
(Continuação do fragmento anterior) 
 
Se o autor de The God Delusion é tão sensível às questões que alinha, por que não toma 
medidas concretas de conteúdo humano e social quanto às denúncias feitas relativamente 
aos pastores televisivos? Apenas falar, falar, escrever para vender livros não constitui boa 
razão para tamanho estardalhaço. Por que não uma ação dura e efetiva junto às autoridades 
competentes, uma petição às Promotorias locais? Ou não é sua intenção mexer, ele próprio, 
com casas de marimbondo, envolver-se pessoalmente com assuntos que não ignora, mas, 
parece, são maiores do que suas presunções? Que razões o terão levado a deixar fora de sua 
lista o terror/horror das Inquisições? Elas sobrevivem na Congregação Para a Doutrina da 
Fé, bem próximas e atuantes ainda que com jurisdição limitada aos religiosos e mesmo com 
penas em nada parecidas àquelas aplicadas no tenebroso passado de fogueiras e garrotes, 
remissão à experiência de Leonardo Boff, o amplo salão vazio, a porta baixa e estreita, o 
pequeno cômodo em desnível, ele sentado abaixo, sob o inquisidor, na mesma cadeira onde 
sentaram Galileu Galilei, para sua desgraça, o clima, porém, como o original, opressivo e 
intimidatório. 
 
Hitler e seus colaboradores diretos ao assassinarem fria, metódica e cruelmente crianças 
somadas a mulheres, adultos e velhos para alcançar a marca, nas contas israelenses, de 6 
milhões de Judeus, o fizeram por razões religiosas? Sua busca do Graal, com Otto Rahn, foi 
qualquer coisa, um capítulo a mais do seu permanente delírio místico, menos uma fixação 
religiosa, o que não o impediu, de certa forma, de cortejar a Igreja. Stalin em seus desatinos 
habituais e incontrolável vocação para os massacres tinha, por acaso, propósitos religiosos? 
Os romanos, nos massacres de populações que lhes resistiram, o fizeram em holocausto aos 
seus deuses? A eliminação dos Templários, como o genocídio contra os cátaros, teve algo 
de religioso? Resta o sabor de lenda, é verdade, mas, na ordem atribuída a Arnaud Amaury 
com relação a La Madeleine, infere-se o juízo histórico do genocídio no Languedoc: Matem 
todos (cátaros e católicos), Deus reconhecerá os seus! E o juízo histórico não vê neste caso, 
como não viu na desventura dos templários, na brutal, insensível e impiedosa eliminação do 
catarismo o mais leve traço da tão proclamada piedade religiosa. 
 
Complexo demais para os reducionismos de Richard Dawkins, fascinado pelo poder em 
qualquer grau, o ser humano, imprevisível, contraditório, é em regra alheio às veleidades de 
fixar-lhe um padrão de comportamento. Aparente e superficialmente se submetido a formas 
diversas de pressão, transmite uma ilusão comportamental “civilizada” até lhe apresentarem 
o poder passível de exercício a seu modo; para isso, em geral, não tem maiores escrúpulos. 
Quando o alcança — sempre, ao falar ou escrever sobre o poder, invariavelmente me vem à 
cabeça a figura da ditadura getulista, cuja máxima de distorcida índole corporativista se foi 
consagrando até a adoção praticamente geral: Para os amigos, tudo, para os inimigos a lei 
— suas motivações, com muita frequência, vivem de compensações de frustrações, desforra 
por, nem sempre percebidos com clareza, sentimentos de inferioridade pessoal e social, ou 



existencial, levando-o às obsessivas e permanentes tentativas de varrer os ícones, símbolos 
e expressões culturais diversas que oprimem psicologicamente, notando-se frequentemente 
casos de pura evasão por uma rota de fuga bifurcada em duas direções, a riqueza material, 
pura inclinação compensatória, ou a religião, barreira por trás da qual se protege da própria 
incapacidade de lutar pessoalmente contra os seus fantasmas interiores ou em face da vida, 
excepcionando-se os santos de fato, criaturas luminosas depuradas das misérias humanas, a 
se moverem habitualmente informados por sublime apostasia. 
 
 
 
 
 
 

 
 

	  


