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Parte Xi

1. “Não hesito em admitir”, disse Cleantes, “que fui capaz de sus-
peitar da repetição frequente da palavra ‘infinito’ que encontra-
mos em todos os escritores teológicos, cheirando mais a panegí-
rico do que a filosofia, e que quaisquer propósitos de raciocínio, 
e mesmo de religião, seriam melhor servidos se nos contentásse-
mos com expressões mais acuradas e mais moderadas. Os termos 
‘admirável’, ‘excelente’, ‘superlativamente grande’, ‘sábio’ e ‘sagra-
do’, preenchem suficientemente as imaginações dos homens; e 
qualquer coisa acima disso, além de levar a absurdidades, não 
tem influência sobre nossas afecções ou sentimentos. Assim, no 
presente assunto, se abandonarmos toda analogia humana, como 
parece ser tua intenção, Dêmeas, receio que abandonemos toda 
religião e não retenhamos concepção alguma do grande objeto 
de nossa adoração. Se preservarmos a analogia humana, teremos 
para sempre que achar impossível reconciliar qualquer mescla de 
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mal no universo com atributos divinos; poderemos menos ainda 
provar a última pela primeira. Mas supondo que o Autor da na-
tureza seja finitamente perfeito mas exceda em muito a humani-
dade, pode-se dar então uma explicação satisfatória para o mal 
natural e moral, e explicar-se e ajustar-se todo fenômeno adverso. 
Pode-se então escolher um mal menor para evitar outro maior, 
resignar-se com inconveniências para alcançar um fim desejável 

– e, numa palavra, a benevolência, regulada pela sabedoria e limi-
tada pela necessidade, pode produzir justo um mundo tal como 
o presente. Tu, Filão, que és tão disposto a levantar aspectos 
e reflexões e analogias: eu ficaria contente em ouvir detalhada-
mente, sem interrupção, tua opinião a respeito desta teoria nova; 
e, se ela merecer nossa atenção, podemos depois, com mais vagar, 
reduzi-la a uma forma.”

2. “De minhas opiniões”, replicou Filão, “não é digno de que 
se faça mistério; e portanto, sem qualquer cerimônia, hei de pro-
ferir o que me ocorre a respeito do presente assunto. Tem-se, 
penso eu, que admitir que, caso uma inteligência limitadíssima, 
à qual supomos que o universo seja maximamente estranho, es-
tivesse bem segura de que este é a produção dum Ser boníssi-
mo, sapientíssimo e poderosíssimo porém finito, ela formaria de 
antemão por suas conjecturas uma noção do mundo diferente 
daquilo que por experiência o vemos ser. E jamais imaginaria, 
meramente a partir daqueles atributos da causa do qual fora in-
formada, que o efeito pudesse ser tão cheio de vício, miséria e 
desordem como aparece nesta vida. Supondo agora que esta pes-
soa fosse trazida ao mundo ainda segura de que este é a obra de 
tal Ser sublime e benevolente, ela poderá, talvez, se surpreender 
com o desapontamento, mas nunca renunciaria à sua crença an-
terior se esta for fundada nalgum argumento bem sólido, já que 
uma inteligência tão limitada deve estar cônscia de sua cegueira 
e ignorância e tem de admitir que pode haver para tais proble-
mas muitas soluções que sempre escaparão à sua compreensão. 
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Mas supondo – o que é o real caso do homem –, que esta criatu-
ra não esteja anteriormente convencida duma inteligência supre-
ma benevolente e poderosa, mas fique livre para colher tal crença 
pelas aparências das coisas: altera-se completamente o caso, e ela 
não achará qualquer razão para tal conclusão. Poderá estar ple-
namente convencida dos limites estreitos do seu entendimento, 
mas isto não lhe ajudará a formar uma inferência concernente à 
bondade dos poderes superiores, pois tem que formá-la a partir 
daquilo que conhece, não daquilo que ignora. Quanto mais exa-
geras sua fraqueza e ignorância, mais desconfiada torna-la, e lhe 
dás uma suspeita maior de que tais assuntos estão além do alcan-
ce de suas faculdades. Estás obrigado, portanto, a raciocinar com 
essa criatura a partir meramente dos fenômenos conhecidos e a 
largar toda suposição ou conjectura arbitrárias.

3. “Mostrasse eu a ti uma casa ou palácio onde não houves-
se nenhum aposento conveniente ou agradável, onde as janelas, 
portas, lareiras, passagens, escadas e toda a economia da cons-
trução fossem a fonte de barulho, confusão, fadiga, escuridão, e 
os extremos de calor e frio, certamente culparias a invenção sem 
quaisquer exames mais extensos. Em vão o arquiteto exporia sua 
sutileza e te provaria que se esta porta ou aquela janela fossem 
alteradas males maiores se seguiriam. O que ele diz pode ser 
estritamente verdadeiro: a alteração dum particular, enquanto 
as outras partes da construção permanecem, pode apenas au-
mentar as inconveniências. Mas ainda afirmarias no geral que, 
houvesse o arquiteto tido habilidade e boas intenções, deveria 
ter formado certo plano do todo e deveria ter ajustado as partes 
em tal maneira que teria remediado todas ou quase todas essas 
inconveniências. Sua ignorância, ou mesmo tua própria ignorân-
cia desse plano, nunca te convencerão da impossibilidade dele. 
Se vires muitas inconveniências e deformidades na construção, 
sempre, sem entrar em detalhes, condenarás o arquiteto.
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4. “Repito a questão brevemente: O mundo, considerado em 
geral e como nos aparece nesta vida, é diferente do que um ho-
mem ou tal ser limitado iriam, de antemão, esperar duma Deida-
de poderosíssima, sapientíssima e benevolentíssima? Há de ser 
um preconceito estranho asserir o contrário. E disto concluo que, 
por consistente que o mundo possa ser, admitir certas suposições 
e conjecturas com a ideia de tal Deidade nunca pode nos forne-
cer uma inferência concernente à sua existência. A consistência 
não é negada de modo algum; apenas a inferência. Conjecturas, 
especialmente onde a infinitude é excluída dos atributos divinos, 
talvez possam ser suficientes para provar certa consistência, mas 
nunca poderão ser fundamentos para qualquer inferência.

5. “Parece haver quatro circunstâncias das quais dependem 
todos ou a maior parte dos males que molestam as criaturas sen-
síveis, e é possível que nem todas essas circunstâncias sejam ne-
cessárias e inevitáveis. Sabemos tão pouco além da vida comum 

– ou mesmo da própria vida comum – que, a respeito da econo-
mia inteira dum universo, não há conjectura que, por mais que 
extravagante, não possa ser exata; nem que, por mais que plau-
sível, não possa ser errônea. Tudo o que cabe ao entendimento 
humano, nessa ignorância e obscuridade profundas, é ser cético 
ou ao menos cuidadoso e não admitir hipóteses, muito menos 
uma que não se sustente por aparência alguma de probabilidade. 
Agora, assiro ser este o caso a respeito de todas as causas do mal 
e das circunstâncias das quais ele depende. Nenhum deles pa-
rece à razão humana, no mínimo grau, necessário ou inevitável; 
e tampouco podemos supor que o sejam sem a mais extrema 
licença da imaginação.

6. “A primeira circunstância que introduz o mal é o engendro 
ou economia da criação animal, pelo qual dores, bem como pra-
zeres, são empregados para exortar todas as criaturas à ação e 
torná-las vigilantes no grande trabalho da autopreservação. Ora, 
o prazer sozinho, em seus vários graus, parece ao entendimento 
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humano suficiente para este propósito. Todos os animais pode-
riam estar constantemente num estado de gozo mas, quando in-
citados por quaisquer necessidades da natureza como sede, fome, 
fadiga, ao invés de da dor sentiriam uma diminuição de prazer 
pela qual seriam incitados a buscar o objeto que é necessário 
à sua subsistência. Os homens caçam o prazer tão avidamente 
quanto evitam a dor; pelo menos, devem ter sido assim cons-
tituídos. Parece, portanto, plenamente possível levar adiante os 
negócios da vida sem qualquer dor. Por que, então, cada animal 
sempre foi feito suscetível a tal sensação? Se os animais podem 
ficar livres dela numa hora, são capazes de gozar duma perpétua 
isenção dela; e é preciso certo engendro particular de seus órgãos 
para produzir essa sensação, bem como para dotá-los com visão, 
audição ou quaisquer dos sentidos. Devemos conjecturar que 
tal engendro foi necessário, sem qualquer aparência ou razão? E 
devemos construir sobre esta conjectura como sobre a verdade 
mais certa?

7. “Mas uma capacidade de dor não iria sozinha produzir dor 
não houvesse a segunda circunstância, a saber, a condução do 
mundo por leis gerais – e isto não parece de modo algum ne-
cessário para um Ser perfeitíssimo. É verdade: se todas as coisas 
fossem conduzidas por volições particulares, o curso da natu-
reza seria perpetuamente quebrado e nenhum homem poderia 
empregar sua razão na conduta da vida. Mas não podem outras 
volições particulares remediar essa inconveniência? Em poucas 
palavras: não poderia a Deidade exterminar todo mal onde quer 
que ele se encontrasse e produzir todo bem sem qualquer prepa-
ração ou progresso longo de causas e efeitos?

8. “Ademais, temos que considerar que, de acordo com a pre-
sente economia do mundo, o curso da natureza, embora se su-
ponha exatamente regular, ainda assim não no-lo parece: muitos 
eventos são incertos e muitos desapontam nossas expectativas. 
Saúde e doença, calmaria e tempestade, junto com um núme-
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ro infinito doutros acidentes cujas causas são desconhecidas e 
variáveis, têm uma grande influência tanto sobre as fortunas de 
pessoas particulares quanto sobre a prosperidade de sociedades 
públicas – e de fato, toda vida humana de certo modo depen-
de desses acidentes. Um Ser, portanto, que conhece os motores 
secretos do universo, pode facilmente, por volições particulares, 
voltar todos esses acidentes para o bem da humanidade e tornar 
toda ela feliz em qualquer operação. Uma frota cujos propósi-
tos fossem salutares à sociedade poderia sempre encontrar bons 
ventos, bons príncipes sempre gozarem de boa saúde e vida lon-
ga, pessoas nascidas para o poder serem sempre constituídas de 
bom temperamento e disposições virtuosas... Uns poucos even-
tos como estes, conduzidos regular e sabiamente, mudariam a 
face do mundo e ainda assim não pareceriam mais perturbar o 
curso da natureza ou a conduta humana do que a presente eco-
nomia das coisas, onde as causas são secretas, variáveis e com-
postas. Alguns pequenos toques dados ao cérebro de Calígula 
em sua infância poderiam tê-lo convertido num trajano; uma 
onda um pouco maior do que as outras, enterrando César e sua 
fortuna no fundo do oceano, poderia ter devolvido a liberdade 
a uma parte considerável da humanidade. Pode haver, pelo que 
sabemos, boas razões pelas quais a providência não se interpôs 
dessa maneira, mas elas nos são desconhecidas – e embora a 
mera suposição de que tais razões existem possa ser suficiente 
para salvar a conclusão concernente aos atributos divinos, ainda 
assim, decerto não pode nunca ser suficiente para estabelecer tal 
conclusão.

9. “Se tudo no universo for conduzido por leis gerais e os ani-
mais forem feitos suscetíveis à dor, dificilmente parece possível 
que apenas alguns males tenham que surgir nos vários choques 
da matéria e nas várias concorrências e oposição às leis gerais – 
mas este mal seria bem raro, não fosse pela terceira circunstância 
que me propus mencionar, a saber, a grande frugalidade com a 

dialogos-religiao-natural-miolo.indd   120 01/09/2016   15:33:44



parte xi 121

qual todos os poderes e faculdades são distribuídos a todo ser 
particular. Tão bem ajustados são os órgãos e capacidades de 
todo animal, e tão bem adequados à sua preservação, que até 
onde a história alcança parece não haver uma única espécie que 
já tenha sido extinta no universo.33 Todo animal tem os dons 
de que precisa, mas estes são concedidos com uma economia 
tão escrupulosa que qualquer diminuição considerável tem que 
destruir completamente a criatura. Onde quer que um poder seja 
aumentado, há um abatimento proporcional nos outros. Animais 
que excelem em velocidade são comumente defectivos em força. 
Aqueles que possuem ambas ou são imperfeitos nalguns dos seus 
sentidos ou são oprimidos pelas necessidades mais ávidas. A es-
pécie humana, cuja excelência principal é a razão ou sagacidade, 
é de todas as outras a mais necessitosa e a mais deficiente em 
vantagens corpóreas: sem roupas, sem armas, sem comida, sem 
alojamento, sem qualquer conveniência da vida, exceto o que ela 
deve à sua própria habilidade e indústria. Em poucas palavras: 
a natureza parece ter feito um cálculo exato das necessidades 
de suas criaturas; e, como um mestre rígido, lhes forneceu uns 
poucos poderes ou dons a mais do que os que são estritamente 
suficientes para suprir aquelas necessidades. Um pai indulgente 
teria concedido um estoque largo a fim de guardar contra aci-
dentes e assegurar a felicidade e bem-estar da criatura até na 
mais desafortunada concorrência das circunstâncias. Todo o cur-
so da vida não seria tão arrodeado por precipícios que o míni-
mo desvio do caminho, por erro ou necessidade, tenha que nos 
envolver em miséria e ruína. Alguma reserva, algum fundo teria 

33 Aqui haveria esta nota, que foi riscada: “César, falando dos bosques na Germâ-
nia, menciona alguns animais como subsistentes lá que estão agora absoluta-
mente extintos. De Bello Gall: lib. 6. Estes e mais alguns poucos exemplos po-
dem ser exceções à proposição proferida aqui. estrabão (lib. 44) cita através 
de Políbio a descrição dum animal em torno de Tirol que não mais se encontra. 
Se Políbio não estava enganado, o que é possível, o animal deveria à época ser 
bem raro, já que estrabão cita apenas uma autoridade e fala com dúvida.”
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sido provido para assegurar a felicidade, e os poderes e necessi-
dades não teriam sido ajustados com uma economia tão rígida. 
O Autor da natureza é inconcebivelmente poderoso; sua força se 
supõe grande, se não completamente inexaurível – e tampouco 
há qualquer razão, até onde possamos julgar, para fazê-lo ob-
servar essa frugalidade estrita em sua conduta com as criaturas. 
34Teria sido melhor, fosse este poder extremamente limitado, ter 
criado menos animais e tê-los dotado com mais faculdades para 
a sua felicidade e preservação. Um construtor nunca é tido por 
prudente se empreende um plano além do que seu estoque o 
capacitará terminar.

10. “Para de curar a maioria dos males da vida humana, não 
peço que o homem tenha as asas da águia, a velocidade do cer-
vo, a força do boi, as armas do leão, as escamas do crocodilo ou 
rinoceronte; e muito menos demando a sagacidade dum anjo 
ou querubim. Fico contente em tomar um aumento num único 
poder de faculdade de sua alma. Que ele seja dotado com uma 
propensão maior à indústria e ao labor, um motor e uma ativi-
dade da mente mais vigorosos, um pendor mais constante para 
a ocupação e a aplicação. Que a espécie inteira possua natural-
mente uma diligência igual àquela que muitos indivíduos são 
capazes de alcançar por hábito e reflexão, e as consequências 
mais benéficas, sem qualquer redução do mal, é o resultado ime-
diato e necessário desse dom. Quase todos os males morais, bem 
como os naturais, surgem da preguiça: fosse nossa espécie, por 
sua constituição original, isenta desse vício ou fragilidade, o cul-
tivo perfeito da terra, o melhoramento das artes e manufaturas, 
a execução exata de todo ofício e dever, se seguiriam imediata-
mente – e duma vez os homens poderiam alcançar plenamente 
aquele estado de sociedade que se obtém tão imperfeitamente 
pelo governo melhor regulado. Mas como a industriosidade é 

34 A passagem que começa neste ponto e inclui o próximo parágrafo foi acrescen-
tada entre 1751 e 1763, tendo sido depois ainda riscada e reescrita.
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um poder, e o mais valioso de todos, a natureza parece determi-
nada, conforme às suas máximas usuais, a concedê-la com uma 
mão bem poupadora aos homens; e ao invés de puni-los por sua 
deficiência disto, recompensa-os por seus êxitos. Ela engendrou 
sua constituição de modo que nada, senão a necessidade mais 
violenta, possa obrigá-los a trabalhar; e emprega todos os outros 
desejos do homem de modo a superarem, ao menos em parte, o 
desejo de diligência, e dotá-los com alguma quota da faculdade 
que ela achou naturalmente adequada para afligi-los. Aqui po-
de-se admitir que nossos pedidos são bem humildes e, portanto, 
mais razoáveis. Se pedíssemos os dons de penetração e juízo su-
periores, gosto mais delicado de beleza, sensibilidade melhor a 
benevolência e amizade, poderíamos ouvir que pretendemos im-
piamente quebrar a ordem da natureza, que queremos ascender 
a um nível mais alto de existência que representa o que requere-
mos mas, não sendo adequado ao nosso estado e condição, nos 
seria apenas pernicioso. Mas é difícil, ouso repeti-lo, é difícil que, 
tendo sido colocados num mundo tão cheios de desejos e neces-
sidades, onde quase todo ser e elemento ou é nosso inimigo ou 
nos recusa sua assistência... tenhamos ainda nosso próprio tem-
peramento para lutarmos contra e nos privemos daquela única 
faculdade que pode se esgrimir contra esses males multiplicados.

11. “A quarta circunstância donde surge a miséria e mal do 
universo é o acabamento desacurado de todos os motores e prin-
cípios da máquina tão grande da natureza. Tem de se reconhecer 
que há umas poucas partes do universo que não parecem servir 
a nenhum propósito e cuja remoção não produziria um defeito 
visível e desordem no todo. As partes dependem umas das outras, 
e uma não pode ser tocada sem afetar o resto num grau maior 
ou menor. Mas ao mesmo tempo deve-se observar que nenhuma 
dessas partes ou princípios, por mais que úteis, é tão acurada-
mente ajustada de modo a se manterem precisamente entre es-
ses limites em que sua utilidade consiste; ao contrário, são todas 
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elas capazes, em toda ocasião, de correr dum extremo a outro. 
Imaginar-se-ia que esta grande produção não recebeu o mínimo 
toque do criador, de tão pouco acabada que é toda parte e de tão 
grosseiros que são os golpes com que é executada. Assim, os ven-
tos são necessários para fornecer vapores ao longo da superfície 
do globo e assistir os homens na navegação – mas com quanta 
frequência, chegando a tempestades e furacões, não se tornam 
perniciosos? As chuvas são necessárias para nutrir todas as plan-
tas e animais da terra – mas com quanta frequência elas não são 
defectivas? Com quanta não são excessivas? O calor é necessário 
a toda a vida e vegetação, mas não é sempre encontrado na pro-
porção devida. Da mistura e secreção dos humores e sucos do 
corpo depende a saúde e prosperidade do animal, mas as partes 
não desempenham regularmente sua função adequada. O que 
é mais útil do que todas as paixões da mente, ambição, vaidade, 
amor, raiva? Mas com quanta frequência não rompem seus limi-
tes e causam as maiores convulsões na sociedade? Nada há de 
tão vantajoso no universo que contudo não se torne frequente-
mente pernicioso por seu excesso ou defectividade; e a natureza 
não resguardou com o cuidado necessário contra a desordem e 
confusão. A irregularidade nunca é, talvez, tão grande de modo 
a destruir alguma espécie, mas é frequentemente suficiente para 
envolver os indivíduos em ruína e miséria.

12. “Da concorrência, então, destas quatro circunstâncias, 
depende todo ou a maior parte do mal natural. Fossem todas 
as criaturas viventes incapazes de sentir dor, ou fosse o mundo 
administrado por volições particulares, o mal nunca poderia ter 
encontrado acesso ao universo – e fossem os animais dotados 
dum estoque maior de poderes e faculdades além do que a estri-
ta necessidade requer, ou fossem os vários motores e princípios 
do universo tão acuradamente tramados de modo a preservarem 
o temperamento e o meio justos, deveria ter havido pouquíssi-
mo mal em comparação ao presente. Então o que pronunciare-
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mos sobre esta ocasião? Diremos que estas circunstâncias não 
são necessárias e que poderiam facilmente ter sido alteradas no 
engendro do universo? Esta decisão parece presunçosa demais 
para criaturas tão cegas e ignorantes. Sejamos mais modestos em 
nossas conclusões. Admitamos que, se a bondade da Deidade 
(quero dizer, uma bondade como a humana) pode ser estabele-
cida a priori sobre quaisquer razões toleráveis, esses fenômenos, 
por mais que desfavoráveis, não seriam suficientes para subver-
ter aquele princípio, mas podem facilmente, dalguma maneira 
desconhecida, ser reconciliáveis com eles. Mas ainda assiramos 
que, como essa bondade não é estabelecida anteriormente e tem 
que ser inferida a partir dos fenômenos, então não pode haver 
fundamento para tal inferência enquanto ainda há tantos males 
no universo e estes poderiam tão facilmente ter sido remediados, 
até onde se pode permitir ao entendimento humano julgar tal 
assunto. Sou cético o suficiente para admitir que as más apa-
rências, malgrado todos os meus raciocínios, possam ser com-
patíveis com tais atributos como supões – mas elas certamente 
nunca provarão esses atributos. Tal conclusão nunca pode resul-
tar de ceticismo, mas tem que surgir dos fenômenos e de nossa 
confiança nos raciocínios que deduzimos desses fenômenos.

13.35 “Olha à volta este universo. Que imensa profusão de 
seres, animados e organizados, sensíveis e ativos! Admiras esta 
prodigiosa variedade e fecundidade. Mas inspeciona um pouco 
mais estreitamente essas existências viventes, os únicos seres dig-
nos de notarmos. Como são hostis e destrutivos uns para com 
os outros! Como são insuficientes todos eles à sua própria feli-
cidade! Como são detestáveis ou odiosos ao espectador! O todo 
nada apresenta senão a ideia duma natureza cega, emprenhada 
por um grande princípio vivificante e despejando do seu colo, 
sem discernimento ou cuidado parental, suas crianças aleijadas 
e abortivas.

35 Este parágrafo foi acrescentado entre 1751 e 1763.
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14. “Aqui o sistema maniqueísta ocorre como uma hipóte-
se adequada para resolver a dificuldade: sem dúvida, nalguns 
respeitos é especiosíssimo, e tem mais probabilidade do que a 
hipótese comum por dar uma explicação plausível da estranha 
mistura de bem e mal que aparece na vida. Mas se considerar-
mos, por outro lado, a perfeita uniformidade e acordo entre as 
partes do universo, não devemos descobrir nele quaisquer mar-
cas do combate entre um Ser malevolente e um benevolente. Há, 
de fato, uma oposição de dores e prazeres nos sentimentos de 
criaturas sensíveis – mas não são todas as operações da natureza 
levadas adiante por uma oposição de princípios, de quente e frio, 
húmido e seco, leve e pesado? A conclusão é que a fonte original 
de todas as coisas é inteiramente indiferente a todos estes princí-
pios, e não tem mais consideração pelo bem sobre o mal do que 
pelo calor sobre o frio, ou pela secura sobre a humidade, ou pelo 
leve sobre o pesado.

15. “Podem-se tramar quatro hipóteses sobre as primeiras 
causas do universo: que elas são dotadas de bondade perfeita, 
que elas têm uma malícia perfeita, que elas são opostas e têm 
tanto bondade quanto malícia e que elas não têm bondade nem 
malícia. Fenômenos mistos jamais podem provar aqueles dois 
princípios sem mistura. E a uniformidade e constância de leis 
gerais parecem se opor ao terceiro. O quarto, portanto, parece de 
longe o mais provável.

16. “O que eu disse sobre o mal natural se aplicará ao moral 
com pouca ou nenhuma variação, e não temos mais razão para 
inferir que a retidão do Ser supremo se assemelha à retidão hu-
mana do que sua benevolência se assemelha à humana. Mais 
ainda, pensar-se-á que temos causa ainda maior para excluir dele 
sentimentos morais tais como os sentimos, uma vez que o mal 
moral, segundo a opinião de muitos, é muito mais predominante 
sobre o bem moral do que o mal natural sobre o bem natural.

dialogos-religiao-natural-miolo.indd   126 01/09/2016   15:33:44



parte xi 127

17. “Mas mesmo embora isto não deva ser concedido, e em-
bora a virtude que está no gênero humano deva ser reconhecida 
como muito superior ao vício, ainda assim, na medida em que há 
qualquer vício no universo, vos embaraçará muito, antropomor-
fistas, explicar isto. Tereis que assinalar uma causa para isto sem 
recurso à primeira causa. Mas como todo efeito tem que ter uma 
causa, e esta causa ter uma outra, tereis ou que levar adiante a 
progressão in infinitum, ou permanecer naquele princípio origi-
nal que é a causa última de todas as coisas...”

18. “Para! Para!”, gritou Dêmeas. “Para onde tua imaginação 
te precipita? Aliei-me a ti a fim de provar a natureza incompre-
ensível do Ser divino e refutar os princípios de Cleantes, que 
mediria todas as coisas por uma regra e padrão humanos. Mas 
agora te vejo correndo por todos os tópicos dos maiores liberti-
nos e infiéis, e traindo aquela causa sagrada que aparentemente 
desposaste. És secretamente, então, um inimigo mais perigoso 
do que o próprio Cleantes?”

19. “E te atrasas tanto em perceber isto?”, replicou Cleantes. 
“Crê em mim, Dêmeas, teu amigo Filão desde o começo tem se 
divertido às nossas custas, e deve-se confessar que o raciocínio 
injudicioso de nossa36 teologia vulgar apenas lhe deu corda para 
radicalizar justissimamente. A debilidade total da razão humana, 
a absoluta incompreensibilidade da natureza divina, a miséria 
grande e universal e a perversidade maior ainda dos homens – 
estes são certamente tópicos estranhos para serem cuidados por 
teólogos e doutores ortodoxos. Em eras de estupidez e ignorân-
cia, de fato, estes princípios podem seguramente ser desposados; 
e talvez nenhuma visão das coisas seja mais própria para promo-
ver a superstição do que aquela que encoraja a pasmaceira cega, 
a desconfiança e melancolia da espécie humana. Mas agora...”

36 Hume parece ter omitido acidentalmente um y, transformando de your (tua) 
em our (nossa).
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20. “Não culpes tanto”, disse Filão, “a ignorância desses ca-
valheiros reverendos. Eles sabem como mudar seu estilo junto 
com os tempos. Antigamente era o tópico teológico mais popular 
defender que a vida humana era vaidade e miséria e exagerar 
todos os males e dores que aconteceram aos homens. Mas em 
anos tardios, teólogos, vemos, começam a desdizer essa posição 
e defender, embora ainda com alguma hesitação, que há mais 
bens do que males, mais prazeres do que dores, mesmo nesta 
vida. Esta variação é a mesma (e advinda das mesmas causas) 
que apontei antes a respeito do ceticismo.”

21. Assim Filão manteve até o fim seu espírito de oposição 
e sua censura das opiniões estabelecidas. Mas eu pude observar 
que Dêmeas não gostou de modo algum da última parte do dis-
curso, e teve ocasião logo depois, com um pretexto ou outro, de 
deixar a companhia. 
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