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No meio da manhã do dia 11 de Setembro de 2001, horário de Brasília, quando 

uma amiga me telefonou apressada e em tom de voz assustado para eu ligar a televisão, 
dizendo apenas Nova Iorque, um mal estar quase insuportável invadiu-me. Gosto um 
bocado da cidade, embora não consiga ficar por lá mais de uma semana, 10 dias. O 
World Trade Center estava sendo explodido. Chocado, sem conseguir me mexer, apenas 
desliguei o aparelho ao meio-dia. Tinha engulhos, minha cabeça estava a mil. Insensível 
e sem constrangimentos The God/Deus usa a tragédia como munição na guerra religiosa 
do seu autor. 

 
A religião, infelizmente, não é feita só de hinos, orações, mitos pueris e devotos 

inofensivos. Gente que vai à igreja e Templos apenas para orar não explode pessoas, 
estações de metrô, ônibus e complexos imobiliários. Ela tem um viés danoso que só se 
manifesta quando usada para fins políticos, uma constante, infelizmente, orientados pelo 
radicalismo. Quando a mortal e destrutiva balela do arsenal químico começou a fazer-se 
em pedaços, George W. Bush teria dito: "Eu conversei com Deus e Ele me disse, vai lá, 
George, e acaba com aqueles caras." Isso tem forte apelo religioso, é radical. Se não foi 
bem assim, corrija-me, se não aconteceu, descarte. 

 
O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, a sexta economia do mundo, 

segundo se lê o maior país católico do planeta, mas por aqui ninguém explode ninguém 
ou edifícios em nome da religião, nem exporta quem o faça, até onde se sabe. Ao 
contrário, na cidade onde vivo existe uma "Turma da Sopa", de inspiração religiosa, que 
nas noites frias do inverno tropical leva alimento e cobertores para os moradores de rua. 
Questão de enfoque. O problema da religião, sobre ser ético e econômico, transita pela 
falta de diretrizes de real sentido humanitarista, no compasso da sobra de apetite para o 
poder, criando situações singulares.  

 
Cristãos que jogam bombas em clínicas de aborto não são religiosos; essa é uma 

prática de bandidos, criminosos, terroristas, e quem faz isso deve ser tratado, sem outras 
considerações, como bandido, criminoso e terrorista. O Talibã, no Afeganistão, opera 
segundo a multimilenar cultura do médio oriente; não faz uma abordagem religiosa, mas 
de poder, nada, ou quase nada diferente do que fazem os grandes países democráticos, 
usando outros rótulos e outros métodos. É culturalmente tradicional na região os países 
e religiões constituírem um bloco, frequentemente monolítico, compondo os princípios 
religiosos a base dos princípios políticos. Povos e governos do oriente médio não estão 
nem um pouquinho preocupados se os ocidentais compreendem isso ou não, se aceitam 



isso ou não. Quando esse viés cultural formou-se, há milênios, os países ocidentais que 
hoje falam em "democratizar" os países medioorientais estavam muito longe de existir; 
o Irã sob os aiatolás ou a Arábia Saudita sob os príncipes Saud estão no mesmo caso. 
Não é uma defesa, pois não tenho procuração para fazê-lo; além disso, pessoalmente, 
concordo plenamente com a regra de não ingerência em assuntos internos de Estados 
estrangeiros, parecendo-me não ser esse o melhor tema para quem fala pelos cotovelos, 
revelando amiúde clara insuficiência de conhecimentos, ou desconhecimento, de temas 
a que se propõe, não atinando, de sobejo, para o fato de serem mais bem gerenciadas as 
questões dessa natureza quando conduzidas pelas Chancelarias. Enormes interesses de 
toda a ordem, econômicos, estratégicos e políticos envolvem essas questões. Pula fora 
disso, cara pálida, não é assunto para diletantes. 

 
Rebelião, um assunto para rebeldes, parece, o autor de The God/Deus desconhece; 

e quem por crença bíblica julga ter Israel direito garantido por Deus a todas as Terras da 
Palestina — jabuseus, amorreus, moabitas, Obote, Naaliel, Basã, Canaã, afinal — são os 
judeus, não os cristãos, como escreveu Dawkins em seu livro. Evidentemente, nenhum 
de nós gosta de violência, truculência ou autoritarismo. É preciso considerar estarem os 
palestinos na Palestina porque lá foram postos por Abraão com Ismael, em virtude da 
esterilidade de Sara. Radicalismo nunca foi um método adequado para tratar assuntos 
dessa natureza. De qualquer modo, não custa nada ler os Livros de Moisés com cuidado 
e devagar. Acesse You Vision — assim mesmo, não é Your — ou qualquer dos sites 
existentes para esse fim e baixe-os de graça. É bom estudar um pouco para não se pôr a 
falar bobagens. Pode até acontecer de não se gostar do aprendizado, mas a falar, fale-se 
pelo menos com conhecimento de causa. 

 
Cristãos, em quantidade que justifique a citação, torcendo por uma guerra nuclear 

para antecipar o Harmagedom, a volta do Cristo, a considerar que mesmo ao febeapá do 
Sr. Dawkins limites naturais se impõem, é rigorosamente uma piada, e muito sem graça, 
diga-se de passagem. Harmagedom é um lugar e assunto tipicamente judio, e Cristo, ou 
Christus, a forma latinizada de Messias, de fato, na transposição, a palavra para Ungido 
a partir de Iavé, não pode voltar, pois nunca chegou, continua sendo aguardado pelo seu 
povo. ' A Conspiração ', com os detalhes pertinentes, explica tudo isso bem direitinho,   
mostrando fundamentadamente, à vista do texto do Novo Testamento, das contradições, 
não poder Jesus de Nazaré ser o Ungido do Deus do judaísmo, definidas claramente as 
condições a serem preenchidas para cumprir-se o Seu desígnio. Gerado por um anjo, 
genealogicamente, portanto, o Galileu não cumpriria o quesito da ascendência — anjos 
não poderiam descender de Davi, se bem, na dialética precisa, anjo, para os efeitos da 
leitura e interpretação dos textos dos quais estou falando, tem sentido diametralmente 
oposto ao que lhe é dado no jargão religioso, não é um enviado de Deus, assexuado —, 
acrescendo-se que, sendo um manso, se realmente foi um manso, não reuniria as mais 
mínimas condições para ser ungido pelo Deus dos Exércitos, que tinha, melhor dizendo, 
tem de ser um guerreiro. A história do anjo inviabiliza a hipótese, afora detalhes outros. 
É preciso ler o livro inteiro, com cuidado e foco no capítulo/livro Jesus de Nazaré, 1700 
Anos de Desinformação. 

 
O enigma Osama, no cerne, não era religioso; ele foi o exemplo típico da criatura 

rebelada contra o criador e eu não gostaria de falar sobre isso para não dar curso a uma 
prática que tem desgraçado o mundo há bom tempo. Eu sou um nativo, cara pálida, a 
pouco mais de metade do caminho, direção sul, entre o Rio Grande e a Patagônia, antes 
Brasileiro, depois um Sul-americano, filho de um continente infelizmente importador de 
técnicas dignas do Liber Setentiarum Inquisitionis. É melhor parar de brincar com 
coisas sérias, seríssimas, Sr. Dawkins. Muita gente chora até hoje por causa delas, afora 



os que não puderam sequer chorar, tamanho o sofrimento, depois o estado de choque, se 
é que você me entende. Truncado, como teria ou terá dito um nativo, no mundo distante, 
além realidade, da infância, shall need respect others, bwana. A propósito: How many 
lashes? 

 
São muitos os equívocos. The God, página 345 a meio, fim da citação, Deus, 

página 392 ao início, "amanhã estarão no Paraíso", atribuído ao instrutor. Seriam 
religiosos os registros de sua mente? Melhor: Terá o Sr. Dawkins lido integralmente o 
Corão, apreendido o seu sentido, o fundamento do princípio formulado para tratamento 
das grandes questões locais da época em que foi compilado? O Corão está longe de se 
compreender um manual de guerra; é um livro inspirador para expressiva quantidade de 
pessoas decentes, piedosas e solidárias. A essência do Corão repousa na devocão dos 
ulemás e na doutrina do amor dos sufis; nada tem a ver com a fúria mongol de Timur, o 
Coxo, ou Tamerlão, mas com a espiritualidade e o igualitarismo de suas tradições. 

 
(...). Cada ser humano, individualmente, era uma revelação 
única e irreproduzível de um dos atributos ocultos de Deus, e o 
único Deus que jamais conheceremos é o Nome Divino 
inscrito no nosso eu mais profundo. Essa visão de um Senhor 
pessoal estava condicionada pela tradição da fé na qual a 
pessoa nascera. Por conseguinte, o místico devia considerar 
todas as crenças como igualmente válidas, e se sentir à 
vontade numa sinagoga, numa mesquita, num templo ou 
numa igreja, pois, como Deus diz no Corão: Para onde quer 
que tu te vires, ali está o rosto de Alá (Corão, 2:109). 
 
(Karen Armstrong, O Islã, trecho sobre Ibn al-Arabi e a doutrina sufi 
— Objetiva, Rio de Janeiro, 2001, Tradução de Anna Olga de Barros 
Barreto, p. 139 ao fim/140 ao início) 

 
O enfoque sufi da doutrina islâmica induz amor e tolerância, independentemente 

das dificuldades de Dawkins com Deus. Desconhecimento ou o que, então? Ele trata as 
exceções como regra.  
	  

	  	  


