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A posição do Gênio é pessoal; sua opinião, portanto, sobre questão de foro íntimo, 

só tem validade quanto a si mesmo. Depois, ele não negou nada, apenas disse que não 
tentava imaginar um Deus pessoal, o que pode implicar sua crença em um Deus “geral”. 
Ele não foi um Judeu? Quem foi o autor da frase Sutil é o Senhor? Duas mariolas de Rio 
Bonito para quem adivinhar. Dawkins pode concorrer. Não é minha intenção trazer para  
o meu lado Albert Einstein, porque não tenho lado; para mim há de prevalecer, sempre, 
a razão, a honestidade intelectual e o fato, logo, a verdade. Não tenho o hábito de torcer 
fatos e forçar interpretações. 

 
Disse Miguel de Unamuno que Deus precisa do homem para existir. Eu pergunto: 

Se não for  para o homem e pelo homem para que Deus? E como o homem quer que Ele 
exista O cria, um ato de vontade que advém da própria necessidade de crer, herança do 
remoto ancestral temente à natureza porque não a compreendia; de modo inverso, o não 
crente Nele não acredita porque, não tendo necessidade de crer, não compreende a razão 
de Sua existência, não conseguindo, assim, compreendê-LO e não tendo, por isso, 
meios de criá-LO em si. Não preciso me postar ao lado de Einstein com toda a sua 
genialidade  quando se trate de assunto tão delicado e íntimo. Todo Deus é pessoal; que 
eu saiba não existe um Deus com endereço certo e identificação civil. Ou querem por 
acaso os ateus militantes um Deus antropomórfico? Unamuno, como Einstein, mas em 
sentido oposto, tem a sua visão de Deus:  

 
(…). Deus e o homem se fazem mutuamente, de fato; Deus se 
faz ou se revela no homem, e o homem se faz em Deus. Deus 
fez-se a si mesmo, Deus 'ipse se fecit', disse Lactâncio, e 
podemos dizer que se está fazendo, no homem e pelo homem. 
Se cada um de nós, no impulso de seu amor, em sua fome de 
divindade, imagina Deus à sua medida, à sua medida Deus se 
faz para ele, um Deus Coletivo, Social, humano, resultante de 
todas as imaginações humanas que o imaginam. Porque Deus 
é e se revela na coletividade. E é Deus a mais rica e mais 
pessoal concepção humana. 



 
(Miguel de Unamuno, Do Sentimento Trágico da Vida, Martins Fontes, São Paulo, 1996, Tradução 
de Eduardo Brandão, p. 163 ao final) 

 
Com as vênias póstumas de don Miguel, permito-me observar que por serem essas 

reflexões de puro cunho metafísico e pessoal, elas não têm nenhum compromisso com a 
razão; e renovando vênias, acrescento que Lactâncio foi um apologista religioso, sem 
qualquer compromisso com a racionalidade — discuto em meu outro trabalho a questão 
da libertação do diabo após 1.000 anos de confinamento, que ele defendeu, na qual, com 
toda a sem cerimônia, o cura despreza o sentido meramente alegórico dessa criatura, 
fala dela como de “alguém” que pode ser encontrado em qualquer esquina. Não a 
confundir, é bom que se alerte, com entidades que, se fazem o mal, fazem igualmente o 
bem; o que ocorre é lhes pedirem, habitualmente, mediante paga, para fazerem coisas 
más. Sempre o homem! Recordando A Conspiração, observo que o mal não está na 
natureza, mas nele, que até o cultiva e ritualiza, sendo irrealístico imaginar uma criatura 
maligna vagando a Terra em seus primórdios, provavelmente uma chatice monumental, 
à caça de outra das manifestações originais do planeta, uma entidade benigna, apenas 
para matar o tempo. A Terra era muito quente e árida, talvez apropriada para uma 
metafísica entidade maligna, mas de modo nenhum apropriada para uma entidade 
benigna. Não havia mal ou bem na natureza, na Terra de então, o homem não havia, 
ainda, chegado a ela; o mal veio depois, bem mais tarde, com ele.  

 
 
 
 
 

 


