrente que não se pode conceder ao homem
o que justamente ele necessita porque é impossível!
Entretanto, criaram uma ditadura que tem essa pretensão!
Ora, se uma ditadura pode pôr em prática o que para os seus
idealizadores era tido como impossível, o que não poderá ser feito
pela cooperação voluntária dos que adotam uma Doutrina de
Amor ?
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Os cristãos devem reabilitar-se.
Esta é uma suprema necessidade.
As manhas e táticas dos seus contraditores têm triunfado
deles porque, envolvendo-os nas suas teias, perturbam-lhes a inteligência e despertam-lhes a revolta dos instintos.
E nenhum homem em tal estado pode ter a serenidade precisa para confundir contraditores.
O emocional, elevado ao mais alto grau pela revolta, põe o
homem em desacordo com a sua natureza espiritual e em nível
mais baixo que o instintivo sagaz que trabalha sempre para
confundi-lo.

Movidos pela necessidade de assegurar o triunfo de sua causa,
os defensores do fataíismo histórico e do direito do mais forte
usam de urna crítica demolidora e irritante contra a Doutrina de
Jesus.
Por outro lado roubam os seus postulados e trabalham para
aplicá-los dentro da sociedade.
Cegos pela revolta, os cristãos não percebem suas manobras.
Do púlpito às assembléias eles procuram discutir, encher os
ouvidos dos crentes de palavras de rancor contra os ateus ou
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apoiam-nos quando não atacam diretamente a corrente religiosa
a que estão ligados.
A obra de conservação, de permanência do espírito cristão da
Doutrina fica relegada a um plano secundário. E não pode ser
por outra forma, visto que a sua discurseira não é um brado de
inteligência que convença ou instrua, mas um simples brado de
revolta elevado até o auge do desespero, em face das referidas
críticas.

Será que o Fatalismo histórico baseado no direito do mais
forte que o socialismo ateu prega e difunde, aspira a mesma coisa ?

E justamente o que os adeptos do ateismo desejam. Não
podendo negar os postulados da doutrina cristã porque, quer nos
princípios quer nos fins, são estes uma afirmação verdadeira da
mais pura justiça social, eles se valem, então, da revolta dos instintos dos cristãos para impedirem, a realização, por intermédio
dos mesmos, desses postulados.
Num trabalho de sapa, sagazmente dirigido, tecem diabólicas teias de intriga e divisionismo. De forma que a tríplice corrente cristã vive em constante desarmonia, enfraquecendo a dputrina de Jesus e fortalecendo o ateismo.

Se no Evangelho encontramos o Cristo correndo com os mercadores do Templo, certamente não devemos deixar de ter as mesmas atitudes em todas as ocasiões que se fizerem necessárias à
repressão dos abusos que alguém cometa contra a doutrina.
Para conhecermos estas ocasiões e agirmos dentro de um
tempo dado, precisamos ter pelo menos as noções da lei da
Necessidade.
Vivemos em um mundo aonde o tempo e o espaço são leis
circunstanciais. Dentro delas e de acordo com elas é que devem
agir os que não se limitam tão somente a caminhar para frente
e sim caminhar certos.
Se foi a Necessidade que levou os homens ao progresso,
"ipso facto" será a mesma Necessidade que os levará, tarde ou
cedo, a se harmonizarem para desfrutar todos os benefícios advindos dele.
O Cristianismo é para o homem uma Necessidade Providencial, neste sentido.
Ele quer que os homens gozem estes benefícios sem lutas e
sem choques sangrentos.
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Um filósofo chinês dos tempos modernos diz-nos que quando
uma coisa principia mal jamais pode deixar de ter um mau fim.
Se a necessidade Fatalista começa chamando o homem às
lutas sangrentas para que, pela força, venha ele a participar dos
benefícios do progresso, a brutalidade desses meios é em tudo
contrária ao espírito harmonizante daqueles de que se vale a
Necessidade Providencial.
Isto é o bastante para que o homem inteligente sinta repulsa
por semelhantes meios que começam tão mal. ..

Desejamos saber que necessidade têm os cristãos de se deixarem influenciar pelas críticas e pelo trabalho divisionista dos ateus
a ponto de perderem o sentido de direção doutrinária, enveredando pelo caminho tortuoso das polêmicas entre cs seus irmãos
de crença e seus opositores. . .
Pensamos que o trabalho perdido nessas disputas é um desserviço à causa do Senhor.
Se nos braços da Cruz, a NECESSIDADE ladeia a LIBERDADE, no
topo é a RAZÃO CRÍSTICA que parece falar às duas.
Se tivermos o cuidado de guardá-las conosco, no aconchego
da nossa Fé, a iluminação da nossa Inteligência far-se-á esclarecedoramente. Veremos, então, que o tempo urge para realizarmos
o que o Mestre ordena : o evolver das luzes espirituais que a
obscuridade instintiva do egoismo humano obumbra.
Verificaremos mais que o tempo perdido nessas contendas
faz falta àqueles cujas luzes espirituais anseiam por libertar-se do
obscurantismo instintivo.
Por outro lado, a própria inteligência dos que disputam,
tornada pela violência emocional da revolta, fica sem poder elevar-se acima do nível da intelectualidade comum. Pois, o espírito
humano tem necessidade de libertar-se das injunções dos instintos
para melhor atingir o equilíbrio divino e dar ao homem maior
acerto nos seus pensamentos e atos.
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Conhecer, pois, a lei da Necessidade é uma regra razoável de
usar-se a Liberdade necessariamente.
O conhecimento desta lei fez dos homens antigos, verdadeiros
homens. Se nos tempos modernos a animalidade tem tripudiado
sobre a inteligência, procure o homem a causa na falta de conhecimento da lei de Necessidade ou nas transgressões a esta, e
acha-la-á.

querer o bem, amá-lo porque é belo e fazê-lo porque é justo".
(Constant.)

Quando o mundo, envolvido no torvelinho da maldade, levou
o homem às lutas fratricidas e de conquistas, parece que a Natureza, tomada de uma dor imensa, elevou ao Céu o seu clamor.
Então, Deus, na sua infinita misericórdia, fez surgir entre os
homens o Espírito elevado de Jesus, para que estes tivessem
nÊle o modelo. Todas as coisas infamantes e todos os pecadores
foram, pelo seu convívio ou através de suas palavras, dignificados.
Somente não participaram desta dignificação os que não quiseram
imitá-Lo, ou as coisas que permaneceram às mãos delituosas.
Zaqueu, o usurário, Maria Madalena, a infeliz, 'Lázaro, o morfético, Talita, a ressuscitada, Simão, o mau julgador, e até a própria Cruz, tida naquele tempo como instrumento de tortura dos
mais baixos criminosos todos foram por Ele redimidos. Ele foi uma
necessidade. E esta necessidade é tanto mais elevada quando
bem compreendida.
A sua compreensão está em que, por mais infamante que
uma coisa seja, pode ser dignificada pela dignidade do homem.
Aqueles que se dedicam à leitura da Bíblia e traduzem-na,
não ao pé da letra mas em Espírito e Verdade, compreendem e
justificam todas as razões que levaram Deus a julgar todas as
coisas e todos os seres bons.
Por que são bons ?
Porque nada existe que não seja necessário, senão as transgressões do homem às leis naturais, cujas leis dentro do tempo
e do espaço servem para frenar todas as violações praticadas
contra os desígnios do Criador nelas manifestos.
A lei da Necessidade, pois, está circunscrita nestes quatro
verbos tão conhecidos dos que estudam a filosofia espiritual :
saber a verdade, querer o bem, amar o belo e fazer o que é justo.
"Porque a verdade, o bem, o belo e o justo são inseparáveis
de tal forma que, aquele que sabe a verdade não pode deixar de

i
l

Jesus, o maior cultor da lei de Necessidade, disse "ser todo
o trabalhador digno do seu salário."
Disse bem, o Divino Mestre. Cada homem deve possuir o
realmente necessário e necessita dar o que possa para que a sociedade se torne uma fonte de felicidade relativa, mas perene.
Não é senão por causa desta felicidade que os homens vivem
na Terra.
Todo homem infeliz vegeta como uma planta à míngua dos
elementos preciosos que constituem a razão de ser de sua existência.
Para ser feliz o homem deve aprender a limitar-se nas suas
necessidades de forma a não exceder-se e deve saber de que realmente necessita, para não permitir que outrem lhe roube essa
felicidade.
"Saber a verdade, querer o bem, amar o belo e fazer o que
é justo" são as conquistas mais necessárias à sua pessoa, para que
saiba cumprir o seu dever e ter o direito de defendê-lo contra os
assaltos dos cultores da força do direito e do direito da força.
A necessidade de sabermos a verdade, vivê-la e difundi-la é
uma afirmação da vida.
Querermos o bem é querermos a paz, a fraternidade. Todo
cristão ou outro qualquer homem de bem não deseja o contrário.
O belo somente não o amam os loucos e perversos. Fazer
o que é justo constitui o mais sagrado dos deveres da pessoa
humana. A lei da Necessidade é, pois, o conhecimento mais precioso que a inteligência do homem deve possuir.
Este conhecimento é um freio para os arremesses cegos da
ambição que a animalidade dos nossos instintos extravasa nos nossos sentidos. É, também, a força corajosa que não permite nos
detenhamos ante os obstáculos que se anteponham às justas conquistas de um direito que o cumprimento dos nossos deveres
facultou-nos.
A mudança do espírito das épocas, tudo que une e desune,
tudo que se renova, o que nasce, vive e morre, tem na lei de
Necessidade o seu princípio e o seu fim.
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A objetivação de Deus no Tempo, no Espaço e na Substância Infinita Universal, dando vida a tudo e a tudo movimentando
com o Seu Espírito, é uma demonstração cabal dessa lei.
Eternizando-se na tríade acima deu Ele vida à Matéria, nos
seus três estados mais comuns : gasoso, líquido e sólido, provando assim a existência riÊle de um Princípio e de um Fim.
Ora, Princípio e Fim são razões de ser do Tempo.
O Tempo compõe-se do Passado, Presente e Futuro.
Passado, Presente e Futuro constituem o Espaço que se jusjustifica pelo Comprimento, Largura, Espessura e Profundidade.
Se não fora isto, certamente a harmonia do Finito com o
Infinito ou do Particular com o Geral não se daria.
Ora, essa harmonia é tão necessária, dentro do tempo e do
espaço, que ao romper-se, na parte que se relaciona com o Homem
e Deus, Cristo desceu à Terra para religá-la.
Na cruz pagou o Divino Mestre o crime de tão assublimada
abnegação.
Porém, deixou-nos crentes de que de outra forma não poderemos jamais retornar à consciência divina que o egoísmo
obscureceu.
"Sabermos a verdade, querermos o bem, amarmos o belo e
fazermos o justo", é o único meio capaz de nos harmonizarmos
com Deus e retornarmos à consciência divina.
Se tivermos de baquear por causa desta conquista, exultemos
porque é preferível perder o corpo por causa das conquistas espirituais do que perdermos a alma por causa das ambições instintivas, segundo Jesus.

deve beber os conhecimentos da sabedoria verdadeira, conferidora da liberdade justa e necessária.
Suas queixas, seus dissabores, seus desvios, suas aspirações
devem ser entregues a Cristo.
Ele, vivendo em nós pela nossa confiança, esclarecerá a nossa
inteligência, aumentando a nossa fortaleza.
Seu jugo é brando porque a mansidão é o atributo da sua
Doutrina. Ele não impõe e nem se impõe à mente humana, senão
pela verdade que deixa transparecer através do que ensina e da
qual temos as provas quando nos colocamos contra o justo e o
necessário e recebemos os choques de retorno.
Se Cristo fosse mesmo um ente imaginário, o que dele sabemos e as verdades que nos ensina, torná-lo-iam tão necessário,
que somente isso provaria cabalmente a necessidade de sua permanência como base da vida humana e divina de cada um de nós.
Porém, Cristo não é um ente à parte, mas a parte mais evidente e imutável de toda entidade.

O simbolismo da Cruz é a fonte da sabedoria analógica mais
simples e mais completa que conhecemos.
Na parte que se refere à Necessidade ela nos dá a beber da
água da verdade, do bem, do belo e do justo à saciedade.
É nos feitos de Jesus que sorvemos essa água. A necessidade
de sua vinda, a vida que viveu, a morte que Lhe deram põem-nos
verdadeiramente em face de uma filosofia tão evidente que é
inútil repisar.
Se tudo que Jesus praticou, se os seus ensinamentos foram
regulados por essa lei, é nÊle e não nos homens que o cristão
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A necessidade de vivê-lo, senti-lo e expressá-lo é tão importante para o homem, quanto a sua negação, o seu retraimento e a
sua inexpressividade são a demonstração .mais eloqüente da animalidade na pessoa humana.
Os humildes, sobretudo, precisam despertá-lo pelo entendimento e vivê-lo nos seus atos com a coragem dos convictos e a
audácia dos heróis.
Sua vinda entre nós para ensinar-nos a fraternidade pela
força do amor e a luz da inteligência, foi uma dessas necessidades
mais divinatórias possíveis.

Na cruz social de quatro poderes deturpados vivem os humildes crucificados : do Poder Capitalista, do Poder Executivo, do
Poder Judiciário e do Legislativo.
Sendo criados pela força do direito e pelo direito da forca,
esses poderes vivem da força e para ela.
Frutos do Direito que se afirmou negando o Dever, os quatro
poderes foram consolidados pela negação da parte imutável da
Entidade Crística no Homem — a Razão Fatal. O egoísmo, que
no caso é ela vivendo na pessoa humana em pensamentos e atos,
foi quem lhes deu vida.
Se, pois, a covardia dos humildes, nascida da ignorância, do
medo e do ódio não for mudada pelo conhecimento completo na
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evidência desta parte imutável do homem, a coragem e a audácia
jamais poderão servir-lhes de gládio para lutarem contra esses
poderes e transformá-los em dependências do Dever, como ensina
a Doutrina de Jesus.
A cruz desses poderes está representada muito bem na do
mau ladrão.
No lugar da Razão vive o Instinto, no da Autoridade o Arbítrio, no da Liberdade a Licenciosidade, no lugar da Necessidade
a Insatisfação e no lugar do Amor o Ódio!
Não é justo nem humano que se viva em semelhante contradição no seio da Humanidade!
Se os senhores desses poderes e seus áulicos não se acham
capazes de dar aos povos uma vida isenta dos absurdos causados
por essa cruel crucificação, nós, os humildes, não temos outro
caminho a tomar senão o de fazer pelas nossas mãos tudo que nos
diga respeito. ..
Ora, a Necessidade é uma lei suprema da vida. Se necessário se faz que rompamos com o tabu e os artifícios viciosos de
uma sociedade baseada no erro e na mentira, as considerações
pessoais ou doutrinárias não devem servir de obstáculos à finalidade a atingirmos.
Curnpre-nos, pois, lutar. Mas lutar conscientemente, sabiamente. Lutar como quem sabe porque e para que luta. Não
lutar fanática e absurdamente como fazem os que seguem os messias dos credos absurdos gerados pelo medo, pelo ódio e pela
ignorância.
Como esta luta é inevitável e urgente os humildes precisam
aproximar-se dos simbolismos cristãos e aprenderem os seus significados.
Dessa aprendizagem surgirão os conhecimentos necessários da
lei de Necessidade, que se expressam nesta quádrupla cadeia da
Verdadeira Sabedoria :
Saber a Verdade.
Querer o Bem.
Amar o Belo.
Fazer o que é Justo.
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A CRUZ E O AMOR

Chegamos ao fim, irmãos.
De tudo que dissemos, do longo caminho percorrido através
das páginas filosóficas da Cruz, não nos podíamos furtar a este
fecho — AMOR!
Os antigos cultores da Fé no Infinito Espírito do Bem ensinaram-nos que o Amor de Deus é o PRINCÍPIO de toda SABEDORIA.
Jesus, o nosso Mestre, manda que amemos até os nossos
inimigos.
Por Amor à Humanidade homens de todos os cultos e doutrinas, de todas as castas e nações, se têm sacrificado. A história
e a tradição vivem repletas de páginas heróicas neste sentido.
A natureza inteira é uma epopéia de Amor!
Os animais e até as próprias plantas vivem do Amor e para
o Amor. Os insetos amam. Os astros também. Apesar de todas
as maldades praticadas ern nome do Amor, o Amor é sempre
Amor.
O mau no Amor é fruto da paixão humana. E a paixão não
é senão a sombra do Amor, porque da Paixão ao Ódio a diferença
é que aquela é uma tempestade que assola o Amor e o Ódio a
devastação permanente resultante da tempestade. . .
Paixão e Ódio são, pois, apenas sinônimos de uma mesma
coisa — negação do Amor.
Na Cruz, aonde o corpo de Jesus se acha crucificado, no
Jugar do coração do Mestre lemos a palavra Amor.
A perfectibilidade moral de Jesus foi entre os homens, notória. Seu sacrifício, suas lutas, sua morte, foram etapas em direção
a uma finalidade que não sofreu sombra de variação para ser
atingida.
Sua pregação consubstanciada nos ensinos que nos deixou,
prova cabalmente que o seu fim era tornar-nos irmãos pelo Amor.

80

FILOSOFIA SIMBÓLICA DA CRUZ

Aos seus discípulos não ensinou Ele os segredos da Kabala,
nem os dos grandes mistérios da Ciência Secreta dos Essênios.
Mandou-lhes procurar o reino dos Céus pela prática do Bem,
que as outras coisas lhes seriam acrescentadas.
Quando a Paixão sectária, atavismo religioso do povo judeu,
invadira alguns deles ao verem homens que não acompanhavam
o Mestre curar enfermos, afastar obcessões, etc., na sua resposta
de que ninguém que fizesse milagre no seu nome podia ser contra
Ele, vê-se a mais cabal demonstração dessa tolerância amorosa,
que na sua Doutrina é tão evidenciai!
Sua advertência para que nenhum dos seus disputasse as
coisas do mundo com a paixão e o apego do ego, tudo, enfim, em
Jesus é ação amorosa.
A palavra Amor que lemos no seu coração, não é, pois, da
natureza desse amor possessivo que cultuamos e vivemos.
Ela é o Amor vida e ação. O Amor que reúne e separa para
melhor unir a criatura ao Criador por intermédio de todos.
É o Amor que procura saber a verdade para fazer o bem.
Ê o amor razoável, justo e misericordioso dos que, amando
o belo, somente sabem ser solidários com os bons.
É o Amor que não despireza os maus, senão nos seus hábitos,
porcme não sabendo odiar e não sendo jgnorante, separa sabiamente o joio do trigo. . .
Sua corrente salutar é contínua.
Seu pedestal, indestrutível.
Esse Amor não sofre as perversões do Ódio ou da Paixão porque,
firmado no conhecimento que possui da sua natureza eterna, não
foge do seu caráter divino e humano para sujeitar-se à animalidade possessiva dos arrebatamentos instintivos.
Não tem fraquezas porque não duvida da sua fortaleza. Não
desespera porque a esperança é ele mesmo. Não teme coisa
alguma porque tudo depende dele.
TPSUS disse um dia aos seus discípulos que os que dÊle fugiram não eram dÊle.
De fato : no Amor verdadeiro há a certeza. Os que dÊle
fugirem será porque nada têm com ele.
Os que ríada têm com uma idéia, fato ou coisa, não podem
ser solidários.
No Amor possessivo a própria solidariedade é duvidosa, porque todos somente se solidarizam para urna satisfação pessoal. É
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uma expressividade egoística da paixão humana num sentido coletivo, mas de finalidade individualista.
No Amor de Cristo, a solidariedade de cada pessoa está para
a coletividade como a desta para aquela.
Por ser sábio, esse Amor é justo e misericordioso.
É no centro o que é na periferia.
Quando Pedro, punindo Ananias pela quebra de fraternidade
levou o seu gesto ao extremo, deu um exemplo vivo da solidariedade desse Amor. Mostrou a todos que a finalidade da Comunidade Cristã não era somente a satisfação possessiva do ego, mas a
do espírito coletivo da Comunidade.
Esta que fora constituída sobre bases igualitárias teria que
ser harmoniosamente sustentada pela justiça e a misericórdia de
um Amor eterno, para que a felicidade de urn fosse a de todos.
Na justiça, toda felicidade comum surgia dos atos julgados
dignos da Doutrina e dos homens que a pregavam; na misericórdia, pelo perdão com que costumavam revelar os erros dos ignorantes e pela aceitação da espórtula do mais pobre dando-se-lhe
os mesmos direitos que aos mais ricos.
Não vemos isto em nenhuma Doutrina político-social.
Na que rnais se aproxima do igualitarismo que é o marxismo,
a intolerância e o arbítrio, atributos da paixão humana, são nele
tão evidentes que dispensam comentários.
Depois, o Amor Crístico não é metafísico.
Ele é combatido como tal pelos que torcem a verdade em
proveito das suas idéias ou doutrinas.
Esse Arnor é o que existe de mais natural porque é nele que
a felicidade permanente do indivíduo traz a coletividade em paz.
Ele une os homens para a felicidade comum. E quando os
separa, somente faz com os que o pervertem, transformando-o em
sentimento egolàtricameníe possessivo. É a sua desnaturalização.
É ao que temos assistido em todo o mundo nos entrechoques das
lutas de castas, raças e classes, cujos partidários alimentados pelo
espírito do ódio que o facciosismo apaixonado concebe, vivem a
desencadear.
Ora, essas lutas são frutos do egoísmo desenfreado dos instintos do homem. É a loucura do Ego em luta contra a sabedoria
do Espírito.
É o ódio governando a inteligência do homem pela fuga desta
às leis da Fraternidade ou do Amor.
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Somente numa Comunidade familiar onde o Amor presida
todos os atos, a paz é um fato; a prova disto afirma a possibilidade
de se fazer no Mundo a paz entre os homens. Se assim é o Amor
pregado por Jesus pode ser vivido. Não é, pois, metafísico.

O erro em que incorrem os que julgam impossível venha o
homem possuir o Amor Crístico, não é fundamental, é artimanhoso. É um erro premeditado. Batendo-se pela não existência
de possibilidade desse Amor, esses contraditares procuram tirar
proveito para as suas idéias egolátricas, confundindo "gregos e
troianos". E dessa confusão surgem as fortes correntes que os
apoiam compostas das três espécies de criaturas que, por preguiça
de pensar, por eles se fanatizam : o ignorante, o medroso e
aquele que odeia.
Já é tempo de se pôr um fim a tudo isto.
Não porque uma religião, um partido, uma idéia ou uma
doutrina queiram, mas porque a dignidade humana exige!
A história da Humanidade é uma babilônia de experiências.
Do Matriarcado às mais modernas formas de governo dos povos,
tudo já tem sido experimentado no sentido de dar a Paz ao mundo
e tudo tem falhado. Os homens não querem deixar a egoíatria
sob pretexto algum. Todas as formas instintivas e intelectuais de
autoridade, liberdade, razão e igualdade, foram experimentadas,
baldamente. Governos unipartidários e pluripartidários se sucedem no poder. O homem continua insatisfeito e o mundo agitado,
Os humildes esperam os messias e estes aparecem para desiludi-los, em cada época.
Partidos e religiões surgem com as mesmíssimas falhas do
passado. Nada se vê entre os povos senão as lutas possessivas.
Entretanto, todos desejam ser felizes.
Mas ninguém quer que essa felicidade seja universal. Eis
aqui o erro. O homem sabe que no seu corpo tudo se unifica.
Reconhece que as diferentes funções dos seus órgãos se combinam harmônicamente para que o seu bem estar físico seja uma
realidade.
Sabe que tudo que veste, come, habita, usa, possui, dá e
recebe é fruto do esforço comum.
Sabe que o ódio mata, a ignorância cega, o medo escraviza.
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E não sabe que o Amor que manda ser justo e misericordioso para ser sábio às próprias custas, livra-o da bestialidade
dos instintos e da sagacidade dominadora dos sátrapas e dos anarquistas ou da imbecilidade intelectual dos tolos ?
Se não sabe é porque não se quer libertar da escravidão
atávica e habitual do erro e da mentira!
Pois é no homem e não no animal que o Espírito está latente.
É nele que o princípio da Sabedoria tem morada porque
nele está o sentido de direção, de reflexão, de decisão, de ação e
de reação; nele está esse Amor Crístico, cuja justiça transparece
nos seus atos razoáveis e cuja misericórdia é tão visível nas suas
obras de Fé.
Não somos iconoclastas, nem pretendemos jogar por terra o
que de nobre e justo os homens de todos os credos deram ao
mundo. Somos, sim, contra a falta de amor na distribuição do
Bem comum, caracterizado nessas coisas nobres e justas.
Somos contra o amor-posse que desvirtua o progresso e nega
a civilização, lançando os homens uns contra os outros como feras
manobradas por domadores a serviço de um enorme Anfiteatro,
como se fazia na antiga Roma.
Condenamos os fomentadores de guerras e lutas intestinas.
os magnatas do ouro, os falsos filósofos, os espectadores conformados de todos esses males. Somos contra o desvirtuamento do
Amor pelo ódio e pela ambição.
Temos a certeza de que tudo cessaria se o homem fosse
menos possessivo e mais humano. Se ao revés de correi atrás
dos messias buscasse a verdade, ferindo-se embora nas asperezas
de suas arestas.

O Amor Crístico é a Verdade porque é justo. Se fere o homem que vive da mentira, fere-o para despertá-lo do torpor de
uma vida em contradição com a realidade.
O amor posse é a Mentira porque é injusto. Na sua injustiça somente fere para criar no homem a úlcera incurável da
ambição insatisfeita, mal que assola a sociedade e vem desafiando toda arte de curar das religiões e dos credos político-sociais
vigentes.
Esse amor radicalizou-se nos extremismos das castas e das
raças, das classes e das religiões, dos internacionalismos e dos
nacionalismos.
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Sua invasão é uma espécie de meteoro catastrófico na inteligência dos homens.

sabem que Deus é o fio unificador de todos os seres, e sendo
assim, todos participam gradativamente dos seus atributos.
É o Amor Espírito, porque é ele quem dá testemunho da
Verdade, porque é o Espírito que é a Verdade, como bem nos
ensina João, o mais amado dos discípulos de Jesus.
O Amor Crístico é a maior plenitude da vida no homem vivo.
No homem que dispensa messias e messianismos partidários para
alcançar a verdadeira liberdade.
João mostra-nos, ao referir-se às três formas de batismo que
normativamente os judeus usavam para chamar o homem à vida
plena, que somente o batismo do Espírito era o maior e o mais
concludente.
Pois se as três dão testemunho da força regeneradora dos
atributos de Deus pela concordância finalista, somente o evolver
do Espírito, peiado pelos impulsos dos instintos, é o mais capaz
de libertar o homem definitivamente do domínio do amor possessivo.
É o Amor-Mandamento, pois, ensina-nos a amarmos uns aos
outros, conforme ainda nos faz sentir João : "este mandamento
consiste desde o princípio, em andardes neste Amor".
O célebre discípulo do Mestre, fala-nos desse modo porque
deturpadores fanáticos da verdade sobre Jesus confessavam que
Ele não veio na carne.
E como isto torcia a finalidade regeneradora da Doutrina, o
profeta de Patmos mandava que os homens se acautelassem contra tudo que fosse além do ensino do Cristo e nele não permanecesse.
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O Amor Crísíico é o seu paradoxo e o seu freio. O homern,
possuindo o Amor que Jesus pregou não se torna um asceta,
nem um místico — torna-se um Homem.
O asceta é um egoísta. O místico é um fanático. Servem
antes ao amor posse, porque é na fé ególatra em que se extremam, que se apoiam os pedestais da sua crença.
O Amor Crístico é o que come com os pecadores, convive
com os infelizes sem contaminar-se, mas que só os deixa quando
os contamina com a pureza imácula do seu espírito construtivo.
Não ensina a vassalagem, a passividade, o conformismo ao
homem, em faqe dos erros individuais e coletivos e nem o impele
às lutas partidárias, frutos das doutrinas aonde o meu e o teu
aniquilam e destroem o nosso.
Não ensina ao homem buscar nas coisas de que se apossa o
entendimento de espírito, nem naquilo de que necessita a escravidão moral.
Não faz do conforto material tudo que o homem precisa para
'ser feliz, nem nega a homem algum o direito a esse conforto.
Ensinando que tudo é de todos mostra-se acima das disputas
pessoais e coletivas corno princípio conciliatório, para que na posse
das coisas não haja excessos ou faltas para alguns.
Não é fatalista como o amor-posse, porque não alimenta o
bicho no homem contra o homem, fazendo-o lutar contra a vida
de outrem.
É o Amor Providencial visto que harmoniza os interesses de
todos os homens e sustenta essa harmonia pela livre cooperação.
Despertando no homem as forças latentes da espiritualidade
o Amor Crístico prepara-o para não se deixar influenciar pelas
artimanhas da possessão, que leva a pessoa humana do extremo
das santarrices ao da animalidade.
É o Amor equilíbrio, sensatez, ação.
Não fomenta o orgulho individual porque tem sabedoria bastante para não se deixar imbuir da falsa presunção dos privilégios
intelectuais e morais de que certas castas, raças ou classes se
julgam detentoras.
Sabe que- no homem mais pecador está o mais santo e vice-versa. O apartismo de Deus não tem, para os que cultivam e
vivem esse Amor, expressão alguma de realidade, porque eles

As religiões, deixando-se tomar pelo amor-possessivo, criaram
homens iguais em sentimentos aos dos partidos políticos —
andando como zombadores e segundo as mais ímpias cobiças,
como nos cita o apóstolo Judas.
São os homens que causam divisões; são os sensuais que
não têm o Espírito. (Epíst. de S. Judas.)
O Amor Crístico é quem nos pode guardar de todos eles
pela sabedoria, bondade, justiça e misericórdia, dons de que é
ele a fonte primordial.
Pela misericórdia, leva-nos a tirar muitos da dúvida e salvá-los, arrebatando-os do fogo do amor possessivo que é insatisfeito.
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Pela justiça, faz-nos fugir dos que trazem a túnica da Verdade manchada pela carne.
Pela sabedoria, guarda-nos dos tropeços, apresentando-nos
diante da glória do Senhor "sern defeito e em grande gozo"
(S. Judas).
Pela bondade, ensina-nos a conviver com os pecadores sern
que pequemos com eles.
O Amor Crístico é o Amor-Renascimento.
Ele não faz somente o pecador renascer para a glória do
Bem, conserva-o nessa glória pela sabedoria do Espírito que lhe
deu o Entendimento.
O Entendimento Espiritual não é uma questão intelectual.
Se fosse uma coisa assim todos que lêem livros religiosos teriam
esse Entendimento.
Vemos, porém, que não é isto que se dá.
Quando alguém se diz entendido em espiritualidade e logo
tece hinos à sua religião, seu credo, sua crença em Deus, descobrimos nesse alguém não o Entendimento de Espírito, mas o da
possessão desse intelectualismo religioso, que divide os homens
para confundir, dominar, fanatizar.
O verdadeiro Entendimento Espiritual nasce do Amor-Crístico, cresce e se alimenta dele.
O intelectualismo somente serve para exprimi-lo em letra de
fôrma. Para vivê-lo, senti-lo e difundi-lo é preciso não ser o homem um partidarista conformado com os ditames humanos de
uma determinada crença religiosa.
Qualquer que seja a natureza da crença aonde o partidarismo
exista, a desconfiança do homem contra o homem não deixa de
agir, devido à manifestação do amor possessivo. Esse amor não
medra sem separar porque a insatisfação é o seu fundamento.

Se achamos que a Cruz de Cristo é o maior símbolo da
filosofia cristã não nos atemos a isto por mero espírito especulativo de qualquer partidarismo religioso, não!
Julgamos assim menos pela Cruz e mais pelos feitos e ensinos dAquêle que nela foi crucificado.
No seu coração onde simbolicamente pusemos a palavra :
AMOR, não exageramos ao julgarmos esse Amor o mais completo
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e eficiente remédio para a cura de todos os males que afligem a
Humanidade.
É que o Amor ensinado e vivido por Jesus não é nem abstrato, nem possessivo.
Não é abstrato porque pode ser vivido por qualquer homem
ou humanidade. Não é possessivo porque baseado na justiça e
na misericórdia não está sujeito às mudanças instintivas e intelectuais por que passa esse amor.
Essas mudanças são forçadas pelas insatisfações do ego que,
buscando maior conforto, esquece-se de procurar com sabedoria o
Entendimento Espiritual na sua legítima fonte.

João Evangelista, numa das suas epístolas, escreve que devemos amar-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e todo
aquele que ama é de Deus e conhece a Deus.
E diz mais : "Quem não ama não conhece a Deus, porque
Deus é amor".
Ora, todas as crenças religiosas se baseiam na existência de
Deus. Logo, esses crentes não devem separar, dissentir, combater.
Se não fazem outra coisa, como pode o homem que ama verdadeiramente a Deus apoiá-los?
Como acreditarmos nós na sua segurança orientadora do Fraternismo Universal ?
Dissemos que não somos iconoclastas, porém, temos em
apreço bastante elevado o sentido de reflexão, para não nos colocarmos ao serviço de um partidarismo religioso, cujas falhas
profundas percebemos, e contra os verdadeiros ensinos de Jesus,
cujos méritos esse partidarismo vem deturpando e pervertendo.
E não se diga que negamos esse Amor Crístico procedendo
assim; tal coisa não fazemos. O que não podemos é ser conformados diante desse erro, mesmo porque é do próprio espírito do
Amor Crístico recusar-se o homem que espera alcançá-lo, pactuar
ou apoiar tudo que o possa contradizer.
E a sua perversão é uma contradição.
Ora, esse partidarismo religioso que se combate e se ofende,
que se nega e se divide, que ama a posse mais do que a Cristo,
não tem feito senão contradizer o Amor que Jesus prega.
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Eis o que a respeito nos diz João:
"Se alguém disser : Amo a Deus e aborrecer o seu
irmão, é mentiroso".

Ora, o Amor Crístico não é mentiroso, porque é Espiritual e
o Espírito não mente.
Logo, somente o amor possessivo pode ser assim.
Se uma religião ou uma crença qualquer, baseada na existência de Deus, prega e faz o contrário do que o Amor de Cristo preceitua, essa religião ou crença nada tern que ver com esse Amor.
Entre as correntes em que se acha dividida a Doutrina de
Jesus não se faz outra coisa senão lutar pelo e com o amor possessivo.
Católicos e dissidentes, evangelistas e dissidentes, espíritas e
dissidentes, se combatem e se deprimem em nome da mesma Doutrina que manda que se amem como irmãos !
Não somos nós que julgamos assim, são eles que assim se
mostram.
Embora humildes ainda não nos tornamos tão cegos de entendimento a ponto de não sabermos tirar conclusões de todas essas
coisas. ..
"Porque se aquele que não ama a seu irmão a quem vê não
pode amar a Deus a quem não vê" (S. João), os que em nome
desse Amor se deprimem e caluniam somente podem levar-nos a
uma conclusão — a de mentirem a Deus.
Três fortes correntes cristãs pregam o Amor de Deus corno
princípio e como fim da harmonia universal entre os povos.
Todas, porém, se combatem acirrada e continuamente.
Que espécie de Amor será este que fere e desune ?
Temos o direito de argüir.
Não por nossa causa, mas por causa do princípio intangível
do Amor.
Se é pelo Amor que o homem expressa Deus ao conviver
com os outros homens, não será justo que os seus opositores critiquem-no, assistindo às lutas fratricidas entre os que propagam as
suas virtuosidades, porém, não nas vivem?
A cegueira dos adeptos do catolicismo, do evangelismo e do
espiritismo, parece, está sendo mais profunda do que a daquele
cujos olhos somente viam o argueiro nos olhos do vizinho esquecendo da trave nos seus. ..
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Os materialistas da escola socialista ditatorial têm razão
quando se opõem e criticam os adeptos desse Cristianismo politiqueiro e inconsciente que serve de base idealista aos cristãos
possessistas.
Se eles não se amam, conforme lhes ensina Jesus, como
podem amar à humanidade que em grande parte não lhes segue
os passos?
Se pregam o Amor Crístico e vivem o possessivo como desejam que os humildes lhes sigam ?
Se preferem as lutas à paz, corno entendê-los amantes sinceros da Fraternidade Universal ?
Precisamos ser claros!
O mundo já não mais suporta o "faze o que digo", tão do
agrado das crenças fatais, porque a Fatalidade é a raiz desse
direito do primeiro eu, que o egoísmo deu vida para desgraça da
humanidade; e é a lei suprema que rege os códigos dessas
crenças.
Não importa que elas tragam a capa de cristãs. Se pelo fruto
conhecemos a árvore, o fruto da discórdia evidenciada aos nossos
olhos, denuncia-lhes a natureza.
Essas crenças são impositoras. Baseadas no amor possessivo,
somente sabem querer o bem com violência.
Ora, se a violência é a desordem e se a desordem é o mal,
elas são fatais como qualquer crença materialista.
Se tomarmos por base o que o Cristo pregou, o que o seu
Amor nos ensina, concluiremos que os cristãos pertencentes a
essas correntes e a serviço da violência partidária, nada têm que
ver com o Mestre.
Ao contrário : são seus inimigos porque deturpam os seus
ensinos e pervertem as virtuosidades verdadeiras do seu Amor
por causa das prioridades temporais...
Tomados pelo amor possessivo cujos atributos reacendem o
espírito da luta de conquistas, eles são os fatalistas perigosos da
fé cristã, consumadora do fanatismo místico-cesarista.
Ora, o caminho da fatalidade conduz os nossos passos
para o abismo, porque a fatalidade é determinista, divisionista e
ególatra.
Sendo assim, ela não é mais do que essa escravidão da qual
o Amor Crístico procura libertar-nos.
S. Paulo, numa das suas epístolas aos Gaiatas, diz-nos que o
herdeiro enquanto menino em nada difere do escravo, embora
seja senhor de tudo.. .
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O homem, segundo Elifas Levi, nasce escravo da fatalidade,
devido à sua natureza anima!; porém, afirma o citado mestre
em seguida "que é à força de lutar contra os instintos que ele
pode conquistar a liberdade moral".
O homem fatal de Elifas e o menino de Paulo são o ignorante
e o mau cujas leis do espírito ambos ignoram, apesar de serem a
sua herança natural.
Mas existem tutores e curadores, segundo S. Paulo. Estes
são os mestres que lhes indicam o caminho da liberdade, fazendo-os
abandonar a ignorância e a maldade, rudimentos de urn Mundo
cujo determinismo fatalista somente ensina a liberdade licenciosa
dos instintos.

grentos. Ê nisto que discorda. E discorda porque o Amor não
é uma arma da fatalidade a serviço do mais forte para destruir o
rnais fraco, conforme pensam os defensores da Fatalidade Histórica, mas o elo indestrutível da cooperação verdadeira, fonte de
toda felicidade universal.
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Ora, se o Amor possessivo é uma fatalidade porque escraviza
o homem às coisas e às imposições instintivas, se existe, por outro
lado, um outro amor que o faz gozar a vida plenamente, sem
subordinações fatais e viver liberto das imposições dos instintos
e, se além disso, há homens para instruírem acerca de tudo isto,
nada nos custa deixar a ignorância e a maldade, orientando os
nossos passos por uma estrada mais segura para uma finalidade
mais consentânea com os nossos sentimentos humanos.
É o que, justamente, quer o Amor pregado e vivido por
Jesus — que o homem se liberte do fanatismo possessivo do amor
instintivo, para deixar de ser menino ou de ser instrumento de
tutores e curadores escravizados às prerrogativas da Fatalidade.
Todo cristão verdadeiro não deseja senão a liberdade do seu
semelhante. Mas a liberdade verdadeira, conscientemente vivida
pela inteligência a serviço do Amor.
Ao olhar a Cruz e o Cristo nela crucificado ele recorda-Lhe
as virtuosidades.
Vê nelas a profunda lição da coerência amorosa de que se
ressente o homem fatal.
Da sua observação imparcial faz surgir a analogia, também
imparcial, que ensina convencendo.
Procura vivê-la, então, corajosamente. Não se liga às crenças submissamente senão ao sabê-las coerentes com o Cristo.
E ao materialismo, se o evita, é porque o sabe incompleto
para dar a verdadeira felicidade à humanidade, por basear sua
conquista na violência.
Consciente do direito de participação de todos ao Bem Comum, ele não pode deixar de recusar-se a tomar parte em toda
corrente doutrinária que negue ao homem esse direito, porém,
não desconhece que os faíalistas querem-no pelos choques san-

Há na parábola do bom samaritano uma das provas mais
cabais do Amor Crístico.
O sacerdote e o levita que passaram pelo viajante ferido e
dele não se condoeram eram devotos do amor possessivo. O
samaritano seguia aquele amor que Jesus ensinava.
Se a nossa fé cristã não vai além da defesa dos interesses das
nossas crenças particularistas somos iguais em tudo aos adeptos
do materialismo histórico.
Nada adianta o dizermo-nos cristãos.
Ser cristão é ser caridoso à moda do Mestre. E nossa caridade, sem ser a vergonhosa e ofensiva caridade-esmola é positiva,
concludente e honrosa como a que S. Paulo nos descreve, aqui:
"Se eu fallar as línguas dos homens e dos anjos, e
não tiver caridade tenho me tornado como o bronze que
soa, ou como o cymbalo que retine.
E se eu tiver o dom de prophecia, e souber todos
os mysíérios e toda a sciencia e se tiver toda a fé a ponto
de remover montes, e não tiver caridade, nada sou.
E se eu distribuir todos os meus bens em sustento
dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, isto nada me aproveita.
A caridade é longanima, é benigna, a caridade não
é invejosa, não se jacta, não se ensoberbece.
Não se porta inconvenientemente, não busca os
seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal.
Não se regosija com a injustiça mas regosija-se com
a verdade;
Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo soffre.
A caridade jamais se acaba, mas quar haja propfaecias, desapparecerão; quer línguas, cessarão; quer
sciencia, dssapparecerá."
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O Amor Crístico é a coluna mestra desta caridade. Dizemos
assim porque sem ela o cristão nada prova acerca de sua fé.
Deus somente pode ser expresso pelo Amor e este somente
se justifica na prática dessa caridade.
Paulo tem razão. O amor cristão é a prática do bem ao semelhante. É a Caridade. Para ser caridoso religiosamente é preciso que o homem ame cristicamente.
Só ama assim quem não sofre o domínio do amor possessivo.
Este amor é impaciente, turbulento, ciumento, intrigante,
orgulhoso, ambicioso, egoísta, colérico e perseguidor. É o malfeitor da inteligência quando sobrepõe-se a esta.
Somente sabe construir destruindo.
Sendo o amor possessivo o senhor dos corações subordinados
ao ódio, ao medo e à ignorância, geradores dos atributos descritos,
é à Fatalidade que naturalmente pertence porque a Providência
Divina não possui esses atributos.
É justamente para esclarecimento dos humildes que o cristão
deve levar uma vida regulada e digna desse amor, para dar assim
aos seus semelhantes o exemplo vivo de que ele pode ser vivido.
Proceder contrariamente é torná-lo inconcebível às inteligências embrionárias daqueles que a luta pela existência tem privado
das noções mais rudimentares da instrução.

Os conflitos desencadeados no seio da sociedade entre os que
a esse amor estão submissos, desde as grandes tragédias sexuais às
político-econômicas, provam à farta a necessidade de se pôr cobro
aos seus descalabros.
Se continuarmos a esperar pelo determinismo, "slogan" dos
materialistas, e não fizermos esforços para frenar os seus abusos, a
insatisfação dos nossos instintos 3evar-nos-á a uma finalidade bem
diversa da nossa natureza divina.
Para chegarmos à compreensão de que o amor possessivo não
é o verdadeiro amor, nada mais precisamos senão da analogia. É
ela que nos levará a aquilatar da superioridade de um sobre o
outro.
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Para que não se diga fazemos daqui uma afirmação leviana
ou individual, além de várias citações do próprio Evangelho sobre
essa superioridade, citamos mais esta do autor do Grande Arcano :
"Julgai também o amor conforme as suas obras, se
eleva a alma, inspira o devotamento e as ações heróicas,
se apenas tem ciúme da perfeição e da felicidade do
ente amado, se é capaz de sacrificar-se para a honra e
descanso da pessoa a quem ama, é um sentimento imortal e sublime; porém se destroi a coragem, se enerva a
vontade, se abaixa as aspirações, se faz desprezar o dever,
é uma paixão fatal. . .
Quando o amor é puro, absoluto, divino, sublime, é
por si mesmo o mais sagrado de todos os deveres".

O velho cultor da Ciência Sagrada, Alfonse Constant, diz-nos
o seguinte :
"Nossa inteligência é feita para a verdade e nosso
coração para o amor".
i,
Santo Agostinho sabendo que o único descanso do homem está
em pôr o seu coração a serviço do amor de Deus, diz-nos:

A diferença, pois, entre os dois amores é claríssima.
O Amor Crístico é o mais sagrado de todos os deveres do homem para com o seu semelhante.
O amor possessivo é o uso e o abuso de um direito que não
quer reconhecer deveres. O primeiro é a paz; o segundo é a
guerra.
Toda a crença, pois, que tome por base o amor possessivo, seja
teista ou ateista, é contraproducente. É cesarista.
É precursora do ditatorialisrno fatalista cuja negação se tem
evidenciado através dos séculos, como incapaz de dar ao Mundo
a verdadeira paz e ao homem o Entendimento Espiritual.

"Tu nos fizeste para ti, Senhor, e o nosso coração é
atormentado até que tenha encontrado o seu descanso
em ti".
Em ambas as citações verificamos que o Amor Crístico não
é o possessivo, não é o fatal.
Este amor não dignifica em coisa alguma o ser humano. Muito
embora o cientismo trace a sua história dialèticamente, ele possui
graves falhas para que o homem a ele submeta a sua inteligência,
inteiramente.

i.
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Quando Jesus nos ensina a amar aos nossos inimigos não o
faz esperando dos homens a abdicação dos seus sentimentos morais
que constituem a honra justíssima de cada um. A intenção do
Mestre é pôr em evidência o espírito de paz cuja construtividade
constitui o pedestal da felicidade humana. Esse espírito é apanágio
do Amor Crístico. Nele vive a pureza dos seus atributos, a glória
dos seus sacrifícios, as realidades da sua natureza unicista.
Perdoar e amar é para o espírito de paz a pedra de toque
da harmonização social.
Aquele cujo coração vive cheio do amor cristão sabe ver no
inimigo uma vítima da ignorância, do ódio e do medo, atributos
de um meio social aonde a possessividade é tudo.
Ao amá-lo o servo de Deus não o faz apoiando-lhe os erros
resultantes da preponderância de um daqueles atributos.
Fá-lo por causa do espírito que o outro possui.
No afã de arrancá-lo dos erros sacrifica às vezes os seus
sentimentos de honra, que reputa menores do que os seus deveres
apostolares.
Não procede, pois, como um covarde, mas como um herói.
Os divisionismos, as disputas e os atassalhamentos existentes
entre os cristãos têm concorrido extraordinariamente para a fuga
dos humildes e dos homens estudiosos do cristianismo para as
doutrinas materialistas. Junte-se a isso tudo a falta de compreensão do espírito progressista da nossa época e teremos os mais sérios
motivos dessas defecções.
Cada seita cristã "puxa brasa para a sua sardinha" e a Doutrina na sua unicidade é quem sofre.
Nem a advertência de Jesus fazendo-nos sentir que "um, reino
dividido entre si não pode subsistir", pôde ainda pôr abaixo o véu
que obscurece os olhos desses apologistas do separatismo entre os
cristãos.
Somos humildes mas somos de Cristo.
Temos o direito de definição, de escolha e de decisão.
Se olhando a Cruz vemos nela pregado Aquele que reputamos
nosso legítimo Mestre, devemos ter a coragem para dissentirmos
dos crentes que dividem a sua Doutrina. Mas não basta dissentirmos tão somente. É preciso ainda trabalharmos com afinco
e com a mesma confiança que nÊle depositamos para, com o fogo
da nossa Fé construtiva e consciente, queimarmos o joio desse
separatismo.
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O que se faz necessário é não nos deixarmos embair pelos
falsos conceitos da Verdade pregada por todos os fatalistas religiosos ou não.
Os Evangelhos falam-nos a linguagem simples, porém, sincera dessa Verdade verdadeira pregada por Jesus.
A Cruz simboliza-a também.
Na nossa humildade a melhor forma de entrar no conhecimento dessa Verdade é usarmos da analogia.
A Cruz do Cristo é de quádrupla feitura.
Ao espírito humano, segundo os mestres da Ciência Sagrada,
quatro operações se deparam : afirmação, negação, discussão e
solução. Nessas operações deve estar equilibrada a inteligência
humana para filosòficamente definir-se em face das idéias, dos
fatos e das coisas.
Se negamos e outros afirmam, uma discussão tem lugar. A
solução só poderá vir se um princípio conciliatório surgir.
É para buscar este princípio que o cristão se move com decisão e para isto é preciso coragem.
Essa coragem está em não temer as conseqüências da Verdade.
Não ternê-las é não recuar.

Fitemos, pois, a Cruz corajosamente e ousemos penetrar por
analogia nos seus segredos filosóficos.
Tem ela a configuração de um homem.
Tomemo-la como tal. Afastemos dela os criminosos que foram os fatalistas nela justiçados,
Essa gente que anda a serviço do amor-posse agora não nos
interessa.
No lugar deles coloquemos Jesus.
Olhemos agora para o topo da sua Cruz.
Comparemo-lo com a cabeça do Mestre.
Pelo conhecimento que possuímos sobre tudo que diz respeito
aos pensamentos do Cristo óbvios serão todos os comentários,
porque Jesus nunca se afastou das idéias razoáveis.
Por este lado, a Cruz é para nós o melhor livro de filosofia,
o melhor mestre em cristianismo*
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O pé, os braços, o centro — são outras tantas páginas desse
mesmo livro.
Se fizermos. uma analogia imparcial, acharemos nela uma
fonte inesgotável de sabedoria.
Se os homens e as suas crenças mentem, os fatos e as coisas
referentes a Cristo falam a Verdade que precisamos conhecer para
sermos libertos e ficarmos resguardados das artimanhas de todos
eles.

•
Estamos daqui mostrando o que é o Amor Crístico. É com
toda a simplicidade que o fazemos, porque nem somos filósofos,
nem estamos falando a filósofos.
Se tomamos por título para o nosso livrinho coisa parecida
é por desfastio. ..
Os humildes gostam às vezes dessas tiradas.. .
Pedimos, pois, que os doutos dispensem essas vaidadezinhas
inofensivas à cultura elevada de que são depositários.
Uma coisa, porém, não deixaremos de fazer — pregar a verdade acerca das virtudes da Doutrina Cristã.
Certamente isto não nos competia, visto sermos simples.
Entretanto, as indecisões que os doutos vêm demonstrando em
face das exigências da Doutrina, obrigam-nos a tanto.
Achamos seja o meio mais fácil de levar os nossos protestos
aos ouvidos dos pervertedores da Paz Universal, e também o modo
mais claro de elucidarmos e prevenirmos os cristãos pobres contra as artimanhas do materialismo e as felonias contumazeü dos
cristãos ricos, na sua maioria contrários à verdadeira finalidade
dos ensinos de Jesus.
O tempo urge. Já não temos mais por quem esperar, nem o
que esperar. O grau de civilização atingido pelo homem está
bastante elevado para permitir-se ele às experiências esdrúxulas
provenientes das ambições instintivas, desarrazoáveis.
O Amor já não se presta às especulações metafísicas e românticas usadas e abusadas pelos filósofos de outros séculos.
Ele é hoje uma coisa viva, uma realidade, um imperativo
na vida dos povos.
A possessividade agregante com que vestiram-no os crentes
de todas as doutrinas e matizes é uma indumentária que não pode
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ser remendada, nem reformada, nem lavada, de tão velha e tão
suja.
Uma única saída se nos depara —trocá-la por outra mais
digna e mais condizente com a sua real majestade— a cooperação sadia e sincera.
A majestosidade do Amor está nos atributos de que se
reveste. Estes são dignos do nosso sincero e devotado acatamento.
Não se trata, pois, dessa coisa terra à terra demais que se
chama possessividade, nem do nirvanismo metafísico que não
nos acha dignos do Amor de Deus, por sermos pecadores.
O Amor a que nos referimos é o do Cristo.
Ele vivendo-o capacitou-nos também a isto.
Cristo, para a nossa compreensão de simples estudiosos do
Cristianismo verdadeiro, é o que de mais puro e sublime, de
mais razoável e verdadeiro ilumina a nossa inteligência quando,
voltada às causas nobres, dá à humanidade maior porção de
felicidade.
Para nós Ele nunca se separa do homem, senão quando este
toma o mal como bússola, o ódio como meio e a bestialidade
como fim.
Mesmo assim ainda cremos nesse homem, porque cremos na
regeneração!
É ainda a certeza que possuímos da eficiência desse Amor
que nos leva a essa afirmação.
E mais : as provas que nos têm fornecido os fatos.
Quantos homens maus não se tornaram bons após compreendê-lo ?
A história das religiões responder-nos-á a contento.
Se, portanto, fazemos o esforço de amarmos assim e de pregarmos o Amor como fazemos aqui, não nos move o intuito de
santidade, nem o de concorrência aos doutos.
Nossa humildade não é uma cornucópia de sabedoria, é
antes um produto das experiências e observações por que passamos e vivemos no seio dos humildes do qual somos rebento.
É a estes que nos dirigimos porque sornos deles e a eles
servimos. Porque vemo-los arrastarem-se aos pés das injustiças
sociais e dos credos partidaristas aonde o amor possessivo pontifica, como instrumento de paixão e recalques dos dirigentes fatalistas dessas doutrinas de medo e ódio.
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Pensamos cumprir o nosso dever procedendo assim.
Sabemos que não agradamos a todos e sobretudo a esses
dirigentes.
Não é coisa que nos interesse o agrado.
Não dizemos num sentido geral, pois, precisamos do apoio
de alguns humildes para persistirmos no caminho que nos traçamos.
Esse apoio virá, estamos certos.
Virá porque apesar do profundo enraizamento do amor possessivo e das artimanhas dos arautos do ódio, do medo e da
ignorância existe no homem uma fonte de inteligência que não
se dobra — a espiritual.
Essa fonte não seca, nem se corrompe.
É ela quem de quando em vez faz o mau refletir na sua
maldade, o ignorante procurar a sabedoria, o medroso ansiar pela
coragem.
É ela quem faz o homem pensar e aspirar a felicidade.
Confiantes, assim esperamos que muitos humildes e fatalistas nos apoiem.
Não se julgue, porém, aspirarmos esse apoio como os criadores de uma nova seita ou doutrina, não. Da nossa parte o que
de coração desejamos é que eles façam melhor em favor desse
Amor.
Façam adeptos para ele, pregando-o e vivendo-o plenamente.
Ele é vida. Vida plena e feliz.
Nele o ódio não tem abrigo, a ignorância se faz sábia, o
medo se transforma em coragem.
É o único que dignifica o Homem porque é o Divino no
Humano,
Esse Divino não é o transcendental, o metafísico de que a
maioria das crenças religiosas cogitam. Não! Ê a ausência do
extremismo egoístico do homem. É a luz do bem comum guiando
a inteligência nas decisões dos problemas da vida.
É o espírito conciliatório das exaltações possessivas do "ego".
É o equilíbrio razoável das consciências. Ê o fator do homem
natural, sem os artifícios do racionalismo fatalista e as artimanhas
do intelectualismo arbitrário e separatista.
Quando a nossa inteligência se reveste com os atributos desse
Amor, tudo em nós se modifica.
Nossas aspirações são nobres, nossos pensamentos claros e
dignos e os nossos atos se correspondem com o que de justo e
misericordioso existe na vida humana.

Isto porque esse Amor não sabe extremar-se, nern negar-se
aos ditames das alegrias que constituam prazeres para a alma.
Sendo profunda e intensamente unicista, ele não separa do
homem senão aquilo que o diminua, que o faça regredir às inconveniências prejudiciais nascidas dos excessos e das artificialidades
do amor possessivo exagerado.
Não nos leva ao ascetisrno, à vida fora da natureza, aos fanatismos ; nem nos afoga as aspirações nobilitantes.
Ao concitarmos os homens a vivê-lo, fazemo-lo com essa
sinceridade serena e consciente de quem o sabe necessário.
Embora somente um vislumbre desse Amor haja-nos possuído, as experiências e as observações não nos levam senão às
condições expostas.
Certamente ainda não nos libertamos totalmente do Amor
possessivo, mas o pouco de liberdade conquistada e o muito que
nos fez compreender autoriza-nos a isto.
Em face do pecado ele é sereno e invencível naquele que
o possua.
Nas fraquezas é a mais segura fortaleza.
Nas indecisões a mais justa decisão.
Não nos faz criar fantasmas imagináHos porque não nos concede a fé inconveniente dos fanáticos e dos indecisos.
Farol da Verdade, a tudo ilumina.
A ciência da vida nele se inclui, porque nele estão o justo e
o necessário.
Não nos faz temer a Deus, nem aos santos, nem aos homens
porque vindo de Deus para o Homem-Jesus não pode deixar de
estar nos homens.
E aquilo que está em nós não nos pode intimidar, senão pela
nossa ignorância.
É justamente por causa dessa ignorância que o pregamos
daqui com essa ousadia de humilde.
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Há entre os homens duas espécies de ignorância : a do tolo
que quer passar por sábio e a do sábio que se finge de tolo.
Ambas são perigosas.
Demonstram a ausência desse Amor, porque resultam de um
complexo de superioridade exaltado e tendencioso.
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O tolo que se finge sábio tem o mesmo fim do sábio que se
finge tolo — ludibriar.
E como o Amor verdadeiro não .comporta falsidades e as
leis de imitação e propagação são fatos que não admitem contradições ; e como são os humildes os mais atingidos pelo contágio dessas duas leis, é preciso que se combata essa dupla ignorância e esclareçamos as suas vítimas. E' o que estamos fazendo.
Não somos movidos pelo instinto do catequismo barato dos
criadores de uma nova filosofia religiosa, nem queremos criar
uma auréola de mentor religioso.
Amamos simplesmente a Doutrina de Jesus.
Este amor é tão consciente e vivo que somente nos sentimos
bem pregando-o, expandindo-o.
Se a nossa cultura fosse tão elevada a ponto de tornar-nos
vaidosamente empolgados pela idéia de mentor, desconfiaríamos
dela.
Pois, a vaidade no cristão, seja ele culto ou não, é como a
hera venenosa enroscada em tronco verde. . .
O que estamos fazendo em nossa linguagem terra à terra de
filho do povo é exprimir (através dela) esse amor que inunda o
nosso ser com a suave alegria da verdade Crística.
É uma expressão justíssima.
Ela se dirige aos humildes de cujo tronco brotamos e para
os quais temos dedicado o melhor de nossa vida.
Conceituamos exprimindo a grandeza desse Amor Crístico
as verdades da vida que concede a alegria de se viver liberto
num mundo de opressores e oprimidos.
Num mundo aonde o ódio pontifica como senhor no domínio
que exerce sobre os covardes e os ignorantes.
Ora, o Cristo é a Essência do Amor. O ódio é o anti-cristo,
a negação, portanto, desse Amor.
Compreender isto e negar-se a propagar o Amor Crístico
simplesmente porque não se é erudito, mormente assístindo-se
na covardia ambiciosa dos eruditos a recusa disso fazer, seria
tornar-se alguém que condena as forças dominantes da opressão
e da injustiça, a pactuar com elas.
Se essas forças que servem ao ódio impõem aos fracos e
ambiciosos, aos ignorantes e injustos, o direito de subordinação,
apesar de todo seu imenáo poderio, nada podem contra os que
amam verdadeiramente.
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Ninguém deve dizer que ama assim, sem que viva e entenda
o Amor Crístico.
Para vivê-lo e entendê-lo de nada valem as místicas fanatizantes, as superstições, os talismãs, as profissões de fé religiosas,
missas e preces e as bugigangas da necromância.
Essas coisas são tropeços à sua ascensão na alma humana.
Quando muito são admissíveis no começo da vida religiosa
de cada indivíduo como o chocalho, o macaco de penas, o caminhão de madeira, a chupeta e a boneca servem para acalmar o
choro e as traquinadas das crianças.
O Amor Crístico brota no homem pela coragem em persistir
na verdade, ainda correndo ele o risco de perder a vida e a
liberdade.
Ele tern o seu pedestal assentado na Fé e na Esperança que
são tão livres que o homem nem pode impô-las aos outros, e nem
as impõe a si mesmo.
A Fé e a Esperança são graças, conforme ensina a Religião.
Graças não se forçam a homens livres.
Graças desejam-se.
Ora, o ódio só vive no mundo por causa das fraquezas humanas geradas pela ambição, pelo medo e pela ignorância.
Para sustentar o seu pedestal de mando é preciso que os seus
arautos fanatizem os ignorantes, assustem os covardes e satisfaçam a cobiça dos ambiciosos.
O Amor Crísíico não intimida —encoraja; não corrompe—
eleva; não fanatiza — esclarece.
É a Liberdade justa que mostra o Direito como raiz do
Dever.
É a essência da pessoa humana na vida individual e coletiva,
hoje subordinada às eventualidades das coisas que ela criou para
a completa satisfação das suas reais necessidades.
É o freio mais possante e eficiente das ambições desmedidas
e a maior fonte de coragem para os humildes sedentos de liberdade e de justiça.
Ele não tem partido, nem facção. Não está a serviço de
uma raça, de uma casta ou de urna classe.
Está nos melhores e mais esclarecidos homens de partidos
e facções, da raça, da casta, ou da classe que melhor serve à Verdade e ao Bern, que mais ardentemente se bate pela felicidade
humana, que é a sua finalidade precípua.

FILOSOFIA SIMBÓLICA DA CRUZ
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Quanto a nós temos visto muitas vezes a sua manifestação
viva e eficiente nos atos de muitos ateus nobres e a sua ausência
nos atos de inúmeros cristãos dobres!
E como o queremos de todo coração e de toda alma, preferimos aqueles a estes.
É aqui que reside a coragem de quem o entende e vive. Pois
o Amor Crístico não quer que o desmintamos por causa de um
credo religioso ou político qualquer.
Sua grandiosidade está na soberania que nos faculta ern face
da verdade e da justiça, da mentira e da injustiça.
Para ele é preferível que o cristão verdadeiro apoie aquele
que combate a sua crença corn intuitos nobres e pratique atos
dignos de justiça e liberdade, que a um cristão de intuitos dobres
e cujos atos sejam uma negação do que é justo e um atentado à
liberdade.
Depois o Amor Crístico não é uma questão de "foro intimo".
Mas uma força construtora da felicidade humana. Ele não serve
a um povo, a uma crença qualquer determinada ou a um homem.
Ele é o que de mais evidente e completo existe em tudo isso.
Em qualquer povo, crença ou homem aonde ele não viceja,
naturalmente é a quadraíura fatal da animalidade quem pontifica
e dita leis — o ódio. o rnêdo, a ambição e a ignorância.
Não podemos negar que essa quadratura trabalha dia e
noite o sono e a vigília dos povos, das crenças e, portanto, do
homem.
Vemo-la no ódio com que se degladiam política e economicamente os homens de partidos e crenças religiosas.
E todo homem cuja Fé não se abala e cuja Esperança nesse
Amor é imortal não pode deixar de pregá-lo e difundi-lo.
Não importa o grau da sua cultura, logo que saiba o que diz
e possa dizer o que sabe.
É até bem melhor que seja um simples.
Porque foram os sábios do mundo que corromperam o povo
pelo sadismo das suas filosofias malsãs.
Hoje, a época é do Homem do Povo, que escreve certo por
linhas tortas.
Podem os letrados negar essa verdade, mas nada nos importa
desde que os fatos a confirmem.
Concitamos daqui os pequeninos a se voltarem para o Cristo.
Para Aquele que pregou o Amor mais puro e mais capaz de
dar ao Mundo a Paz Universal.

Para o homem simples que se fez Santo por Amor à Humanidade.
Para o Apóstolo da Verdade que se sacrificou pelo Bem da
Pobreza.
Para o Arauto do Deus que ordenou que nos amássemos uns
aos outros.
Sua Cruz que simboliza toda filosofia da Doutrina que nos
legou é o maior e mais digno talismã contra as doutrinas do ódio,
do medo e da ignorância disseminados no Mundo pelo racismo, a
casta burguesa e o classismo.
Essa Doutrina não separa os homens pelo ódio, jogando com
os fantasmas da covardia e da ignorância contra a ambição de
uma casta de indivíduos cuja finalidade é fazer o povo cada vez
mais pobre e tornar-se cada vez mais rica.
A Doutrina de Jesus convence pelo Amor.
Ensina e repreende da mesmíssima forma.
É a Razão Suprema da felicidade da pessoa humana dentro
da Humanidade e desta na pessoa humana.
É quem dá Autoridade ao homem para ser liberto sem ser
licencioso, de ter o direito aos bens da vida terrena pelo dever
cumprido para com a Sociedade. Porque o Amor é a Força do
Equilíbrio Universal conciliatória de todos os paradoxos humanos.
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