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f' JOAQUIM NABUCO 

HOMEN DE FÉ E PENSADOR CATÓLI O 

GERALDO BEZERRA DE ~ffiNEZES 

Por vocaçao ap<1stÓl1.ca ap·~az-:n.e - ji-lo o livrinho com que es-

'.:reei nas letre.s - 3Í t :..1ar "Home r. s e Idéi. '-- à Luz da :é". 

' a ··· d=i espiric 1al de JoaqJ.im Na-

buco e aos impactos a que foi sujeita. ~·em extender-me no exame do 

pensador católico , que ressai em numerosc~ escritos do grande brasi-

leiro. Porém, estou conscien te de que OD J. tir o lado rel~gioso em sua 

bi'.)grafia, é deixá-la incomp]_eta. Mais ainda, e deturp,.í.-la. 

E dizer-se, a despeito de sua fo~mação cristã, que esteve durante 

anos afastado da Ma~er e~ Y~qistra , inclu sive na fase de sua atividade 

parlamentar. 

Sua "reversão rel i.giosa", expressãc, :l2 que se utilisa em nota ao 

capítulo ''Massangana '' de Min"la Formação foi - palavras suas - "a vol":a 

misteriosa. i~definível da fé". Eu comple caria: o reencontro com as 

orações da 1.nfância. 

?ara o seu afastamento do catolicismo, concorreram as idéias de 

Renan, que na obra sobre a vida de Jesus, escrito à revelia da Boa No -

'Ta, apenas vislumbrou a presença histórica do Mestre, ousando negar-

~/ 
~he a divindade. Que não cheguem a tal ?.Xnrem~ _ os m~núsculos e desvisa-

dos "teólogos" da pseudoteologia da libe:rtação.:-sermonistas de um cato -

-
licismo terra à terra, vagamente sobrenatural, tão distantes se situam 

das verdade absolutas ou dos mistérios divinos. 

O pensamento do escritor francês fora dominado pelo ceticismo 

· "a nota do tempo", na poüderação de Nabuco. - ~À. ~~I?Pca,- o ceticismo não s.c 

dissociava do racionaltsmo e do liberalismo religioso, então apregoado-3 

"luzes do sécul:)". 

Nosso patrício não se furtou à lí-.-npida confissão: "Das i.:1fluências 

literárias que sofri, nenhuma igualC'l. a de RE?nan". A quem, ~ais tarde, 

' viria a reportar - se em i:ermos capazes de espelhar a recusa a s suas 

idéias: "o t10:3so ex-mestre Renan". É o que c onsta d a re s posta a Edu,'l.rdo 

t)rado, de j a neiro de 1895 ... Gt.i.nente ao c::cmvH:e para redator-chefe d o 

"Comércio de São Paulo" . 
I 

,~ , 
Desde logo, conve-recordar que, em 1893, apos volver ao se1.o da 

Igreja, corr a fé revigorada, escrevee, en" francês, o li~ro Foi Voulue 

Mysterium Fide~ que viria a ser editado em 1971 pela Universidade de 



?roven c e . 

~a obraJe~tâo in~dita , alguns capi tulas, em linhas gerais, foram 
I 

~nseridos pelo autor em Minha 5ormacão , outros aproveitados no t extos 

religiosos de ?en sées Détach ées et Souve nirs, de 1905. 

O red a to r da introdução daquelas _E...ágin as pÓstumas, Claude-~-íe .ri 

::'reches , af i- a .la rame Dt e : "A 
A .="..f -,.)' 

l e i-c:1r 3. de Rq:r1an lhe fes perder a - e ... 

.:.. seus olhos ~ admi ração por Chateaub c iand incentivou nele a religio-

sidade". Tal far.o reforçou em mim o a v e ço pelo a iJtor de _9 Gê_!liQ do 

c·c i s t i_9ni s_mg'' . 

Ar redio à Igrej a , Nabuco não deixo u àe crir.icá-la e investir con-

::.ra ela, na impren!?a e Da cri b una parlamentar . ~ão importa. Águas pas-

3adas não móem mofnho , 
... , ti 

mo~eDce para o ~ornem novo , de que fala o Svan-

;relho. 

Medite o leitor no desabafo do intelect al brasileiro ao recon-

quistar o patrimônio da graça santificante , deixando ao largo remorços 

decepções e amarg~ras. 

"'!em o dia em que, como a planta :J Ue procura O sol para nao morres 

experiment ei a necessidade quasi física je me voltar para a verdade 

absoluta . Estava cansado da perpétua i certeza que fazia descrever em 

meu espírito oscilações dum afastamento incalculável". 

"No refúgio medidativo da religião ", a que alud2 em carta de 14 

de março de 1899, a Rui Barbosa , impregnara-se, fácil perceber-se, de 

uma força interior - o senti.nento do . divino . ::>3.i, .,_ eloqtiente indagação: 

"Se Deus não existe, por que e sse sentimento teria brotado na alma hu-

mana ?" 

Nessas meditações sobre Deus e o destino da pessoa _humana, brin-- ~- .:::::----- -
da-nos com a mai s bela das advertênci~s. Líteralmerif~~i;~~~í~~ Deus 

e tereis espalhado sobre a própria luz a luta ~~mor~~:~~A~~ptai, pelo 

contrário, no vosso coração a intensidade, a evidência divina: a morte 

desaparece do universo e se torna a cri s álida da vida eterna que está em 
--=-_____ 

Deus". 

Transmite-nos outra noçao imperecível no plano teol:Sgico: "Não há 

senão Deus que possa aplacar a sede do infinito". 

Novo e, por igual , luminoso ensinamento, a traduzir-lhe a fé 

imperturbáve l: "Não há verdadeira religião sem a consciência de que Deus 



• e o homem estão em relação contínua de atração. Essa consciência é o 

ato religioso elementar". 

São trechos, os que acabo de citar, de magnitude espiritual. 

Mais que isso, de inspiração divina. 

As melhores páginas religiosas de Nabuco - sabe o registro - 2n-

sontram-se nos dois volumes Foi Voulue - Mysteriurn Fidei e Minha For-

maçao. 

Abra o leitor o Úl~imo livro e colherá textos ae extrema delica-
/ 

deza espiritual. Quer na admirável confissão: "'JJ"' ' "Qul'lra'do entrei para a 

Academia - 2screve Nabuco - levava a minha fé católica virgem; sempre 

me recordarei do espanto , da comoção com que ouvi pela p .cimeira vez 

tratar a Virgem Maria em tom libertino" (pág. 6). Quer na ponderação 

em torno d.a "necessidade superior a qualquer outra, de aumentar a in-

fluência da religião, a sua ação formativa, rep3.radora, em todo o case 

consoladora, em nossa viàa pública, em nossos costumes nacionais, no 

fundo transmissível da sociedade" (prJg. 30). Quer, finalm•~nte, 'la 

oportuna observação : "Uma reforma social , para ser agradável ri Deus , 

exige que a alma do prÓp:;:-io operário seja purificada em primeiro lugar" 

(pág. 245). 

Outros, com justiça, enalteceram-lhe, o que é muito, "a vertica-

lidade moral". De mim comigo , dou mais um passo. Louvo-l!<e a verticali-

dade cristã e católica. 

Em conferência pronunciada numa Universidade americana, analiso~, 

a fundo, Q Espírito de Nacionalidade na História do Brasil. Atento a 

p~esença dos jesuítas no processo da civilização brasileira , sua esta 

avaliação: "O hi storia_dor pode marcar a fronte do Brasil Colonial, quer 

na infância, quer na adolescência, simplesmente com duas letras: S.J. " 

(pág. 123). Da confe~ência, trago à tona este paralel:::> : "A diferen_ça 

entre as outras grandes o~dens, filhas da Idade Média, e os Jesuítas, é 

que elas supunham a fé triunfante e eles a fé em perigo" (pág. 133) . 

Wão raro , sou levado a admiti~ que a ~elho~ maneira de exaltar Na-

b ~CO, ' a conta de seu bom-gosto e sup?rioridade de espírito, 

lo , sem mdiores comentários. Veja-se . Do seu tesouro, a confissão, em 

tom destemeroso, equivale a dizer, sem qualquer respeito humano, feita 

na alocução inaugural da Academia Brasileira, em 20 de julho de 1897, 



• .. estampada nos fascinantes Escritos e Dlscursos Llterários (pág. 197): 

"O coração, que é a parte fixa de nós mesmos, está em mim voltado 

para o céu estrelado, para a cúpula de verdades imortais, de princípios 

divinos, que sucede ao trabalho, aos esforços, às ardentes decepções da 

vida". 

No mesmo ano de 1897 , nos festejos do centenário de Anchieta, pro-

feriu ~morável oraçao, com este aviso apostólico: ''Não, senhores, não é 

o positivismo que ameaça o princípio religioso no Brasil, é o indiferen-

tismo que está em nossos corações, é a tibieza que está em nossos espí-

Yitos, é esse abandono das gerações futuras à sua sorte/ qualquer qw~ 

_seja, _grav~ sin~oma_ nacional__:_'_:_ __ 

DJlado a doutrina de Comte, integrada à paisagem cultural do 
\ 

tempo, sem o pretenso perigo de ameaçar-nos espiri tualme.nte, o radiantE 

tribuno falou à nossa consci~ncia cristã. Tocou em pontos que ainda 

compçometem, por toda a parte, os católicos brasileiros: o indiferen-

tismo 1 a tibieza , o abandono dos jovens. Por falta do senso de respon-

sabilidade, continua~os insensíveis à secular advert~ncia. 

Nabuco tinha cinco filhos, "herdeiros do melhor do seu sangue", 

como se dizia outrora. Entre eles, Monsenhor Joaquim Nabuco, artífice, 

entre nós, do movimento litúrgico; Maurício Nabuco, a quem coube gerir 

3S embaixadas do ~ Bras±! - no Chile, no Va-cicano e nos Estado3 Unidos, 

e Carolina Nabuco . Esta, além de romancis-ca· de A Sucessora, fêz -se bió-

gra-fa daquele que foi "esp )So e pai impeci.vel' ' . E não deixo~ de focali-

sá - lo na prática religiosa. Testemunha-lh3 com ternura, "a fidelidade 

à Missa e à oração". E adita:~Rezava a qualquer moment:.o. Lembro-me de-

le nos passeios de carro tirando o Rosário do bol~o para rezar. Sabia 

de cor muitas orações. Tinha esp-:cialmente predileção pelo Te Deum e o 

r -~ 

Magnificat, amb::>s hinos de gratidão" ( ConfeYência de 5 de julho de 19(39). 

Por Último e em resumo, um elogio inteiramente ajustado ao homo 

Dei , que foi ~abuco. Ao biografá-lo , afirmou Celso Vieira, sem esque -

cer-lhe a presença na camp anha abolic i onista : "O que o eleva acima de 

tudo é a humanidade cristã de sua glória " . 



\ 

JOS~ BERNARDINO BATISTA PEREIR~ DE ALMEIDA 

Nestas notas, extrato vida e obra de uma figura histórica: José 

Bernardino Batista Pereira de Almeida, filho de Manuel Batista Pereira 

e Ana Joaquina de Almeida, nascido em 1783, a~s 20 de maio, em Campo s do , 

Goitacazes, ou seja, em Campos de outrora, ainda integrada á Provín ia 

do Espírito Santo. 

Bacharelou-se "in utroque juris" pPla Universidade de Coimbra, o 

secular centro de ensino que acolheu, especialmente ao longo do Úl imo 

quartel do século XIX aos primeiros decênios desta c entúria, uma elite 

de joven s brasileiros que viria a projetar-se na vida pública e culturn l 

do País. 
Compartiu a vida universitária com os patrícios Bernardo Pereira 

de Vasconcelos, político aureolado que conciliou as idéias liberai s com 
os anseios de organização naciona~ ~ e 8om Manuel Alves Branco, futuro 

Visconde de Caravelas, pr-esidente do Conselho e, consequC'IJl 1
' 111C l te , c 1(: fe 

do Gabinete de 22 de maio de 1847 . 

. José Bernardino foi Juiz de Fora nas vilas de Santo Antônio de Sá 

e .•de Magé, de 1815 a 1821. Magistrado às direitas, é desse tempo, mdis 
precisamente de 18 de maio de 1820, o galardão do hábito de Cristo com 

que o distinguiu D. João VI . 

Deixando a função judicante, embrenhou-se na política, n3 qual 

teve extensa e vitoriosa trajetória} 

Elegeu-se deputado às Cortes de Lisboa pela Província do Espírito 

Santo, não chegando a empossar-se, já que optou pela permanência no Bra

sil, a fim de participar das lutas pela independência . 

Representou o Espírito Santo na Constituinte de 1823 e nas duas 

legislaturas seguintes, "em cujas atas - assinala Teixeira de Melo, seu 

conterrâneo campista - o vemos com o nome de José Bernardino Batista Pe-

reira (sem "Almeida 11 e sem 11 Sodre' 11
), lh · t " · , · • que e aJun a o Ano B1ograf1co' 

~ ( "Efemérides Nacionais 11
, Rio de J~neiro, 1881, t . I, pág . 319) . 

No Gabinete de 15 de junho de 1828, geriu, inicialmente, a Pasta 

dos Negócios da Fazenda~ no exíguo espaço de 18 de junho a 25 de se

tembro, quando assumiu Miguel Calmon de Pin e Almeida. De imediato, 

substituindo Teixeira de Gouveia, foi elevado a Ministro da Justiça, 

posto~em que ~;rmaneceu de 25 de se~mbro ao ano seguinte . 

figura entre os estadistas que mais se destacaram na celebração 

do Tratado de 27 de agosto de 1828, que assegurou inded~pendência ao 

Estado Oriental do Uruguai. 

Homem de costumes austeros, cioso de sua consciência, corrente a 

frase que os historiadores lhe atribuem, dita a peito aberto, q uando se 

furtou ao ~onvite de Pedro I, para o retorno, em 1830, ao Ministério: 

- Confiança de Ministro é como honra de donzela, só se perde uma vez. 
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Com o advento do Ato Adicional, de 12 de agosto de 1834, presidiu 

a Assembléia Legislativa Fluminense nas duas primeiras legislaturas, 

importa em dizer, nas gestões dos primeiros presidentes da Província 

Rodrigues Torres (Vi s conde de Itaborai ) e Paulino José Soares de Souza 

(Visconde do Uruguai). 

Por Último, o fazendeiro tomou o passo ao político . Entregue à 
lida rura l em Itaborai, ele , José Bernardino, foi o primeiro a emprPgar, 

na Província, máquinas a vapor para a fabricação do açucar, informe que 

tem a chancela de Joaquim Manuel de Macedo no "Ano Biográfico Brasilci!:" 

:r-o" (Rio de Janeiro, 1876, II vol.,'pág . 44) e J. A. Teixeira de Melo 

(ob. cit:;, - -t -~r, ,pág, 320). 

Por dois dias, em 1847, hospedou D. Pedro II em sua fazenda. 

Em 1823, lançou os trabalhos de estréia "Reflexões histórico-p:::>lÍ-

ticas" e - repare-se no tamanho do título - "Esboço sobre os obstáculos 

que se tem oposto à prosperidade da vila de Campos". Passados trina e 

um anos, escreveu sua obra de maior tomo, "Dissertação analítica sobre 

legislação e prática orfanológica" . Situand~se em outra área, legou- I 
nos, desta vez com e pígrafe concisa, inerente ao tema, "Prática Homeopá

tica", em dois volumes, datados de 1856 e 1857. 

Terminou seus dias a 29 de janeiro de 1861, na fazenda Boa~ista, 
freguesia de São Gonçalo, à época um pedaço de Niterói. 


