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O suplemento literário de "A Manhã", Rio de Janeiro, 

14 de agosto de 1949, estampa dois sonetos a Camões, .. 
escritos por Nabuco: "Inês e Catarina" e "Apoteose", no 

reconhecido tom discursivo e aquém de ~- literári /ff' 
Em suma, Nabuco não se distingüiu como poeta. 

IV 

PENSADOR CATÓLICO 

Por vocação apostólica, aprouvc-me em situar Homens c Idéias à Luz 
da Fé, titulo do livro de minha estréia literária, hoje em 43 edição. Nem por isso J 

pretendo alongar-me na referência à cspiritualidadc de Joaquim Nabuco c aos 
impactos a que foi sujeita, embora consciente de que omitir o homem de fé c o 
pcns.-1dor católico em sua biografia, seria deixá-la imcomplcta. 

A despeito da formação crisu1, esteve distanciado da Matcr et Magistra, 
inclusive no período de atividade parlamentar. "Rcvc~1o religiosa", tal a forma 
por que precisou "a volta misteriosa, indcfirúvcl da fé"~ se quiserem, das orações 
c do espírito da iníancia. 

Para o afastamento do catolicismo c conseqüente abandono dos valores 
intrínsecos da pessoa hwnana, concorreram as idéias de Renan, que, à revelia da 
Boa Nova, relatou a presença histórica do Mestre, ousando negar-lhe a 
divindadc.lí 

Que não cedam a tal extremo - c pouco faltam - os ntinúsculos "teólo
gos",-~ contaminados pelo virus da desobediência 
à autoridade pontifícia, mordidos pelo exibicionismo insólito, autênticos scrmo
nistas de wn catolicismo terra-a-terra, vagamente sobrenatural, tão distantes se 
situ;:un das verdades absolutas ou mistérios divinos. 

o pensamento do literato francês fora dominado pelo ceticismo - ua nota 
do tempo", na ponderação de Nabuco. À época, o ceticismo não se dissociava do 
racionalismo c do liberdlismo religioso, apregoados .. luzes do século". 
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Do patrício ilustre, a límpida manifestavão: "das influências litcrúrias que 
sofri, nenhuma se iguala à de Renan". Posteriormente, reporL.1r-se-á ao escritor 
em trecho que cspclha recusa às suas idéias: "o nosso cx-mcstJ·c Renan". Sim! É 
o que assevera na resposta a Eduardo Prado. de janeiro de 1986. atinente ao 
convite para redator-chefe do Comércio dt• São Põtulo. 

Em 1 X<JJ. após volver ao seio da lgrcja. Ouiu-lhc d~l pena, em francês , Foi 
Vouluc-MJstcrium Fidci, que viria a ser editado. em 197 L pela Universidade 
de Provcnce. 

Da obra - ao tempo inédita -, alguns capítulos. de modo geral, foram 
insertos em Minh~ Formação, outros aproveit.ados IIO!:i lances religiosos de 
Pcnsécs Détachécs ct Souvcnirs, dado a público em 1905. 

Na introdução àquelas páginas póstumas. Claudc-Hcnri Freches é catcgo
rico: "a leitura de Renan lhe fez perder a fé" . A seus olhos, "a ad.uúração por 
Chatcaubriand incenli\'ou nele a religiosidade''. O fato propiciou-me admi
ração mais forte pelo criador de O ~r.io do Cristianismo c Mcmoires d'_9utrc 
tombe. 

Arredio à Igreja. Nabuco não se eximiu de criticá-la . Investiu contra cl(l, 
na imprensa c na tribwm parlamentar. Não importa. Águas passadas não moem 
moinho, mormente para "o homem novo", de que trata o Evangelho. 

Medite o leitor no dcsabéú'o do intelectual brasileiro ao reconquistar ·'t 
patrimônio da graça santi.ficante, sobrepondo~ remorsos. decepções c 
amarguras: I_ C' ; 

''Vem o dia em que, como a pl;Jnl..a que procura o sol para não morrer, 
experimentei a necessidade quase fisica de me voltar para a verdade absoluL.1. 
Eslava cansado da perpétua incerteza que fazia descrever em meu espírito 
oscilações de wn afastamento incalculável''. 

Novo extravasamento de uma alma impregnada de força interior, melhor, 
de ~1mor divino, .. refúgio meditativo da rcligü1o". que menciona em carta de 14 
de março de 1899, endereçada ao estilista de Cartas da Inglaterra''. Da 
missiva, extraio eloqüente indagação: "se Deus não existe, por que esse senti
mento teria brotado na alma humana?" 

• • 1 



Nessas meditações sobre Deus c o destino da pessoa huma11a, presen
teia-nos com a mais persuasiva das advertências. Literalmente: "suprimi Deus c 
tereis espalhado sobre a própria luz a ·luta da morte. Amncntai, pelo contrário, 
no vosso coração a intensidade, a evidência divina: a morte desaparece do uni
verso c se torna a crisálida da· vida eterna que csL'1 em Deus". 

Expcndc noção imperecível no plano teológico : ''não há senão Deus que 
possa aplacar a sede do infinito". 

Novo c luminoso ensinamento, a exprimir-lhe a fé impcrtubávcl: "não Iiá 
verdadeira religião sem a consciência de que Deus c o homem estão em relação 
continua de atração. Essa consciência é o ato religioso elemcnt<u". 

São florilégios, os que acabo de trasladar, de um "peregrino do Absoluto" 
- o dizer é de Leon Bloy. 

Os melhores textos religiosos de Nabuco - fique o registro .!..._ dcparei-<>s 
em Foi Voulu<.'-Mystcrium Fidci c Minha Formação. Se o leitor descerrar o 
último, sentir-lhe-á a extrema delicadeza espiritual. Vislumbro-a, mais que isto, 
sinto-a na admirável confissão: "quando entrei para a Academia levava a mj nha 
fé católica virgem; sempre me recordarei do espanto, da comoção com que ouvi 
pela primeira vez tratar a Virgem Maria em tom libertino" (pág. G ). 1gualmentc, 
sinto-a na pondcraçiio em torno da "necessidade superior a qualquer outra, . de 
aum~ntar a influência da religião, a sua ação formativa, reparador:J., em todo o 
caso consoladora, em nossa vida pública, em nossos costumes nacionais. no 
fundo transmissível da sociedade" (pág. 30). 

Quantos, com justiç~ cnaltcccranl-lhc, o que é muito, "a vcrticalidadc 
moral". De mim comigo, dou um passo à frente. Bendigo-lhe a vcrticalidadc 
cristã e católica. 

•f. :@[n conferência proferida em universidade norte-americana, perscrutou, 
seriamente c a fundo, O Espíritlr de Nacionalidade na História do Brasil. 
Atento ao labor dos jesuítas no processo da civilização brasileira, concluiu por 
lrrecusávcl a notória avaliação: "o nosso historiador pode marcar a fronte do 
Brasil Colonial, quer na inf"ancia, quer na adolescência. simplesmente com duas 
letras: S.J." (pág. 123). Sentença rigorosamente confirmada pela História da 
Companhia de Jesus no Brasil, do Pc. Serafim Leite, S.J., português de nasci
~nto. O primeiro dos dez volumes data de Lisboa, 1 Y38. 


