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AS EXIGÊNCIAS REVOLUCIONÁRIAS DA RELIGIÃO 

A celebração católica da Revolução  

Não obstante, a Revolução começara com uma procissão solene do 
Santíssimo Sacramento onde figurava, com um círio na mão, 
Robespierre. Longe de proibir a Igreja ou separar-se dela, a 
Assembleia Constituinte quis transformá-la em peça chave do 
Estado...1 

Ao comemorar a tomada da Bastilha, o semanário Révolutions de 
Paris2 fala da cerimônia de 30 de julho nos seguintes termos: 

A maioria de Jovens se reúne e contribui em cada bairro para poder 
dar graças a Santa Genoveva pela feliz revolução que acaba de 
acontecer. As jovens da rua de Sèves, as da rua de Roule, etc., foram 
as primeiras a manifestar-se em procissão pelas ruas de Paris. Ó bem-
aventurada Genoveva, quantas preces atendeste! São Luís te pedia a 
conquista de Jerusalém; Luís Xl o perdão de seus crimes; Carlos IX, 
o dia de São Bartolomeu; Luís XIV, vitórias; e nossas jovens virgens, 
a liberdade! Livre-nos também dos malfeitores e dos traidores!  

Nas igrejas ressoavam cânticos de ação de graças pela tomada da 
Bastilha. Procissões de moças, quase sempre deleitáveis, bem 
vestidas, adornadas com modéstia, indo a Sainte-Genevieve, 
cruzavam com algum batalhão de jovens guerreiros que se detinha 
para dar-lhes passagem, enquanto numerosos espectadores, nas ruas e 
do alto das janelas, externavam sua alegria com vivos aplausos. 

O abade Chaix resumira e exaltara assim a aliança da monarquia com 
a igreja na celebração da tomada da Bastilha:  

O monarca, esse Príncipe sempre bom, corre para o meio de um povo 
que o adora e que desejaria nunca se afastar de sua ternura. Toma 
parte em nosso triunfo, como um pai no de seus filhos... Fomos 
chamados à liberdade pela voz da natureza e pela da Religião. Ambas 

                                                 
1 Jean LEFLON, La crise révolutionnaire (Histoire de l’Eglise), Paris, 1949, p. 104. 
2 Révolutions de Paris, nº 6, 16-22 de agosto de 1789. Vários, in Collection Complète des 
Tableaux Historiques de La Révolution Française, 3v., Paris, 1804, T.I. p. 85.  
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nos ensinam que o poder real é um poder paterno. Nasceu do seio das 
famílias...3 

O discurso que o abade Chaix preparara para a benção das bandeiras 
do distrito de São Vitor é extremamente esclarecedor da “influência da 
religião sobre o patriotismo e a liberdade”:  

Foi principalmente da escola da Religião que o homem tirou a 
sublime moral da fraternidade patriótica (Diliges proximum tuum 
sicut te ipsum = Ama a teu próximo como a ti mesmo). A religião 
ensinou-lhe a considerar seu semelhante, sobretudo o seu 
concidadão, como outro eu. O amor que te dás, lhe diz a Religião, é a 
medida do que lhe deves...  

Depois de criticar os romanos por basearem seu patriotismo apenas 
em virtudes humanas, coisa que lhes acarretou a corrupção e a decadência, 
elogia a nova França erguida sobre as virtudes cristãs e prossegue:  

Jesus Cristo, senhores, sempre amou sua Pátria. Seus benefícios 
chegaram a todos os lugares, mas com uma espécie de preferência 
por seus concidadãos; a acentuada ingratidão destes últimos não 
freou seu amor generoso e patriótico. Para obter dele um prodígio, 
bastava dizer-lhe que o homem que o solicitava estava vinculado à 
Nação (“Ele merece que lhe faças o favor, pois ama nossa gente e ele 
mesmo foi quem nos edificou a sinagoga”, Lucas, 7, 4-5). Quando 
Jesus Cristo enveredava pela escuridão do futuro, as calamidades que 
se abateriam sobre sua pátria faziam brotar de seus olhos muitas 
lágrimas (Ao ver mais de perto a cidade, Jesus chorou sobre ela 
dizendo: “Se ao menos tu neste dia conhecesses o que pode trazer a 
paz! Mas isso agora está oculto a teus olhos. Porque dias virão sobre 
ti, em que os inimigos te cercarão com trincheiras, te sitiarão e te 
apertarão por todos os lados, te arrasarão Juntamente com teus 
habitantes, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, por não teres 
reconhecido o tempo em que Deus veio para salvar-te”, Lucas, 19, 
41-44). Até quando Jesus Cristo é condenado injustamente por sua 
pátria, ele a lamenta, e ainda a ama; passa a desviar a ternura das 
almas sensíveis, que se dirige a ele, para destiná-la unicamente aos 
acontecimentos desastrosos e inevitáveis que as ameaçam (“Filhas de 

                                                 
3 Abbé Chaix D’EST-ANGE, De l’influence de la Religion sur le patriotisme et la liberté, 
1789, p.22. Discurso preparado para a bênção dos estandartes do distrito de São Victor. 
Impresso mas não pronunciado, porque o tecido não ficou pronto no dia da bênção geral. 
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Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos 
filhos.”, Lucas, 23, 28); quando derrama seu sangue, uma 
consideração particular surge para com sua Nação: no grande 
sacrifício que expiaria todo o universo, quer (essa é uma reflexão do 
profundo Bossuet) que o amor à Pátria encontre um lugar nele 
(“Caifás [...] sendo o Sumo Sacerdote daquele ano, profetizou que 
Jesus iria morrer pelo povo, e não somente pelo povo mas para reunir 
numa unidade os filhos de Deus dispersos.”, João, 11,51-52).  

A tomada da Bastilha é o sinal providencial dessa regeneração da 
Igreja e da Nação:  

No âmbito desta vasta capital do Império, no fundo de um jardim de 
fazer às margens do Sena, tinha-se há não muito tempo uma visão 
lamentável: um antigo Castelo, morada do horror e da destruição, no 
qual o despotismo, por um abuso sacrílego do nome do Soberano, 
devorava em segredo vítimas humanas. Sobre essas torres 
ameaçadoras, de onde os tiranos haviam ditado até então suas ordens 
absolutas, cem bocas de fogo preparadas para o massacre de cidadãos 
pareciam não lhes deixar outra alternativa além de morte ou 
escravidão. O céu Já fora golpeado pelos canhonaços terríveis e 
redobrados que o bronze assassino lançava contra o povo. Os 
Ministros da paz acorrem vindos do palácio da Comuna; a única 
resposta a suas propostas pacíficas é o fogo da guerra. O amor à 
liberdade reanima o patriotismo. A fortaleza é logo sitiada. O valor 
invencível da Guarda Francesa, a coragem intrépida dos Cidadãos, 
novos soldados da Pátria, operam o prodígio. Por duas vezes nossos 
inimigos arvoram o sinal da paz; e por duas vezes os confiantes 
Cidadãos experimentam a mais covarde das traições. Essa negra 
perfídia completa seus crimes. O braço de um Deus vingador se abate 
sobre eles: e um instante, um único instante, realiza a revolução 
assombrosa que nos transforma em alvo da admiração de toda a 
Europa. As enormes correntes se rompem; as pontes caem, as 
formidáveis portas se abrem; os traidores perecem; os inimigos 
desaparecem; a cidadela já não existe; a liberdade renasce... Glória 
eterna ao Deus Todo poderoso que nos propiciou tal liberdade 
abrasando nossos corações com os santos ardores do patriotismo, 
dirigindo ele mesmo nossas operações, determinando nossos êxitos.  

Chaix enaltece a figura de Claude Fauchet por sua condição de 
vencedor da Bastilha e sacerdote zelosamente evangélico:  
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Ó, tu, gênio sublime (o abade Fauchet, a quem havia sido concedida 
uma coroa cívica) que, prestando aos Mártires da liberdade a 
homenagem dos sentimentos da Pátria, sofreste as contrariedades 
impostas pelos vis mercenários ou pelos covardes aduladores do 
despotismo, que não hesitaram em citar-te perante o Tribunal da 
Religião, desfrute para sempre das honras que mereceu tua alma 
cidadã. Que sejam nova joia da coroa imortal que te prepara a própria 
Religião, que sempre defendeste com vigor4.  

Fora o carisma revolucionário de alguns de seus pregadores no 
começo da revolução, a Igreja católica concentrou o desempenho de seu 
papel de protagonista nas cerimônias de bênção e ação de graças de 
inspiração patriótica. Bênção de estandartes, missas fúnebres, Te Deum e 
algumas procissões como a de Santa Genoveva. Um ex-voto da tomada da 
Bastilha foi colocado ao lado do relicário de Santa Genoveva. Robinet5 
destaca que a guarda nacional contava com muitos sacerdotes, que todos 
faziam parte da administração de seu distrito (subdivisão do departamento) 
e que outros tantos tinham cargos municipais. Da mesma maneira, as igrejas 
e os púlpitos eram utilizados por funcionários civis ou militares para 
assembleias políticas diversas.  

As missas dedicadas ao Espírito Santo haviam precedido as eleições 
dos Estados Gerais; a abertura dos Estados em Versalhes também fora 
precedida por uma missa; em todas as paróquias cantou-se um Te Deum 
depois do decreto que abolia os privilégios feudais (4 de abril de 1789); a 
troca de bandeiras, a fidelidade à revolução e à primeira constituição 
também foram religiosamente solenizadas em Notre-Dame.  

A resistência contra essa nova afirmação de vanguardas religiosas e 
políticas fez-se sentir tanto de um lado como de outro,6 mas, até a 
implementação da Convenção, não se pode falar de uma clara ofensiva 
contra o catolicismo, ofensiva que, no entanto, foi impotente contra a 
posição de Grégoire, exemplo de fervor revolucionário, amor às artes e 
resistência evangélica.  

                                                 
4 Idem, pp. 5, 13, 20, 21. 
5 Dr. ROBINET, Le Mouvement Religieux à Paris Pendant La Révolution, T.I, La 
Révolution dans l’Eglise, Paris; 1896, p. 106. 
6 Idem, p. 109. 
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A Basílica de Sainte Geneviève foi claramente um expoente da 
colaboração e celebração religiosa dos primeiros acontecimentos da 
Revolução, notadamente da tomada da Bastilha. A construção da nova 
Igreja, que se deve ao gênio de Soufflot, começou em setembro de 1764. 
Ao que parece, depois de uma cura obtida por Luís XV graças à intercessão 
da padroeira de Paris, em 1744, a abadia de Sainte Geneviève instou o rei a 
patrocinar a edificação de uma nova igreja, já que a da época ficara pequena 
ante a enorme afluência de devotos da santa. O rei concedeu, por aquele 
período, um aumento do preço das loterias, que se destinaria à construção 
da nova igreja sob a direção de Soufflot, arquiteto do rei.  

O registro de cerimônias da abadia7 nos fala do rei, da rainha e da 
família real sendo recebidos em 1779, quando então o abade dirigiu as 
seguintes palavras ao rei:  

É um grande espetáculo para a Religião ver vossa majestade 
aproximar-se deste antigo templo para dar graças ao Altíssimo ... O 
Templo onde repousam as cinzas da poderosa protetora de vosso 
Reino foi, Senhor, o primeiro que os reis que vos precederam 
consagraram à glória do Deus dos exércitos; mas o que agora se 
ergue e que já impressionou os olhos de vossa majestade será um 
monumento eterno de vossa magnificência e da do rei vosso avô. E 
vosso reinado, Senhor, parecido ao de Salomão, será tão ilustre pela 
realização completa dessa obra tão grande como pela alta sabedoria 
que já faz a felicidade de vosso povo e a admiração do Universo.  

Esse monumento de Soufflot acabaria sendo o Panteão de 
Quatremère de Quincy. Dez anos depois de acolher o rei; o abade ordenava, 
como em outros lugares, preces para os Estados Gerais e, em 15 de julho de 
1789, o abade mandava celebrar uma missa solene seguida de um Te Deum 
de ação de graças pela tomada da Bastilha. Embora o mesmo tenha sido 
feito em outros lugares, a celebração de Ste. Genevieve assume significado 
especial devido a sua antiga relação com a monarquia, sua popularidade 
como santuário e sua pronta iniciativa de benzer estandartes das novas 
“milícias burguesas”: 

                                                 
7 Reserva da biblioteca de Ste. Geneviève, Ms. 1174, Registre des cérémonies 
extraordinaires de l’Abbaye de Ste. Geneviève, fls. l, 116, 151, 175, 237, 151-152, 244-245, 
249, 251, etc. 
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Viu-se neste registro, às folhas 240, com data de 30 de abril de 1789, 
o mandato do Rev. P. Abade que ordena Preces na Igreja de sua 
abadia para os Estados Gerais. Confiávamos então que o céu, 
sensível a nossos males, dignar-se-la a lhes pôr fim fazendo soprar o 
espírito de paz e união sobre todos os membros desta augusta 
assembleia. Entretanto, já haviam transcorrido dois meses, e as três 
ordens que’ a compunham, longe de chegar a um acordo, pareciam 
mais propensas do que nunca a uma ruptura aberta... 

O redator do registro narra a seguir a sucessão de acontecimentos que 
julga pertinentes ao desenlace que por fim descreverá; a exoneração de 
Necker, “ministro que era então o ídolo de todo bom francês, que nele via o 
gênio tutelar da pátria”; a criação de um exército de apoio à aristocracia 
para intimidar os parisienses; a sublevação de 20.000 cidadãos para garantir 
a posição do rei, sua neutralização pela tropa circundante; a organização de 
“patrulhas burguesas”; a ameaça à abadia de Ste. Geneviève devido ao 
rumor de que em seu interior estariam escondidos armas e trigo, ameaça 
oculta sob o oferecimento diplomático dos serviços da abadia à Assembleia; 
a ocupação das ruas de Paris por hussardos e bandidos...  

Há dois dias vivíamos entre o temor e a esperança quando vários 
tiros de canhão, que pareciam proceder do lado da porta de St. 
Antoine, anunciaram-nos que a milícia burguesa, com a ajuda do 
Regimento da Guarda, assediava a Bastilha. Atacar esse monumento 
do despotismo, vencê-lo e ali içar o estandarte da liberdade foi, para 
nossos valentes concidadãos, a façanha daqueles dias... nosso 
capítulo foi o primeiro a mostrar seu júbilo com o canto do Te Deum 
que o Rev. P. Abade entoou com hábito de coro.  

No sábado, às seis da manhã, descobriu-se a frente da arca de santa 
Genoveva ao som dos sinos... O Rev. P. Abade celebrou de pontifical 
uma missa solene de ação de graças com a presença de autoridades e 
da milícia... Uma vez terminada a missa, entoou se um De Profundis 
em contratom para o repouso da alma do francês generoso que, no 
assédio da Bastilha, selou com seu próprio sangue a liberdade 
reconquistada.  

Ao terminar a cerimônia, o comitê do distrito de St. Etienne foi 
cumprimentar o padre abade e felicitou-o pela prova de patriotismo dada 
pela comunidade. Depois desta cerimônia vieram outras: em 3 de agosto de 
1789, o grupo burguês do distrito de Vaugirard compareceu para apresentar 
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sua bandeira a Ste. Genevieve; em 16 de agosto, cantou-se um Te Deum por 
ocasião das deliberações da Assembleia Nacional (três dias antes, a 
Assembleia Nacional concedia ao rei o título de “Restaurador da liberdade 
francesa”); em 13 de setembro, obedecia-se à ordem real de rezar pela 
calma no reino... 

As donzelas do distrito de St. Etienne também organizaram uma 
procissão com a imagem de Sta. Genoveva, em 22 de setembro, quando foi 
benzida uma bandeira para ser entregue às autoridades do distrito.  

As cerimônias religiosas continuaram a partir de 1790 em estreita 
colaboração com as autoridades municipais. Assim exprimia-se o prefeito, 
em janeiro do mesmo ano, em carta dirigida ao abade:  

Senhor,  

Tudo é igualmente antigo (no manuscrito original, primeiro havia 
sido escrito respeitável, ao invés de antigo, palavra depois apagada) e 
Santo nesse lugar consagrado pela piedade. Esses templo é objeto de 
uma longa e constante veneração... a prefeitura empregará seus bons 
serviços para manter-vos em vossos direitos e no Serviço do Templo 
a que estais consagrado, e seu desejo será manter sempre a 
colaboração entre o corpo municipal e vossa Igreja.  

Essa colaboração não ultrapassaria o início de abril de 1791, quando 
foi realizado o traslado dos restos mortais de Mirabeau. Depois se 
transformaria no Panteão, apesar de algumas reticências por parte dos 
vários defensores do catolicismo.  

Louis Héron, que se distinguiria por uma obsessão cúmplice do 
terror, foi prudente e respeitoso com a Igreja católica no que tange aos 
planos de transformação da nova igreja de Ste. Geneviève:  

O entusiasmo é, com frequência, a perdição do espírito e da razão. É 
o caso de M. Villette, que pediu o traslado das cinzas de Voltaire 
para a nova Igreja de Ste. Geneviève. Seu caso é desculpável. Era 
parente de Voltaire e o filósofo nascera cristão. Mas será uma 
política salutar modificar o destino desse novo templo erigido para 
honrar o Deus dos católicos, sob a invocação da padroeira de Paris, e 
transformá-lo no templo da gratidão nacional em homenagem aos 
grandes homens que iluminaram a França? Depositar ali suas cinzas 
sem considerar que em vida pertenceram a diferentes religiões? Seria 
conveniente fazer isso com tal Igreja, a segunda da diocese e votada a 
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ser uma das paróquias mais fortes de todo o Reino?... Seria mais 
adequado dispor para essa finalidade do Campo da Federação, para 
onde deveriam ser levadas as cinzas de Mirabeau e, depois, as dos 
grandes homens que melhor tiverem servido a nação. Haveria melhor 
lugar para os túmulos de Voltaire e de Rousseau que a entrada desse 
circo?  

Adotando-se tal plano não se fere a nenhuma opinião religiosa, pode-
se fazer uma cripta nesse vasto campo, subdividida em diferentes 
confissões, seguindo, assim, os vivos e os mortos suas variadas 
opções, coisa que não pode ser feita em Ste. Geneviève.8 

Héron conclui seu texto pedindo respeito para o catolicismo em 
consideração ao seu papel de religião dominante na França.  

Prudhomme e outros redatores de Révolutions de Paris atacariam 
mais tarde o catolicismo manifestado em Ste. Geneviève de acordo com a 
política dominante na Comuna de Paris do ano II da República.9 O culto da 
padroeira de Paris, objeto de tanta veneração no início da Revolução, é 
vilipendiado a este ponto:  

Pois bem! Será possível acreditar no que ocorreu na festa de Sta. 
Genoveva? Sua arca foi descida10 como se a santa não tivesse o braço 
suficientemente longo para fazer milagres lá de cima; quantas 
camisas, lenços e sudários esfregaram milhares de vezes o féretro de 
ouro; quantos bons camponeses chegaram dos arredores já na noite 
anterior à festa para ouvir uma missa de meia-noite perto dessa 
relíquia, para oferecer-lhe, ou melhor, para oferecer aos padres de St. 
Etienne, seus numerosos ex-votos; a multidão era tão grande, em 
meio a este século das luzes, que impediu a entrada na igreja de 
muitos deles, ficando do lado de fora mais de um milhar; que os 
guardas nacionais tiveram que pernoitar ali mesmo para manter a 
ordem, congelando de frio para o prazer dos devotos; que os padres, 
extraordinariamente orgulhosos por terem atraído toda aquela massa 
de supersticiosos, pavoneavam-se sob seus coloridos hábitos 
pontificais. Apenas eles tiraram proveito dessa festa, além de um 
bom número de ladrões que escamotearam relógios, lenços, 

                                                 
8 L.-J.-S. HÉRON, Représentations d’un citoyen à la Nation, 1791, p. 1. Héron era cidadão 
da seção de Ste. Geneviève. 
9 Révolutions de Paris, nº182, de 29-XII-1792 a 5-I-1793, p. 85. 
10 Este era o costume na liturgia da festa. 
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cigarreiras. Tudo isto a santa suportou com muita paciência, vendo 
sua mansão transformada numa verdadeira baiúca, algo de que não se 
lembrará devido a sua honestidade.  

Mas nossa padroeira de Paris suporta muitas outras coisas apesar de 
dominar os elementos, fazer chover quando chove e fazer aparecer o 
bom tempo quando brilha o sol. Nossos reis foram transtornando e 
arruinando Paris no transcurso dos séculos, ela deixou-os agir, como 
hoje deixa a capital da França à mercê dos intrigantes e facciosos que 
levantam calúnias nos departamentos. Deveria antes iluminar e guiar 
os espíritos de todos os franceses. Seria melhor do que todo esse 
consumo de círios ao redor de seu cadáver, numa época em que o 
sebo e a cera estão tão caros.  

Um padre era censurado por sua jactância no púlpito, contando ao 
povo tantos milagres que não haviam existido e tantas bobagens. 
Bem!, dizia ele, dou forragem a meus cavalos, mas eu não a como...  

O tom anticatólico será mais forte ainda no ano seguinte, quando os 
restos de Santa Genoveva serão queimados na praça da Grève, na frente da 
prefeitura, e suas cinzas atiradas no Sena11: 

Fazer dançar marionetes ou realizar peripécias com copos nas praças 
públicas e à luz do dia não é mal algum; é preciso distrair as crianças 
e quem as cuida. Mas reunir-se de noite em becos escuros para cantar 
hinos, queimar cera e incenso em homenagem a um bastardo (tanto 
Jesus como Moisés e Maomé o foram) e a uma esposa adúltera é algo 
escandaloso, um atentado aos bons costumes, suspeito em tempo de 
revolução, e que merece toda a atenção e severidade da polícia 
correcional. Há dezoito séculos, esse escândalo, que não muda de 
natureza pelo fato de se transformar em religioso, renova-se todos os 
anos, de 24 a 25 de dezembro, e ainda não foi reprimido.  

Um ato de selo explicitamente cat6lico e favorável à Revolução foi a 
famosa declaração do abade Sièyes sobre o Terceiro Estado. Declaração 
que no entanto contempla mais a burguesia da Revolução do que as classes 
menos favorecidas e mais marginalizadas12: 

Quem ousaria dizer que o Terceiro Estado não possui por si mesmo 
todo o necessário para formar uma Nação completa? É o homem 

                                                 
11 Révolutions de Paris, nº 183, de 5 a 12-I de 1793, p. 45. 
12 Abbé SIEYÉS, Qu’est-ce que le Tiers-Etat?, Paris, 1789, [2ª ed.], pp. 7, 9, 93, 17. 
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forte e robusto que ainda está com um braço acorrentado. Se a Ordem 
privilegiada desaparecesse, a Nação não ficaria diminuída, e sim 
aumentada. Assim, pois, o que é o Terceiro? Tudo, mas um tudo 
travado e oprimido. O que ele seria sem a Ordem privilegiada? Tudo, 
mas um tudo livre e florescente. Nada pode caminhar sem ele, tudo 
andaria infinitamente melhor sem os outros. Não basta mostrar que 
os Privilegiados, longe de serem úteis à Nação, só podem debilitá-la 
e prejudicá-la; é preciso provar, ademais, que a Ordem nobre não faz 
parte da organização social (não estou falando de forma alguma do 
Clero. Segundo minhas ideias, ele não é uma ordem, mas uma 
profissão encarregada de um serviço público. Aqui não é a pessoa a 
privilegiada, mas a função, o que é bem diferente); que pode ser uma 
carga para a Nação, mas que dificilmente poderia existir como parte 
dela.  

“O que é uma Nação? Um corpo de associados vivendo sob uma lei 
comum e representados pela mesma legislatura”. Assim começava a 
existência de uma nação nas palavras de Sieyès, mais próximas da ideia de 
cidadania adquirida no contrato social do que da ideia de pertencer a uma 
comunidade de costumes. Essa ideia estava em consonância com a de uma 
integração política do Terceiro Estado como equivalente a sua constituição 
nacional. Assinalemos mais alguns parágrafos do abade Sieyès:  

... os Representantes do Terceiro Estado terão a procuração 
incontestável de vinte e cinco ou vinte e seis milhões de indivíduos 
que compõem a Nação, excetuando-se cerca de duzentos mil Nobres 
ou Sacerdotes. É mais do que suficiente para que se atribuam o título 
de Assembleia Nacional. Assim deliberarão, sem dificuldade alguma, 
para a Nação inteira, com a exceção apenas de umas duzentas mil 
cabeças.  

Não se deve julgar seus pedidos de acordo com as considerações 
isoladas de alguns Autores, mais ou menos instruídos acerca dos 
direitos do homem. O Terceiro Estado ainda está bastante atrasado a 
esse respeito; não digo somente no que tange ao conhecimento dos 
que estudaram a ordem social, mas também no que se refere a essa 
massa de ideias comuns que forma a opinião pública. Para apreciar as 
verdadeiras petições do Terceiro, é preciso ler as reclamações 
autênticas que as grandes Municipalidades do Reino dirigiram ao 
Governo. Que nos dizem? Que o Povo está pedindo algo, e 
verdadeiramente o mínimo possível. Quer ter verdadeiros 
representantes nos Estados Gerais, ou seja, deputados oriundos de 
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sua própria ordem, capazes de ser os intérpretes de suas aspirações e 
os defensores de seus interesses... Não pode comparecer aos Estados 
Gerais para votar se não possuir uma influência pelo menos igual à 
dos Privilegiados e, por conseguinte, pede um número de 
Representantes igual ao das duas Ordens juntas... 

Edgar Quinet ressalta a estreita aliança entre a Revolução e a 
Religião nos primeiros momentos, quando o catolicismo marcha à frente 
das cerimônias revolucionárias e o discurso revolucionário ou da filosofia 
da revolução assume uma identidade religiosa considerável13:  

Depois do Juramento do Jeu de Paume e da reunião das ordens na 
sessão da Igreja de São Luís, a filosofia antes de mais nada torna-se 
religiosa. Encontrando-se próxima ao nascimento de um mundo 
novo, repete na tribuna o versículo de Maria ao sentir o filho de Deus 
agitar-se em suas entranhas: “Elevou os humildes e destronou os 
poderosos” (Discurso de M. Lameth).  

Algo surpreendente é presenciar como, num último esforço, o 
Conselho Executivo escreve a Roma para mostrar à Santa Sé a 
identidade entre o cristianismo e a Revolução Francesa (“Os 
princípios evangélicos que respiram a democracia mais pura e a 
igualdade mais perfeita...” Carta do Conselho Executivo a Roma, 
1793). O que o Papa podia pensar ouvindo a teologia da Convenção? 
O que tinham em comum dois poderes, um dos quais só reconhecia o 
espírito ali onde se encontravam as formas, e o outro, rompendo 
todas as formas, pretendia encontrar e deixar à vista a própria alma 
da cristandade? 

Lamourette foi dos primeiros a esperar da Revolução um 
fortalecimento do próprio cristianismo. O que mais podia fortalecer a luta 
solidária e entusiasta contra a opressão? A ideia de igualdade provinha do 
próprio Gênese, que descrevia a criação do homem à semelhança divina e 
sem distinção individual alguma. No Evangelho, a igualdade resplandecia 
com clareza ainda maior. Ademais, a Revolução se apresentava com 
exigências morais que deviam animar o cristianismo.14 

                                                 
13 E. QUINET, op. cit., 13 lição, pp. 222, 228. 
14 Abbé LAMOURETTE, Prônes civiques ou le pasteur patriote, Paris, 1790-91, p. 12, e 
Prône IV, VI, etc.  
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No entanto, sendo já bispo constitucional de Lyon, Lamourette 
discordará de Fauchet acerca da ideia de uma religião nacional para a 
França:  

... declarar nacional a religião cristã teria sido uma desnaturalização 
do caráter mais íntimo e essencial do cristianismo... Vocês 
compreenderiam, irmãos meus, o que eu estaria querendo dizer se 
lhes falasse de uma consciência nacional?... Existem verdades 
nacionais?  

Segundo Lamourette,15 o poder nacional deve organizar civilmente a 
religião, mas não pode confundir a existência civil (exterior e legal) da 
religião com a existência de seus dogmas e de sua espiritualidade. 

                                                 
15 Idem, p. 29. 
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Jansenismo, Galicanismo, Republicanismo e Revolução.  
A Constituição Civil do Clero  

Surge uma ruptura entre o neojansenismo, o galicanismo e o 
cristianismo iluminista, de um lado, e o cristianismo evangélico e 
revolucionário de outro, mas também existem elementos – sobretudo de 
caráter político – comuns a essas tendências que, durante a revolução, 
tenderão a ser vistas como opostas. Assim nos assinala Boussoulade ao 
destacar a continuidade entre ambas as correntes, referindo-se ao 
presbiterianismo associado às reivindicações do baixo-clero e ao 
galicanismo na forma como a Constituição Civil do Clero estabelece 
divisões e relações hierárquicas.1  

Neste sentido, interpretou-se que a Constituição Civil do Clero 
satisfazia às aspirações de parte do jansenismo e do galicanismo anteriores 
à Revolução. O neojansenismo também aflorou em alguns Cahiers de 
Doléances*:2  

Os Estados Gerais foram convocados não apenas com vistas a 
deliberar acerca dos meios para restabelecer as Finanças, mas 
também para regenerar a Nação... neste intuito não se pode esquecer 
que a Religião vem à frente.  

Deve-se, portanto, pedir que esta Religião, a única verdadeira, seja 
eficazmente protegida contra os ataques da Filosofia moderna, cujas 
máximas tendem a derrubar igualmente o Trono e o Altar. Esta 
Religião é, por outro lado, tão útil à Sociedade que se não existisse, e 
se a fragilidade do espírito humano pudesse inventar essa obra-prima 
da Sabedoria divina, a Política saudável deveria inventá-la... Deve-se 
partir do princípio de que não haverá verdadeira moral onde não 
houver Religião, e que a indiferença para com a Religião equivale à 
destruição dos bons costumes. 

                                                 
1 J. BOUSSOULADE, “Le Presbytérianisme dans les conciles de 1797 et de 1801”, em 
AHRF, n2 121, 1951. 
* Cadernos de Queixas. (N. da T.) 
2 Projet de Doléances en faveur de la Religion aux Etats-Généraux de 1789, começo e pp. 4, 
7. 
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Os abusos que a malignidade ou a falsa Filosofia sem dúvida 
exageram procedem principalmente de duas causas: da falta de um 
poder do clero que lhe permita reformar a si mesmo depois que 
cessarem os Concílios Provinciais e nacionais, e da nomeação para os 
benefícios. 

Essas Doléances, de inspiração jansenista, consideravam o poder dos 
sínodos o mais apropriado para a gestão saudável dos bens eclesiásticos, e o 
sistema de benefícios essencialmente um nepotismo modificável, conforme 
uma combinação de méritos dos candidatos.  

O jansenismo ou neojansenismo também foi avaliado como causa da 
boa acolhida que o catolicismo reservava à Revolução.3 No entanto, a 
posição política dos Jansenizantes às portas da Revolução não permite que 
tal afirmação seja generalizada, muito pelo contrário. A recordação 
conservada por Grégoire do filojansenismo de Port-Royal pode parecer 
alinhada com seu pretenso aburguesamento revolucionário mas, por outro 
lado, o embate revolucionário do baixo-clero mostra-se totalmente 
desvinculado das influências dos jansenismos. Só se pode estabelecer um 
paralelo considerando-se que tanto a espiritualidade neojansenista como a 
do evangelismo revolucionário eram favoráveis a um retorno à pureza 
atribuída aos tempos primitivos da Igreja, pureza visível sobretudo através 
da vida e das ações dos pastores de almas.  

A Constituição Civil do Clero pressupôs uma organização e um 
controle da Igreja da França que, sem reduzir a autonomia eclesiástica, já 
haviam sido pensados em parte por galicanos e vários neojansenistas. A 
revolução insistia ainda mais no retorno à sobriedade cristã e na integração 
patriótica do clero.  

Nessa crise geral, os representantes da nação francesa, empenhados 
na regeneração do Império, voltaram seus olhos para a triste situação 
do Clero e deram-lhe uma Constituição Civil que realiza, de uma só 
vez, um retorno à antiga ordem do regime exterior do culto e mais 
reformas em seus membros que os séculos precedentes sequer 

                                                 
3 Louis BLANC, Histoire de La Révolution Française, Paris, 1866, p. LXXXII. 
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haviam podido imaginar, cujo êxito nem os Concílios tinham ousado 
prognosticar.4  

A reforma atingiu dois objetivos principais: a nacionalização dos 
bens do clero e a redução de seu número, com uma nova divisão territorial 
eclesiástica.  

O decreto da Constituição Civil do Clero, de 12 de julho de 1790, 
estabelecia uma escala de retribuições bastante desigual entre os membros 
do clero católico. Assim, enquanto eram alocadas 50.000 libras ao bispo de 
Paris, aos demais bispos cabiam entre 10 e 20.000 libras, conforme a 
população. Aos sacerdotes de Paris, 6.000 libras, e aos demais de 4.000 a 
1.200, conforme a população. Os vigários recebiam entre 700 e 2.400 
libras, se fossem de Paris. O clero de Paris foi o mais beneficiado, pois o 
baixo-clero das províncias se sustentava com uma renda inferior a pelo 
menos a metade do que recebiam os sacerdotes nas paróquias parisienses.  

Eis a apologia do juramento cívico feita por um sacerdote no quadro 
da nova Constituição francesa que inclui a civil do clero (Artigo 5 da 
Constituição de 1791):  

O sacerdócio estava envilecido; a corrupção dos costumes chegara ao 
máximo. Embora acreditar que necessitávamos de uma grande 
revolução para sair desse estado de letargia fosse um horror, temos 
de convir que era pelo menos uma bela ilusão cuja veracidade não 
deixava de ser desejável. Numa crise como aquela era de temer-se 
tudo, não resta dúvida; mas eis que finalmente nossos medos se 
dissipam. Sim, a Religião Católica vai ser, da maneira mais solene e 
mais duradoura, e sem necessidade de decretá-lo, a Religião 
dominante, a Religião Nacional, a Religião do Estado, sustentada à 
sua custa e, por assim dizer, incorporada a ele. Para tanto só é mister 
jurar o respeito à nova Constituição.5  

Na continuação deste mesmo texto, o autor destaca a independência 
dos sínodos convocados pelo bispado em relação à Santa Sé.  

                                                 
4 CHARRIER DE LA ROCHE, Examen des Principes sur les Droits de la Religion, la 
Jurisdiction et le Régime de l’Eglise Catholique, relativement à l’influence de l’Autorité 
Séculière dans la Constitution Civile du Clergé, Paris, 1790, p. 15. 
5 Apologie du serment civique, par un prêtre (Daucel?) de la maison et Société de Sorbonne, 
Ami de la Religion et des Loix;, p. 5. 
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O juramento da Constituição Civil do Clero, tal como era feito a 
partir de 27 novembro de 1790, consistia na fórmula abaixo:  

Juro ser diligente na custódia dos fiéis da diocese ou da paróquia que 
me foi confiada, ser fiel à nação, à lei e ao rei e manter com todo o 
meu poder a Constituição decretada pela Assembleia Nacional e 
aceita pelo rei.  

A partir de 14 de agosto de 1792, a fórmula passou a ser a seguinte: 
“Juro ser fiel à nação e manter a liberdade e a igualdade, ou morrer 
defendendo-as”. Logo foi criada uma variante definitiva: “Juro ser fiel à 
nação, manter com todo meu poder a liberdade, a igualdade, a segurança 
das pessoas e das propriedades, e morrer, se for necessário, pelo 
cumprimento da lei.6 

Richard Chaix, como capelão de Salpêtrière, pronunciou seu 
juramento cívico sintetizando exemplarmente a irmanação inicial do 
cristianismo em suas exigências ascéticas à revolução em suas exigências 
morais7: 

A Religião! Ah, senhores, ela é a benfeitora da humanidade; quebra o 
cetro dos tiranos, derruba seu trono, reclama os sagrados direitos do 
povo e o vinga da opressão. Se a religião estivesse em perigo (a fé 
não se apaga de todo no povo), seriam bons cidadãos os que a 
defendessem. Porém, longe de atentar contra a religião, nossos 
representantes não procuram senão restabelecer sua pureza original e 
seu esplendor primitivo. Adiro de plena vontade a tão nobre 
iniciativa. Só pode ser inspirada pelo espírito de Deus, só pode ser 
concebida pelos mais fiéis zeladores do bem público; e neste ato 
solene do qual sois testemunhas, irmãos meus, concidadãos, tenho a 
doce satisfação de sentir que sirvo ao mesmo tempo a minha religião 
e a minha pátria.  

                                                 
6 Para a objeção de consciêncla a estes juramentos, ver J. MEILLOC (Uzureau ed.), Les 
serments pendant La Révoiution, Paris, 1904.  
7 La Bouche de Fer, nº 11, de 27-1-1791, p. 171. 
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Grégoire: a integridade evangélica e jacobina  

Dentre as grandes figuras da Revolução Francesa, uma das maiores, 
uma das mais belas, e sem dúvida para toda a História, é a do abade 
Grégoire. Sacerdote sagaz ao observar a natureza humana, indômito 
em matéria de doutrina e fé, viveu intensamente todos os problemas 
de seu tempo, utilizou toda sua autoridade moral para construir as 
estruturas de uma cristandade que vivesse em unidade com o ideal 
revolucionário.  

Assim Albert Soboul1 nos apresenta esse sacerdote que exigiu tanto 
respeito da Revolução para com a Religião quanto desta em relação àquela.  

Grégoire encara o início da Revolução de acordo com a tradição da 
própria Igreja2: 

Na Idade Média, o sacerdócio limava os grilhões do feudalismo, já 
que não podia parti-los; dominando a opinião pública, estabeleceu à 
época a Trégua de Deus, a fim de que os servos pudessem pelo 
menos respirar enquanto o demônio da guerra percorria a terra, 
assolando-a. Hoje em dia, senhores, a humanidade sofredora se 
refugia sob vossas asas suspirando pela felicidade. Vossos olhares 
voltam-se para nós e nossas almas estremecem diante do surgimento 
de vossas penas, mortais desafortunados, que a providência confiou a 
nossa ternura; o que poderíamos amar se vós não fôsseis os objetos 
de nossa predileção? Não somos vossos pais? Não sois nossos filhos? 
Quantas privações tivestes que suportar para participar dos gastos de 
uma Assembleia na qual repousam vossas esperanças! Desses 
campos regados com vosso suor, vossos ardentes desejos se elevam 
aos céus e santificam vossas fadigas. Dóceis à voz dos ministros que 
nos substituem, conservai fielmente em vossas famílias o repositório 
das santas verdades e das virtudes cristãs que recebestes de nós. 
Quando vossos emocionados corações se despediram de nós com 
tanto sentimento, confiastes vossos interesses ao nosso zelo; ah! se 
nossos esforços forem coroados de êxito, já não devereis dobrar-vos 
sob o jugo da opressão; uma bela liberdade alimentará vossos anos; 
vossas bênçãos acompanharão nossos passos; vossos filhos 

                                                 
1 Oeuvres de l’abbé Grégoire, Liechtenstein, 1977. Prólogo de Albert Soboul.  
2 Nouvelle Lettre d’un Curé à ses confrères, députés aux Etats-Généraux, 1789. 
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depositarão em nossos túmulos o sentimento de uma gratidão 
hereditária. Sua felicidade e os fatos da história dirão aos homens do 
futuro que os sacerdotes franceses convocados por seu Soberano à 
assembleia da Nação mostraram-se tão dignos como sacerdotes da 
Pátria, quanto da Religião.  

Como membro da Convenção em missão, Grégoire aborda assim a 
reforma que a Constituição Civil do Clero deve acarretar3:  

Cidadãos, colocai de um lado o antigo regime com seus abusos, seus 
abades comanditários, aqueles ricos benefícios devorados por 
homens cujo menor defeito era serem inúteis. Do outro lado, mostrai 
os pastores reconduzidos à antiga e respeitável simplicidade do 
cristianismo e, com o Evangelho na mão, escolhei; não há confusão 
possível. Ah! se essas felizes mudanças tivessem ocorrido há dois 
séculos e meio atrás, nossos irmãos protestantes, aventando a palha, 
não teriam apartado o bom grão; satisfeitos ao verem os abusos 
extirpados, não teriam atacado o dogma, e agora não teríamos de 
deplorar sua separação: mas também agora basta-lhes dar apenas um 
passo para regressar ao convívio da verdade e de seus irmãos; nossa 
amizade lhes estende os braços e talvez esteja se aproximando o 
instante em que se realizará a feliz reunião.  

Em última análise, toda a disputa sobre a Constituição Civil do Clero 
reduz-se a esta simples consideração: a República vos diz: tudo que 
se refere aos dogmas da religião católica permanece intacto, e não 
temos nem o poder nem a vontade de alterá-lo; mas não deve haver 
dogma algum que seja ensinado por um pastor e não por outro; e se 
com o juramento não obtivermos de vós uma garantia de vossa 
submissão às leis do Estado, a segurança pública exige que os 
despojemos de vosso ministério; já que passando de uma paróquia a 
outra um fiel pode mudar de pastor, o estado pode mudar todos os 
seus funcionários civis; e não seria absurdo o fracasso da vontade de 
um povo inteiro devido ao capricho e à imoralidade de um único 
sacerdote que fosse necessário expulsar de seu lugar?... Uma 
multidão de sacerdotes veneráveis prestou o juramento de todo o 
coração; atualmente são o melhor ornamento da Igreja. Mas não nos 
pode passar desapercebido que um certo número dos que 
aparentemente acataram as leis do Estado as desobedecem 

                                                 
3 Adresse aux Citoyens des campagnes du Département du Mont-Blanc (Para o cidadão 
Gregóire, deputado à Convenção Nacional). 
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secretamente e exortam à contrarrevolução, e quando as almas 
timoratas se enchem de medo, optam por um silêncio criminoso que 
os acusa indefectivelmente. Acreditam fazer muito fechando-se em 
seu silêncio, e é precisamente nisto que são condenáveis, já que seu 
ministério e a caridade cristã exigem que levem paz às consciências 
inquietas. Teria sido melhor que tais homens tivessem se alinhado 
com os rebeldes. Esses patriotas pela metade são infinitamente mais 
desprezíveis, mais perigosos, do que os aristocratas declarados.  

Quanto aos que se mostraram refratários à lei do juramento cívico 
depois de já tê-lo prestado, foi a imitação, não a reflexão, que os fez 
decidir. São homens sem caráter, que, incapazes de interrogar a 
própria razão, antes de tomar partido precisam ver o que fazem os 
outros. Ao invés de se aprofundarem numa discussão e extrair a 
verdade, são subjugados pelos chefes de bando, quer dizer, pela 
maioria dos bispos franceses que, nos dias de orgulhosa 
prosperidade, colocavam-se a grande distância de seus padres e que 
de repente aproximaram-se deles para multiplicar seus partidários.  

Concentrando até há pouco tempo atrás os benefícios, devoraram 
cem mil libras por ano que tantos pobres lhes proporcionavam, 
desperdiçavam-nas em Paris, nas antecâmaras de Versalhes, longe de 
sua diocese onde o bispo mal era conhecido. Essa conduta era 
certamente contrária à religião e, no entanto, nada diziam sobre ela 
esses mesmos homens em quem agora, de repente, despertou grande 
zelo religioso. Mas não conseguem nos persuadir de sua boa-fé com 
uma conduta tão escandalosa e recente.  

Que comiseração não causa ver essa horda de emigrados composta 
até agora de senhores, parlamentares, financistas, cortesãos e 
príncipes que ultrajavam os bons costumes, canonizavam a 
libertinagem e que, na atualidade, fazem alarde de seu fervor 
religioso... 

Mas Grégoire não é um adepto incondicional da Revolução em geral. 
Estabelece distinções e discerne, como outros revolucionários, as que lhe 
parecem ser novas injustiças no quadro da França revolucionária4: 

O pudor foi violado; o império dos bons costumes foi ultrajado até na 
choça do pobre; e, ao lado ou sobre as ruínas de sua choça arrasada, o 

                                                 
4 Rapport présenté à la Convention Nationale, au nom des Commissaires envoyés par elle, 
pour organiser les Départements du Mont Blanc et des Alpes Maritimes, Paris, 1793.  
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infortunado cidadão viu-se reduzido senão a chorar sobre sua mulher, 
seus filhos e seus farrapos: todos os dias nossos corações têm sido 
partidos com o relato desses crimes e com o quadro das misérias que 
assolam a maioria das comunas. Nós nos censurávamos, para dizer de 
alguma maneira, por comer enquanto uma multidão de irmãos nossos 
estavam prestes a morrer de fome. Essas infâmias cometidas nas 
cabanas das montanhas, nas desgraçadas vilas de Lantosque, Lévens, 
Lucerame e, sobretudo, Sospella que, depois de ter sido tomada e 
retomada cinco e seis vezes, já não tem senão os muros; esses 
horrores levaram ao desespero e provocaram múltiplas vinganças: 
muitos desses infortunados, vendo suas famílias arrastadas na 
miséria, foram buscar no exército inimigo o pão ou a morte.  

De que serve pregar a liberdade, quando esta é tomada odiosa por 
tudo que a lubricidade tem de mais desenfreado e a pilhagem de mais 
exasperante? De nada servirão os discursos pomposos sobre a 
liberdade; à falta de conhecimentos, os povos possuem aquele toque 
da natureza que não engana; jamais perceberão a liberdade fora da 
lei, do altar da pátria, e, nas palavras de um poeta, do templo da 
virtude.  

Tais são as causas que, neste departamento e em países estrangeiros, 
fizeram diminuir o crédito dos saldos, tomaram o patriotismo 
minguado e os povos amargurados, sufocaram as boas disposições 
revolucionárias e teriam feito a liberdade na Europa retroceder talvez 
meio século se o desastre geral das finanças não acelerasse seu êxito 
por toda parte.  

Esses crimes serviram de pretexto para caluniar uma nação generosa, 
julgada pelas más ações de alguns indivíduos que ela mesma 
abomina.  

Não há um único camponês na Itália a quem não se tivesse 
persuadido de que o latrocínio, a violação e o assassinato eram 
crimes comuns entre os franceses... 

Grégoire afirmou seu cristianismo e seu catolicismo ao garantir todas 
as suas prerrogativas como sacerdote perante a constituição civil e desafiar 
os convencionais que, num dado momento, sob a hegemonia dos 
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hebertistas, queriam acabar com a religião católica organizando todo um 
cortejo de apostasias5:  

... quando o bispo de Paris escandalizou a Igreja com uma covarde e 
propalada apostasia, em meio às vociferações do ateísmo e apesar 
dos ultrajes que me assediavam, declarei-me fiel ao caráter de 
católico e de bispo. Não sabeis a que ponto esgotaram-se comigo à 
época alternadamente promessas, ameaças e todos os recursos da 
astúcia, da adulação e da perversidade. Confessando Jesus Cristo, 
pensei estar pronunciando minha sentença de morte; durante um ano, 
o cadafalso aparecia incessantemente diante de meus olhos e o 
prosseguimento de minha existência ainda hoje me causa a surpresa 
da novidade.  

Gemendo na solidão de meu coração, invoquei a ressurreição da 
justiça; assim que pude reclamar utilmente os direitos arrebatados 
pela tirania, pedi a liberdade de culto; esta petição, que atraiu sobre 
mim novos ultrajes, obteve contudo alguns resultados positivos (a 
liberdade de culto é efetivamente proclamada em fevereiro de 1795).  

Durand de Maillane, que a posteriori6 mostrou-se bastante severo 
para com a trajetória revolucionária da religião, opinou a favor de Grégoire. 
Ao referir-se à sessão da Convenção que obteve a apostasia do bispo de 
Paris, Gobel, disse:  

Nessa mesma sessão, os deputados da Montanha solicitaram 
vivamente a M. Grégoire que subisse à tribuna como os outros, coisa 
que recusou com tenacidade. Foi ameaçado, e as ameaças da 
Montanha eram, à época, sentenças de morte. M. Grégoire as 
desafiou e adquiriu assim a meu ver o título de confessor de Jesus 
Cristo.  

Quinet diz, comentando a integridade de Grégoire:  

Na cara desses renegados, no momento mais terrível, o abade 
Grégoire faz abertamente sua profissão de fé católica à tribuna da 
Convenção; não houve coragem maior do que essa numa época que a 
demonstrou das mais diversas maneiras. A Convenção se irrita, sem 
ir mais longe, com o desafio desse cristão. Roma guarda seu rancor 

                                                 
5 Lettre pastorale de H. Grégoire, Evêque du Diocèse de Loir et Cher, Paris, 12-III-1795 (22 
do ventoso do ano III), pp. 2, 4, 9. 
6 MAILLANE, Durand de, Histoire de la Convention Nationale, Paris, 1825, p.182.  
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contra ele, que não fugia do martírio; o abade Grégoire, perdoado 
pelos grupos que desafia, permanece anatematizado pela Igreja que 
reanima.7  

Criticando a perseguição religiosa, Grégoire usa argumentos 
próximos aos de Robespierre8:  

De todas as perseguições que afligiram a Igreja da França desde suas 
origens, nenhuma reuniu tanta violência e tanta barbárie como a 
última. Se todos os cultos foram atacados por homens que não 
gostam de ninguém, a religião católica foi objeto especial de seu ódio 
e, muitas vezes, ao atacar as demais, limitaram-se a hostilidades 
fictícias, assestando os golpes mais certeiros no catolicismo.  

Se os inimigos da religião tivessem tido o mínimo sentimento do 
pudor da justiça, ou apenas aquilo que chamamos de educação, não 
teriam ultrajado as opiniões religiosas nem os objetos de culto ...  

Um exército de bandidos, composto em parte por padres apóstatas, 
investia com furor contra as igrejas, destruía as obras-primas da arte, 
os monumentos da piedade, exercia o saque e vomitava blasfêmias...  

... Em nossas igrejas devastadas, que o delírio chamou de templos da 
Razão, prostitutas, com o nome de deusas da razão, mancharam os 
altares do Deus vivo; e nesses púlpitos, em que tantas vezes vossos 
pastores haviam pregado em nome do céu o amor à virtude, o crime 
pregou o ateísmo: pois o crime tem necessidade do ateísmo para 
afogar seus remorsos; o crime teme a ideia de um Deus, esta ideia 
consoladora que, ao sair de vossas cerimônias religiosas vos 
acompanha à casa, ao vosso trabalho e que, no espantoso isolamento 
em que a destruição dos cultos vos mergulhou, manteve vossa 
esperança e suavizou vosso infortúnio.  

Os perseguidores iam até mesmo às casas semear o pânico, desolar as 
famílias e fazer desaparecer todos os livros que pudessem despertar 
sentimentos religiosos. Em várias regiões da França foram vistos 
arrancando os crucifixos das mãos dos moribundos ou agravando seu 
sofrimento e apressando sua morte com as imprecações mais ferozes.  

Então os laços sociais se afrouxaram e quase romperam-se 
totalmente. Só houve segurança para os maus. Os virtuosos viram-se 

                                                 
7 QUINET, op. cit., t. III, p. 229. 
8 Vide Nota 5. 
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perseguidos até o refúgio do pensamento, amargurados em plena 
vida. Os que foram enviados ao último suplício viram-se privados do 
socorro da Religião, que em nenhum país se recusa a qualquer 
homem nos últimos momentos de sua existência; e os que a morte 
ceifara eram transportados para o túmulo com uma indiferença que se 
assemelhava à dos brutos, ao passo que em todos os povos um 
respeito religioso acompanha ao túmulo os restos da humanidade.  

Qual era seu objetivo? Queriam aniquilar todos os princípios que, 
orientando os homens para o bem, são uma censura constante para os 
maus. Queriam saquear sem obstáculo algum e tentar a 
contrarrevolução aproveitando-se da agitação do povo.  

... Os cem mil foragidos, que foram o flagelo e o pânico da 
República, não conseguiram arrancar de nossos corações nem o amor 
à religião nem à liberdade; transmitiremos às gerações seguintes essa 
dupla herança. As naves da República e da Igreja, desafiadas pelas 
tempestades, singrarão juntas sem soçobrar e chegarão a bom porto.  

Que a religião renasça entre nós! Que renasça tal como saiu das mãos 
de Jesus Cristo, tal como existiu nos primeiros séculos, naqueles dias 
de sua glória! Gostamos de levar nossos pensamentos até aqueles 
tempos felizes, concebendo a esperança de vê-los renascer. A 
fogueira da perseguição, consumindo às vezes o bom trigo, também 
devorou o joio que crescia no campo do Senhor. Assim, a terra 
fertilizada pela combustão das plantas parasitas, que embruteciam 
sua superfície, cobre-se de ricas messes. Por assim dizer, a origem da 
Igreja torna a nos vivificar, anunciando uma época de piedade 
verdadeira, assim como o retomo da primavera nos anuncia o 
despertar da natureza. 

Grégoire conclui com a ideia grata aos católicos revolucionários, 
exposta com veemência por Fauchet, da superioridade do cristianismo em 
relação à nova ideia do homem que se afirma com a Revolução:  

Onde encontrar uma religião que dê uma ideia mais sublime do 
homem, de sua dignidade, e que lhe apresente uma moral mais pura e 
esperanças mais consoladoras? Filha do céu, dele desce, não para 
tiranizar os mortais, como diz a calúnia, e sim para conduzi-los à 
felicidade por meio da virtude. Aplica sua solicitude e seus cuidados 
a todas as épocas da vida; cuida do homem desde o berço, zela por 
sua infância, se apresente diante de sua razão nascente para 
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esclarecê-lo no caminho da vida, abençoa suas uniões, regulamenta 
suas iniciativas e preside a todas as suas ações.  

Em cerimônias cobertas de emoção invoca a fertilidade para nossos 
campos, a liberdade para nossa pátria; bendiz o céu por seus dons; 
roga pelos que o ultrajam; entra nas choças, desce às masmorras para 
consolar os que sofrem; comparece à cabeceira do doente e o prepara 
para a eternidade. Acompanha-o além dos limites da vida e, com 
invisível corrente, enlaça a felicidade das raças extintas à das atuais e 
futuras.  

Se, como foi dito, os detratores do Evangelho tivessem ouvido de um 
pagão o sermão da montanha de Jesus Cristo ou o que dirigiu a seus 
discípulos antes de morrer, com que entusiasmo teriam elogiado seu 
caráter sublime! 

E mais uma vez Grégoire afirma, como Robespierre, o poder da fé 
religiosa sobre os possíveis (para eles necessários) condicionantes morais 
da política:  

A lei humana, que só pode deter o braço, não pode atingir a multidão 
de vícios destruidores da ordem pública; a religião os ataca em sua 
própria origem, condenando inclusive seu pensamento ou sua 
imaginação. A religião é o suplemento necessário à insuficiência das 
leis humanas, é a base mais sólida da garantida da vida social.  

Assim, o evangelho, em todos os lugares onde penetrou, humanizou 
os povos, melhorou a sorte dos desditosos, avivou o gênio das artes e 
consolidou a existência da cidadania política. É justo imputar-lhe os 
vícios que não pode impedir e, em troca, não levar em conta os que 
reprime, assim como as virtudes que gera? 

Com Grégoire, estamos diante de um exemplo, quase único de 
preocupação não só com os aspectos mais próximos (nacionais) e mais 
numerosos (camponeses, peões) da questão social da época, mas também 
com os marginais (minorias religiosas e raciais) e com os “periféricos” ou 
dependentes num espaço distante da influência do sistema social 
dominante, como é o caso do escravismo9. Ou seja, Grégoire, fiel a sua ação 
cristã e revolucionária, enfrenta tanto a injustiça derivada das relações 

                                                 
9 Brissot já havia fundado uma sociedade de amigos dos negros composta por Grégoire, La 
Fayette, Mirabeau, Condorcet, Barnave. 
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sociais dominantes na França e na Europa como a experimentada em 
situação de marginalização, discriminação ou preconceito favorável a 
alguma dominação “periférica”, como a escravidão. Assim, Grégoire 
desenvolve um ideal cristão-republicano de incumbência e compromisso 
com os casos majoritários de injustiça, sem descuidar, de forma alguma, 
dos casos mais marginais ou mais inquestionáveis e distantes, mas que uma 
mesma fidelidade à dignidade do homem e à ação de redenção que Cristo 
ensinou a tratar de igual modo.  

Sabemos que em meio aos estados despóticos só o cristianismo em 
suas assembleias religiosas reconhece a dignidade humana escondida 
detrás dos farrapos da miséria, e que pelo menos nas igrejas o pobre 
se encontra com seus iguais.  

Sabemos que, em geral, os que implantaram as colônias foram pouco 
cuidadosos com a instrução cristã dos escravos porque temiam a 
influência de uma religião inimiga da servidão. A companhia de 
Serra Leoa, querendo abolir o tráfico de escravos e levar a civilização 
ao litoral da África, sentiu a necessidade de seguir uma direção 
oposta. E foi com a propagação do Evangelho que fundou o meio 
infalível para civilizar uma colônia de negros libertos. Também as 
últimas notícias de Caiena nos falam dos sacerdotes patriotas que, 
depois do decreto de 16 do pluvioso, ajudaram poderosamente a 
manter a ordem e a tranquilidade, uma vez que os negros se tomaram 
cidadãos.10  

Na véspera do discurso de Robespierre sobre os princípios de moral, 
a Convenção decretou a abolição da escravatura nas colônias (4-II-1794), 
comemorada com uma festa no decadi seguinte. Duzentos homens de cor e 
outros tantos brancos dirigiram-se ao então templo da Razão levando a 
Declaração dos Direitos Humanos. “O artigo que diz que homem algum 
pode se vender, nem ser vendido, recebeu fortes aclamações”. Depois da 
cerimônia, realizada no templo da Razão, o cortejo dirigiu-se à casa de 
Franklin, onde foi dado um almoço. Vários protagonistas da festa pediram 
para serem enviados como missionários às colônias para fazer cumprir o 
decreto de abolição e levar a paz e a felicidade àquelas populações.  

                                                 
10 Observations sur les calomniateurs et les persécuteurs en matière de Religion, Paris, 
1796. 
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À tarde foi encenada uma versão teatral de Paul et Virginie e, no final 
da peça, foi lido o decreto, que suscitou os aplausos e a emoção dos 
presentes. Um baile fechou mais tarde a festa inspirada pelos jacobinos: “a 
Montanha viu-se honrada, distinguida por homens dignos de apreciar e 
defender a causa sagrada da Liberdade”.11  

Grégoire defende a Revolução sem exercer pressão alguma em 
detrimento do Estado que a Revolução institui. Nesse sentido, está mais 
próximo do Jacobinismo centralista e republicano, segundo a Constituição, 
do que das exigências menos comprometidas com o Estado dos cordeliers, 
enragés e outros que podiam, em nome do cristianismo (Fauchet e Roux), 
exigir uma justiça alienada da estrutura do Estado francês, segundo suas 
prioridades de defesa externa e de crédito ou confiança e intercâmbios 
econômicos e político-administrativos internos. Nesse sentido, é possível 
que Robespierre tivesse interpretado o compromisso de Grégoire como uma 
responsabilidade perante o modelo de Estado, segundo essas prioridades.  

Grégoire deixa muito clara a sua oposição à contrarrevolução12, ao 
catolicismo fictício que a apoiava, a toda redução do poder constitucional, a 
toda negligência eclesiástica com relação à seriedade do compromisso com 
o Estado da Revolução, à imoralidade e à corrupção que o sistema político 
gera por si mesmo, e a toda tentativa de criar uma discórdia na relação entre 
a virtude cristã e o dever cívico.  

A força do projeto de Grégoire fez com que tomasse uma assombrosa 
série de iniciativas que nenhum filósofo ou eclesiástico conseguiu superar, 
Justapondo questões tão importantes quanto distantes entre si, segundo as 
ocupações habituais da época. Grégoire preocupou-se com os escravos nas 
colônias, com os judeus na França, com os protestantes, com a Inquisição 
espanhola, com a centralização linguística e com o uso do francês nos 
ofícios religiosos, com a convivência dos cultos cívicos com os religiosos, 
com a história da igreja reformista, com a condição das mulheres em 
relação ao cristianismo, com a solidariedade e a organização entre os 
escritores e cientistas de todos os países, com a melhoria da agricultura, 
propondo várias medidas de capacitação para os agricultores e criadores de 

                                                 
11 Recueil des Actes du Comité de Salut Public, suplemento ao t. VI, Paris, 1978.  
12 Grégoire foi alvo de duras críticas por parte dos monarquistas. Cf. Les Actes des Apôtres 
em 1792. 
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gado, com a conservação dos monumentos e o cultivo das artes, com a 
educação em geral e com a missão dos bispos que, como ele, entendiam que 
o trabalho responsável do pastor de almas devia ser referendado pela 
soberania da nação.13  

Frente a toda essa obra, eis a conclusão do abade Baradère, que 
assistiu aos últimos momentos de Grégoire: “M. Grégoire identificou-se de 
tal maneira com nossa regeneração política, e nela exerceu um papel tão 
nobre, que nenhuma página de nossa história contemporânea poderá 
esquecer a influência religiosa e política que este homem extraordinário 
exerceu em nosso edifício social”.14  

Apesar dos esforços dos servis da época, Grégoire morreu sem se 
retratar do julgamento cívico segundo a Constituição Civil do Clero, e sua 
morte foi lamentada do bispado de Blois às colônias, que dele se 
recordavam por sua nítida e corajosa postura frente à escravatura.  

Ao que parece, o cortejo fúnebre de Grégoire reuniu cerca de 20.000 
pessoas, em sua maioria operários e estudantes. Haiti e São Domingos se 
unem à cerimônia fúnebre do defensor dos negros com ofícios e 
homenagens. Grégoire deixa livros para Porto Príncipe e para a biblioteca 
do Arsenal, e muitas orações para seus inimigos “mortos e vivos”.15  

                                                 
13 Cf. todos os títulos compilados na edição das obras de Grégoire citada na primeira nota. 
Gazier diz a propósito da atuação de Grégoire no Comitê de Instrução Pública: “Foi no 
período mais forte do Terror que preparou, junto com seus colegas, os projetos de lei que 
deram à luz a Escola Politécnica, as Escolas Normais, o Conservatório de Artes e Ofícios, a 
Repartição de Longitudes, o Conservatório de Música, etc”. Em Etudes sur l’histoire 
religieuse de la Révolution, Paris, 1887, p. 215. 
14 Abade Baradère, Derniers moments de M. Grégoire, ancien évêque de Blois, Paris, 1831, 
p. 5.  
15 Cf. B. PLONGERON, Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, fasc. 
126. 
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A justiça evangélica e o sentimento religioso na Revolução.  
Fauchet  

Apesar de mil esforços para penetrar nas causas das agitações dos 
estados, nota-se algo que nos escapa, um não sei quê, escondido não 
sei onde, e isto me parece ser a razão eficaz de todas as revoluções. 
Essa razão secreta é tanto mais inquietante por não poder ser 
percebida no homem da sociedade. Mas o homem da sociedade não 
começou sendo o homem da natureza? É, portanto, este que deve ser 
interrogado. Esse princípio desconhecido não nasceria de uma vaga 
inquietação, tão particular ao nosso coração, que nos faz menosprezar 
tanto a felicidade como a desgraça e nos lança de revolução em 
revolução até o último dos séculos? E essa inquietação, de onde 
procede? Não sei; talvez da consciência de outra vida, talvez de uma 
aspiração secreta à divindade. Seja qual for a sua origem, existe em 
todos os povos. Encontra-se entre os selvagens e em todas as nossas 
sociedades. Os maus costumes a tornam mais exigente e é 
devastadora de impérios.1  

Essa ideia contém a máxima exigência religiosa ao espírito 
revolucionário. Chega a apresentar a divindade como ideal máximo da 
revolução, e esta chega a transcender a si mesma ao aspirar a alguma coisa 
que possa contradizer seu estado ou sua vida. O anelo revolucionário é, para 
o autor das linhas acima, Chateaubriand, um anelo de impossível realização 
nesta terra, uma distorção do espírito de perfeição que pertence à Religião. 
Assim, invertendo de certo modo a ideia que Ernst Bloch nos dará em pleno 
século XX, Chateaubriand considera normal, e sem outro objetivo, a grande 
esperança de uma nova vida dentro dos limites estritos da vivência 
religiosa. Talvez convenha dizer que Chateaubriand começou a Revolução 
Francesa na América e a terminou na Inglaterra, onde escreveu essas ideias 
sobre o caráter vão do esforço revolucionário no social, e sobre a religião 
como única realidade à qual pode pertencer o profundo impulso 
revolucionário.  

Por outro lado, durante a Revolução Francesa foi consideravelmente 
reconhecida a necessidade de dotar de religiosidade a ação política e 
qualquer iniciativa de transformação social; de dotar de um espírito de 

                                                 
1 CHATEAUBRIAND, F. R., Essai historique, politique et moral sur les Révolutions 
anciennes et modernes, Bruxelas, 1824 (lª ed. 1797), t. I, pp. 361-362. 
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devoção, que a experiência histórica ocidental viveu através da religião, as 
manifestações da política considerada relevante. Wandelaincourt resume da 
seguinte maneira essa ideia, considerando o legado do iluminismo:  

Os antigos sabiam muito bem que o amor à liberdade, puro e simples, 
não podia gerar o entusiasmo pelas grandes ações. Os romanos, diz 
Montesquieu, mesclavam um sentimento religioso ao amor que 
sentiam por sua pátria. Roma armava sua ambição de uma razão 
celeste e assim obtinha a vitória contra as potências mais temíveis... 
Os ateus estão confessando que sem a Religião não se pode nada ao 
afirmarem que todos os legisladores recorreram à intervenção do céu 
para que os povos, reconhecendo o mesmo poder na criação do 
homem e na das cidades, obedeçam com alegria e suportem 
docilmente o jugo das leis.2  

Mas serão sacerdotes católicos os que levarão a argumentação 
teológica ao próprio coração da Revolução de forma positiva e entusiasta, 
sem complacência com os argumentos “maquiavélicos” dos ilustrados. Em 
suas “práticas cívicas” (1790-91), Lamourette, grão-vigário e membro da 
Academia de Arras, mais tarde bispo constitucional de Lyon, não se revela 
um “moderado” que a revolução do Terror destruiria com facilidade, como 
disseram os historiadores céticos da Revolução. Junto com Grégoire, 
defenderá abertamente a derrubada da monarquia com o apoio da Bíblia.3  

Nossos livros sagrados nos apresentam, em toda parte, o poder 
máximo sempre nas mãos dos reis, trazendo consigo o abalo da 
ordem como resultado da extinção da religião verdadeira, 
característica própria dos gentios. Quando os guias do povo de Deus 
queriam afirmá-lo no respeito de suas leis e no apreço de seu regime, 
ofereciam-lhe o contraste entre sua sabedoria, doçura e 
equanimidade, e o jugo que os reis das nações impunham aos outros 
homens. Já que esse vocábulo rei era tão usado pelos pagãos, os 
escritores sagrados não o empregavam jamais sem adscrever as 
misérias da idolatria... É por essa razão que quando a Escritura nos 
conta como os israelitas resolveram afinal mudar sua forma de 

                                                 
2 WANDELAINCOURT, A. H. (bispo de Haute Marne), Réflexions philosophiques sur les 
systèmes des athées, des anti-chrétiens, des anti-prêtres, et sur celui de Réveillère-Lépeaux, 
Paris, 1797, p. 30. 
3 Abade LAMOURETTE, Prones civiques ou le pasteur patriote, Paris, 1790-91, Prone I, p. 
16: “La Révolution considérée à la lumière de la Religion”. 
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governo, dando-se um rei, objeta que nesse processo o povo de Deus 
quis assemelhar-se aos infiéis e afastar-se dos caminhos do Senhor. 
Esta passagem da história dos hebreus nos é narrada como a época do 
grande erro e como um engano que os tornaria mais viciosos e 
infelizes para sempre. Escutai, irmãos, o que diz Samuel da parte do 
Eterno ao povo de Israel: “Eis o direito do rei que reinará sobre vós. 
Tomará vossos filhos e os destinará aos seus carros e cavalarias e os 
fará correr para a guerra na frente do seu carro. Empregá-los-á como 
chefes de mil e como chefes de cinquenta; fará com que cultivem 
suas terras, façam suas colheitas, e fabriquem suas armas de guerra e 
os arneses de seus carros. Tomará vossas filhas como perfumistas, 
cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor de vossos campos, de 
vossas vinhas e de vossos olivais, para dá-los aos seus oficiais. 
Cobrará o dízimo de vossas searas e de vossas vinhas e dará o 
produto aos seus eunucos e aos seus oficiais. Tomará para os seus 
labores o melhor de vossos criados, de vossas criadas, de vossos bois, 
de vossos asnos. Cobrará o dízimo dos rebanhos e vós mesmos sereis 
convertidos em seus escravos”. (Samuel, I, 8, 11-18). Foi portanto a 
partir dos gentios que a monarquia absoluta chegou até a religião 
verdadeira.  

Volney partilha dessa ideia da monarquia absoluta como blasfêmia, 
de acordo com a história de Samuel. No entanto, sua conclusão é ambígua e 
perigosamente teocrática:  

Se, entre os Judeus, o estabelecimento de uma realeza e de um rei foi, 
como diz o historiador, uma coisa contrária à vontade de Deus, daí 
não deriva diretamente que em lugar de ser de direito divino, a 
realeza não passa de uma invenção do homem, uma rebelião do 
homem contra Deus, e que o único governo santo e sagrado é o 
governo de Deus pelos sacerdotes, quer dizer, dos sacerdotes em 
nome de Deus?4 

Em sua segunda prática, Lamourette afirma que a revolução ajudará a 
prática das virtudes evangélicas. Não acredita numa descristianização como 
resultado da própria revolução, mas na recuperação de uma moral cristã 
mais pura.  

                                                 
4 C.F. VOLNEY, Catéchisme du Citoyen Français, Paris, 1793, p. 464.  
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Também relaciona5 o aparecimento do cristianismo à abolição da 
escravatura:  

Quando Jesus Cristo começou sua vida entre os homens, o poder dos 
césares exercia com frieza a sua força e a sua tirania para oprimir a 
terra. A ideia da nulidade dos povos e de seu destino, a serem 
submetidos ao jugo de todos os caprichos de um poder sem limites, 
confundira-se de tal maneira com a da necessidade invencível e 
imutável, que os que estavam sofrendo essa profunda servidão 
haviam perdido inclusive o desejo de escapar dela e que, há muito 
tempo, o silêncio do estupor e do embrutecimento havia sucedido ao 
clamor da antiga superioridade republicana... Imaginai, irmãos meus, 
a impressão que devia causar num povo, a quem a duração e o 
excesso da escravidão havia feito perder toda ideia e esperança de um 
estado menos humilhante e menos duro, a presença de um homem 
revestido de um caráter tão sublime, que lhes recorda os princípios da 
fraternidade e da igualdade, que ele mesmo observa com uma espécie 
de veneração... É necessário dar-se conta de que no início de seu 
ministério público, não encontra no povo um único inimigo de sua 
pessoa, nem um único detrator de sua doutrina, e que se depois esse 
mesmo povo, sempre essencialmente justo e bom pela própria 
natureza, serve ao ódio e à maldade de seus perseguidores, é porque 
ficou alienado pelas astúcias e calúnias dos chefes da sinagoga, quer 
dizer, enganado e seduzido pelo espírito de dominação e de 
aristocracia.  

É uma curiosa coincidência que a acusação, aplicada aos líderes 
revolucionários, que impunham sua liderança de forma considerada pouco 
democrática, também fosse a de pretender ressuscitar a monarquia que eles 
representavam.  

Outro sacerdote aborda a temática da justiça social a partir de sua 
experiência pastoral e projetando a solução para a miséria no curso das 
instituições revolucionárias6:  

... À mercê de exações arbitrárias, os homens não ousam ser 
laboriosos. Os subsídios, os impostos e as leis fiscais esgotam sua 
triste existência, ultrapassando seu limite, e a miséria acaba sendo o 

                                                 
5 Abade LAMOURETTE, op. cit., Prone III, p. 6.  
6 A. F. H. BEAUMEL, Discours patriotique prononcé par... Electeur, Curé de la Côte, 
district de Lodève à ses paroissiens, le 14 juillet, an II de la Liberté. 
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asilo para onde os conduz o desalento. Quanto mais trabalharmos, 
mais subjugados seremos, esta é a máxima desoladora e destrutiva 
dos campos... É necessário que vos conte o que vi quando entrei em 
vossas humildes cabanas para que aprendais a bendizer uma 
providência que em breve vos vingará desse desamparo civil; em seu 
domínio percebi a miséria, em toda parte a penúria e a necessidade, 
sob formas horrendas e repugnantes; contemplei uma pálida mãe, 
lívida, amparando com uma das mãos a uma criança coberta de 
farrapos e com a outra apertando contra o seu seio descarnado e 
infortunado que acabara de nascer; observei esse pai de família, 
oprimido pelas fadigas da jornada, fixando seus olhos semicerrados 
num lar sombrio e úmido: tornando a ver o que mais amava, o sorriso 
não aflorava em seus lábios, seus desditosos filhos embalados pelo 
pó, debatendo-se contra a fome. Em vão, em meio à natureza que 
também parece lançar contra eles os seus elementos destruidores, 
emitiam seus gemidos?! (Aqui o público estremeceu, chorou e as 
abóbadas sagradas do templo ressoaram com os gritos dolorosos que 
interrompiam o orador.)  

Logo a divina Constituição se mostrará e, ao vê-la, a França se 
recuperará; a liberdade erguerá sua serena fronte; a licenciosidade e a 
tirania baixarão a cabeça tremendo. Esta obra-prima da inteligência 
elevará, sobre as ruínas dos abusos e da opressão, um edifício 
sublime, apoiado nas bases imutáveis da razão e da natureza, 
reclamando os direitos do gênero humano... Logo a Aristocracia será 
enterrada; a nova nobreza, sua cúmplice e sustentação, cairá numa 
merecida humilhação e não mais assolará nem devorará os habitantes 
do campo e da cidade ...  

Como de costume naqueles tempos, o Te Deum arrematou esse 
discurso de aniversário da tomada da Bastilha (2º ano).  

A luta contra a tirania transformava-se na última obra da criação do 
mundo. Exclamava Bonneville7 ao fazer a apologia da luta universal contra 
a tirania: “Um Deus ainda avança para terminar a criação”.  

É preciso levar em conta o fato de a Revolução Francesa ser 
considerada uma mudança sublime no destino da humanidade e uma ação 
da própria providência divina, sem que tal ideia fosse simples 

                                                 
7 BONNEVILLE, N., De l’Esprit des Religions, Paris, 1792 (nova edição), 2 v., p. 434. 
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grandiloquência ou retórica da qual tivesse se apropriado a política da 
Revolução. Embora as imitações pudessem merecer essa avaliação, a ideia 
original que desencadeara essa linguagem pertencia a uma filosofia da 
história. Essa última atribuía duas causas principais à Revolução: o uso da 
imprensa a serviço da consciência revolucionária e o das artes da navegação 
a serviço da comunicação entre povos livres e entre povos que lutam por 
sua liberdade.  

Dessa maneira, na opinião de vários filósofos, a imprensa e a bússola 
foram ao mesmo tempo instrumentos de causas materiais e difusas da 
Revolução Francesa, voltadas para uma mesma orientação do progresso 
moral e material, representando as suas diretrizes como revolução 
ideológica e internacional, racional e comunicativa.  

Claude Fauchet revelou-se devido a sua participação na tomada da 
Bastilha e ao sermão que pronunciou depois, quando a Igreja Católica 
festejou o acontecimento. Em cinco de agosto, Fauchet pronunciou seu 
sermão no serviço fúnebre pelos heróis da Bastilha em Saint-Jacques-
l’Hôpital. Haviam transcorrido vinte dias desde a tomada da Bastilha. A 
igreja oferecia um cenário austero e solene, com tecidos cobrindo os altares 
laterais e um grande Cristo Crucificado pendendo do teto no cruzeiro do 
templo8: 

O tom de seu discurso foi novo, assim como o tema e a ocasião: era o 
grito de júbilo da liberdade triunfante; era a promulgação de suas 
máximas em nome da religião e na cátedra da verdade9; era a história 
dos crimes do despotismo, assombrado ao ver-se atacado por um 
sacerdote, e mais assombrado ainda ao ver se voltarem contra a 
tirania as armas que até então ela havia utilizado com ousadia, as 
armas do próprio cristianismo e da Bíblia. Sabemos a vantagem que a 
tirania havia tirado destas palavras, Dai a César o que é de César. 
Sim, exclama o orador: mas e o que não é dele, também lhe deve ser 

                                                 
8 Vários, Collection Complète des Tableaux Historiques de la Révolution Française, Paris, 
1804, t. I, p. 86.  
9 Fauchet encarna, como sacerdote e como militante, a nova liberdade da Igreja que se alinha 
do lado dos oprimidos e chega a capitanear o curso ideológico da própria liberdade como 
consequência natural do sacerdócio. A autoridade que conquistou um setor importante da 
Comuna de Paris fez com que – com excesso de consideração para com práticas filantrópicas 
da Igreja do Antigo Regime – lhe fosse oferecido o cargo, criado para ele, de “esmoler 
maior” da Comuna. Cf. BAILL Y, J. S., Mémoires, Paris, 1821. 
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entregue? Pois a liberdade não é de forma alguma de César, é da 
natureza humana. O direito de oprimir não é de forma alguma de 
César, e o direito de defender-se é de todos os homens. Os tributos 
não pertencem ao príncipe se o povo não consentir: os reis não têm 
direitos na sociedade além dos concedidos pelas leis, e nada é deles a 
não ser por vontade pública. Esta é a verdadeira voz de Deus. O 
orador acusa de impiedade os falsos doutores que perverteram o 
sentido de muitas passagens das sagradas escrituras. Quanto mal não 
fizeram ao mundo os falsos intérpretes dos oráculos divinos quando 
pretenderam, em nome do céu, que o povo fosse abatido sob as 
vontades arbitrárias dos chefes! Foram eles que consagraram o 
despotismo, transformando Deus em cúmplice dos tiranos; trata-se do 
maior crime de todos.  

Fauchet combate esses falsos doutores com outras passagens da 
escritura, mais convincentes e vitoriosas. Ele afirma que nem para merecer 
o crédito da filosofia, a Revolução Francesa deixa de estar ordenada pela 
religião e pelos planos da Providência. Não hesita em prestar a essa 
filosofia, tão caluniada até então, a homenagem que lhe é devida. “É preciso 
dizer, e bem alto, até nos templos:  

Foi a filosofia que ressuscitou a natureza; foi ela que recriou o 
espírito humano e devolveu um coração à sociedade. A humanidade 
perecera por causa da servidão, foi reanimada pelo pensamento. 
Procurando em si mesma, encontrou a liberdade. Filósofos, haveis 
pensado; nós vos agradecemos. Representantes da pátria, vós nos 
destes mais valor; nós vos bendizemos. Cidadãos de Paris, irmãos 
generosos, arvorastes o estandarte da liberdade; glória a vós! 
Também vós, vítimas intrépidas que vos entregastes à felicidade da 
pátria, recebei nos céus, junto com nossas agradecidas lágrimas, e 
alegria de vossa vitória!...  

Pode-se avaliar o efeito deste discurso sobre um público dominado 
pelas mesmas paixões, pelo mesmo espírito que o orador. Sua cabeça foi 
espontaneamente coberta por uma coroa cívica, fruto do entusiasmo dos 
ouvintes que aplaudiram ao seu redor: um arauto a levou em suas mãos 
precedendo o abade Fauchet em sua caminhada até a prefeitura, aonde 
chegou rodeado por todos os funcionários do distrito, entre duas 
companhias que marchavam ao som do tambor e com bandeiras 
desfraldadas. Imagem da pompa e do cortejo que, mais de uma vez nos 



49 
 

países livres e antigos, atestavam ou recompensavam o triunfo ou os 
serviços da eloquência.  

Era um momento muito significativo na história de nossos costumes: 
o momento em que o elogio público, até então reservado aos cargos, aos 
nomes, às posições ou ao nascimento, fora concedido a vítimas 
desconhecidas, a homens obscuros, a maioria dos quais trajado ou mal 
coberto pelas librés da indigência. Isso significava arrancar o orgulho dos 
que se acreditavam investidos dos privilégios mais exclusivos; era adiantar-
se à igualdade de direitos que seria decretada ao povo francês pouco 
depois.10 

A religião, o cristianismo, encabeçava assim a força revolucionária e 
sua comemoração11:  

Predizia-se, anunciava-se que a religião... renasceria triunfante e 
purificada; e este era um dos benefícios da revolução. Fora preparada 
mediante princípios consagrados pelo evangelho, pelas máximas de 
igualdade e fraternidade que a opinião pública pedia como bases da 
Constituição que a Assembleia Nacional elaboraria. Essa igualdade, 
essa fraternidade, tão frequentemente recomendadas no evangelho, 
constituíam a característica principal do cristão primitivo; a 
revolução nos reconduzia a elas. Tais eram as máximas pronunciadas 
então dos púlpitos pelos sacerdotes. Muitos deles seguiram fielmente 
seus princípios, enquanto outros, que inicialmente os pregavam, mais 
adiante os combateram com outros textos da escritura, depois de os 
representantes do povo terem declarado como bens nacionais os bens 
da Igreja, quer dizer, os do clero, já que há muito tempo o clero 
acreditava ser a Igreja, assim como a nobreza acreditava ser a nação.  

Ao renunciar aos dízimos, o bispo de Paris declarava: 

entregamos todos os dízimos eclesiásticos nas mãos de uma nação 
justa e generosa: que o Evangelho seja anunciado; que o culto divino 
seja celebrado com decência e dignidade; que as igrejas sejam 
providas de pastores virtuosos e diligentes; que os pobres do povo 
sejam socorridos, eis o destino de nossos dízimos! eis a finalidade de 

                                                 
10 Tableaux, op. cit., t. I, p. 87. 
11 Id., p. 88 
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nosso ministério e de nossos votos! Nós confiamos na Assembleia 
Nacional...12 

Fauchet13 já em 1789 tornava públicas as suas ideias sobre uma 
“religião nacional”, ideias discutidas, como vimos, por outros sacerdotes 
católicos partidários da Revolução, porém na sua primeira fase, antes da 
Convenção.  

... dai, pois, a César o que dele tendes; mas não esqueçais de dar a 
Deus o que lhe deveis. Teólogos, é tão difícil compreender isto? Essa 
linguagem cheia de sentido poderia significar outra coisa, a não ser o 
fato de que os judeus tinham que suportar seu jugo, já que o sofriam 
sem reclamar nada, e que também deviam ter lembrado as leis 
antigas de sua nação e os direitos de Deus, que os teriam preservado 
da escravidão se tivessem sabido ser fiéis aos deveres básicos da 
cidadania?14 Cristo predisse que seriam covardes até o término fatal; 
que não saberiam reclamar sabiamente e em conjunto seus direitos 
naturais e nacionais; que, portanto, sua rebelião seria insensata e 
sanguinária; que a discórdia reinaria inclusive em seus esforços para 
rejeitar o jugo que antes haviam admitido; que seu estado seria 
derrubado, assolado sem poder se recuperar, e Cristo chorou a ruína 
dessa pátria ingrata que, ademais, faria dele uma vítima. 

A doutrina dos apóstolos, sua conduta e a de todos os mártires do 
Evangelho, foi sempre conforme a estes princípios. Resistiram até a 
morte às ordens injustas dos tiranos. Obedeceram a tudo que não 
acharam iníquo; não acataram jamais a injustiça dos príncipes.  

Sábios doutores, relede S. Atanásio, S. Basílio, S. Gregório 
nacianceno, Sto. Hilário de Poitiers e vede se os tiranos Constâncio, 
Valério, Juliano, Constância se impuseram a eles. Examinai a 
conduta de Ambrósio em relação a Teodósio, de Léger para com 
Thierry, de Thomas de Canterbury para com Henrique II. Embora os 
filósofos digam que esses grandes homens, esses santos, eram 
rebeldes fanáticos, o senso comum, o valor, dizem que são os 
filósofos, aduladores dos tiranos,15 os mais covardes, os piores 
cidadãos.  

                                                 
12 BAILLY, op. cit.  
13 FAUCHET, Cl, De la Religion Nationale, Paris, 1789, p. 69. 
14 Cf. o que Lamennais diz a respeito da Polônia e da Irlanda e que citaremos mais adiante.  
15 Alusão às relações de filósofos como Voltaire ou Diderot com os monarcas.  
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A religião católica portanto autoriza todas as sábias resistências às 
invasões de propriedades por parte da tirania, aos atentados contra o 
direito natural e social; longe de opor-se às reformas que podem 
devolver a justiça ao governo, as exige e as apóia: não deseja outra 
coisa além da sabedoria, da concórdia e da felicidade do Universo.  

Fauchet conjuga os direitos humanos ao espírito cristão de 
fraternidade. Faz da fraternidade universal uma característica regeneradora 
de todo povo, traço ensinado pelo Evangelho. O novo mandamento de 
Cristo é a base para resistir às afrontas da tirania e para implantar a nova 
sociedade. “... Claude Fauchet é o mesmo em qualquer lugar, porque sabe 
fazer a religião ser amada (fraternidade) ao saber estabelecê-la sobre os 
direitos inalienáveis do homem”.16 

Fauchet define sem hesitações o condicionamento da sociedade pela 
moral cristã17: 

As leis civis não podem jamais criar a moral; devem segui-la e 
prescrevê-la. Tendes como primeira de vossas leis, que é a base de 
todas as demais, uma Religião: graças ao Céu, esta Religião é a única 
verdadeira, a única perfeita e, devido ao mandamento de fraternidade 
geral que recebeu do pai universal, deve chegar a ser um dia a 
religião de todo o gênero humano; é necessário que toda a legislação 
seja adequada a ela, caso contrário ficareis em contradição convosco 
mesmos, e vosso governo permanecerá no caos de sempre por falta 
de concordância entre as leis de Deus e as dos homens. A doutrina 
sobre a usura, os contratos, sobre todas as relações sociais que 
passam pela moral, assim como ocorre com o dogma e com os 
sacramentos, pertence unicamente à Igreja. É preciso repetir: a 
opinião contrária que quer atrapalhar esse ensinamento com a 
autoridade legislativa e oposta dos príncipes é absurda, é ímpia.  

Pelo mesmo motivo, Fauchet defende a independência material da 
Igreja, acarretando o respeito às suas propriedades, embora proponha18 que 

                                                                                                                 

Fauchet quer dar a entender que a teologia política cristã é mais comprometida com a justiça 
social do que a filosofia política do Iluminismo.  
16 La Bouche de fer, nº 12, 27-I-1791.  
17 FAUCHET, Cl., op. cit., p. 82. 
18 Id., p. 145. 
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as ordens contemplativas se dediquem “à educação dos cidadãos e ao 
cultivo dos altos estudos”.  

Tolera os cultos não-católicos, desde que se manifestem 
privadamente. A conclusão é de que a religião católica é a única nacional, 
pelo fato de possuir de forma mais institucionalizada a missão evangélica 
do mandato divino: “Amai-vos uns aos outros...”  

Fauchet e Bonneville fizeram uma loja maçônica que se reunia numa 
sala do Palais-Royal se transformar num clube, com o nome de Círculo 
Social19. Vários deles “continuaram como representantes da franco-
maçonaria cujos ritos, segundo eles mesmos, deveriam solucionar os 
problemas da Revolução Francesa; outros, como Fauchet, tentaram 
arrebatar a multidão em nome do Evangelho, luz que, diziam eles, fora 
sequestrada pelos teólogos durante mil e oitocentos anos e agora, graças à 
Revolução, brilharia para sempre diante de todo mundo”.  

O papel de Fauchet revelou-se difícil e, para alguns, ambíguo, além 
de pernicioso, segundo os que o condenaram:  

Fauchet, bispo de Calvados, conhecido por seu zelo entusiasta no 
começo da Revolução, e por seu sucesso na tribuna do Palais-Royal 
(então chamada de tribuna da Bouche-de-fer20), homem de quem era 
fácil zombar devido a sua ambição patriarcal e ao misticismo que 
pretendera introduzir nos princípios patrióticos, mas cuja 
humanidade, patriotismo e sabedoria eram dignos de respeito.21 

Fauchet desenvolveu especialmente sua ideia de cristianismo 
revolucionário na abertura da “Confederação universal de amigos da 
verdade”, organizada pelo Círculo Social22:  

As leis gerais. esqueceram a amizade que associa tudo, para 
ocuparem-se apenas da discórdia que tudo divide. Até agora 

                                                 
19 BLANC, Louis, Histoire de la Révolution Française, Paris, 1866, p. 192. 
20 Os homens de La Bouche de fer – Fauchet, Bonneville e Paine – criaram uma 
“Confederação universal de amigos da verdade” para transmitir sua religião fraterna e 
universal. Paine (Payne) e Cloots logo foram declarados cidadãos franceses em virtude do 
decreto que concedia esse título a todos os estrangeiros que tinham escrito ou combatido pela 
liberdade e a igualdade. Cf. Tableaux, p. 67e.  
21 Tableaux, p. 362.  
22 La Bouche de fer, nº 3, outubro de 1790, pp. 18-26 e segs. 
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nenhuma lei tomou por base social o homem como um ser que ama. 
Nenhuma direcionou as instituições públicas para essa inclinação 
conciliadora: o pressuposto de todas as leis foi, pelo contrário, o 
homem egoísta e adversário de seu semelhante. Por conseguinte, 
todas elas só trataram de proibir, isolar os interesses, privilegiar, 
garantir individualmente, conceder o desfrute a uns e a repressão a 
outros, conceder funções a minorias seletas, manter na passividade a 
multidão, dotar com superabundância os palácios e com escassez os 
casebres. As leis proibiram a humanidade aos ricos, protegendo suas 
insolentes delícias; despojaram os pobres dos direitos da natureza, 
sufocando até suas mínimas queixas; ergueram obstáculos ao gênio, 
cortaram as asas do pensar, encarceraram o coração humano.  

As religiões não foram melhores do que as leis. Mas o cristianismo 
pode ser a religião verdadeira da humanidade, se sua exigência de justiça se 
manifestar como consequência do reconhecimento e da vivência do amor, 
da caridade evangélica, depósito precioso da divindade na terra. Assim, a 
fidelidade à manifestação mais sublime e evangélica da divindade, o amor, 
constitui a base da “teologia da libertação” de Fauchet.  

As religiões que, por sua essência, deviam, em nome do céu, reunir 
os homens, por causa de sua rigidez, de sua intolerância e através da 
escravização do pensamento, os desuniram ainda mais. Tamanha foi 
a desordem do que se chamava de ordem social, que os elementos da 
religião – depositados na natureza humana e que, combinados com os 
elementos do amor que também ali estão, deveriam tê-lo reforçado, 
propagando a virtude e promovendo a felicidade do universo – foram 
divididos, dissociados e postos em contradição de tal maneira que 
provocaram a desdita do mundo e o tormento das consciências.  

Só pode haver uma religião verdadeira, aquela que disse aos homens: 
“Amai-vos uns aos outros”, e que proporciona, para cumprir esse 
único dever, os meios mais doces e os motivos mais poderosos. Essa 
religião existe. É eterna como a lei do amor: os homens, desunidos 
pelas leis da discórdia que regiam os impérios, a desconheceram. É 
preciso ensiná-la em sua casta nudez, em sua pura verdade; e todo o 
gênero humano, enamorado de sua divina beleza, formará um só 
coração para adorá-la.  

Fauchet viu nas lojas maçônicas o protótipo da associação dessa nova 
Igreja purificada. Entretanto, lamenta-se de que estas também tenham 
reproduzido em seu interior as hierarquias, as hipocrisias, os servilismos e 
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as distinções da ordem social. Contudo, ele considera que as lojas se 
aproximam mais das qualidades da Igreja primitiva do que as instituições 
católicas da época, ainda mais corrompidas:  

Essa imperfeição e essa discordância nas próprias Sociedades 
consagradas à amizade e à união eram inevitáveis... Os homens cujas 
prerrogativas de riqueza ou de situação nas classes nacionais 
transformaram em soberbos e despóticos continuariam a sê-lo nas 
lojas maçônicas, e os que a degradação de sua posição e fortuna 
tomava submissos e baixos jamais podiam alçar-se a toda a altura do 
homem em suas comunicações associativas. Vive-se muito com os 
governos imorais, e muito pouco com as Sociedades de amizade. Isto 
faz com que os primeiros influenciem e modifiquem bastante mais as 
coisas que as segundas... No entanto, as sociedades antigas que se 
perpetuaram até nossos dias com os princípios de fraqueza, 
igualdade, liberdade, fraternidade, amizade, concórdia e união, 
embora não tenham podido triunfar sobre as influências dos governos 
que depravam os homens, pelo menos conservaram esse fogo 
sagrado da natureza social, essa chama elementar do amor que une e 
que deveria servir, em qualquer época, para recriar o gênero humano. 
Essas sociedades vestais têm os primeiros direitos para entrar na 
Confederação universal dos amigos da verdade... 

Da América à França, dos primeiros apóstolos à Revolução Francesa, 
da França a Paris, e de Paris ao mundo inteiro, “querer é tudo”23:  

A América dera o exemplo à Europa, a França dá o exemplo ao 
universo. Somos livres, irreversivelmente; o gênero humano o será, 
já que o gênio francês, elevado à altura da liberdade, não pode mais 
ser contido, em breve a mostrará com tudo que tem de atraente e fará 
com que os dois mundos a venerem... Querer é tudo. Doze homens 
quiseram, derrubaram os templos e aniquilaram todas as religiões das 
nações então conhecidas: estavam animados por uma força divina, é 
verdade; mas esta força divina ocupava a plenitude e a aquiescência 
de suas vontades. Faltará esta força aos que tomarão a firme e 
consciente decisão de unir o gênero humano com esse evangelho 

                                                 
23 Id., pp. 26, 28 e 29. 
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eterno do amor que é a religião da felicidade?24 Queiramos, e assim 
acreditemos e salvemos o universo...  

Não testemunhamos como essas Sociedades, todas elas formadas 
através da eleição do povo, dos primeiros Eleitores e dos 
representantes das Comunas, essas associações cívicas de amigos da 
Constituição, de amigos da liberdade de Imprensa, esses clubes 
fraternos que se aliaram em todos os lugares para a liberdade, 
formaram a opinião pública de uma maneira irresistível e dominaram 
o Império?... 

Pode-se dizer que, ironicamente, Fauchet vê na sociabilidade 
maçônica o potencial revolucionário para a instauração de um cristianismo 
verdadeiro, ao passo que Barruel atribuirá à maçonaria a conspiração mais 
descristianizadora da Revolução.  

Embora se atribua a Fauchet a posse de direito da loja maçônica que 
em seguida se dividiu dando lugar em parte ao Círculo Social, ele diz que, 
como não gostava do mistério ou do segredo em tomo das verdades, não 
quis fazer parte da maçonaria.  

Em posição diametralmente oposta à recriação do catolicismo por De 
Maistre, Fauchet insiste nos aspectos da Revolução que sintonizam com a 
caridade universal, não com a destruição e o castigo:  

Como a França se ocupa dos grandes projetos de regeneração da 
ordem social, sendo Paris o centro deste novo movimento que tende a 
vivificar os homens, é justamente na França que se encontra de fato o 
foco do amor à humanidade. Seus eflúvios chegam de todo o reino à 
capital, só é preciso recebê-los para que a correspondência entre 
todos os amigos ardorosos da verdade seja facilmente estabelecida. 
Mas, para estendê-la a toda a terra, a dificuldade parece maior. Em 
todos os lugares já existem esses homens, guardiães francos dos 
princípios da igualdade e da fraternidade; estão por toda parte 
reunidos em associações de amizade: aqui reside o núcleo do gênero 
humano... Os círculos maçônicos se transformarão em cada cidade, 
em cada cantão, no centro em tomo do qual se formarão os círculos 

                                                 
24 O entusiasmo faria Fauchet dizer num desses sermões: “Irmãos, juremos no primeiro 
templo do império (Notre-Dame), sob esse imenso pavilhão cheio de estandartes 
consagrados à religião pela liberdade, juremos que seremos felizes”; BLANC, Louis, op. cit., 
p.91. 
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mais numerosos de associados à grande Confederação de amigos da 
verdade... 

Que a Religião não seja senão amor universal; que não apenas em 
seus dogmas e preceitos nada se interponha nem rompa esse vínculo 
sagrado, mas que também em seus ritos e usos nada freie nem 
debilite essa delicada harmonia dos corações; que o governo não seja 
senão uma lei de união geral; que não apenas na organização dos 
poderes constituídos para o bem de todos e na execução da vontade 
comum nada contradiga ou atenue esse direito de associação, como 
também que na educação pública e nos novos hábitos nacionais, nada 
lime nem afrouxe essa corrente de fraternidade; e na terra só haverá 
virtude e felicidade.  

Depois de evocar uma vez mais os benefícios da sociabilidade 
desenvolvida pelas lojas maçônicas, Fauchet volta ao fundamento de sua 
teologia moral e revolucionária, o mandato evangélico25:  

... a verdadeira religião feita para o gênero humano; o que é, 
senhores? Não falo como sacerdote, falo como homem, e digo: o 
evangelho. Atribui tudo ao amor. Diviniza este sentimento 
reduzindo-o à igualdade, à unidade entre Deus e toda a família 
humana, sem exceção. É a única religião do mundo inteiro que tem 
esta base tão absoluta. É, pois, a única que merece ser considerada 
em nosso princípio de união e afeto geral. Todas as demais são 
excludentes, odiosas, estranhas a nossos projetos de concórdia plena 
e negam a verdadeira felicidade dos homens. Se, depois de 
examinarmos a questão, concluirmos que o evangelho é, de fato, o 
código religioso que o amor universal exige, e que guia os corações 
com os mais doces e poderosos motivos para que se entreguem sem 
reservas, ele será por essa razão a religião do gênero humano. A 
partir daí nos será fácil derrubar com um sopro o onipotente edifício 
bárbaro do ódio, da servidão e da discórdia erguido pelos teólogos 
sobre a mesma base divina do amor, da liberdade e da união. A 
filosofia já se antecipou no julgamento, já se pronunciou com 
evidência irresistível sobre os déspotas das consciências, os artífices 
da tirania e os incendiários das nações. É preciso conseguir, custe o 
que custar, que a religião seja só amor. E se o evangelho excluísse 
um único homem desse amor, seria necessário reformá-lo, pois ter-
se-la infiltrado um erro contraditório entre os seus princípios. Foram 

                                                 
25 La Bouche de fer, nº 4, outubro de 1790, p. 117. 
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precisamente os homens que falsearam essa norma santa, senão no 
texto, na interpretação, foram eles que impediram o evangelho de 
conquistar o universo inteiro.  

Perdoai, senhores, se quando devo examinar uma questão com a 
dúvida metódica do filósofo, mesclo a um discurso feito em nome 
dos amigos do gênero humano uma afirmação que pode parecer 
prematura acerca da verdade fundamental do Evangelho. Minha 
própria convicção, que não posso trair, só a mim obriga e deixa a 
todos os demais o direito à discussão e à imparcialidade. Porém, 
quero assegurar de antemão que o evangelho bem entendido, fiel a si 
mesmo, convém a todos os espíritos porque os une, é feito para todos 
os corações porque os enlaça, é a religião universal integral porque 
vincula todo o gênero humano à unidade de um Deus amigo dos 
homens. Por fim, senhores, considero fácil demonstrar, contra todos 
os sacerdotes fanáticos, contra todos os teólogos odiosos, contra 
todos os devotos mal-humorados, que o evangelho não é senão 
tolerância e afeto, boa esperança, misericórdia, fraternidade, amor em 
suma, amor imenso, amor infinito, que abrange o céu e a terra, todos 
os seres e todos os tempos.  

Fauchet repetia incansavelmente essa ideia. A Anacharsis Cloots,26 o 
“orador do gênero humano”, que defendia um humanismo universalista, 
replicava: “Quanto à religião, senhor, julgo-a essencial para o gênero 
humano, e minha convicção é absoluta. Mas que religião? A que faz amar a 
todos os homens, aproxima-os de todos e, valendo-se dos motivos mais 
suaves, insta-os a fazerem-se mutuamente felizes. Isto eu encontro no 
evangelho e em nenhum outro lugar... O evangelho é, conforme digo, a 
perfeição da lei natural, e apenas isto”.  

Fauchet considera o amor que se traduz numa sociabilidade feliz uma 
faculdade inata do homem. Por isto elogia mas também critica Rousseau, 
pois este27 “diz que a sociedade familiar é a única natural e que deixa de sê-
lo quando o rebento já é forte e pode se emancipar; a partir daí, segundo ele, 
o homem não se acha mais vinculado aos demais homens por intermédio da 
natureza, mas de convenções.  

                                                 
26 Id., Carta de Fauchet a Cloots, 18-X-1790.  
27 Id., nº 11, 1790, p. 173.  
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Esse princípio, senhores, é absolutamente falso. O homem nunca 
interrompe a relação que, através de vínculos naturais, tem com os seus 
semelhantes. São estes laços universais da natureza que constituem as 
verdadeiras relações da sociedade... O homem tem necessidade de amar; 
esta necessidade está sempre presente, é a vontade permanente da natureza; 
assim, amor e sociedade são uma mesma coisa!”. Mercier e Restif de la 
Bretonne concordarão com essa apreciação: a sociabilidade é natural e 
depende do amor (Restif abordará especialmente a sexualidade como 
fundamento da sociabilidade)28: 

Quando o homem nasce, existe em sociedade consigo mesmo... Em 
virtude de seu amor-próprio, o homem quer ser o mais feliz que 
puder, não impõe limites a sua felicidade e essa é a essência do amor. 
Sozinho não tem forças; pede ajuda, reconhece a ajuda, ama, é 
amado, é feliz...  

Neste contexto – de naturalidade da instituição familiar, de confusão 
entre o amor e a sociabilidade e dos primeiros alicerces dos motivos sociais 
na sexualidade – deve-se situar a defesa do matrimônio dos sacerdotes. A 
perfeição moral dos ministros do culto católico seria melhor atingida 
através de seu estado matrimonial, já que este os dotaria de uma 
sociabilidade mais interdependente e responsável:  

A Igreja Católica, cuja autoridade respeito, professa uma moral 
severa e quer assim distinguir-se de outras confissões; mas por que 
mostrar tanta severidade na especulação e não observar na prática 
senão o simulacro? Preferiria ter menos severidade na moral, mas 
poder manter uma conduta conforme a meus princípios. Preferiria 
contrair um laço legítimo, um laço consagrado pelo autor da 
natureza, e não arrastar cadeias que causassem vergonha.  

Sim, repito, a maioria dos sacerdotes é de prevaricadores em seu 
estado por culpa da lei do celibato. Quantos deles vemos que reúnem 
todas as qualidades sociais, que a um bom coração somam grande 
honestidade e retidão, e que sofrem com grande dor por todas essas 
qualidades ficarem empanadas por nossos preconceitos relativos à 
incontinência! Não é algo realmente infeliz perder todo o valor das 
virtudes e das boas ações desses ministros por eles não poderem 
resistir a uma inclinação que os domina? Não é uma desgraça ver-se 

                                                 
28 Id., p. 179.  



59 
 

atado para sempre a uma obrigação adquirida numa idade em que 
falta experiência, não se conhece os perigos da sedução e ainda não 
se sente todo o império das paixões? Ah, a religião não foi criada 
para atormentar as consciências, nem para tornar as pessoas infelizes.  

Um sacerdote que fosse um modelo de virtudes conjugais, que 
possuísse com eminência especial as qualidades sociais, que soubesse 
aliar os deveres da vida civil às funções sagradas do ministério seria 
mais proveitoso e fecundo do que nossos sacerdotes celibatários. Sua 
vida seria menos ociosa, menos dissipada. Não se veria forçado a 
entregar-se a paixões que degradam o homem, a desordens que, 
como são feitas às escondidas, revestem-se de criminalidade. Ao 
contrário, sempre ocupado, sempre dedicado a trabalhos, o sacerdote 
infundiria conhecimentos úteis e virtuosos. A necessidade de manter 
uma mulher e filhos num estado decente seria um poderoso estímulo 
para ele. Renasceria a emulação entre o clero e com ela o gosto pelo 
estudo e pelas letras.  

Os costumes têm muita influência sobre a religião. E sacerdotes 
decentes e moderados, sábios e experientes, a fariam florescer. O 
povo teria mais confiança em seus ministros. O culto seria mais 
respeitado; a religião melhor observada. Tomando-nos mais 
virtuosos, essa religião também daria mais energia ao caráter 
nacional, mais fibra ao patriotismo. Sendo menos frívolos, seríamos 
mais cidadãos...29  

Apesar da crítica que faz a Rousseau, Fauchet também defende as 
máximas do homem da natureza e da liberdade30: “Existência para si, amor, 
sociabilidade, liberdade, estas quatro palavras contêm a série de direitos do 
homem, em pleno acordo com sua natureza”. Da mesma forma, destaca a 
consciência que Rousseau possuía do sistema social, da “força das coisas” e 
de sua maneira de enfrentá-los:  

                                                 
29 Moyens de rendre le clergé citoyen, ou le mariage des prêtres, s.l., s.d.  
30 O abade Raynal já defendera uma teoria da sociedade sempre constituída pela vontade e 
pela natureza do homem, podendo ocorrer a liberdade no seio da civilização: “É portanto o 
estado de sociedade que, longe de ter que fazer do homem um escravo como pretenderam 
tantos filósofos, tornou-o, pelo contrário, livre; já que, através da sociedade, o mais forte 
teve a sua capacidade de causar danos reduzida”. Lettre de l’abbé Raynal à l’assemblée 
nationale, Marselha, 10-XII-1789; Ibid., p. 182. 
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Eis aqui suas imortais palavras (Rousseau: Contrato Social): “A 
finalidade de todos os sistemas de legislação se resume nestes dois 
objetivos principais: a liberdade e a igualdade. A liberdade, porque 
qualquer dependência particular corresponde a outro tanto de força 
tomada ao corpo do Estado, e a igualdade, porque a liberdade não 
pode subsistir sem ela. Já expliquei o que é a liberdade civil: 
(Rousseau disse que consistia em submeter-se unicamente à vontade 
geral, às leis que a expressam e sob as quais votou-se nominalmente). 
No que tange à igualdade”, acrescenta Rousseau, “não se deve 
entender por essa palavra que os graus de poder e de riqueza sejam 
absolutamente os mesmos para todos, e sim que, quanto ao poder, 
seja exercido em virtude do posto e das leis, distanciado de qualquer 
violência, e quanto à riqueza, que nenhum cidadão chegue a ser tão 
opulento que possa comprar um outro, e ninguém seja tão pobre que 
procure se vender. Quereis dar consistência ao Estado? Aproximai ao 
máximo os pontos extremos; não aceiteis nem a opulência nem a 
miséria; estes dois estados, inseparáveis por natureza, são igualmente 
funestos para o bem comum; de um surgem os artífices da tirania e, 
do outro, os tiranos. São sempre eles que traficam com a liberdade; 
um a compra, o outro a vende”. Após essas verdades profundas e 
sensíveis, que contêm em alto grau toda regra de legislação, 
Rousseau coloca a dificuldade de estabelecer essa igualdade legal na 
prática. Responde decisivamente: “É precisamente pelo fato de a 
força das coisas tender sempre a destruir a igualdade que a força da 
legislação deve sempre tender a mantê-la”. Uma vez dito isto, 
senhores, está tudo dito ... 

Fauchet, no entanto, não concorda com as discriminações feitas por 
Rousseau aos países, quando este avalia o alcance das reformas específicas 
para aceder a uma maior liberdade política.31  

Era lógico que a linha de pensamento de Fauchet convidasse ao 
pacifismo, condenasse a escravidão,32 apostasse em Condorcet33 e 
mostrasse, de maneira geral, um interesse pelas vanguardas sociais da 

                                                 
31 La Bouche de fer, nº 19, 19-II-1791, p. 296.  
32 Id., nº 13, nº 15, 1790.  
33 Id., nº 83, 5-VII-1791.  
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Revolução. Eis como Fauchet discorre sobre uma reforma agrária na França 
à luz do Evangelho34:  

“Um dos equívocos mais graves cometidos pelos economistas 
consiste em crer que as pequenas propriedades são menos úteis em geral e 
menos produtivas do que as grandes...” Depois dessa afirmação, Fauchet 
critica o descuido observado nas grandes propriedades, comparando-o ao 
capricho dos pequenos lotes e propriedades. Prossegue:  

Se me perguntassem que relação há entre a Religião Nacional e essa 
aparente digressão sobre as pequenas propriedades e sobre a melhor 
formulação de uma lei agrária, eu lhes explicaria com a clareza da 
evidência, que julgam apreciar mas que raras vezes discerniram e 
trataram antes de obscurecer em suas obras. O Evangelho diz: 
‘Infelizes os ricos.’ Os Economistas dizem: ‘Bem-aventurados os 
ricos.’ Sua doutrina nesse ponto apresenta uma contradição absoluta 
com a da religião. Tive, pois, de erguer-me contra as suas afirmações, 
que tendem a favorecer cada vez mais a extrema opulência de 
algumas fann1ias e deixar que todo o território do reino seja invadido 
pela ordem dos grandes proprietários que, vendo-se donos de todas as 
fortunas, seriam, por uma consequência infalível, os tiranos da 
França inteira e inclusive do Rei ...  

Fauchet inclinava-se por uma lei agrária que distribuísse mais os 
lotes, e também as propriedades, abolindo a primogenitura nas grandes 
propriedades.  

Fauchet logo é atacado com os epítetos jacobinos de “impiedade” e 
“anarquia” por abordar evangelicamente a questão social, aprofundando-a 
política, filosófica e teologicamente, chegando a considerações mais 
ousadas que as dos prelados constitucionais e muitos de seus sacerdotes, 
mas sem o radicalismo de Roux. No entanto, Fauchet é acusado por Cloots 
(que um ano e meio depois seria acusado por Robespierre na linha da 
subversão favorável aos inimigos externos da França) de favorecer um 
projeto de lei agrária.35 Fauchetresponde assim:  

                                                 
34 FAUCHET, CL, op. cit., p. 226. 
35 La Bouche de fer, nº 28, 9-III-1791. Sobre as acusações e a condenação de Fauchet, ver Le 
Moniteur Universel, nº 198 e suplemento, 27-XI-1793. 
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Cloots nos acusa de um projeto de lei agrária, que tal como 
apresentado por nossos inimigos, pareceu-nos uma loucura 
execrável... Nós desejamos que todo homem possua um domínio real 
de existência na terra, queremos, como quer toda a natureza, exceto 
os tiranos, que o pobre tenha o pão assegurado, que o povo inteiro 
não fique à mercê do rico e de sua despreocupação insolente, e 
declaramos que, sem esta medida para distribuir os meios de vida 
suficientes, não existe liberdade no mundo, só pode existir uma 
aristocracia infernal.  

Ousaríeis dizer-nos o contrário? Oh, filósofos infames! Não ousais 
dizer, e vos atreveis a acusar de criminosos os amigos dos homens 
que ordenam, em nome da natureza, que nenhum ser vivente deve ser 
reduzido aos horrores arrasadores da escravidão. Mas quando 
dissemos que o meio para assegurar uma existência livre e suficiente 
a todos os homens era a distribuição das terras por igual? Estamos 
longe dessa ideia e a recusamos com desprezo como um pomo da 
discórdia que acabaria destruindo o gênero humano. Ao invés disso, 
aderimos àquela ideia verdadeira do autor do Contrato Social, a de 
que todos os pobres tenham alguma coisa e os ricos não possuam em 
excesso. Como a entendemos? Ah, diremos quando quisermos e for o 
momento... M. Cloots tem um vício capital em todos os seus escritos: 
o de construir sobre as leis uma moral falsa, ao invés de construir as 
leis sobre a moral eterna. Não quer religião alguma, porque esta 
constitui um liame, um liame duplo: e é verdade, é a ligação todo-
poderosa das consciências e o sagrado nó da virtude. Mas a 
sociedade jamais poderá existir em harmonia sem essa relação dos 
homens com o Deus da natureza e sem a relação do tempo com a 
eternidade. Se não for assim, só restarão filósofos mentirosos, 
aristocratas saqueadores, povos sem alma, crimes sem fim e a miséria 
no universo inteiro. Só a religião impediu os escravos de serem 
escravos totalmente, ao despojarem-se das paixões tirânicas do 
despotismo. Também será a religião que impedirá que os homens 
livres sejam devorados pelas paixões anárquicas da licenciosidade.  

Claude Fauchet36 considera a religião parte da natureza humana, 
irmanando a consciência religiosa com a libertação, segundo a filosofia da 
natureza:  

                                                 
36 La Bouche de fer, nº 43, 16-IV-1791, p.122. 
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A natureza concedeu ao homem com um vínculo religioso que só o 
orgulho dos falsos gênios ou a baixeza dos corações depravados são 
capazes de desconhecer, mas que conspiração alguma poderá jamais 
destruir, porque esse vínculo faz parte da essência geral da espécie 
humana e é sentido inclusive pelos ímpios em seus momentos de 
lucidez, como nos remorsos dos maus.  

Não vos enganeis, patriotas! O cristianismo é indestrutível porque 
não possui, em sua substância, nenhuma característica de invenção 
política. O evangelho não foi composto por ambiciosos e déspotas; 
em cada uma de suas linhas os confunde: a igualdade santa está 
inscrita em inimitáveis caracteres. É o código da fraternidade pura; é 
a lei celestial da liberdade... Derrubai todas as estruturas impostoras 
que o despotismo dos governos, que gerou o despotismo dos curas e 
sobre o qual se firmou, ergueu ao redor deste edifício simples e 
majestoso. Porém, depois de varrer severamente o exterior e o 
interior do templo, não toqueis suas fundações: quebrantaríeis a 
liberdade sobre a pedra imóvel; afundaríeis o império ao invés de 
limar um dos fundamentos da religião.  

Os ociosos que se dizem proprietários não podem receber outra coisa 
além do excedente da subsistência dos arrendatários; isto prova ao 
menos nossa copropriedade como arrendatários. Se somos 
naturalmente coproprietários e, na verdade, somos a única causa de 
toda a renda, o direito de limitar nossa subsistência e de privar-nos de 
seu excedente é um direito de bandidos”. Assim se exprimia l’Ange 
em 1790. A crítica iluminista feita à propriedade,37 antes de chegar à 
Revolução, fora estabelecida pelo Código da natureza de Morelly 
(1755), em Dúvidas sobre a ordem essencial e natural das 
sociedades de Mably (1768) e em Investigações filosóficas sobre o 
direito de propriedade e o roubo de Brissot (1780), que afirmavam 
ser “a propriedade exclusiva um roubo na ordem da natureza”. Este 
último autor, que afirmaria em suas memórias “a vaidade foi minha 
primeira motivação e o desejo de fortuna, minha segunda”, seria 
atacado por Robespierre como liberticida e traidor principal da 
facção girondina.  

O que parecia acontecer, na verdade, era que alguns brissotinos, 
membros do Círculo Social, notadamente Fauchet, e radicais populistas de 

                                                 
37 LEV ASSEUR, E., Histoire des classes ouvrières et de l’industrie en France de 1789 à 
1870, Paris, 1903, p. 78. 
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várias tendências apoiavam a lei agrária cujo pressuposto era a intenção de 
reformar profundamente a propriedade do solo, à qual se opunham os 
jacobinos, com Robespierre à testa, pois interpretavam-na como subversiva 
da sobrevivência econômica da França na ordem internacional. Daí provém 
a relação que se queria estabelecer entre apoiar a lei agrária e entender-se 
com as potências inimigas da França.  

Robespierre conseguiu que a Convenção decretasse “a pena de morte 
contra qualquer pessoa que propusesse uma lei agrária ou qualquer outra 
subversão das propriedades territoriais, comerciais e industriais”. Contudo, 
diferente de Danton, Robespierre exigia mais impostos sobre a propriedade. 
E Danton enfrentou, mais do que Robespierre, a Jacques Roux diretamente. 
De todo modo, a condenação jacobina da Convenção era sem dúvida 
dirigida a Roux e aos hebertistas.  

Os planos econômicos jacobinos tinham o objetivo de favorecer o 
livre comércio dentro da França, alternando este sistema com o 
proibicionismo, conforme as circunstâncias da guerra. Para tanto, os 
princípios fisiocráticos deviam ser respeitados sem muitas reformas. No 
entanto, impunha-se uma política de subvenções à alimentação básica (o 
pão), de repressão aos açambarcadores (decretos de dezembro de 1792 e de 
julho de 1793) e de controle de preços (o maximum) (em setembro de 
1793). Mas a política econômica jacobina não obteve os resultados 
esperados, pois parecia ignorar que o capitalismo, em regime de liberdade, 
prefere produzir dinheiro do que outros bens, e, por outro lado, o 
condicionamento virtuoso da economia que Robespierre pregava não surtia 
nenhum efeito visível. Assim, ao invés de redistribuir melhor a renda e 
produzir mais, o que estava acontecendo era o aumento dos negócios com 
dinheiro, este era depreciado, o dono do armazém perdia e o atacadista 
ganhava, as mercadorias eram adulteradas e retidas especulativamente. Os 
pobres se exasperavam e os “padres vermelhos” e os hebertistas os 
lideravam. Robespierre só via ali uma ameaça subversiva ao sistema 
socioeconômico, o único capaz de sustentar a nação. Não discernia 
nenhuma vantagem na direção, mais ou menos conjuntural, da economia. 
Ao invés de um dirigismo ágil, optou por um condicionamento ideológico 
indireto que não foi imposto com resultados.  
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Como Menozzi38 já destacou, junto com O esforço de criação de uma 
religião cívica, sobrevivia a “leitura política do Evangelho”. Em alguns 
casos, esta última chega a sobrepor-se à primeira. É o que Menozzi tenta 
demonstrar de modo um tanto grosseiro com o culto a Marato Entretanto, o 
que se deve levar mais em conta – a que Menozzi também se refere – é a 
presença de boa parte da moral evangélica (sermão da montanha, da última 
ceia, etc.) na moral revolucionária no auge da Montanha convencional. Isto 
quer dizer que a exigência revolucionária proveniente do cristianismo 
possui uma força moral mais bem aproveitada do que a proporcionada pela 
simples moral republicana. Em outras palavras, a maioria dos oradores da 
Montanha percebe na moral evangélica uma exigência que, em virtude de 
sua capacidade de ação direta na consciência, supera a moral republicana, 
mais conceitual e exterior. Assim como a moral atinge a perfeição da lei, 
chegando à consciência de maneira mais íntima, a moral evangélica parece 
chegar ainda melhor e mais absolutamente a essa consciência do que a 
moral republicana, mais afeita ao individualismo. É por isso, talvez, que a 
Convenção pós-termidoriana, frente ao Diretório, privar-se-á de qualquer 
referência religiosa, muito mais do que no período anterior, para não ficar 
às voltas com as exigências da moral evangélica mais poderosamente 
ameaçadora do individualismo republicano ajustado ao capitalismo 
moderno.  

Em nome da caridade evangélica também foi defendida uma religião 
hábil em reformas e inimiga do radicalismo revolucionário39: 

Oh, Franceses, oh, nossos pais! Queríeis ser livres! Por que, pois, 
fazer calar uma religião cujos preceitos, todos eles, fazem o tirano e o 
déspota empalidecer? Queríeis ser iguais! Por que afastar uma 
religião que não diferencia o rico do pobre, o fraco do poderoso, que 
a todos mostra o mesmo pai? Queríeis restabelecer a ordem em 
vossas finanças! Por que esquecer uma religião que fulmina o infiel 
publicano e em seu lugar ensinar uma filosofia que prega a todo 
mundo o interesse particular, que proclama a impunidade para as 
depredações do forte e para os roubos às escondidas dos fracos?... 

                                                 
38 MENOZZI, D., Letture politiche di Gesù, Brescia, 1979.  
39 BARUEL, De la Religion dans les Révolutions (antes de 1792), s.1., pp. 12, 17,18,30-32 e 
36. 
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Se pelo menos o Evangelho tivesse sido respeitado em nossas 
revoluções, se a religião tivesse sido escutada quando, passado o 
tempo das prevenções, chegara-se ao dos remédios, como seria 
diferente a história de todas essas regenerações, pretensas ou reais! É 
a religião que une as classes para alienar os corações? É a religião 
que só sabe arrancar sacrifícios do terror ou da embriaguez? É a 
religião que lança esses gritos tumultuosos, que leva ao Senado 
nacional mais dissensões e transtornos do que os existentes no champ 
de Mars? É a religião que faz nascer esses ciúmes de estado, essa 
rivalidade de domínio, esses debates iniciados com as arengas dos 
tribunos e concluídos com o ódio de um povo que aterroriza os seus 
nobres, os seus sacerdotes, os seus reis, que aterroriza inclusive 
aqueles a quem defendia?  

Com o espírito do Evangelho, um mesmo zelo pelo interesse de todos 
teria unido os corações ...  

Um dia será bem sabido e essa religião que acalma as feras será 
distinguida de uma filosofia que irrita os povos, que os seduz para 
torná-los ferozes... Esta filosofia será desmascarada... Que ouse ela 
então ainda chamar-se Agente de nossas revoluções! Por certo, foi 
ela que inspirou seus começos, proclamou seus sofismas, pôs em 
jogo todas as paixões, gerou todas as desordens... Será necessário por 
fim que o francês recuse essa filosofia perturbadora e inimiga das 
autoridades em todos os lugares; esta filosofia inimiga de Deus em 
todos os cantos do mundo, porque também é inimiga dos bons 
costumes... 

Nesta linha contrarrevolucionária, o autor já esgrime a ideia de que a 
Revolução só pode ter sentido como castigo divino aos pecados dos fiéis e 
de seus sacerdotes. Ao mesmo tempo, porém, considera apropriados alguns 
decretos de iniciativa secular para a regeneração da Igreja e para dar uma 
lição de humildade ao clero:  

Digamos que Deus chama os profanos para purificar os santos. 
Venha de onde vier o decreto, que importa se antes já estava no 
coração e nas leis da própria Igreja? Seremos humilhados! Mas essa 
humilhação tem um significado nos desígnios do Senhor, que nos dá 
um aviso para que não esqueçamos nossas leis através do opróbrio 
que é o mundo mostrar-se mais observante delas do que nós; do 
temor de que lhes dê a sanção que deve proceder de nós.  
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Se a vida é injusta e só tem sentido como sacrifício, a utilidade desse 
sacrifício deve estar fora da vida. Deus existe então para dar sentido a esse 
sacrifício (premiá-lo), já que a sociedade normalmente não consegue. 
Assim, os discursos católicos de união entre revolução e religião logo se 
aproximavam da moral do deísmo robespierriano. Ante o esforço social da 
revolução, a religião perdia seu caráter dogmático na crença e hierárquico 
na instituição para se transformar em consolo e promessa de libertação do 
homem sociável e sacrificado para o bem de sua pátria40:  

Em todos os tempos, em todos os Povos, a Religião foi o primeiro 
laço de união para a Sociedade; presidiu à formação de todos os 
estados; só ela pode sustentá-los... sempre utilizada como suplemento 
à imperfeição das leis civis, que não conseguem evitar nem castigar 
os crimes secretos.  

Qual é, na verdade, o objetivo da Religião e da política? Esclarecer a 
dignidade do homem; fazê-lo amar os deveres mais difíceis e 
penosos; reprimir os desvios de uma razão pouco dócil; acorrentar as 
ações e movimentos dos corações corruptos ou propensos à 
corrupção; fazer, em suma, do conjunto dos homens uma sociedade 
de amigos ou irmãos, uma única família.  

Com a Religião e a Liberdade, os desejos culposos são reprimidos e 
os sentimentos são regulados de acordo com a utilidade pública e 
privada. Ambas são o contrapeso mais eficaz contra o amor-próprio, 
este amor a nós mesmos, tão ávido, altivo, exigente, desumano e às 
vezes tão rasteiro, cego, abjeto e desprezível. Só na Religião e na 
Liberdade o homem tira de si mesmo o que deve dar aos seus 
semelhantes, restituindo-lhes o bem e a honra que lhes foram 
arrebatados.  

Ensinai aos homens que a Religião que aperfeiçoa as virtudes é a 
única força que pode erguê-las acima da fraqueza e colocá-las a 
serviço da verdadeira sociedade... Quando o respeito à Lei não deve 
seu princípio à Religião, não resta dele senão uma homenagem 
hipócrita, pois o interesse pessoal nos leva de volta aos nossos 
vícios...  

O homem cujo coração definhou na miséria não tem para consigo 
mesmo a estima que deve a sua dignidade; a honra, a honradez e a 

                                                 
40 Abade BARTHELEMY, L’accord de la religion et de la liberté, Lyon, 1791. 
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Religião perdem nele o império que costumam possuir sobre um 
homem bom. Sem atração pelos deveres de cidadão, o amor à pátria 
se extingue em sua alma abatida; o opróbrio, a infâmia, a vergonha já 
não lhe suscitam sentimentos capazes de assustá-lo; humilhado em 
sua própria consideração, não se envergonha em mostrar-se 
exteriormente tal como se sente por dentro. Assim, entrega-se ao 
vício sem remorsos; cessando o esforço na virtude, dispõe-se ao 
crime: à custa de si mesmo, transforma-se no inimigo dos outros e no 
flagelo da sociedade: se não a prejudica, ao menos se recusa a ser-lhe 
útil.  

O interesse pela Nação já não o afeta, uma vez que é a Nação que 
parece abandoná-lo a todas as desgraças que sofre.  

Depois de todo esse discurso de sensibilidade revolucionária, o abade 
Barthélemy não pode deixar de pedir recursos à Assembleia Nacional ante a 
negativa de seus antigos fornecedores de um foro de trigo.  

Além do impulso dado às ideias e ao espírito do Evangelho pelos 
sacerdotes revolucionários, a aceitação popular de suas máximas devia-se 
também a uma tradição de ideias de igualdade vinculadas ao “verdadeiro 
sentido do evangelho para o povo”. Isto é o que se prega abertamente nas 
populares estrofes do Ça ira (Vai dar certo): 

Ah! vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo./ Seguindo as máximas 
do Evangelho/ Ah! vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo./ Do 
legislador tudo se cumprirá./ O que se eleva será rebaixado/ E o que 
se humilha será elevado./ Ah! vai dar certo, vai dar certo, vai dar 
certo./ O verdadeiro catecismo nos instruirá. 
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Nota sobre a franco-maçonaria  

Mathiez1 ressaltou a proximidade entre a maçonaria e o catolicismo 
para o período da Revolução Francesa. Chega inclusive a dizer que esta 
maçonaria pode ser considerada uma heresia do catolicismo, que como o 
neojansenismo, pretenderia uma maior secularização da Igreja e um 
compromisso diferente com o mundo moderno.  

A maçonaria deveria ser considerada oriunda do movimento de 
misticismo e heresia que tomou conta da segunda metade do século 
XVIII, e que foi uma reação contra o absolutismo pontifical e os 
abusos da Igreja romana. O iluminismo dos rosa-cruzes não é senão a 
manifestação extrema da heresia maçônica. Eis porque entre os 
membros da maçonaria figuram sacerdotes inovadores e místicos 
como dom Gerle, Fauchet, Grégoire, todos tentando reformar a 
Igreja... Até a Revolução, a filosofia maçônica pode ser considerada 
uma filosofia cristã.  

Durante a Revolução, as lojas são extintas e seus membros se 
dispersam. Serão reconstituídas no fim do Diretório e sob o Consulado.  

Este renascimento da maçonaria coincide com a queda das últimas 
religiões revolucionárias (teofilantropia, culto decadário) e com o 
renascimento do catolicismo... Os homens que fizeram a maçonaria 
reviver no ano VII (1798-99) eram do mesmo tipo que os que 
substituíram o catolicismo por um culto cívico, deísta e nacional. 
Eram uns bons burgueses.2 

Chassin3 já demonstrou, contrariamente a interpretações que parecem 
querer ressurgir, a nula importância da maçonaria, por um lado, e dos 
grupos filosóficos, por outro, enquanto associações com influência política 
direta na Revolução. Ou seja, a maçonaria influenciou de forma abstrata 
através de suas ideias humanistas e de realce da sociabilidade. A tríade 
Liberdade-Igualdade-Fraternidade corresponde a tal influência. Mas suas 
lojas, em muitas das quais se reuniam pessoas de projeção política, 
econômica e social variada, não desempenharam papel importante enquanto 

                                                 
1 MATHIEZ, Albert, Contributions à l’histoire religieuse de la Révolution Française, Paris, 
1907, pp. 160-165 e segs.  
2 Id., p. 167.  
3 CHASSIN, CH. L., Le Génie de la Révolution, Paris, 1863, vol. I, p. 403. 
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agentes políticos. Tampouco influenciaram enquanto instituições de 
espiritualidade ou religiosidade, ficando seus mistérios à margem da 
sociabilidade política praticada durante a Revolução.  

Assim, pois, não é correta a interpretação que pretende atribuir um 
papel decisivo à própria “sociabilidade maçônica” na Revolução. Nem as 
lojas de elite atuaram no sentido da sociologia política. Em compensação, 
os clubes, estes sim, eram associações mais próximas do que, em princípio, 
são os partidos políticos, o que também é contrário à interpretação de vários 
historiadores modernos que desejam desvirtuar a função política dos clubes 
revolucionários, alegando sua inconstitucionalidade enquanto partidos num 
parlamento. Entretanto, a relação entre as bases sociais e os convencionais 
dos clubes possuía um discurso muito mais coerente (donde a força dos 
conflitos) que o dos partidos, os quais funcionavam como elites 
preocupadas apenas com seu equilíbrio recíproco. Assim, a crítica paretiana 
à democracia formal não se aplicaria tanto ao sistema político da 
Convenção (inclusive depois de Termidor) como aos partidos, que esses 
historiadores pretendem agora reconhecer como mais genuínos, apesar de 
sua difícil vinculação a uma base social reconhecível. Para percebê-lo, basta 
comparar (contra as versões dos historiadores da recente tendência 
desprestigiadora da Revolução), por exemplo, a relação existente entre as 
exposições de jacobinos, cordeliers e brissotinos na Convenção e as “ações 
na rua” com a mesma relação existente entre as “ações vadias” dos ingleses 
no final do século XVIII e na primeira metade do XIX, e as exposições dos 
“partidos” liberal e conservador, completamente afastadas dessas ações.  

Soboul4 traça com simplicidade a gênese historiográfica da ideia da 
conspiração maçônica na Revolução: o abade Lefranc, em 1792, o abade 
Barruel, em 1798, e Augustin Cochin, em 1925, numa obra “estranhamente 
atualizada por François Furet em 1978”.  

J. M. Roberts5 partilha, com fundamentos plausíveis, a opinião de que 
a maçonaria, enquanto instituição social, teve pouca ou nenhuma influência 

                                                 
4 SOBOUL, A., Joseph Bara (1799-1793). Société des Etudes Robespierristes, Paris, 1981, p. 
II. 
5 ROBERTS, J. M., “The Origins of a Mythology: Freemasons, Protestants and the French 
Revolution”, em Bulletin of the Institute of Historical Research, v. XLIV, 1971; LEMAIRE, 
J., “Un aspect de la pensée contre-révolutionnaire: la pensée antimaçonnique (1785-1805)”, 
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na Revolução Francesa, localizando a invenção intelectual dessa influência 
precisamente na Espanha, como consequência de uma informação exigida 
pela Corte espanhola sobre a França.  

A sociabilidade manifestada nos agrupamentos maçônicos podia 
favorecer a revolução – entendida como revolução social – tanto quanto a 
sociabilidade exibida nas assembleias cristãs. O que é preciso relacionar à 
Revolução Francesa – e isto tem pouco a ver com as relações sociais 
exibidas nos locais dos ritos – é a filosofia crítica do iluminismo e a moral 
do cristianismo evangélico, que existiam compromissadas com a 
Revolução, independentemente de correlações com ritos e assembleias 
específicos da maçonaria ou do catolicismo.  

Tanto os ideais de fraternidade e de humanismo maçons como os de 
caridade cristã eram sociologicamente mal representados por suas 
respectivas assembleias. Nestas apareciam mais representados os conflitos 
sociais e as diferenças aos quais esses ideais se opunham. Assim, em nome 
de uma igualdade ou de uma caridade mais radicais, apoiava-se uma 
revolução que facilmente colocava em posições antagônicas irmãos 
inclusive de uma mesma loja ou de uma mesma paróquia. Nem a 
maçonaria, nem a Igreja católica, em seu conjunto, favoreceram ou 
prejudicaram a marcha revolucionária. Foram os extremos ideológicos das 
doutrinas dessas confissões – igualdade, caridade – que fizeram a 
Revolução avançar, enfrentando interna e externamente muitos membros de 
uma mesma sociedade religiosa. A diversidade e os conflitos de interesses 
existentes entre artesãos, comerciantes, aristocratas, alto e baixo clero, 
burocratas, militares, etc., tornou-se tão importante dentro das Lojas 
Maçônicas como no interior da Igreja Católica.  

Portanto, a maçonaria não esteve nem mais próxima nem mais 
distante do que o cristianismo (católico) de uma “sociabilidade 
democrática” maior6. Por outro lado, não se deve esquecer de que a 

                                                                                                                 

em Transactions of the Sixth International Congress on the Enlightenment, ed. The Voltaire 
Foundation/Oxford, Bruxelas, julho de 1983. 
6 YEDID-HALÉVI, Ran, La sociabilité rnaçonnique et les origines de la pratique 
démocratique, Paris, janeiro de 1981. Tese da E.H.E.S.S. (Ecole de Hautes Etudes en 
Sciences Sociales). 
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iniciativa dos primeiros francos-maçons foi formar uma elite humanista a 
serviço da monarquia e até da própria religião estabelecida.7  

Assim, as ideias de igualdade social, de fraternidade e de caridade 
enquanto imperativos morais básicos não são mais próprias da franco-
maçonaria do que da cristandade, e apresentam contradições semelhantes 
com os interesses e paixões da maioria dos membros das lojas e das igrejas.  

À medida que a Revolução avança, a maçonaria se desativa. Seus 
objetivos ideológicos e políticos deixam de ter sentido dentro das lojas, 
assim como os objetivos análogos do Evangelho deixam de ter sentido no 
interior da Igreja Católica romana. As próprias lojas desaparecem a partir 
de 1790,8 apesar de muitos dos membros das novas associações políticas da 
Revolução terem pertencido a lojas maçônicas. Nos Estados Gerais 
figuravam 14 representantes do clero, 83 da nobreza e 113 do Terceiro 
Estado. Na Assembleia Legislativa havia 107 membros de filiação 
maçônica e na Convenção Nacional, 103.9  

A tese de Halévi10 revela a diminuta influência da maçonaria como 
tal nas formações políticas da Revolução, apesar dos interesses da escola do 
autor. Em seu conjunto – como já se queixava Fauchet –, parece que a 
franco-maçonaria estava comprometida demais com os interesses das 
camadas pertencentes ao Antigo Regime. Por outro lado, os ideários 
humanistas prevaleceram independentemente das associações maçônicas, 
da mesma forma que estas associações desapareciam quando os clubes ou 
sociedades da Revolução emergiam demonstrando mais compromisso e 
ação efetivos.  

                                                 
7 Id., p. 113. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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Jacques Roux: a crítica da liberdade sob o capitalismo  

Jacques Roux, “Sacerdote da diocese de Angouleme, apóstolo e 
mártir da Revolução”, estava à frente do grupo de “enragés”, ou raivosos, 
que acusavam a política econômica da Convenção de favorecer os 
traficantes de dinheiro e os especuladores e açambarcadores de bens. Em 
junho de 1793, Jacques Roux apresentava, em nome do grupo, o Manifeste 
des Enragés, assim chamado a partir da reação de indignação e aplausos 
que desencadeou na Convenção Nacional. Em breve, no mês de setembro, 
Robespierre conseguiria mandar prender os principais integrantes do grupo; 
alguns de seus argumentos foram depois retomados por Hébert, mas sem a 
mesma fundamentação, originalmente exposta por Roux. Assim dirigiu-se à 
Convenção em 25 de junho de 1793 na qualidade de alto funcionário 
municipal de Paris, eleitor do departamento e membro do clube dos 
Cordeliers1:  

A liberdade não passa de um fantasma quando uma classe de homens 
pode reduzir outra à fome com total impunidade. A igualdade não 
passa de um fantasma quando o rico exerce, graças ao monopólio, o 
direito de vida e morte sobre seu semelhante. A república não passa 
de um fantasma quando a contrarrevolução atua, dia após dia, através 
do preço dos artigos, pago por três quartos dos cidadãos com 
lágrimas nos olhos... Apenas os ricos têm se aproveitado das 
vantagens da Revolução nos últimos quatro anos. A aristocracia dos 
comerciantes, mais terrível que a aristocracia nobiliária e eclesiástica, 
invadiu as fortunas individuais e os tesouros da República num jogo 
cruel; entretanto ignoramos o término de suas exações, já que o preço 
das mercadorias aumenta de maneira espantosa da noite para o dia... 
A liberdade de comércio é o direito de usar e fazer utilizar, não é o 
direito de tiranizar e impedir o uso. Será que as propriedades dos 
velhacos seriam algo mais sagrado que a vida do homem?2 

                                                 
1 ROUX, J., Adresse présentée à la Convention Nationale, Paris, 25-VI-1793 (Manifeste des 
Enragés).  
2 Para caracterizar o crime que Roux, especialmente, combatia com tanta tenacidade, os 
lioneses criaram os vocábulos “negocista” e “negocismo”. Assim como o liberticídio era o 
crime por excelência das castas privilegiadas, o negocismo era o dos que, 
independentemente de suas origens, se aproveitavam da situação econômica da revolução 
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Roux investe contra o sistema da Economia Política que a Revolução 
parece garantir; pede uma legislação contra os agiotas, os açambarcadores e 
os usuários por considerá-los contrarrevolucionários, sem esquecer a 
repressão aos nobres que medram no exército e aos contingentes de 
emigrados políticos que, coniventes com seus contatos dentro do país, 
manobram contra a Revolução. Denuncia também a inflação e os salários 
baixos que beneficiam os capitais investidos. Afirma serem a interpretação 
e a letra das leis claramente prejudiciais aos pobres e privilegiarem de modo 
sistemático os ricos. Não aceita as justificativas dadas pelos responsáveis 
das finanças na Convenção; assim, considera que o montante da dívida 
pública não deve justificar uma inflação, aludindo ao caso inglês, que 
apresenta uma dívida pública enorme e uma inflação sensivelmente menor 
que a da França.  

Por outro lado, Roux se defende enquanto sacerdote, afirmando que 
se todos eles tivessem prestado o juramento cívico, combatido os crimes do 
fanatismo e da corte, votado a favor da morte do rei, casado com uma 
mulher virtuosa3, atacado os traidores das três legislaturas, assinado a 
petição do Champ de Mars, considerado o Papa assassino e 
contrarrevolucionário, votado a favor da república universal, do culto à 
pátria e à liberdade, etc., não teria sido necessária tanta repressão contra os 
curas4.  

Roux detestava Fauchet porque via em sua doutrina difusa do amor e 
a da fraternidade, bem como em sua deferência para com a maçonaria, um 
claro sintoma de hipocrisia e de complacência com algumas alianças 
aristocráticas.  

Apesar de Marat ter-se oposto ao “jacquesrutismo”, Roux publicou 
um jornal, com o pseudônimo de “sombra de Marat”5, no qual atacou 

                                                                                                                 

para açambarcar recursos e gerar mais miséria entre a população. Em Lyon, Chalier acusou 
deste crime os negociantes que, ademais, pareciam buscar a aliança com o rei da Sardenha 
para seus objetivos contrarrevolucionários. Cf. Tableaux, op.cit., p. 377. 
3 AULARD, F.A., La Société des Jacobins, Paris, 1889, t.I. Cf. a sessão de 26-XI-1790. 
4 Compara os dados e a avaliação da biografia de Jacques Roux segundo o Dictionnaire 
Biographique du Mouvement Ouvrier Français, Paris, 1966, aos de TULARD, J., FAYARD, 
J. F., e FIERRO, A., Histoire et Dictionnaire de la Révolution Française, Paris, 1987.  
5 Le Publiciste de la République française par l’ombre de Marat, l’Ami du Peuple, nos 6 e 8, 
agosto de 1793. 
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sistematicamente os “negocistas” e liberticidas da Revolução, ou seja, a 
aristocracia dos negociantes de dinheiro, açambarcadores e burocratas. O 
projeto de Robespierre e dos jacobinos em geral, enquanto donos da 
Convenção, não passa, segundo os “jacquesrutistas”, de uma 
burocratização, um fenecimento legislativo e executivo da Revolução, 
fenômeno que os radicais interpretavam usando o termo “liberticídio”.  

Povo, até quando fecharás os olhos à luz? Detestas os curas, e com 
razão, já que incessantemente embrutecem os homens para melhor 
despojá-los e acorrentá-los. Detestas os nobres, e com razão, porque 
pisoteavam seus vassalos e roubavam, ultrajavam, tudo em nome do 
despotismo e da lei, sem dar qualquer contribuição aos gastos 
públicos; e suportas agora os banqueiros, que são devoradores de 
homens, os banqueiros cuja pena biliosa calunia, por toda parte, a 
nossa Revolução; os banqueiros cujo luxo vergonhoso é um insulto 
ao valor e à virtude dos republicanos. Reflete!, povo de quem tantas 
vezes se abusou, que os banqueiros governam a seu gosto com a 
abundância e a fome; que reduzem teus exércitos, de um extremo a 
outro, à agonia e à escassez; que te açambarcam o numerário, os 
víveres, os soldos; que desde sempre devoraram as fortunas públicas 
e individuais, arruinaram uma infinidade de famílias através de 
falências fraudulentas; tu te convencerás da necessidade de aniquilar 
essa seita carnívora que despovoa a terra com o veneno lento da 
agiotagem.  

Também te exorto a perscrutar as fortunas individuais. As fortunas 
dos que se têm enriquecido desde o começo da Revolução, numa 
época em que os bons cidadãos fizeram tantos sacrifícios e se 
arruinaram; sem dúvida esses novos ricos são egoístas, velhacos, 
contrarrevolucionários; (...) Assim, deves eliminar todos esses maus 
cidadãos que adquiriram domínios imensos de quatro anos para cá; 
esses egoístas que se aproveitaram das desgraças públicas para 
enriquecer; esses deputados que, antes de sua inesperada ascensão ao 
areópago, não tinham nem um escudo para gastar a cada dia e 
atualmente ocupam mansões adornadas... esses deputados, por fim, 
que, depois de conquistar a confiança do povo, sugaram sua 
existência até a última gota de sangue.  

Roux afirma que “há opressão no corpo social quando um único de 
seus membros é oprimido”. Seu ataque contra as impurezas da Revolução 
não tem aliados possíveis devido a sua intransigência. Assim como 
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Robespierre o faria de cima para baixo, Roux defende, de baixo para cima, 
uma moral violenta em prol da igualdade, à qual Marat e Hébert se 
opuseram por considerá-la impolítica, embora Hébert tenha tentado 
capitalizá-la depois da prisão de Roux.  

Não se cansava de pedir a guilhotina para os negocistas, os agiotas e 
qualquer suspeito de enriquecimento. Como é lógico, o furor 
“jacquesrutista” se detinha mais nas fortunas difíceis de esconder, o que 
provocava a também lógica reação contrária da Convenção, na medida em 
que esta era responsável pelo comércio pacífico entre os cidadãos. Desta 
forma, as acusações de Roux à Convenção iam se tornando cada vez mais 
descaradas, o que resultou na sua detenção:  

Pois bem! Nenhuma das medidas saudáveis decretadas contra os 
agiotas e açambarcadores foi executada. Quereis conhecer a causa 
disto? É que à testa das administrações estão os antigos procuradores, 
notários e advogados, por conseguinte, os homens interessados em 
fazer o povo odiar a Revolução; é que lá também estão os 
comerciantes, os lojistas, os falsos patriotas que detestam o regime 
republicano...6  

Por outro lado, Roux também não deixava de defender os sacerdotes 
revolucionários e, contra a cobiça e a especulação burguesas da Revolução, 
opõe a pobreza e a virtude evangélicas.7 

Roux preconizava o protecionismo econômico e ao mesmo tempo 
defendia a liberdade de comércio, sem chegar a defini-la claramente. Em 
sua proposta de reforma da Constituição, pedia o aditamento à mesma do 
seguinte artigo: “A nação protege a liberdade de comércio; mas castiga com 
a morte a agiotagem e a usura”. Esta proposta foi muito aplaudida no clube 
dos Cordeliers e recebeu, à época, o apoio decidido de Hébert, que assim se 
pronunciou: “Devemos toda nossa consideração a uma ideia tão feliz 
porque, mais do que disfarçar os males dos infelizes, ela faz cortar o mal 
pela raiz”. 

Robespierre, no clube dos jacobinos, respondia dizendo:  

                                                 
6 Id., no 260, p.3.  
7 Id., nos 264, 266 e 268 (p. 469). 
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Os jacobinos, montanheses, cordeliers, velhos atletas da liberdade, 
são caluniados. Um homem coberto com o manto do patriotismo, 
mas com intenções suspeitas, insulta a majestade da Convenção 
Nacional sob o pretexto de que a Constituição não contém leis contra 
os açambarcadores, chegando à conclusão de que ela não convém ao 
povo para o qual foi feita. 

Roux – assim como Fauchet – é acusado de envolvimento no 
assassinato de Marat. Curiosa acusação contra os dois sacerdotes que 
competem com Marat pelos favores do povo. Depois de uma detenção e de 
uma libertação, será definitivamente preso. Roux tentará o suicídio e 
morrerá das consequências dos ferimentos que se infligiu. Sua condenação 
o acusava de “ter pregado a violação das propriedades e o envilecimento 
das autoridades constituídas”.  

78 
 

Félicité Lamennais: a persistência do contrato evangélico  

Deus e a liberdade. Esta divisa parece mais adequada à obra de 
Lamennais do que a escolhida por ele: “O que tiveres que fazer, faze-o 
logo”. A liberdade segundo a Revolução Francesa, ou seja, não apenas a 
liberdade burguesa mas especialmente a liberdade perante o poder, a 
liberdade enquanto capacidade de exigir justiça1:  

Em menos de meio século assistiu-se à queda da monarquia absoluta 
de Luís XIV, da república convencional, do diretório dos cônsules, 
do império e da monarquia segundo a Carta: O que existe portanto de 
estável? O que existe de permanente nesse movimento vertiginoso 
que arrasta os povos e as suas leis, instituições e opiniões, que 
sobrevive sempre no fundo do coração dos homens? Duas coisas, 
apenas duas coisas: Deus e a liberdade. Uni-as e todos os imperativos 
íntimos e constantes da natureza humana serão satisfeitos e a 
tranquilidade reinará no único lugar onde pode reinar na terra: na 
inteligência. Mas, se as separais, a turvação e o tumulto aparecem e 
aumentam até que novamente voltem a se unir.  

O verdadeiro liberalismo, que atualmente é incomparavelmente 
majoritário, compreende que a liberdade deve ser igual para todos, 
caso contrário não estará assegurada para ninguém; que os católicos 
têm o mesmo direito à liberdade dos que professam outras doutrinas 
e que, afinal de contas, o catolicismo – não o catolicismo bastardo e 
degenerado dos galicanos, mas o catolicismo romano, que, fato 
aceito pelos católicos e protestantes mais esclarecidos, salvou na 
Idade Média a civilização e a liberdade europeias – traz em si algo 
nobre e generoso que nenhuma alma generosa pode negar.  

Para nós a justiça é o fundamento necessário do direito, apenas a 
justiça pode constituir a legitimidade do poder... é sempre a raiz 
imorredoura de tudo o que os homens dispõem; e nas épocas de 
revolução, quando nenhuma ordem legal fica de pé, a justiça se torna 
a lei única, a única barreira contra os horrores da anarquia.  

                                                 
1 A ordem destas citações é a seguinte: F.R. LAMENNAIS, Questions politiques et 
philosophiques (Recueil des Articles publiés dans l’Avenir), 2 t., Paris, 1840. Tomo I: 16-X-
1830, pp. 92, 94; 7-XII-1830, p. 153; 27-I-1831, pp. 190-191. Tomo II: 28- VI-1831, p. 79; 
30- VI-1831, pp. 101-102. 
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O objetivo ao qual tende a sociedade, não só na França como em toda 
a Europa, e em todos os lugares onde o cristianismo penetrou, é a 
liberdade religiosa, política e civil, quer dizer, por um lado a 
libertação da inteligência mais ou menos escravizada, sob todos os 
governos modernos, à força bruta do poder, e, por outro, uma 
extensão da esfera da atividade pública e particular proporcional ao 
desenvolvimento dessa mesma inteligência, com as garantias 
necessárias dos direitos resultantes desse novo Estado social.  

Segundo essas relações, o movimento que existe no mundo – 
movimento do qual o catolicismo é o princípio e será também o 
regulador – se parece muitíssimo com aquele que, provocado e 
dirigido pelos papas na Idade Média, salvou a civilização de um 
despotismo por parte dos soberanos, principalmente dos imperadores, 
que a ameaçava de ruína inevitável. Da mesma maneira, em nossos 
dias, a reação popular contra a força bruta começou, como domínio 
exclusivo, no mesmo momento em que a Igreja, progressivamente 
subjugada por esse poder, já não lhe podia opor nenhuma resistência 
eficaz; foi por isso que, desde então, os povos, desprovidos de 
proteção contra os excessos do poder e todos os seus abusos, tiveram 
que providenciar sua própria proteção, sem a qual, em muitos poucos 
séculos, toda ideia de direito, toda lei moral teria desaparecido da 
terra, e o gênero humano, supondo-se que tivesse podido conservar 
algum resto de vida nessa degradação inexprimível, teria sucumbido 
ao seu estado selvagem.  

O desejo instintivo que empurra os povos para a liberdade no fundo 
não passa de um desejo de ordem, já que não é senão a necessidade 
que se sente de subordinar a força ao direito, a matéria à inteligência.  

O cristianismo encontrou o mundo escravo: sua missão política era 
libertá-lo. Proclamado o reino da inteligência, a supremacia do 
espírito sobre a carne, da razão sobre a força, do direito sobre o fato, 
estabeleceu o sagrado e imutável fundamento da liberdade, 
inseparável da ordem e maior quanto mais perfeita for a ordem, pois 
a liberdade e a ordem se confundem em sua fonte, são infinitas tanto 
uma como outra em Deus.  

A questão dos pobres, que não é apenas uma questão de economia 
política mas uma questão de vida ou morte para a sociedade, uma vez 
que é uma questão de vida ou morte para a maioria do gênero 
humano, é, mais do que nunca, uma das questões que na Europa 
clamam por uma rápida solução. Os antigos resolveram-na com a 
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escravidão, e a força das coisas já a teria resolvido da mesma forma 
na Inglaterra, se o cristianismo não tivesse encontrado uma solução 
completamente diferente e que a humanidade não se cansará de 
abençoar, solução que significou uma barreira definitiva contra o 
retomo à servidão antiga... (Pois o catolicismo valoriza o trabalho em 
grau supremo)... O espírito protestante, transformado em espírito 
filosófico, tende, pelo contrário, a reduzir indefinidamente o preço do 
trabalho para aumentar proporcionalmente a quantidade de produtos 
e os lucros sobre esses produtos e, através desse procedimento, tende 
a aumentar sempre o naufrágio do pobre e a concentrar as riquezas 
nas mãos de um reduzido número de homens que traficam com os 
suores dos demais e especulam com sua fome. Daí decorre que, sem 
uma mudança total no sistema industrial, uma sublevação geral dos 
pobres contra os ricos seria inevitável e que, transtornada por 
completo, toda a sociedade pereceria entre convulsões espantosas.  

Quero assinalar aqui a profícua carreira que em breve se abrirá ao 
sacerdócio, chamado a servir, com meios novos, a parcela sofredora 
da humanidade; uma vez que, seja desenvolvendo o sistema de 
colônias agrícolas – já experimentado com êxito –, como aplicando 
na indústria o princípio da associação, para benefício do pobre, seja 
concatenando os trabalhos industriais com os de cultivo, numa feliz 
combinação, a intervenção do sacerdote será sempre igualmente 
necessária, não apenas para dotar essas associações do caráter moral 
do qual dependem sua utilidade política e sua prosperidade material, 
como também para que um terceiro desinteressado sirva de laço entre 
as duas partes que deverão contratar, entre o rico que proporciona a 
terra e o dinheiro e o pobre que só pode oferecer o seu trabalho ao 
fundo comum.  

O sacerdócio reassume o papel de protagonista da questão social, tal 
como foi constituído com a Revolução. Lamennais o faz intervir como 
força de moralidade e arbitragem frente às pretensões do capitalismo sobre 
a inteligência e a vida material. Mas a “força das coisas” a trajetória do 
capitalismo – acabará suplantando as boas intenções de Lamennais: da 
reforma, da arbitragem e do otimismo quanto às possibilidades da 
cooperação humana, bem como do papel civilizador do catolicismo, só 
restará um lamento dilacerado e desesperado ante uma liberdade 
cinicamente traída e uma religião respeitosa e muitas vezes servil para com 
as causas dos efeitos que não hesita em condenar. Lamennais acabará se 
obscurecendo em sua recriação da utopia conservadora (a propriedade para 
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todos), seu humanismo, mais sentido do que o seu catolicismo amargo, e 
sua fidelidade à demanda sem resposta além da resposta provisória. 
Lamennais representa o auge do esforço das exigências revolucionárias à 
religião, sem outra saída fora a sinceridade solidária e a decepção ante os 
compromissos no mundo. Depois de Lamennais só têm sentido as igrejas do 
silêncio, da resistência ao homem em nome de Deus e da esperança que 
ultrapasse as igrejas. A religião torna a implantar uma filosofia que vai se 
desligar dela – o humanismo, o idealismo, o evolucionismo da segunda 
metade do século XIX –, uma filosofia sem a experiência religiosa. Será 
preciso esperar o século XX para que haja uma nova união de ambas.  

Às vésperas da Revolução Francesa, foi a religião que mais obrigou a 
filosofia a se decidir sobre as questões de justiça e solidariedade humanas, 
preenchendo o vazio deixado pelos que questionaram Voltaire, Diderot e 
Helvetius. Será necessário esperar ao menos um século para que a religião 
torne a pressionar as filosofias alienadas da realidade total do mundo 
humano, das condições e relações dos diferentes povos da terra, para que 
tomem uma decisão quanto ao novo desafio da justiça e da solidariedade 
humanas: o existente entre mundos cuja identidade e segregação falam uma 
linguagem extremamente religiosa. Ainda hoje são as diferentes religiões 
do mundo que alertam e preenchem, a seu modo, os vazios filosóficos 
observáveis nas relações entre as culturas, nas consequências dos 
movimentos de colonização e nas condições de marginalização e 
exploração de recursos e de seres humanos. 

Lamennais2 defendia uma acepção antielitista da verdade, afirmando 
que esta residia numa “inteligência geral”, numa mensagem esperada pela 
imensa maioria, procedente de um “impulso maravilhoso” que conduzia ao 
desenvolvimento de todas “as esperanças terrestres do homem”. O homem 
que lutava pela justiça e pela religião ligava-se imediatamente a essa 
verdade geral.  

Ao mesmo tempo, criticava o racionalismo aplicado à moral, 
procurando mostrar que, onde estivesse o bem, estaria a verdade e, por 
conseguinte, a melhor aplicação da razão. Não que a razão mais 

                                                 
2 Idem, começo e pp. 11, 49. 
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aperfeiçoada – independente de qualquer condição – fosse mais capaz de 
perceber o bem.  

Assim, a luta pela justiça e pela religião é a confirmação da verdade, 
e não uma consequência da posse de faculdades que permitam atingi-la. 
Portanto, Lamennais defendia uma teoria segundo a qual uma determinada 
prática – a ação sobre a justiça e a religião – era a única que validava o 
conjunto da teoria (a verdade) e para todos (a “inteligência geral”). A inter-
relação entre a justiça e a religião, entre o cristianismo (cujo conceito já 
implicava necessariamente um desejo de justiça) e a liberdade formulada 
pela revolução, ficava nos seguintes termos:  

... o cristianismo e a liberdade, unidos inseparavelmente em sua raiz 
comum, são a condição necessária um do outro; e, de fato, assim 
como o partido liberal era hostil ao cristianismo, era também inimigo 
da liberdade; do mesmo modo, o poder era contrário à liberdade e 
igualmente inimigo do cristianismo: dessa maneira, o cristianismo 
não passava de religião oficial, uma religião bastarda, envilecida e 
servil, que o governo fabricava com suas ordens, favoritismos e 
opressões. Assim nos vimos diante de relações que podiam parecer 
estranhas: opostos ao governo e ao liberalismo, opostos a uma parte 
do clero e, especialmente, à maioria do episcopado. Já que o 
episcopado era galicano... Inicialmente pareceu-nos que o 
cristianismo aplicado ao mundo social pelo Papado ainda poderia 
evitar-lhe uma infinidade de males, regulando o movimento político 
que nada pode frear, realizando finalmente a magnífica aliança da 
ordem com o progresso, da fé com a ciência, da religião com a 
liberdade. Mas erramos, não há dúvida; fomos solenemente 
repreendidos por isto, todo mundo sabe; mas o erro talvez fosse 
perdoável.  

Lamennais aposta, com uma lógica quase desesperada, nas 
consequências de uma Igreja mais fortalecida, do que libertadora, pelo 
menos para sobreviver. Assim, pode parecer que Lamennais efetua uma 
manobra de retrocesso depois de comprometer a essência do cristianismo, e 
em particular do catolicismo, com o avanço dos povos na justiça e na 
liberdade. Mas a lealdade a Roma o faz buscar alguma solução para o 
problema moral: a aliança do catolicismo com a opressão política se 
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justificaria como nos recursos dos pobres: a sobrevivência em condições 
muito adversas e a necessária existência em condições involuntárias3: 

Devia portanto (a Igreja) aliar-se às soberanias absolutas contra as 
populações que lutavam para livrar-se do jugo que aquelas 
impunham com mais rigor a cada dia. Pensamos que a Igreja deve ter 
lamentado essa necessidade tão triste, mas, segundo suas ideias, não 
fazia senão obedecer a uma necessidade.  

Essa aliança, sob outro ponto de vista, era também indispensável. 
Assim como a separação do povo era um fato, era preciso armar-se 
contra ele, procurar fora dele um ponto de apoio para poder reagir 
contra ele. Uma vez que se desconfiava do poder moral do 
catolicismo, considerado insuficiente para sua conservação, era 
preciso recorrer a um poder de outra natureza, e onde encontrá-lo 
senão numa espécie de aliança com os que dispunham da força 
material, enfim com as soberanias católicas ou não católicas, aliança 
cuja condição fundamental poderia ser assim expressa: eu, Poder 
Espiritual, vos apoiarei com minha autoridade porque vós, Poderes 
Temporais, me apoiareis com vossas armas. Assim nos salvaremos 
de comum acordo e salvaremos também a sociedade, cuja existência, 
dependente de nosso império conjunto, encontra-se gravemente 
ameaçada pelas cegas iniciativas dos povos.  

Continuando com essa lógica de uma Igreja humilde diante do 
necessário confronto com a maldade, Lamennais tenta extrair sutilezas 
providenciais às manobras vaticanas. Lamennais, durante muito tempo, 
parece precisar tanto da Igreja quanto de Deus:  

A Polônia sucumbe em sua luta gigantesca contra o Arimã do norte. 
Culpam-na de ter empunhado primeiro as armas e exortam-na à 
submissão. Será que o Papa ignora que a submissão significa o exílio, 
as minas, o cadafalso; que a submissão é também o cisma? Não, 
certamente, mas também sabe que não pode nada contra isto, que é 
preciso resignação diante dos males inevitáveis e que, se usasse outra 
linguagem, suas consequências poderiam acarretar a ruptura da 
aliança sobre a qual repousa, nestes tempos difíceis, a salvação da 
Igreja. Mas se quereis uma prova evidente, irrefutável, desse espírito 
de indulgência que é digno de elogio, considerai o seguinte. Se existe 
na Europa um país onde o princípio de resistência predomina 

                                                 
3 Idem, pp. 72, 75. 
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ativamente, um país revolucionário no sentido mais amplo da 
palavra, tal país é sem dúvida a Irlanda. Há mais de meio século em 
estado de insurreição constante contra o Poder que a oprime. 
Ordenou o Papa ao povo irlandês que se subordinasse ao domínio 
inglês? Apresentou-lhe esta submissão como um dever? Chegou a 
lhes aconselhar tal coisa? Guardou-se bem de fazê-lo; conhece 
demais aquele povo cheio de ardor para aconselhar-lhe tais atitudes, 
para tentar mudar a ideia que faz de seus direitos ou pretender que 
renuncie aos mesmos. Ademais, o que há de se temer do governo 
inglês que não lhe exige tal coisa? Reservando então para outras 
nações mais dóceis ou mais debilitadas a grande doutrina da 
submissão passiva, o Papa deixa a inquieta Irlanda desenvolver-se 
como quer em suas querelas. Quem não aplaudiria prudência tão 
elevada? Poderíamos acrescentar muitos outros exemplos a essas 
memoráveis demonstrações da sabedoria pontifícia, mas não 
aumentariam em nada a admiração que já nos inspira.  

Em suma e para concluir, o catolicismo está definhando e tende a se 
extinguir na Europa: os povos se afastam dele, os reis o atacam de 
forma aberta ou o confundem sordidamente. Com que meio reanimá-
lo, fazê-lo recuperar o vigor que parece estar perdendo com o passar 
do tempo? Esse era o problema a resolver e frente a ele se ofereciam 
duas soluções. Cheios de fé nas verdades que constituem 
fundamentalmente o cristianismo, como a potência moral, 
harmonizando seu espírito íntimo com os instintos mais elevados da 
humanidade, teria sido possível, rompendo as correntes que atam a 
Igreja ao Estado, livrá-la da dependência que obstaculiza sua ação, 
associando-a: ao movimento social que está preparando novos 
destinos para o mundo; à liberdade para uni-la à ordem e corrigir 
seus desvios; à ciência para conciliá-la com o dogma eterno por meio 
de uma discussão sem trégua; ao povo para verter sobre suas imensas 
misérias as dádivas inesgotáveis da caridade divina. Podia-se, numa 
palavra, elevando-se acima de todos os interesses terrenos, abraçar a 
cruz nua, a cruz do carpinteiro nascido e morto pobre, a cruz daquele 
que, vivendo só pelo amor de seus irmãos, ensinou-lhes a entregar-se 
uns aos outros, a cruz de Jesus, filho de Deus e filho do homem, e 
cravá-la nos caminhos pelos quais o gênero humano avança. Era 
possível, ao menos assim acreditamos. Ou também se poderia refazer 
e estreitar ainda mais a antiga aliança com os Poderes absolutos, 
prestar-lhes ajuda contra os povos e contra a liberdade. Assim 
obtinha-se uma tolerância tal que o altar mostrava-se unido ao trono, 
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apoiado na mesma força, dirigindo a cruz para o passado, confiando-
a no presente à proteção dos protocolos diplomáticos, à guarda dos 
soldados encarregados de reprimir, com a baioneta contra o peito, as 
nações estremecidas. Roma escolheu este último partido. Tinha o 
direito de fazê-lo; e se ainda nos resta uma convicção profunda, é a 
de que, acima de suas próprias considerações, essa escolha foi 
determinada pela Providência.  

Lamennais não pode deixar de defender o poder libertador do 
cristianismo segundo sua moral de caridade e igualdade diante de Deus. As 
mesmas características que, com diferentes nuanças e relações com o poder, 
um Fauchet ou um Grégoire já assinalavam como sendo próprias do 
cristianismo mais autêntico, libertador de todas as escravidões a que se 
entrega o homem.  

No entanto, a missão de libertação social da Igreja parecia estar em 
confronto com as condições de sua existência material, que deviam incluir 
certo poder e riqueza. Diante do dilema, Lamennais opta por legitimar a 
política da Igreja em termos do mistério da encarnação num mundo já 
constituído politicamente4:  

Acreditamos que os povos que atualmente têm o sentimento de um 
direito social por meio do qual esperam o alívio de seus sofrimentos 
intoleráveis, substituindo a servidão ao poder opressivo das 
soberanias absolutas pela liberdade legítima, devem encontrar no 
cristianismo um apoio e uma norma para atingir esse objetivo sem 
desordens; posto que a lei evangélica. que lembra aos homens sua 
igualdade nativa e o laço de fraternidade entre eles, contribuiu 
inegavelmente para a abolição da antiga escravatura, do mesmo 
modo que influenciará na abolição da escravidão moderna ou 
escravidão política. E como certamente seria apreciada e venerada a 
religião celeste que, compadecendo-se de seus males, abriu, para 
mitigá-los, todos os tesouros de sua caridade inesgotável, e 
abençoou, em nome do Deus que não vê diferenças entre seus filhos, 
os esforços feitos em favor do fraco, do pobre, quer dizer, em favor 
da maior parcela da família humana, tentando assim livrá-la da 
tirania que alguns exercem desprezando todas as noções de justiça 
impressas na consciência universal! Parecia-nos que, se alguma voz 
pudesse atrair o mundo ao catolicismo, devia ser essa.  

                                                 
4 Idem, p. 70.  
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Por outro lado, no entanto, é verdade que a aplicação dessas ideias 
teria levado a Igreja a abdicar de seu poder temporal e a teria privado 
de todo socorro e proteção oferecidos pelos governos, não por culpa 
da Igreja, mas deles. É verdade que o Papa, não tendo conservado 
outra autoridade além de sua autoridade espiritual, não teria podido 
exercer pressão externa alguma sobre a prática religiosa. Assim 
sendo, depois de um exame sem dúvida consciencioso, o Sumo 
Pontífice, de acordo com o episcopado, resolveu que renunciar às 
vantagens materiais da Igreja equivaleria a comprometer seriamente 
a própria existência do catolicismo. No século em que vivemos, é 
ainda mais importante para a Igreja a manutenção material de sua 
organização exterior, já que não basta a força moral intrínseca que 
emana de sua própria natureza. Agora, uma vez que a hierarquia se 
pronunciou, devemos acreditar nela, e cremos.  

Mas Lamennais não pode deixar de se entusiasmar pela revolução de 
1830, ressaltando a vocação revolucionária do povo francês e sua 
capacidade de ordem democrática, bem como a força das ideias morais no 
desenrolar dos acontecimentos5:  

Os acontecimentos de julho (1830) só surpreenderam os que refletem 
pouco. A Europa logo entendeu sua gravidade e, embora causas 
muito conhecidas os tenham desfigurado momentaneamente, o futuro 
demonstrará que estávamos realmente diante do advento de uma 
nova era. De fato, um povo novo acabava de se revelar, um povo 
conhecedor de seus direitos e decidido a defendê-los, mas também 
um povo animado por um profundo sentimento de justiça e 
humanidade, superior, enfim, a tudo que o mundo vira em termos 
morais. Pois onde se encontraria um segundo exemplo de uma 
população imensa, que ao ser arrastada por todas as paixões do 
combate, soube conter os ressentimentos, proibindo-se a vingança, 
respeitando a propriedade e mantendo, numa vasta capital entregue a 
sua vontade, uma ordem das mais severas, que nenhum governo foi 
capaz de alcançar com sua polícia e seus soldados? Assim se mostrou 
o povo de Paris. Assim se mostrou, se é possível, ainda mais 
admirável o povo de Lyon alguns meses depois. Fatos desse tipo são 
indícios seguros de uma revolução disposta a plasmar-se nas 
instituições fundamentais de um país: porque o povo que tiver, ainda 
que só por um dia, podido ser livre sem abusar de sua liberdade, que 

                                                 
5 Idem, p. 59.  
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tiver podido manter-se de pé nobremente, nunca mais tornará a se 
submeter por muito tempo...  

Voltemos aos acontecimentos de julho (1830). Alguns não souberam 
ver neles mais que uma sublevação bem-sucedida; nós os vimos 
como um movimento social, um passo dado pela humanidade rumo 
aos destinos reservados ao progresso intelectual e moral. No entanto, 
poder-se-la temer que o catolicismo, comprometido com o antigo 
governo, tivesse que pagar pelos erros cometidos, e esse temor, 
sabemos todos, preocupava vivamente o clero e os fiéis. Poder-se-la 
temer também que, apesar das vitórias obtidas, o desenvolvimento do 
princípio de emancipação fosse entravado seja pelo retomo a um 
sistema análogo ao que se acabava de derrubar, seja por uma falsa 
concepção da própria liberdade que, afastando-se da fonte da ordem e 
do direito, da lei moral divina, em pouco tempo teria desembocado 
na anarquia ou no despotismo e, o que é mais verossímil, em ambos 
alternadamente. Tivemos então a ideia de preservar o catolicismo das 
desgraças que o ameaçavam e, unindo estreitamente sua causa à da 
liberdade, preparar o triunfo pacífico e duradouro desta última. Tal 
foi, sem outra ideia preconcebida, o objetivo que nos propusemos ao 
fundar a publicação L’Avenir...  

Lamennais, fiel a seu credo religioso e a seus sentimentos morais, 
expõe sem rodeios o conflito entre o capital e o trabalho6:  

Tendes o direito de criar para vós na ordem material uma existência 
menos precária, menos dura; de combater a fome, de assegurar o 
necessário para vossas mulheres e filhos, o que só falta, entre todas 
as criaturas, ao ser humano. E por que vos falta? Porque outros 
absorvem o fruto de vosso trabalho e se nutrem com ele. E de onde 
vem esse mal? Do fato de que cada um de vós, privado em seu 
isolamento dos meios para criar e manter uma colaboração real entre 
o capital e o trabalho, se encontra sem defesa, à mercê da cobiça dos 
que vos exploram a todos. Como saireis desta funesta dependência? 
Unindo-vos, associando-vos. O que um não pode, dez podem, e mil 
ainda mais... Quereis apenas, e as leis injustas desaparecerão 
subitamente, e a violência dos opressores se romperá ante vossa 
firmeza justa e inflexível. Nada resiste à união do dever com o 
direito.  

                                                 
6 F. LAMENNAIS, Le livre du peuple, Paris, 1838, pp. 168, 171, 177. 
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De onde vem o mal na ordem material? Concluímos que, em virtude 
das leis feitas pelo rico em seu próprio interesse, este se aproveita 
quase por inteiro do trabalho do pobre, que fica cada vez mais estéril. 
O que se deve, pois, fazer? Assegurar ao trabalhador a parte que lhe 
pertence equitativamente dos produtos do próprio trabalho; deve-se, 
pois, não tirar de quem já tem, mas criar uma propriedade para quem 
se acha absolutamente privado dela.  

Assim, Lamennais, recorrendo ao direito social do conservadorismo 
desenvolvido por Bonald, aborda mais diretamente a questão suscitada pelo 
marxismo: a propriedade dos meios de produção como chave da justiça 
social, e não a mera redistribuição em termos mais equitativos. Lamennais 
prossegue com sua argumentação:  

Mas como chegar a isso? Por dois meios: pela abolição das leis de 
privilégio e monopólio e pela difusão de capitais que o crédito 
multiplica ou de instrumentos de trabalho acessíveis a todos.  

O efeito desses dois meios, combinados ao poder incalculável da 
associação, seria restabelecer pouco a pouco o curso natural da 
riqueza, artificialmente concentrada nas mãos de poucos, e propiciar 
uma distribuição mais igualitária, mais justa, além de aumentá-la 
indefinidamente.  

Com estas palavras, Lamennais não parece estar tão próximo de um 
socialismo revolucionário mas de um liberalismo reformado por um maior 
poder sindical, cooperativista e um acesso ao crédito produtivo. Contudo, 
não pode deixar de considerar o valor do trabalho e as condições do 
proletariado através de uma ótica crítica mais radical, embora submetida a 
uma fenomenologia religiosa ao invés de uma revolução social mais 
absoluta:  

O trabalho liberto, dono de si mesmo, seria dono do mundo: já que o 
trabalho é a própria ação da humanidade no cumprimento da obra 
encomendada pelo Criador.  

Trabalhadores, tende coragem; não falheis convosco mesmos!... Das 
santas máximas da igualdade, da liberdade e da fraternidade, 
imutavelmente estabelecidas, emanará a organização social. Os 
interesses privados se fundirão pouco a pouco num único interesse, o 
de todos, porque, subtraídos à influência do frio e estéril egoísmo, 
todos compreenderão, todos sentirão que só no amor está a vida... 
Neste mundo, iluminado pelo esplendor do Ser Soberano, o sagrado 
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laço que une as criaturas ao seu Autor aparecerá aos homens tal 
como é; e a Religião, despojada das vestes andrajosas que a cobrem, 
do corpo enfermo gasto pelos anos em que foi obrigado a estar 
prostrado como numa tumba, reaparecerá com sua pureza e sua 
santidade eternas. O Evangelho de Cristo, lacrado por um tempo, será 
aberto diante das nações, e todas poderão ler a Lei e conquistar a 
Vida.7 

A valorização do trabalho, a luta pela justiça e a fé em Deus: 
Lamennais insere a teologia na crítica da economia política capitalista, de 
tal maneira que estabelece um compromisso entre o conhecimento de Deus 
e a ânsia pela justiça8: 

E quando Deus quis que o homem trabalhasse, escondeu um tesouro 
no trabalho, porque Ele é pai, e o amor de um pai não se esgota 
jamais.  

E quem faz bom uso deste tesouro, e não o esbanja insensatamente, 
obtém um tempo de repouso, e então se encontra como no começo da 
Criação.  

Precisais de muita paciência e de uma coragem que não se cansa 
jamais: porque não vencereis num dia só. A liberdade é o pão que os 
povos devem ganhar com o suor de seu rosto.  

Quem se pergunta o que a justiça vale profana a justiça em seu 
coração; e quem calcula o que custa a liberdade já renuncia à 
liberdade em seu coração.  

A justiça e a liberdade vos pesarão na mesma balança em que as 
tiverdes pesado. Aprendei, pois, a conhecer seu preço. Há povos que 
não o conheceram e nunca houve miséria como a sua.  

Se há algo realmente grande na terra, é a resolução firme de um povo 
que caminha sob o olhar divino, sem cansar-se um só momento, para 
conquistar os direitos que Deus lhe deu; que não conta suas feridas, 
nem os dias sem repouso, nem as noites sem sono, e que a si mesmo 
diz: Que importa tudo isso? A justiça e a liberdade merecem fadigas 
ainda maiores.  

                                                 
7 Idem, pp. 179, 182. 
8 F. LAMENNAIS, Paroles d’un croyant, 6ª ed., maio de 1868, p. 24, Capo XXXVIII e p. 
116. A primeira edição é a que foi condenada pelo Papa. 
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Poderá sofrer infortúnios, reveses, traições, ser vendido por algum 
Judas. Que nada o desalente. Já que em verdade vos digo que quando 
o povo descer como Cristo à tumba, como Cristo ressuscitará, 
vencedor da morte e do Príncipe deste mundo e de seus ministros.  

Sem considerar a obra de Lamennais, não teríamos chegado à conclusão 
sobre os esforços revolucionários do catolicismo. Lammenais não apenas ataca 
a injustiça, como descobre uma teoria crítica do capitalismo: revela aspectos 
das contradições do sistema capitalista como a liberdade pessoal do 
proletariado versus sua constituição em massa como um fator de propriedade 
burguesa; a exploração combinada à marginalização, contradizendo ideologias 
positivas da economia capitalista; a legalização de puras estratégias econômicas 
e a perda de força legal dos direitos reconhecidos do homem; a privatização do 
interesse público e sua garantia através de ideais de democracia, etc9: 

Passando por esta terra, como fazemos todos, pobres viajantes de um 
só dia, ouvi grandes lamentos: abri os olhos e vi sofrimentos 
inauditos, dores inumeráveis. Pálida, doente, desfalecida, coberta de 
luto e de sangue, a humanidade mostrou-se diante de mim, e me 
perguntei: É isto o homem? É isto tal como Deus o fez? E minha 
alma comoveu-se profundamente, enchendo-a de angústia essa 
dúvida.  

Mas logo compreendi que esses sofrimentos e essas dores não vêm 
de Deus, de quem emana todo o bem e nada mais do que o bem, mas 
procedem do homem, envolto em sua ignorância e corrupto em suas 
paixões; e esperei, tive fé no futuro da espécie humana. Seus destinos 
mudarão quando ela quiser que mudem, e assim o desejará logo que 
ao sentimento de seu mal se unir o conhecimento claro do remédio 
que pode curá-lo.  

Em certas épocas e em certos países, o homem se transformou em 
propriedade do homem; traficou-se com ele, foi vendido, comprado 
como uma besta de carga.  

Em outros países e em outros tempos, sem tirar-lhe a liberdade, foi 
de tal maneira dominado, que o fruto de seu trabalho foi quase 
inteiramente absorvido pelos que o têm sob sua dependência. Melhor 
teria sido uma escravidão completa, já que o amo dos escravos pelo 
menos alimenta, aloja e veste seu escravo, cura-o das doenças, por 

                                                 
9 Começo e pp. 15, 18. 
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causa do interesse que tem em mantê-lo. Mas quem não pertence a 
ninguém é utilizado enquanto se pode tirar proveito dele e depois é 
abandonado. Para que serve o escravo quando a idade e o cansaço o 
esgotaram? Para morrer de fome e de frio num canto de rua... Aliás, 
todas as diferenças se baseiam no dinheiro...  

Os proletários, que assim são chamados com soberbo desdém, 
libertos individualmente, são em massa propriedade dos que regulam 
as relações entre os membros da sociedade, o movimento da 
indústria, as condições de trabalho, o seu preço e a distribuição de 
seus frutos. O que lhes foi conveniente ordenar para seus interesses 
foi erigido em lei, e as leis foram, em sua maioria, simples medidas 
de interesse privado, meios para aumentar e perpetuar o domínio e os 
abusos do domínio de uma minoria sobre uma maioria.  

Assim ficou o mundo desde que o laço da fraternidade se partiu. O 
repouso, a opulência e todas as vantagens para uns; para os outros, a 
fadiga, a miséria e, no final, uma cova.  

Lamennais é o apogeu do caminho iniciado por Sieyes – se é que se 
pode falar de uma mesma caminhada, ao menos como sacerdotes ao 
reconhecer no proletariado os direitos do “Terceiro Estado”:  

Assim, em cada país, todos os que se cansam e se mortificam para 
produzir e distribuir os produtos, todos aqueles cuja atividade 
redunda em benefício para a comunidade inteira, as classes mais úteis 
para o bem-estar de todos, as mais indispensáveis para a conservação 
da sociedade: eis o povo. Se tirardes um pequeno número de 
privilegiados, sepultados no desfrute ocioso, o povo é todo o gênero 
humano.10  

Sem o povo não há prosperidade alguma, não há desenvolvimento 
nem vida; já que sem trabalho não há vida, e o trabalho é em todos os 
lugares o quinhão do povo.  

Se o povo desaparecesse, que seria da sociedade? Desapareceria com 
ele...  

Lamennais considera um dever iniludível da caridade cristã mudar 
esse estado da humanidade, essa “iníqua violação da igualdade natural”:  

                                                 
10 Idem, pp. 25, 67, 77.  
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Ainda deveis saber disto. Quando o excesso de sofrimentos vos 
inspira a resolução de recuperar os direitos que vossos opressores vos 
arrebataram, então vos acusam de querer subverter a ordem, vos 
tratam como rebeldes. Rebeldes a quem? Não há outra rebelião 
possível além da rebelião contra o verdadeiro soberano, contra o 
povo; e como o povo seria rebelde contra si mesmo? Os rebeldes são 
aqueles que criam para si privilégios iníquos, que pela força ou pela 
astúcia conseguem subjugar o povo. E quando o povo rompe esse 
domínio, não altera a ordem, ao contrário, a restaura, leva a cabo a 
obra de Deus e sua vontade sempre justa.  

Lamennais resolve também a favor da justiça evangélica outro 
impasse da Religião:  

Lembrai-vos sempre de que à própria Pátria deveis preferir a 
Humanidade ... O gênero humano é uno por essência, e a ordem 
perfeita não existirá, e os males que assolam a terra não 
desaparecerão inteiramente até que as nações, abatendo as barreiras 
funestas que as separam, formem uma só sociedade grande e única... 
O patriotismo exclusivo, que não passa do egoísmo dos povos, não 
tem consequências menos fatais do que o egoísmo individual ... Que 
há de mais oposto à natureza e a suas leis do que o nome de 
estrangeiro? Não somos todos irmãos? E como um irmão pode ser 
estrangeiro a outro irmão?11  

Lamennais concorda com a linha de exigências religiosas à revolução 
(um Deus providencial para suprir a justiça humana e um culto externo o 
mais depurado possível) e das exigências revolucionárias à religião (a 
aplicação social do mandato evangélico de amor ao próximo e das bem-
aventuranças). Também na linha da teologia da Revolução, defende a 
superioridade do cristianismo em termos semelhantes aos de Fauchet:  

Nascestes cristãos. Bendizei a Deus por isto. Se existe uma religião 
verdadeira, que une os homens entre si e ao Autor eterno de todas as 
coisas, o cristianismo, religião do amor, da fraternidade, da 
igualdade, de onde derivam tanto o dever como o direito, é a 
verdadeira religião. Comparai as nações cristãs às demais nações, e 
vede o que a humanidade deve ao cristianismo: a progressiva 
abolição da escravatura e da servidão, o desenvolvimento do senso 
moral e a influência deste desenvolvimento nos costumes e nas leis, 

                                                 
11 Idem, pp. 139-140, 147, 153. 
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cada vez mais permeados por uma doçura e uma equidade 
anteriormente desconhecidas; as maravilhosas conquistas do homem 
sobre a natureza, frutos da ciência e das aplicações da ciência; o 
aumento do bem-estar público e individual; em suma, o conjunto de 
bens que elevam nossa civilização acima da civilização antiga e da 
dos povos que o Evangelho ainda não iluminou.  

A esses inúmeros bens somaram-se sem dúvida muitos males; mas os 
bens procedem do cristianismo, decorrem diretamente dele; e os 
males vêm dos que falsearam a doutrina do Mestre ou violaram seus 
santos preceitos; vêm da inevitável imperfeição das formas externas, 
submetidas à ação dos homens e às necessidades dos tempos.  

Mas não só o cristianismo é o melhor, como a religião é 
indispensável para qualquer convívio humano, como opinava o deísmo. 
Lamennais reforça ainda mais esse argumento12:  

Não o esqueçais nunca, não há nenhuma sociedade, nenhuma vida 
sem dever; e a religião não é em seus preceitos senão o próprio 
dever, e em suas doutrinas o conjunto de verdades que constituem a 
base imutável, eterna, do dever.  

Aquele, pois, que se declara sem religião, declara-se isento de 
deveres, de sentimento, de crenças unânimes, do instinto universal; 
nega a inteligência e a consciência humanas, sua própria natureza e 
leis; nega a sociedade e nega a si mesmo, já que sem a sociedade 
como ele subsistiria, o que seria dele?  

Mercier já dissera que o ateu é o homem só. O homem sem sociedade. 
Comte e Durkheim se anunciam nessas ideias de religiosidade radical.  

Alguns podem pensar que as ideias de Lamennais não tiveram 
transcendência suficiente para suscitar o temor e a perseguição das mesmas 
por parte dos poderes mais conservadores. Entretanto, basta acompanhar a 
correspondência mantida por Metternich e outros sobre o caso Lamennais 
para perceber como eram ameaçadoras as suas ideias para a ordem 
conservadora. Metternich julgou que as ideias de Lammenais possivelmente 
atrairiam católicos e cristãos em geral à “anarquia civil”. O que Metternich 

                                                 
12 Idem, p. 159. 
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tentou foi obter uma condenação do Papa, enérgica e contundente, contra o 
incansável sacerdote católico. Metternich dizia13:  

O principal defeito – fazendo-se abstração de várias questões de 
dogma – da doutrina do Sr. Lamennais, é tirar a religião de sua alta 
esfera, da qual nunca deve descer, para transformá-la numa arma nas 
mãos dos políticos revolucionários. O que ele entende por liberdade 
da Igreja, liberdade que em princípio nenhum homem de boa-fé pode 
atacar, não é senão uma aplicação do radicalismo social à religião e, 
por conseguinte, trata-se da demolição da Igreja, não de sua 
libertação.  

Ante o temor da difusão das ideias de Lamennais e da agitação ao seu 
redor na Bélgica, Metternich afirmava: 

Um dos perigos é o de chocar o espírito verdadeiramente católico do 
povo e da parte sadia do clero belga. Outro risco é o de fazer o chefe 
da Igreja parecer que se pronuncia a favor do princípio 
revolucionário. Os seguidores de Lamennais encontraram a maneira 
de estabelecer uma analogia tal entre a ideia de liberdade da Igreja e 
o que eles pregam como libertação civil, que os espíritos fáceis de 
seduzir correrão o risco de confundir ambas as coisas, por mais 
diferentes que sejam em sua natureza. Avançar entre estes dois 
perigos não é tarefa fácil! 

Metternich instava a Santa Sé a condenar abertamente Lamennais. 
Comparava-o a Chateaubriand, dizendo que nem este acreditava na 
Monarquia quando dizia defendê-la com o cristianismo, nem aquele na Igreja 
quando a defendia com o “anarquismo”. Curiosamente, os finais das carreiras 
de Metternich e Lamennais estarão invertidos, até certo ponto, no que tange 
ao sucesso junto aos poderes estabelecidos: no fim de 1847, Pio IX convida 
Lamennais a ir a Roma para inspirar algumas reformas, embora Lamennais 
recuse a proposta, e em 1848 Metternich se demite ante os acontecimentos 
revolucionários que o ultrapassam e admite ter defendido um mundo que de 
fato não existia. 

                                                 
13 J.-R., Metternich et Lamennais, Paris, 1963, pp. 137, 156,169. 




