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O século XIX foi o século do marxismo, da revolução industrial, do positivismo 

científico de Comte, da morte de Deus, proclamada pelo filósofo alemão Frederich Nietzsche 

(1844-1900).1 A visão teocêntrica medieval2, que já havia sido profundamente abalada e 

modificada, desde o nominalismo de Ockham3, no século XIV, fora aprofundando-se com a 

ruptura mais radical desencadeada pela renascença humanista do século seguinte, que 

consistiu num retorno indiscriminado à cultura e à religiosidade pagã. Porém, tal teocentrismo 

ainda subsistia, de algum modo, inobstante tais acontecimentos. Sem embargo, encontramos 

ainda resquícios dele, qual paradigma4 deformado, na própria Reforma Protestante5 do século 

                                                 
 
1
 Lapidar é o epitáfio cunhado por Nietzsche para sepultar a crença em Deus. A perícope da Gaia Ciência 

tornou-se, sem nenhum favor, a mais emblemática epígrafe do ateísmo hodierno: NIETZSCHE, Frederich. La 

Gaia Scienza. In: MONDIN, Batistta. Quem é Deus? Elementos de Teologia Filosófica. 2ª ed. Trad. José 
Maria de Almeida. São Paulo: Paulus, 2005. p. 148: “(...) Do barulho que fazem os coveiros, para sepultar Deus, 
nada captamos? Não sentimos o fedor da divina decomposição? Os deuses também se decompõem! Deus 
morreu! Deus está morto! E nós é que o matamos! Como poderemos ser consolados, nós, os maiores assassinos? 
(...)”. 
2 Teocêntrico, isto é, ter Deus como centro de todas as coisas. No medievo Deus era o centro de tudo. 
3 Guilherme de Ockham, nascido na Inglaterra, quiçá no interstício do segundo quinquênio da década de 80 do 
ano século XIII, muito provavelmente no ano de 1290. Tornara-se frade franciscano e fora arguto lógico e 
teólogo, conquanto tenha sido o preconizador de muitas ideias que dariam ensejo para a reviravolta protestante 
do século XVI.  Entre as doutrinas do Inceptor verenabilis, encontra-se o nominalismo, do qual fora chamado 
príncipe, Princeps Nominalium. A título de intróito, podemos dizer que o nominalismo é a doutrina que defende 
a inexistência dos universais. Os universais seriam, portanto, meras abstrações que, fora da mente que as 
concebe, por mera convenção, não teriam existência ou subsistência alguma. Daí a nefanda consequência para a 
“teologia natural”, a saber, se só existem as substâncias singulares, tudo aquilo que conhecemos a partir delas e 
que, não obstante, não se restringe a elas, mas as ultrapassa, não é passível de ser constatado como real. 
Doravante, os adminículos sensíveis pelos quais chegamos a conhecer a Deus nos estão vedados. Deveras, tal 
doutrina teve repercussões funestas para a teologia de então e para a vindoura. Entrementes, serviu de 
prolegômeno para várias doutrinas protestantes e, mormente, para o “agnosticismo” kantiano, segundo o qual o 
nosso conhecimento está restrito a uma ilha, qual seja, a ilha da sensibilidade. De fato, nada podemos conhecer 
de forma apodítica que não tenha uma intuição empírica correspondente. Neste contexto, a metafísica e a 
teologia, como ciências, tornam-se impossíveis. 
4 Modelo, imagem. 
5 A Reforma Protestante ocorreu no século XVI. Foi um evento verdadeiramente epocal, mudou toda uma época. 
Não é o caso de apreciarmos as suas diversas motivações. Ela nasceu de modo multiforme, mas concorreu 
decisivamente para a sua consumação e disseminação, o monge agostiniano, de origem saxônica, chamado 
Martinho Lutero (1483- 1546). Fora durante a solenidade de Todos os Santos, do ano de 1517, provavelmente 
assistido por uma imensa multidão, que acorria para a igreja Wittenberg nesta data, que Lutero afixou sobre as  
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XVI, bem como nas guerras religiosas que se seguiram à Reforma, e no absolutismo religioso 

monárquico do século XVII, etc. 

De fato, a visão teocêntrica só começou a eclipsar-se com o deísmo tolerante6 dos 

iluministas do século XVIII, e, finalmente, com os acontecimentos que marcaram o século 

XIX. Com efeito, o século XIX tornou-se, sem jaça, o século da “oficialização”, da 

“promulgação” e da “instituição” do ateísmo7. O ateísmo que, na antiguidade, restringia-se ao 

âmbito privado da vida de alguns poucos indivíduos isolados, agora se tornava militante, isto 

é, um estilo de vida que, aos poucos, deixava o espaço teórico das academias e dos livros para 

atingir as turbas, norteando multidões inteiras para um modo de viver “sem-Deus”, ou seja, 

para uma cultura na qual, acreditava-se, não dependeria de Deus para mais nada.8 A razão e a 

ciência proclamariam a independência do homem com relação à ideia de Deus, supostamente 

nascida como fruto para suprir a ignorância do homem: 

 

Existe hoje algo que nunca existiu na história, ou seja, um ateísmo 
mundial difundido por toda parte, que não é mais coisa de alguns 
indivíduos, mas um fenômeno social reconhecido como legítimo. 
Sendo assim, também é um dado de fato que entramos numa época 
que é fundamental para o próprio cristianismo e que até agora não 
tinha ocorrido. Eu me permito achar que a Igreja ainda não tomou 
suficientemente consciência dessa sua situação histórica hodierna, 
radicalmente nova.9 
 

                                                                                                                                                         
 
suas portas as noventa e cinco teses. Outro importante reformador, também responsável pela profusão do cisma 
protestante, foi João Calvino (1509-1564), filho de família abastada, nascido em Noyon, na França. 
6 No que concerne ao “deísmo” importa dizer que é uma concepção doutrinal que nasceu na Inglaterra, no século 
XVII. A principal obra difusora do “deísmo” foi: Cristianismo sem mistérios (1696), de John Toland. Cuida 
precisar que o “deísmo” é uma doutrina que defende a construção de uma religião natural fundada, única e 
exclusivamente, no conhecimento de Deus que pode ser alcançado por via racional. Cumpre dizer ainda, que os 
“deístas” prescindem, quando não negam, a Revelação Bíblica ou qualquer outra fonte de conhecimento de Deus 
que não possa ser admitida pela razão natural. Atende assim ressaltar, que as verdades divinas basilares aos 
“deístas” são: a sua existência de Deus e o fato de ser Ele o criador e governador de todas as coisas. Por 
conseguinte, o Deus dos “deístas” é criador e providente. Todavia, quando o “deísmo” migra para França 
iluminista, ele ganha novas nuances. De fato, cuida notar que, enquanto para os ingleses, a providência divina se 
estendia ao mundo dos homens, para os iluministas franceses, porém, tal providência alcançava apenas o mundo 
físico. A falar com máxima exação, para os iluministas, Deus não se ocupava dos homens, tampouco se lhe 
importava saber dos seus destinos e da conduta moral que assumiam. Máxime em Voltaire, o “deísmo” torna-se 
signo e vínculo de tolerância entre as religiões, porque, considerando supérflua a revelação histórica, as verdades 
por ele assumidas eram de per si acessíveis e, portanto, poderiam ser aceitas por todos. 
7 Do grego “a-tehos”, que significa “sem Deus”. 
8 Na verdade, o ateísmo é um fenômeno multiforme. Ele pode apresentar-se de modo mais filosófico e teórico, 
como em Nietzsche, Freud, Russel, etc, e assim restringir-se ao meio acadêmico, pode ser ainda ativo e militante, 
como o ateísmo de linha comunista, ou pode mesmo ser simplesmente um fato social, isto é, um ateísmo prático, 
que não nega nem se levanta contra Deus diretamente, mas integra-se à vida da pessoa, fazendo-a viver como se 
Deus não existisse de fato. É este último modo de ateísmo que atinge com mais força o povo em geral. 
9 RAHNER, Karl. Chiesa e ateismo. In: MONDIN, Batistta. Quem é Deus? Elementos de Teologia Filosófica. 
2ª ed. Trad. José Maria de Almeida. São Paulo: Paulus, 2005. p. 128. 
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O ateísmo moderno não é a “profissão” de fé numa concepção de 
mundo oposta àquela centrada na existência de Deus, nem a 
condenação da religião e da fé, que sobre essa existência se assentam. 
Ele é sobretudo uma situação cultural, que por alguns é serenamente 
aceita, por outros, sofrida, e por outros, integrada ou corrigida com 
novos tipos de fé e de esperança.10 
 
Enfim, nascido da ciência, o prodigioso desenvolvimento da técnica 
aumenta todo dia o domínio do homem sobre a natureza e sobre si 
mesmo; por isso, o homem toma consciência de um poder 
verdadeiramente criador; ele se sente cada vez mais “demiurgo da 
própria história’ e, por conseqüência, não sente mais a necessidade de 
imaginar um Deus que seja o remédio universal das suas fraquezas, 
como o fora, antes, das suas ignorâncias.11 

 

Ao menos três pensadores contribuíram, positivamente, para a difusão do ateísmo. O 

primeiro deles, Ludwig Feuerbach, nascido em Landschut, Baviera, em 1804, morreu em 

1872. Feuerbach é um dos responsáveis diretos pela instauração do ateísmo teórico, cuja tese 

primordial era a de que a teologia não é mais que uma antropologia. De fato, para Feuerbach a 

ideia de Deus procede de uma hipostatização
12 dos anseios do homem, isto é, o homem 

projeta sobre uma hipotética pessoa todas as suas qualidades; projeta na ideia que cria dessa 

pessoa, todas as potencialidades naturais que são suas, mas que ele ainda não desenvolveu. 

Destarte, em tal hipóstase encontram-se Realezadas todas as suas virtuais competências. Eis, 

pois, a origem da ideia de Deus para Feuerbach. Deus é o homem como ele deveria ser, na 

plenitude da sua natureza; Deus é a Realezação das mais profundas aspirações humanas. E’, 

pois, a esta excelência, que é ele mesmo, que o homem presta culto; diante de tal eminência, 

que não é senão ele próprio, ou como ele quereria ser, que o homem se sente um nada, um 

miserável, um pecador.  Neste sentido, também a vida no além-túmulo não é senão a projeção 

daquela vida terrestre ideal, perfeita, ainda por se Realezar. Eis, pois, a origem da religião 

para o nosso filósofo:  

 

 (...) a idéia de um ser perfeitíssimo nasce para representar ao homem 
aquilo que ele deveria, mas que jamais consegue ser; a idéia de uma 
existência ultraterrena não é outra coisa senão a fé na vida terrestre, 
não como ela é atualmente, mas como deveria ser; a Trindade sugere 
as três faculdades supremas do homem (vontade, razão e amor), 

                                                 
 
10 ABBAGNANO, Nicola. L’uomo progetto. In: MONDIN, Batistta. Quem é Deus? Elementos de Teologia 

Filosófica. 2ª ed. Trad. José Maria de Almeida. São Paulo: Paulus, 2005. p. 128. 
11 LUBAC, Henri de. La rivelazione divina e il senso dell’uomo. In: MONDIN, Batistta. Quem é Deus? 

Elementos de Teologia Filosófica. 2ª ed. Trad. José Maria de Almeida. São Paulo: Paulus, 2005. p. 137. 
12 Personificação. 
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tomadas na sua unidade e projetadas acima do homem, e assim por 
diante.13 

 

Agora bem, ao contrário do que parece, Feuerbach não é contra a religião; antes, 

considera-a como uma dimensão fundamental ao homem, que não pode ser negada. Ele é 

hostil à forma como os homens vêm compreendendo o fenômeno religioso ao longo dos 

séculos. Feuerbach acredita que o fenômeno religioso deve ser o momento privilegiado para o 

homem descobrir a sua força transformadora. Por isso, crê que o fanatismo religioso se dá, 

quando se tenta fazer da ideia de Deus um ser distinto do próprio homem, transcendente e 

subsistente à parte da própria natureza humana. Aí está, na apreciação do nosso pensador, a 

corrupção da religião. 

Para ele, Deus é o próprio homem, elevado à perfeição das suas faculdades naturais. O 

homem criou Deus, como representação fantástica, porquanto se via constantemente 

ameaçado e amedrontado ante as forças naturais. Ora, para que se pusesse com coragem 

diante delas e, com descortino e alento, as dominasse, resolveu criar a ideia de um ser para o 

qual nada é impossível, um ser o qual tudo criou, tudo domina, em prol do próprio homem. 

Deus está, pois, a serviço do homem, e a religião não é senão a divinização do homem: 

 

Para subtrair-se ao domínio da natureza, o homem inventou Deus, isto 
é, um ser para o qual nada é impossível. Deus é, pois, a representação 
fantástica de um domínio absoluto da vontade humana sobre a 
natureza e de uma completa satisfação dos desejos humanos. 
Atribuem-se a Deus a criação do mundo e a providência justamente 
para confiar-lhe o mais absoluto domínio sobre a natureza e, com isso, 
a capacidade de dirigir este domínio em proveito do homem.14 

 

Karl Marx nasceu em Trier a 5 de maio de 1818, vindo a falecer em 14 de março de 

1883. Ele é o segundo pensador que nos interessa aqui. Marx, burguês e filho de burguês, mas 

revolucionário, diferentemente de Feuerbach, que via na religião uma dimensão fundamental 

do homem, atestava ser a religião, desde a sua origem, alienante e alienadora. Era fruto 

daquela sociedade de classes na qual a burguesia oprimia a classe proletária e esta, para tornar 

a sua existência miserável suportável, acabava se refugiando na religião, e remetendo todos os 

seus ideais de libertação e salvação a um Deus imaginário e a uma “quimera celeste”. 

Portanto, para Marx, a religião não era um corolário espontâneo da natureza humana, mas 

                                                 
 
13 MONDIN, Battista. Curso de Filosofia: Os Filósofos do Ocidente. v. 3. 10ª ed. Trad. Benôni Lemos. Rev. 
João Bosco de Lavor Medeiros. São Paulo: Paulus, 1982. pp. 93 e 94. 
14 Idem. Ibidem. p. 94. 
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consequência de uma sociedade injusta e iníqua. A religião é antinatural. Logo, como, desde o 

começo, o seu projeto era, por meio do conflito entre proletariado e burguesia, fazer uma 

sociedade sem classes e sem as subestruturas que sustentavam estas classes, na sua sociedade 

ideal não poderia haver mais lugar para a religião, este “ópio do povo”, que impede a 

revolução e a libertação do homem: 

 

A resposta a esse problema (o religioso), segundo Marx, é a seguinte: 
os homens alienam seu ser projetando-o em um Deus imaginário 
somente quando a existência real na sociedade de classes impede o 
desenvolvimento e a Realezação da humanidade. Disso deriva que, 
para superar a alienação religiosa, não basta denunciá-la, mas é 
preciso mudar as condições de vida que permitem à “quimera celeste” 
surgir e prosperar.15 

 

Note-se, porém, que Marx não ironiza, nem subestima a força da religião; ao contrário, 

respeita-a como obra de uma classe oprimida, que consegue encontrar nela um refúgio para 

tornar esta existência palatável, e mitigar as suas dores. Todavia, Marx enxerga a necessidade 

de se extirpar a causa de onde procede a religião, qual seja, o flagelo imposto pelo sistema 

capitalista ao proletariado, que, oprimido por uma sociedade burguesa que desumaniza o 

trabalho, reage contra ela alienando-se, sendo que a religião é justamente um dos instrumentos 

de sustentação desta alienação. A religião é uma forma equivocada de reagir contra o sistema, 

pois ela acaba ajudando a mantê-lo. E’ mister, portanto, colocar fim na alienação religiosa 

mediante a revolução socialista, que irá debelar a causa desta alienação, a saber, a sociedade 

dividida em classes, e alcançar, então, uma real e verdadeira libertação para o homem 

sofredor: 

 

Marx não ironiza o fenômeno religioso, a religião não é para ele a 
invenção de padres enganadores, mas muito mais obra da humanidade 
sofredora e oprimida, obrigada a buscar consolação no universo 
imaginário da fé. Mas as ilusões não se desvanecem se não 
eliminarmos as situações que as criam e exigem.16 

 

Como temos visto, há o ateísmo “humanista” de Feuerbach, que nega a Deus 

esperando defender a grandeza do homem enquanto indivíduo. Há um ateísmo político e 

                                                 
 
15 REALE, Giovanni. ANTISERI, Dario. História da Filosofia: Do Romantismo ao Empiriocriticismo. Trad. 
Ivo Storniolo. Rev. Zolferino Tonon. São Paulo: Paulus, 2005. pp. 175 e 176. 
16

 Idem. Op. Cit. p. 176. 
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militante, como o de Marx, que nega a Deus, com o fito de defender, sobretudo, os direitos 

das classes mais fracas da sociedade. E, por fim, urge apontarmos para a existência ainda de 

outro tipo de ateísmo, vale dizer, o ateísmo científico. Tal ateísmo é mais teórico, e se levanta 

contra Deus em nome dos direitos da razão e da ciência. O protagonista desta espécie de 

ateísmo, que também se ascendeu no século XIX, é Augusto Comte e a sua célebre teoria da 

lei dos três estados. Comte nasceu Montpellier, na França, em 1798, vindo a falecer em Paris, 

em 1856. 

A lei sociológica dos três estados enumera os estágios pelos quais a humanidade 

passou ao longo da evolução17 da sua racionalidade, até chegar ao apogeu definitivo desta, 

que ocorre, na concepção de Comte, justamente com o advento da ciência positivista do 

século XIX. A história da humanidade é a história da razão, e a razão foi-se desenvolvendo 

até atingir o seu cume, que é a ciência, mediante três estádios: religioso, metafísico e 

científico. No estágio religioso a razão humana explicava todos os fenômenos naturais 

atribuindo-lhes a causa a divindades mais ou menos numerosas. Assim passou ela, 

sucessivamente, pelo fetichismo18, politeísmo e, afinal, chegou ao monoteísmo. Findo o 

estado religioso ou teológico, deu-se início ao estágio metafísico ou filosófico, no qual o 

homem atribuía todos os acontecimentos que se lhe acercavam, a causas mais abstratas, como 

as formas substanciais, as faculdades imateriais da alma, etc.  

Finalmente, o terceiro estágio, que não é mais provisório, mas definitivo, posto que 

alcança o ápice da racionalidade humana, é o estado científico, no qual o homem coetâneo 

entrara. Aos seus coevos, dizia Comte, que tal estágio definitivo consistia na explicação dos 

fenômenos naturais por eles próprios, ou seja, concernia em descobrir-lhes as leis naturais, 

que lhes eram imanentes, e regiam-lhes. 

 Na época mais vetusta, que Comte compara à infância da humanidade, haviam sido os 

homens teólogos. No medievo, que Comte compara à juventude da humanidade, predominou 

o espírito metafísico. Por fim, o homem coetâneo, que representa a humanidade no vigor da 

sua maturidade, é físico. De fato, como não há deuses, nem Deus; como não existem essências 

                                                 
 
17 Comte soube desenvolver com denodo a sua teoria da evolução. Na verdade, para ele, todo o universo, 
inclusive o homem e a própria razão, emergiram da matéria, por via de evolução. Aliás, foi com o surgimento da 
racionalidade que a história teve o seu começo: MONDIN, Battista. Curso de Filosofia: Os Filósofos do 
Ocidente. v. 3. p. 115: “Segundo Comte, todo o universo procede da matéria por via de evolução. Também o 
homem é produto da evolução da matéria. Quando a evolução atingiu o estádio humano, teve início a história 
(...)”. 
18 Crença na existência de um poder preternatural ou sobrenatural em certos objetos materiais. E’ como se 
atribuíssemos, por exemplo, a seres inanimados, serem dotados de faculdades que lhe excedem a natureza, como 
vontade ou razão!  
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ou substâncias ou demais abstrações, resta-nos apenas acercarmo-nos dos fenômenos naturais. 

Donde, neste contexto, a teologia não passa de uma quimera, e a filosofia não é senão 

reguladora das demais ciências, já que também não tem objeto próprio: 

 

Segundo Comte, com efeito, não existe nenhum outro objeto além dos 
objetos particulares estudados pelas outras ciências; além da 
Realedade empírica não existe nenhuma Realedade metaempírica; 
além da Realedade física não existe uma Realedade metafísica, divina, 
reservada ao estudo da filosofia. A filosofia é a rainha de todas as 
ciências porque as dirige todas.19 

 

Ora bem, mesmo tendo desmantelado a religião e o sobrenatural, não descurou Comte 

de criar a sua própria religião, cujo objeto de culto era a própria humanidade madura do seu 

século. A humanidade, para ele, é o grande ser, o grande deus. É a quem devemos amar e 

prestar culto. Ela é composta pelos indivíduos que a integram, tanto os vivos quanto os 

mortos, quanto, ainda, os que viverão no porvir. Nelas, os indivíduos se sucedem como as 

células no corpo, que se substituem e se regeneram. A humanidade, consoante ao que 

dissemos, transcende os indivíduos, e é a ela que Comte dirigia a sua reverência, como, em 

antanho, os antigos adoravam os deuses: 

 

A humanidade é o ser que transcende os indivíduos. Ela é composta 
por todos os indivíduos vivos, pelos mortos e pelos ainda não 
nascidos. Em seu interior, os indivíduos se substituem como as células 
de um organismo. Os indivíduos são o produto da humanidade, que 
deve ser venerada como o eram outrora os deuses pagãos. (...) A 
humanidade é o “grande ser”; o espaço, o “grande ambiente”; e a 
terra, o “grande fetiche” – essa é a trindade da religião positiva.20 

 

Foi num mundo racionalista e materialista, semeado por ideias ateias e idólatras 

oriundas de humanismos ateus, que a Bela Senhora volveu os olhos para dois camponeses, 

vitimados pela desdita da carestia, dando-lhe o a sorte benfazeja da sua aparição; e, enquanto 

reservava-lhes a graça do seu patrocínio, garantia-lhes o sufrágio da sua intercessão pelas 

demais almas, a fim de que não lhes sobreviesse a danação eterna. Destarte, tal aparição 

tornava-se, assim, naquele mundo dissoluto, um sinal de esperança. Lembrava-nos, afinal, que 

o céu existe e que é como viandantes neste mundo que devemos caminhar rumo à pátria, onde 

                                                 
 
19 MONDIN. Curso de Filosofia: Os Filósofos do Ocidente. v. 3. p. 116. 
20 REALE, Giovanni. ANTISERI, Dario. Op. Cit. p. 296. 
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a visão da glória nos saciará, fazendo-nos partícipes da corte dos celícolas, aquietando, enfim, 

o nosso coração.  

Consortes da natureza divina pela graça, na prelibação da fé, vivamos como viajores 

neste mundo; migrantes que aqui não encontram morada fixa, visto que, cidadãos do céu e 

concidadãos dos santos; vivamos, pois, de tal forma que um dia, fruindo de Deus pela visão 

beatífica, na contemplação apaziguadora da sua essência, tornemo-nos um só espírito com o 

Senhor. Isto constitui o fim último da nossa existência. 

Portanto, não abandonemos o seio da Igreja, duas vezes milenar! Antes, configurados 

a Cristo pelo Batismo, e votados ao culto divino, exerçamos, com intrepidez, o múnus de 

Cristo, Rei, Sacerdote e Profeta, do qual nos tornamos partícipes pelo Batismo, e recebemos o 

condão de sermos anunciadores pelo Crisma. Oxalá todos possam contemplar as lágrimas da 

Bela Senhora e, impetrando-lhe os seus rogos, converterem-se, pois, ao absoluto Deus. 
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