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129

Parte Xii

1. Após a partida de Dêmeas, Cleantes e Filão continuaram a 
conversa da seguinte maneira: “Nosso amigo, receio,” disse Cle-
antes, “terá pouca inclinação a reviver este tópico de discurso 
enquanto estiveres na companhia; e para falar a verdade, Filão, 
eu devo preferir raciocinar com cada um de vós à parte sobre 
esse assunto tão sublime e tão interessante. Teu espírito de con-
trovérsia, aliado a tua abominação a superstição vulgar, te leva a 
alcances estranhos quando engajado num argumento; e não há 
nada tão sagrado e venerável, mesmo aos teus próprios olhos, 
que poupes nessa ocasião.”

2. “Devo confessar”, disse Filão, “que sou menos cautelo-
so neste assunto da religião natural do que em qualquer outro, 
tanto porque sei que nunca poderei, neste ponto, corromper os 
princípios de qualquer homem de senso comum, quanto porque 
ninguém, aposto, a cujos olhos eu pareça um homem de senso 
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diálogos sobre a religião natural130

comum, jamais confundirá minhas intenções. Tu em particular, 
Cleantes, com quem vivo numa intimidade sem reservas, tu sa-
bes que, malgrado a liberdade da minha conversa e o meu amor 
aos argumentos singulares, ninguém tem um senso de religião 
mais forte gravado na mente ou presta adoração mais profunda 
ao Ser divino tal como ele se desvela para a razão no inexplicável 
engendro e artifício da natureza. Um propósito, uma intenção, 
um desígnio por toda parte arrebata o mais descuidado, o mais 
estúpido pensador, e nenhum homem é capaz de estar tão enri-
jecido em sistemas absurdos a ponto de sempre rejeitá-lo. Que ‘a 
natureza nada faz em vão’ é uma máxima estabelecida em todas 
as escolas a partir da mera contemplação dos trabalhos da natu-
reza, sem qualquer propósito religioso; e, pela firme convicção 
de sua verdade, um anatomista que tenha observado um novo 
órgão ou canal jamais se satisfaria até que descobrisse também 
o seu uso e intenção. Um grande fundamento do sistema Coper-
niCano é a máxima de que ‘a natureza age pelos métodos mais 
simples e escolhe os meios mais próprios para qualquer fim’, e os 
astrônomos muitas vezes, sem pensarem nisto, lançam este forte 
fundamento da piedade e da religião. A mesma coisa é observá-
vel noutras partes da filosofia: E assim todas as ciências quase 
nos levam a reconhecer insensivelmente um primeiro Autor inte-
ligente, e sua autoridade muitas vezes é maior à medida que não 
professam diretamente aquela intenção.

3. “É com prazer que ouço galeno raciocinar sobre a estrutu-
ra do corpo humano. A anatomia dum homem, diz ele, desvela 
mais de 600 músculos diferentes, e quem quer que os considere 
devidamente verá que em cada um deles a natureza tem que ter 
ajustado ao menos dez circunstâncias diferentes para lograr o 
fim a que ela se tinha proposto: figura própria, magnitude justa, 
disposição certa dos vários fins, posição do todo mais acima e 
mais abaixo, a inserção devida dos vários nervos, veias e artérias; 
então, em músculos apenas, mais de 6.000 considerações e in-
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tenções têm de ter sido formadas e executadas. Os ossos ele cal-
cula que sejam 284 – os propósitos distintos, visados na estrutu-
ra de cada um, mais de quarenta. Que prodigiosa manifestação 
de artifício, mesmo nestas partes simples e homogêneas! Mas 
se considerarmos a pele, os ligamentos, os vasos, as glândulas, 
os humores, os vários membros do corpo, o quanto não deverá 
a nossa pasmaceira nos ir tomando, à proporção do número e 
da complexidade das partes  ajustadas com tanta artificiosidade? 
Quanto mais avançamos nessas pesquisas, mais descobrimos ce-
nas de arte e sabedoria. Mas avistamos ainda, a certa distância, 
cenas mais remotas além do nosso alcance: na fina estrutura das 
partes, na economia do cérebro, na trama dos vasos seminais. 
Todos estes artifícios são repetidos em toda espécie diferente 
de animal com variedade maravilhosa e, com propriedade exa-
ta, adequadas às diferentes intenções da natureza ao forjar cada 
espécie. E se a infidelidade de galeno, mesmo quando essas 
ciências naturais eram tão imperfeitas, não pôde resistir a tais 
aparências arrebatadoras, a que grau de teimosia pertinaz um 
filósofo desta era tem que ter chegado para poder duvidar agora 
duma inteligência suprema?

4. “Pudesse eu me encontrar com algum desta espécie (que, 
graças a Deus, é muito rara), lhe perguntaria: Supondo que 
houvesse um Deus que não se desvelasse imediatamente para 
os nossos sentidos, ser-lhe-ia possível dar provas mais fortes de 
sua existência do que o que aparece por toda a face da nature-
za? O que, de fato, poderia tal Ser divino fazer além de copiar a 
presente economia das coisas, tornar muitos dos seus artifícios 
tão claros que nenhuma estupidez poderia os confundir, conferir 
vislumbres de artifícios ainda maiores que demonstram sua pro-
digiosa superioridade sobre nossas apreensões estreitas e ocultar 
completamente boa parte para tais criaturas imperfeitas? Ora, de 
acordo com todas as regras de raciocínio justo, todo fato tem 
que passar por inconteste quando é sustentado por todos os ar-
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gumentos que a natureza admite, mesmo que esses argumentos 
não sejam, em si, muito numerosos e forçosos. O quão mais no 
presente caso, onde a imaginação humana não pode computar o 
seu número e nenhum entendimento estimar a sua consistência?”

5. “Devo acrescentar”, disse Cleantes, “ao que tão bem levan-
taste, que uma grande vantagem do princípio do teísmo é a de 
ser o único sistema de cosmogonia que pode se tornar inteligível 
e completo e ainda poder a cada passo preservar uma analogia 
forte com o que vemos e experimentamos todos os dias no mun-
do. A comparação do universo a uma máquina de engendro hu-
mano é tão óbvia e natural, e é justificada por tantos exemplos de 
ordem e desígnio na natureza, que arrebata imediatamente toda 
apreensão sem preconceitos e obtém aprovação universal. Quem 
quer que tente enfraquecer essa teoria não poderá pretender 
êxito estabelecendo em seu lugar qualquer outra que seja pre-
cisa e determinada: à pessoa que o tente bastará, se ela levantar 
dúvidas e dificuldades, alcançar através de concepções remotas 
e abstratas das coisas aquela suspensão de juízo, que é aqui o 
limite mais extremo de seus desejos. Mas, além de este estado de 
mente ser em si mesmo insatisfatório, nunca pode ser mantido 
com firmeza contra tais aparências arrebatadoras, que continu-
amente nos conduzem à hipótese religiosa. A um sistema falso, 
absurdo, a natureza humana pela força do preconceito é capaz 
de aderir com teimosia e perseverança – mas nenhum sistema 
em oposição a uma teoria sustentada por razão forte e óbvia, por 
propensão natural e por educação precoce, creio possível de ser 
mantido ou defendido.”

6. “Estimo tão pouco”, disse Filão, “possível esta suspensão 
de juízo no presente caso, que sou capaz de suspeitar que aí en-
tra algo de disputa de palavras nessa controvérsia, mais do que 
comumente se imagina. Que os trabalhos da natureza sustentam 
uma grande analogia com as produções da arte, é evidente; e de 
acordo com todas as regras do bom raciocinar, devemos inferir, 
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se discutimos mesmo a respeito deles, que suas causas têm uma 
analogia proporcional. Mas como há também diferenças consi-
deráveis, temos razão para supor uma diferença proporcional 
nas causas, e em particular devemos atribuir um grau muito mais 
alto de poder e energia à causa suprema do que qualquer um que 
jamais observamos na espécie humana. Aqui, então, uma DeiDa-
De é claramente descoberta pela razão, e se pusermos em questão 
se, por conta dessas analogias, podemos chamá-la mente ou inte-
ligência malgrado a vasta diferença que pode ser razoavelmente 
suposta entre a sua mente e as humanas, o que é isto se não uma 
mera controvérsia verbal? Nenhum homem pode negar as analo-
gias entre os efeitos; restringirmo-nos a investigar as causas difi-
cilmente é possível: por esta investigação, a conclusão legítima é 
que as causas também têm analogia. E se não estamos contentes 
em chamar a causa primeira e suprema de Deus ou DeiDaDe, mas 
desejamos variar a expressão, de que podemos chamá-la senão 
mente ou pensamento, com os quais se supõe com justeza que ela 
mantenha uma semelhança considerável?

7.37 “Todos os homens de razão sã ficam aborrecidos com dis-
putas verbais, que tanto abundam em investigações filosóficas e 
teológicas; e tem-se visto que o único remédio para este abuso 
deve surgir de definições claras, da precisão daquelas ideias que 
tomam lugar em qualquer argumento, e do uso estrito e uni-
forme daqueles termos que são empregados. Mas há uma espé-
cie de controvérsia que, pela natureza mesma da linguagem e 
ideias humanas, está envolta numa ambiguidade perpétua que 
nunca pode, por quaisquer precauções e definições, ser capaz 
de alcançar uma certeza ou precisão razoáveis. Estas são as con-
trovérsias acerca do grau de qualquer qualidade ou circunstân-
cia. Os homens podem discutir por toda a eternidade se aníBal 
era um grande, um grandíssimo ou um superlativamente grande 
homem, qual grau de beleza Cleópatra possuía, de qual epíteto 

37 Este parágrafo foi acrescentado na revisão final de 1776, ano da morte do autor.

dialogos-religiao-natural-miolo.indd   133 01/09/2016   15:33:44



diálogos sobre a religião natural134

lívio ou tuCíDiDes é digno, sem trazerem a controvérsia a qual-
quer determinação. Os disputantes podem aqui concordar no 
sentido e diferir nos termos, ou vice-versa, ou ainda não serem 
capazes de definir seus termos de modo a introduzirem-se um 
ao que o outro quer dizer – porque os graus dessas qualidades 
não são, como quantidade ou número, suscetíveis a mensurações 
exatas que possam servir de padrão na controvérsia. Que a dis-
puta acerca do teísmo é desta natureza, e portanto é meramente 
verbal ou talvez, se possível, ainda mais incuravelmente ambígua, 
ver-se-á com a investigação mais tênue. Pergunto ao teísta se ele 
não admite que há uma diferença grande, incomensurável por-
que incompreensível, entre a mente humana e a divina – quanto 
mais pio ele for, mais prontamente assentirá à afirmativa e mais 
estará disposto a aumentar essa diferença: ele asserirá mesmo 
que a diferença é duma natureza que não pode ser muito aumen-
tada. Em seguida volto-me para o ateu que, assiro, é-o apenas em 
nome e nunca pode sê-lo a sério, e pergunto-lhe se, pela aderên-
cia mútua e concórdia aparente de todas as partes deste mundo, 
não há certo grau de analogia entre todas as operações da natu-
reza, em toda situação e em toda era; se o apodrecimento dum 
nabo, a geração dum animal, a estrutura do pensamento humano 
não são energias que provavelmente sustentem alguma analogia 
remota entre si. É impossível que ele negue isto. Prontamente o 
reconhecerá. Tendo obtido esta concessão, empurro-o ainda para 
mais longe em sua retirada e pergunto-lhe se não é provável que 
o princípio que arranjou primeiramente e ainda mantém ordem 
no universo não sustente alguma remota e inconcebível analogia 
com outras operações da natureza, e sobretudo com a economia 
da mente humana e pensamento. Por mais que relute, terá que 
dar seu assentimento. Onde então, brado eu para ambos os an-
tagonistas, está o assunto de vossa disputa? O teísta admite que 
a inteligência original é bem diferente da razão humana; o ateu, 
que o princípio de ordem sustenta alguma analogia remota com 
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isto. Arranjareis querelas, cavalheiros, quanto a graus, e entrareis 
numa controvérsia que não admite qualquer significado preciso 
e tampouco, consequentemente, qualquer determinação? Se for-
des tão teimosos, não me surpreenderei se eu vos vir mudando 
de partido, enquanto o teísta por um lado exagera na desseme-
lhança entre o Ser supremo e criaturas frágeis, imperfeitas, variá-
veis e mortais, e o ateu por outro aumenta a analogia entre todas 
as operações da natureza em todo período, toda situação e toda 
posição. Considerai então onde o real ponto de controvérsia jaz, 
e se não puderdes deixar de lado vossas disputas, tentai ao me-
nos curar-vos de vossa animosidade.

8. “E aqui tenho também de reconhecer, Cleantes, que como 
os trabalhos da natureza têm uma analogia muito maior com os 
efeitos de nossa arte e engendro do que com os de nossa bene-
volência e justiça, temos razões para inferir que os atributos na-
turais da Deidade têm uma semelhança maior com aqueles dos 
homens do que sua moral tem com virtudes humanas. Mas qual 
é a consequência? Nada além disto: que as qualidades morais do 
homem são mais defectivas neste tipo do que suas habilidades 
naturais. Afinal, como o Ser supremo é admitido como sendo 
absoluta e inteiramente perfeito, o que quer que difira mais dele 
se aparta mais do padrão supremo de retidão e perfeição.*

* Parece evidente que a disputa entre céticos e dogmáticos é inteiramente verbal, 
ou ao menos diz respeito apenas aos graus de dúvida e certeza que devemos 
dispensar a todos os raciocínios – e tais disputas comumente são no fundo 
verbais e não admitem qualquer determinação precisa. Nenhum dogmático 
filosófico nega que há dificuldades acerca tanto dos sentidos quanto de todas 
as ciências, e que estas dificuldades sejam, num método regular e lógico, abso-
lutamente insolúveis. Nenhum cético nega que estamos sob uma necessidade 
absoluta, apesar dessas dificuldades, de pensar e crer e raciocinar sobre todo 
tipo de assunto, e mesmo de frequentemente assentir com confiança e segu-
rança. A única diferença, então, entre estas seitas, se elas merecem este nome, é 
que o cético, por hábito, capricho ou inclinação, insiste mais nas dificuldades; 
o dogmático, por razões semelhantes, na necessidade. [Esta nota, riscada e 
reescrita, foi acrescentada entre 1751 e 1763.]
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9. “Estas, Cleantes, são as minhas opiniões sinceras a respeito 
deste assunto, e estas opiniões, sabe-lo, sempre acalentei e man-
tive. Mas em proporção à minha veneração à religião verdadeira 
está a minha abominação às superstições vulgares, e sinto um 
prazer peculiar, confesso, em empurrar tais princípios às vezes 
para a absurdidade, às vezes para a impiedade. E estás cônscio 
de que todos os carolas, malgrado sua maior aversão à última do 
que à primeira, são em geral igualmente culpados de ambas.”

10. “Minha inclinação”, replicou Cleantes, “se situa, admito, 
de modo contrário. Religião, por mais que corrupta, ainda é me-
lhor do que religião nenhuma. A doutrina de um estado futuro 
é uma segurança tão forte e necessária à moral que nunca a de-
vemos abandonar ou negligenciar. Afinal, se recompensas e cas-
tigos finitos e temporários têm um efeito tão grande como o que 
vemos diariamente, o quão maior deve ser o esperado daquele 
que seja infinito e eterno?”

11. “Então como acontece”, disse Filão, “se a superstição38 
vulgar for tão salutar à sociedade, de toda a História abundar 
tanto de descrições de suas consequências perniciosas nos negó-
cios públicos? Facções, guerras civis, perseguições, subversões ao 
governo, opressão, escravidão: estas são as consequências desola-
doras que sempre acompanham sua prevalência sobre as mentes 
dos homens. Se o espírito religioso alguma vez for mencionado 
em qualquer narrativa histórica, ficaremos certos de encontrar 
depois com detalhes as misérias que o acompanham. E nenhum 
período pode ser mais feliz ou mais próspero do que aquele em 
que nunca se vê ou se ouve tal espírito.”

12. “A razão desta observação”, replicou Cleantes, “é óbvia. 
O ofício próprio da religião é regular o coração dos homens, hu-
manizar sua conduta, infundir o espírito de temperança, ordem 
e obediência; e como sua operação é silenciosa, e apenas reforça 
os motivos de moralidade e justiça, ela corre perigo de ser negli-

38 Em rasura feita entre 1751 e 1763, “superstição” substituiu “religião”.
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genciada e confundida com este ou aquele motivo. Quando ela 
se distingue e age sobre os homens como um princípio separado, 
ela se apartou de sua esfera própria e se tornou apenas um dis-
farce para facção e ambição.”

13. “E assim será toda religião”, disse Filão, “exceto a do tipo 
filosófico e racional. Teus raciocínios são mais facilmente eludi-
dos do que os meus fatos. Esta inferência não é justa: ‘porque 
recompensas e punições finitas e temporárias têm influência tão 
grande, tais, se infinitas e eternas, têm que tê-la muito maior.’39 
Considera, rogo a ti, o apego que temos às coisas presentes e a 
pouca preocupação que constatamos com objetos tão remotos 
e incertos. Quando teólogos estão declamando contra o com-
portamento comum e conduta do mundo, sempre representam 
este princípio como o mais forte que se possa imaginar (como 
de fato o é) e descrevem quase toda a espécie humana como 
estando sob sua influência e mergulhada na mais profunda le-
targia e indiferença aos seus interesses religiosos. Ainda os mes-
mos teólogos, quando refutam seus antagonistas especulativos, 
supõem serem os motivos da religião tão poderosos que, sem 
eles, seria impossível à sociedade subsistir – e nem se envergo-
nham de contradição tão palpável. É certo, pela experiência, que 
o menor grão de honestidade e benevolência naturais têm mais 
efeito sobre a conduta dos homens do que as considerações mais 
pomposas sugeridas por teorias e sistemas teológicos. Certa in-
clinação natural do homem trabalha incessantemente sobre ele, 

39 Há aqui uma passagem riscada: “Se de fato considerarmos a questão a uma luz 
meramente abstrata, se compararmos apenas a importância dos motivos e em 
seguida refletirmos sobre o instinto de autopreservação [self-love] da espécie 
humana, devemos não apenas procurar um efeito maior a partir de considera-
ções religiosas, mas devemos estimá-las absolutamente irresistíveis e infalíveis 
em sua operação. Pois qual outro motivo pode contrabalançá-las razoavelmen-
te mesmo por um momento? Mas não se vê isto se sustentar na realidade; e, 
portanto, podemos estar certos de que há algum outro princípio da natureza 
humana, o qual negligenciamos aqui, e que ao menos diminui a força desses 
motivos. Este princípio é o apego que temos, &c.”
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está sempre presente na mente e se mescla com cada aspecto e 
consideração – ao passo que motivos religiosos, quando agem 
mesmo, operam apenas por motores e limites, e dificilmente lhes 
é possível tornarem-se de todo habituais para a mente. A força 
da maior gravidade, dizem os filósofos, é infinitamente pequena 
em comparação ao menor impulso; ainda assim, é certo que a 
menor gravidade irá, por fim, prevalecer sobre um grande im-
pulso porque nenhum golpe ou pancada pode ser repetido com 
tanta constância quanto a da atração e da gravitação.40

14. “Outra vantagem da inclinação: por seu lado, ela se com-
promete com toda agudeza e engenhosidade da mente, e quando 
posta em oposição a princípios religiosos, procura todo método 
ou arte ao eludi-los – em que ela é quase sempre exitosa. Quem 
pode explicar o coração dum homem ou aquelas estranhas sal-
vas e desculpas com as quais as pessoas se satisfazem quando 
seguem suas inclinações, em oposição ao seu dever religioso? 
Isto se entende muito bem no mundo, e ninguém senão os to-
los jamais deposita menos confiança num homem porque ele 
entreteve algumas dúvidas especulativas a respeito de assuntos 
teológicos. E quando temos que lidar com um homem que faz 
grande profissão de religião e devoção, isto tem outro efeito so-
bre os vários que passam por prudentes, que não o de colocá-los 
em guarda para que não sejam passados para trás e enganados 
por ele?

15. “Devemos ir mais longe e considerar que filósofos que 
cultivam a razão e a reflexão têm menos necessidade de tais mo-
tivos para se manterem sob as restrições da moral, e que o vulgo, 
o único que pode precisar disso, é maximamente incapaz duma 
religião tão pura como a que representa a Deidade se agradando 
com nada além da virtude no comportamento humano. As reco-
mendações à Divindade em geral se supõem ou observâncias frí-

40 Hume também discute este assunto na seção XIV da História natural da reli-
gião.

dialogos-religiao-natural-miolo.indd   138 01/09/2016   15:33:45



parte xii 139

volas, ou êxtases enlevados, ou ainda credulidade carola.41 Não 
precisamos voltar à Antiguidade ou errar por regiões remotas 
para encontrar exemplos dessa degenerescência. Entre nós mes-
mos, alguns foram culpados daquela atrocidade, desconhecida 
pelas superstições egípCias e gregas, de declamar em termos ex-
pressos contra a moralidade e representá-la como perda certeira 
do favor divino, como se o mais ínfimo crédito ou confiança de-
positasse nisto.

16. “Mas, mesmo que a superstição ou o entusiasmo não se 
coloquem em direta oposição à moralidade, o próprio desvio da 
atenção, o surgimento duma nova e frívola espécie de mérito, a 
distribuição grotesca que ela faz de elogio e culpa, têm que ter as 
consequências mais perniciosas e enfraquecido extremamente o 
apego dos homens aos motivos naturais de justiça e humanidade.

17. “Do mesmo modo, tal princípio de ação, não sendo ne-
nhum dos motivos familiares da conduta humana, age sobre 
o temperamento apenas por intervalos e tem que ser excitado 
por esforços contínuos para deixar o pio zelote satisfeito com a 
própria conduta e fazê-lo completar sua devota tarefa. Muitos 
exercícios religiosos são introduzidos com fervor aparente onde 
o coração, no momento, se sente frio e lânguido: um hábito de 
dissimulação é gradualmente contraído, e fraude e falsidade vi-
ram o princípio predominante. Daí a observação vulgar42 de que 
o mais alto zelo em religião e a mais profunda hipocrisia, longe 

41 Entre 1751 e 1763, Hume riscou o trecho que vai deste ponto até o fim do 
parágrafo, e depois acrescentou à margem: “Imprime esta passagem”.

42 Em rasura, “observação vulgar” substituiu “fenômeno comum”. Vale confrontar 
essas observações sobre o caráter do fiel com a última entrevista de David 
Hume, concedida a Boswell: “Ele disse então categoricamente que a morali-
dade de toda religião era má, e de fato não acho que zombava quando disse 
que quando ouvia que um homem era religioso, concluía que era um canalha, 
embora conhecesse alguns exemplos de homens muito bons que fossem reli-
giosos.” (DNR, ed. Kemp Smith, p. 76)
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de serem incompatíveis, estão frequente ou comumente unidas 
no mesmo caráter individual.

18. “Os efeitos malévolos de tais hábitos, mesmo na vida co-
mum, são imaginados facilmente – mas onde os interesses da 
religião são concernidos, nenhuma moralidade pode ser forte o 
bastante para limitar o zelote entusiasmado. A sacralidade da 
causa santifica qualquer medida que se possa usar para promo-
vê-la.

19. “Só a atenção fixa num interesse tão importante como o 
da salvação eterna é capaz de extinguir as afecções benevolen-
tes e engendrar um egoísmo estreito, contraído. E quando tal 
temperamento é encorajado, elude facilmente todos os preceitos 
gerais de caridade e benevolência.

20. “Assim, os motivos da superstição vulgar não têm gran-
de influência sobre a conduta geral, e tampouco é sua operação 
muito favorável à moralidade nas situações em que predominam.

21. “Há alguma máxima em política mais certeira e infalível 
do que a de que tanto o número quanto a autoridade dos sa-
cerdotes devem ser confinados em limites bem estreitos e que 
os magistrados civis devem, para sempre, manter seus fasces e 
axes43 longe de tais mãos perigosas? No entanto, se o espírito 
da religião popular fosse tão salutar à sociedade, uma máxima 
contrária deveria prevalecer. Quanto maior fosse o número de 
sacerdotes, sua autoridade e sua riqueza, maior seria sempre o 
espírito religioso. E embora os sacerdotes tenham a liderança 
deste espírito, por que não podemos esperar uma santidade 
superior na vida e maiores benevolência e moderação das pes-
soas que são reservadas à religião, que a estão continuamente 
inculcando nos outros e que têm que absorver dela uma parte 
maior?  Donde vem então que, na verdade, o máximo que um 
magistrado sábio pode propor a respeito das religiões populares 
é, na medida do possível, fazer  para elas um estratagema eco-

43 Na Roma antiga, símbolos do poder político.
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nômico e prevenir suas consequências perniciosas à sociedade? 
Todo expediente que ele tente para um propósito tão humilde é 
cercado por inconveniências: Caso admita apenas uma religião 
entre os seus súditos, terá de sacrificar a uma incerta perspectiva 
de tranquilidade toda consideração pela liberdade, ciência, razão, 
indústria públicas e mesmo sua própria independência. Caso 
seja indulgente com várias seitas, o que é a máxima mais sábia, 
terá de preservar uma indiferença bem filosófica por todas a elas 
e cuidadosamente restringir as pretensões da seita prevalecente; 
do contrário, não poderá esperar nada além de intermináveis dis-
putas, querelas, facções, perseguições e comoções civis.

22. “A religião verdadeira, admito, não tem tais consequên-
cias perniciosas. Mas devemos tratar a religião do modo como 
ela comumente44 se achou no mundo; e não tenho o que fazer 
com aquele preceito especulativo de teísmo que, como é uma 
espécie de filosofia, tem de partilhar da influência benéfica da-
quele princípio e, ao mesmo tempo, tem que estar sob uma in-
conveniência de peso semelhante, a de confinar-se sempre a pou-
quíssimas pessoas.45

23. “Juramentos são necessários em todas as cortes de judi-
catura, mas é questionável se sua autoridade advém dalguma 
religião popular. São a importância e solenidade da ocasião, o 
cuidado com a reputação e a reflexão sobre os interesses gerais 
da sociedade, que são as principais contenções da espécie hu-
mana. Juramentos alfandegários e juramentos políticos são no 
entanto pouco estimados mesmo por alguns que pretendem os 

44 Em rasura feita entre 1751 e 1763, “comumente” substituiu “sempre”.
45 Aqui foi feito este acréscimo que depois foi riscado: “Uma vez que governo, 

razão, estudo, amizade, amor e toda vantagem humana é acompanhada por in-
convenientes, como vemos diariamente, o que não deve ser esperado de todos 
os vários modelos de superstição, uma qualidade composta do que há de mais 
absurdo, corrupto e bárbaro da nossa natureza? Houvesse uma exceção a essa 
mistura universal de bem e mal que se acha na vida, esta poderia ser declarada 
total e inteiramente má.”
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princípios de honestidade e religião: a asseveração dum quacre 
é por nós posta em pé de igualdade com o juramento de qual-
quer outra pessoa. Sei que políBio* atribui a infâmia da fé grega 
à prevalência da filosofia epiCurista, mas sei também que a fé 
púniCa teve uma reputação tão má em tempos antigos quanto 
o testemunho irlanDês tem em tempos modernos, embora não 
possamos explicar essas observações vulgares pela mesma razão. 
Isto para não mencionar que a fé grega era infame antes do sur-
gimento da filosofia epiCurista, e que eurípiDes*, numa passagem 
que devo mostrar-te, vislumbrou um notável golpe de sátira con-
tra sua nação a respeito dessa circunstância.”

24. “Toma cuidado, Filão”, replicou Cleantes, “toma cuida-
do: não leva tão adiante as questões, não permite que teu zelo 
contra a falsa religião mine tua veneração pela verdadeira. Não 
te prives deste princípio, o principal, o único grande conforto 
na vida, e o nosso principal alento em meio a todos os ataques 
da fortuna adversa. A mais agradável reflexão que a imaginação 
humana pode sugerir é aquela do teísmo genuíno, que nos repre-
senta como obra dum Ser perfeitamente bom, sábio e poderoso 
que nos criou para a felicidade e que, tendo implantado em nós 
imensuráveis desejos de bem, prolongará nossa existência por 
toda a eternidade e nos transferirá para uma variedade de cenas 
a fim de satisfazer aqueles desejos e tornar nossa felicidade com-
pleta e durável. Depois de tal Ser mesmo (se a comparação for 
permitida), o quinhão mais feliz que podemos imaginar é aquele 
de estar sob sua guarda e proteção.”

25. “Estas aparências”, disse Filão, “são as mais cativantes e 
fascinantes; e, para o verdadeiro filósofo, elas são mais do que 
aparências. Mas acontece aqui, como no caso anterior, que para a 
maior parte da espécie humana as aparências são enganosas e os 
terrores da religião comumente prevalecem sobre seus confortos.

* Lib. 6, cap. 54.
* Iphigenia in Tauride.
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26. “Admite-se que os homens nunca têm recurso à devoção 
tão prontamente quanto quando desalentados pelo pesar ou de-
primidos pela doença. Isto não é uma prova de que o espírito 
religioso não se alia com tanta estreiteza à alegria como à dor?”

27. “Mas os homens, quando aflitos, encontram consolo na 
religião”, replicou Cleantes. “Algumas vezes”, disse Filão, “Mas 
é natural imaginar que formem uma noção daqueles seres des-
conhecidos de modo adequado ao sorumbatismo e melancolia 
presentes no temperamento quando se devotam à sua contem-
plação. Por conseguinte, vemos as imagens terríveis predomi-
narem em todas as religiões; e nós mesmos, depois de termos 
empregado as mais exaltadas expressões em nossas descrições da 
Deidade, caímos na contradição mais clara ao afirmarmos que 
os danados são infinitamente superiores em número aos eleitos.

28. “Atrever-me-ei a afirmar que nunca houve uma religião 
popular que representasse o estado das almas defuntas a uma luz 
que tornasse preferível à espécie humana que ele exista. Aqueles 
modelos agradáveis de religião são os meros produtos de filoso-
fia. Afinal, como a morte reside entre o olho e a perspectiva da 
futurição, é tão chocante para a natureza que deve lançar melan-
colia a todas as regiões que residem além dela e sugerir à genera-
lidade da espécie humana a ideia de CérBero e Fúrias, demônios 
e torrentes de fogo e enxofre.

29. “É verdade: tanto o medo quanto a esperança entram na 
religião, porque ambas estas paixões, em tempos diferentes, agi-
tam a mente humana e cada uma delas forma uma espécie de 
divindade que lhe seja adequada. Mas quando o homem está 
numa disposição alegre, fica pronto para negócios ou companhia 
ou entretenimento de qualquer tipo – e naturalmente se aplica a 
isto, não pensa em religião. Quando melancólico e desalentado, 
nada tem a fazer senão matutar sobre os terrores do mundo in-
visível e afundar-se ainda mais em aflição. De fato, poderá talvez 
acontecer de, depois de ter gravado desta maneira as opiniões 
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religiosas profundamente no seu pensamento e imaginação, che-
gar uma mudança de saúde ou das circunstâncias que restaurem 
seu bom-humor e, levantando perspectivas alegres de futurição, 
faça-o correr para o outro extremo de alegria e triunfo. Mas de-
ve-se reconhecer que, como o terror é o princípio primário da 
religião, é a paixão que sempre predomina nela e admite apenas 
intervalos curtos de prazer.

30. “Isto para não mencionar que estes acessos de alegria ex-
cessiva, entusiástica, ao exaurirem os espíritos sempre preparam 
o caminho para igual acesso de terror e desalento supersticiosos; 
e tampouco há algum estado de mente tão feliz quanto o calmo 
e sereno. Mas é impossível manter este estado quando o homem 
pensa que jaz em tal incerteza e escuridão profundas, entre uma 
eternidade de felicidade e uma eternidade de miséria. Não é de 
admirar que tal opinião desconjunte a constituição original da 
mente e a lance à mais extrema confusão. E embora essa opinião 
dificilmente seja tão firme em sua operação de modo a influen-
ciar todas as ações, ainda assim é capaz de fazer uma fenda con-
siderável no temperamento e de produzir aquele sorumbatismo 
e melancolia tão notáveis em todo povo devoto.

31. “É contrário ao senso comum entreter apreensões ou ter-
rores por conta de qualquer opinião, ou imaginar que corremos 
algum risco na vida futura pelo uso mais livre de nossa razão. 
Isto implica tanto uma absurdidade quanto uma inconsistência. É 
uma absurdidade crer que a Deidade tenha paixões humanas, e 
uma das paixões humanas mais baixas: um incansável apetite por 
aplausos. É uma inconsistência crer que, uma vez que a Deidade 
tem essa paixão humana, ela não tenha outras também; e, em 
particular, um desprezo pelas opiniões de criaturas tão inferiores.

dialogos-religiao-natural-miolo.indd   144 01/09/2016   15:33:45



parte xii 145

32.46 “‘Conhecer Deus’, diz sêneCa, ‘é adorá-lo’47. Toda outra 
adoração é de fato absurda, supersticiosa e mesmo ímpia. De-
grada-o à condição baixa da espécie humana, que se apraz com 
súplicas, solicitações, presentes e bajulação. Ainda assim, esta 
impiedade é o mais ínfimo do que a superstição é culpada. Co-
mumente, degrada a Deidade bem abaixo da condição do gênero 
humano e a representa como um Demônio caprichoso que exer-
ce seu poder sem razão nem humanidade! E fosse tal Ser divino 
disposto a ofender-se com os vícios e besteiras dos tolos mortais 
que são sua obra, decerto passaria mal com os fiéis da maioria 
das superstições populares. E ninguém da raça humana merece-
ria seu favor além duns pouquíssimos: os teístas filosóficos, que 
entretêm, ou antes tentam entreter, noções adequadas de suas 
perfeições divinas. Assim como as únicas pessoas dignas de sua 
compaixão e indulgência seriam os céticos filosóficos, uma seita 
quase igualmente rara que, por uma desconfiança natural de sua 
própria capacidade, suspendem ou tentam suspender todo juízo 
a respeito de assuntos de tal modo sublimes e extraordinários.

33.48 “Se toda a teologia natural, como algumas pessoas pa-
recem sustentar, se resume a uma proposição simples, embora 
algo ambígua ou ao menos indefinida de que ‘a causa ou causas 
de ordem no universo provavelmente sustenta alguma analogia 
remota com a inteligência humana’, se esta proposição não for 
capaz de extensão, variação ou explicação mais particular, se ela 
não fornecer nenhuma inferência que afete a vida humana ou 
possa ser a fonte de qualquer ação ou proibição, e se a analogia, 
imperfeita como ela é, não puder ser levada para mais longe do 

46 Este parágrafo foi escrito à margem numa revisão entre 1751 e 1763, depois 
riscado e reescrito junto com o próximo parágrafo na penúltima folha do ma-
nuscrito.

47 No volume já aludido, à p. 211, Gaskin diz não ser esta uma citação de Sêneca, 
mas uma paráfrase bem inexata das Epistulӕ morales, 95. 50: “Primus est deo-
rum cultus deos credere”, ou seja, a primeira adoração aos deuses é crer neles.

48 Este parágrafo é um acréscimo da revisão final de 1776.
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que a inteligência humana, nem transferida para as outras qua-
lidades da mente com qualquer aparência de probabilidade – se 
este realmente for o caso, o que poderá o homem mais inquisiti-
vo, contemplativo e religioso fazer além de dar um assentimento 
pleno, filosófico à proposição, tão frequentemente quanto ela 
ocorre, e crer que os argumentos sobre os quais está estabelecida 
excedem as objeções que se lhe opõem? Certa pasmaceira de fato 
surgirá naturalmente da magnitude do objeto; certa melancolia, 
da sua obscuridade; certo desprezo pela razão humana, por ela 
não poder dar uma solução mais satisfatória a respeito duma 
questão tão grande e magnificente. Mas crê em mim, Cleantes, 
o sentimento mais natural que uma mente bem disposta terá 
nesta ocasião é um desejo e expectativa ardentes de que o Céu 
queira dispersar ou ao menos aliviar esta ignorância profunda 
fornecendo alguma revelação mais particular à espécie humana 
e desvelando a natureza, atributos e operações do divino obje-
to de nossa Fé. Uma pessoa temperada por um justo senso das 
imperfeições da razão natural correrá com a maior avidez para 
a verdade revelada, enquanto um dogmatista soberbo, persua-
dido de que pode erigir um sistema completo de teologia pelo 
mero auxílio da filosofia, desdenha de qualquer outra ajuda e 
rejeita esta instrutora adventícia. Ser um cético filosófico é, num 
homem de letras, o primeiro e mais essencial passo para ser um 
cristão são, crente: esta é uma proposição que eu de muito bom 
grado recomendaria à atenção de pânFilo, e espero que Cleantes 
me perdoe por me interpor tanto na educação e instrução do seu 
pupilo.”

34. Cleantes e Filão não levaram esta conversa muito adiante, 
e como nada jamais me causou mais impressão do que todos os 
raciocínios daquele dia, confesso que, por uma séria revisão do 
conjunto, não posso senão pensar que os princípios de Filão são 
mais prováveis do que os de Dêmeas, mas que aqueles de Clean-
tes estão ainda mais próximos da verdade.
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