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Raízes da Condição Humana: este título sugere uma pers-
pectiva interessada na essencialidade, portanto consciente 
dos princípios, dos arquétipos, das razões de ser; cons-
ciente em virtude da intelecção e não de raciocínios. Sem 
dúvida, vale a pena lembrar aqui que não há em metafí-
sica nenhum empirismo: o conhecimento principial não 
poderia derivar de nenhuma experiência, ainda que as 
experiências – científicas ou outras – possam ser as causas 
ocasionais das intuições do intelecto. As fontes de nossas 
certezas transcendentes são os dados inatos, consubstan-
ciais à inteligência pura, mas de facto “esquecidos” desde 
a “perda do Paraíso”; é por isso que o conhecimento prin-
cipial, segundo Platão, não é senão uma “reminiscência”, e 
esta é um dom, na maior parte das vezes actualizado por 
disciplinas intelectuais e espirituais, Deo juvante.

O racionalismo, no sentido mais amplo do termo, é a 
própria negação da anamnese platônica; ele consiste em 
procurar os elementos de certeza nos fenômenos, não em 
nosso próprio ser. Os gregos, à parte os sofistas, não eram 
racionalistas propriamente ditos; é verdade que Sócrates 
racionalizou o intelecto ao insistir na dialética e portanto 
na lógica, mas poder-se-ia também dizer que ele intelec-
tualizou a razão; é essa a ambiguidade da filosofia grega, 
o primeiro aspecto sendo representado por Aristóteles e 
o segundo, por Platão, aproximadamente falando. Intelec-
tualizar a razão: é um procedimento inevitável e espon-

Prefácio
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tâneo quando se deseja exprimir intelecções que a razão 
por si só não poderia atingir; a diferença entre os gregos e 
os hindus é aqui uma questão de grau, no sentido de que 
o pensamento hindu é mais “concreto” e mais simbolis-
ta que o pensamento grego. A bem dizer, nem sempre é 
possível distinguir de imediato um raciocinador que aci-
dentalmente tem intuições de um intuitivo que para po-
der se exprimir deve raciocinar, mas isto na prática não 
representa um problema; contanto que a verdade seja sal-
vaguardada.

O racionalismo é o pensamento do “logo” cartesiano, o 
qual quer significar uma prova; o que nada tem a ver com 
o “logo” que nos impõe a linguagem quando queremos 
exprimir uma relação lógico-ontológica. Em vez de cogito 
ergo sum, dever-se-ia dizer: sum quia est esse, “eu sou por-
que o Ser é”; “porque”, não “logo”. Nossa certeza de existir 
seria impossível sem o Ser absoluto, portanto necessário, 
que inspira nossa existência e nossa certeza; Ser e Cons-
ciência, eis as duas raízes de nossa realidade. O Vedânta 
acrescenta a Beatitude, que é o conteúdo último da Cons-
ciência e do Ser.

Conhecer, querer, amar: eis toda a natureza do ho-
mem e, por consequência, toda a sua vocação e todo o 
seu dever. Conhecer totalmente, querer livremente, amar 
nobremente; ou, em outros termos: conhecer o Absoluto, e 
ipso facto suas relações com o relativo; querer o que se im-
põe a nós em função desse conhecimento; e amar o verda-
deiro e o bem, e o que os manifesta neste mundo; portanto 
amar o belo, que conduz a eles. O conhecimento é total ou 
integral na medida em que tem por objeto o que é mais 
essencial e portanto mais real; a vontade é livre na medida 
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em que visa ao que, sendo mais real, nos libera; e o amor 
é nobre tanto pela elevação do objeto quanto pela profun-
didade do sujeito; a nobreza depende de nosso senso do 
sagrado. Amore e’l cuor gentil sono una cosa: o mistério do 
amor e o do conhecimento coincidem.
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A inteligência é a percepção de uma realidade e, a fortiori, a 
percepção do Real em si; ela é ipso facto o discernimento en-
tre o Real e o irreal – ou o menos real – e isto, em primeiro 
lugar, no sentido principial, absoluto ou “vertical” e, depois, 
no sentido existencial, relativo ou “horizontal”. Esclareça-
mos que a dimensão “horizontal” ou cósmica é o domínio 
da razão e da tentação racionalista, enquanto a dimensão 
“vertical” ou metacósmica é a do intelecto, da intelecção e 
da contemplação unitiva; e lembremos que, entre todas as 
criaturas terrestres, só o homem tem a posição vertical, o 
que indica a potencialidade “vertical” do espírito e, por esse 
fato mesmo, a razão de ser do homem.1

É preciso distinguir, no espírito humano, entre funções 
e aptidões: na primeira categoria, que é mais fundamental, 
distinguiremos de início entre a discriminação e a contem-
plação2 e, depois, entre a análise e a síntese3; na segunda, 

1. É-nos forçoso notar neste contexto que a posição vertical se encontra tam-
bém em certos pássaros aquáticos, o que se explica pelo jogo propositadamente 
paradoxal da Possibilidade universal. Num sentido menos rigoroso, poder-se-ia 
mesmo atribuir a verticalidade a todos os pássaros; há que se lembrar, então, 
que os pássaros em geral manifestam, e portanto simbolizam, os estados celes-
tes; algumas espécies tendo, ao contrário, um significado maléfico, mas sempre 
“sobrenatural” em virtude do simbolismo das asas.

2. Ou a “concepção” e a “assimilação”, a primeira função sendo ativa e, de certo 
modo, masculina, e a segunda, passiva e feminina.

3. No Budismo Shingon, um dos dois esquemas-quadro fundamentais (man-
dara, de mandala) representa o Universo sob o aspecto da análise ou do de-

Da Intel igência
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entre uma inteligência que é teórica e outra que é prática4, 
depois entre uma que é espontânea e outra que é reativa, 
ou ainda entre uma inteligência que é construtiva e outra 
que é crítica.5 De um ponto de vista bem diferente, é preci-
so distinguir entre uma faculdade cognitiva que é somente 
potencial, outra que é virtual e uma terceira que é efetiva: a 
primeira se encontra em todos os homens, portanto tam-
bém nos mais limitados; a segunda diz respeito aos homens 
não informados, mas capazes de compreender; a terceira, 
enfim, coincide com o conhecimento.

•

É por demais evidente que o esforço mental não resulta 
automaticamente na percepção do real; o espírito mais hábil 
pode veicular o erro mais grosseiro. O fenômeno paradoxal 
de uma inteligência, mesmo “brilhante”, veiculando o erro 
se explica antes de mais nada pela possibilidade de uma 
operação exclusivamente “horizontal”, portanto na ausência 
de toda consciência das relações “verticais”; mas a definição 

senvolvimento, enquanto que o outro sugere a síntese ou a raiz; o que mostra 
que as funções do espírito humano se prestam às aplicações espirituais mais 
importantes.

4. Ou abstrata e concreta. Estes dois termos apresentam todavia o inconveniente 
de serem mal utilizados: com demasiada frequência se chama de “abstrato” o 
que pertence à ordem principial ou universal, e de “concreto” tudo o que é feno-
menal; como se Deus fosse uma abstração, e como se só os fenômenos fossem 
realidades. Na disputa escolástica dos universais, toda a questão se resumia a 
saber o que se entende por “universal”, ou de que maneira se considera uma 
realidade principial ou arquetípica.

5. Há outros modos, como a presença de espírito, a habilidade, a astúcia, mas 
que são de um nível inferior e, de resto, encontram-se também no reino animal.
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“inteligência” permanece, pois há sempre discernimento en-
tre um essencial e um secundário, ou entre uma causa e um 
efeito. Um fator decisivo no fenômeno do “erro inteligente” 
é evidentemente a intervenção de um elemento extra-inte-
lectual, como a sentimentalidade ou a paixão; o exclusivis-
mo da “horizontalidade” cria um vazio que o irracional vem 
necessariamente preencher. A notar que a “horizontalidade” 
nem sempre é a negação do sobrenatural; ela pode ser o fato 
de um crente cuja intuição intelectual permanece no estado 
latente, o que, precisamente, constitui o “escuro mérito da 
fé”; neste caso, pode-se falar, sem absurdez, de “verticalida-
de” devocional e moral.

O evolucionismo transformista oferece um exemplo pa-
tente de “horizontalidade” no plano das ciências naturais, 
pelo fato de que ele substitui a emanação cosmogônica em 
graus “descendentes”6 por uma evolução biológica em graus 
“ascendentes”; do mesmo modo, os filósofos modernos – 
mutatis mutandis – substituem a causalidade metafísica por 
causalidades “físicas” e empíricas; o que exige, sem dúvida, 
inteligência, mas é uma inteligência, por assim dizer, deca-
pitada.

É preciso mencionar aqui o fato paradoxal de que um 
entendimento que está à altura das verdades “verticais” nem 
sempre é uma garantia para a integridade da inteligência 
“horizontal” ou para as qualidades morais correspondentes; 
mas estamos então em presença seja de um desenvolvimen-
to unilateral dos dons especulativos em detrimento dos 
dons operativos, seja de uma anomalia que comporta uma 

6. Entendemos o termo “emanação” no sentido platônico: o ponto de partida 
continua transcendente, portanto inafetado, enquanto que num emanacionsi-
mo deísta ou naturalista a causa é da mesma ordem ontológica que o efeito.
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espécie de cisão da personalidade; mas essas são contingên-
cias que nada têm de absoluto diante do milagre do inte-
lecto e do da verdade. O que não impede que a inteligência 
metafísica só seja integral e eficiente com a condição de que 
as dimensões especulativa e operativa se mantenham em 
equilíbrio.

•

Talvez valha a pena abordar aqui o fenômeno ambíguo 
da ingenuidade: ela é antes de tudo a falta de experiência 
combinada com a credulidade, como o prova o exemplo das 
crianças, mesmo as mais inteligentes. A credulidade pode 
ter um fundo positivo: ela pode ser a atitude do homem ve-
rídico que crê muito naturalmente que todo mundo é como 
ele; há povos que são crédulos porque ignoram a mentira. É 
evidente que a ingenuidade pode ser muito relativa: um ho-
mem que não conhece a psicologia dos loucos é um ingênuo 
aos olhos dos psiquiatras, mesmo se estiver longe de ser um 
tolo. Se é preciso ser “prudente como as serpentes” – com 
a condição de ser “simples como as pombas”7 –, é antes de 
tudo porque a ambiência nos prepara armadilhas e é preciso 
saber se defender, ou seja, nossa imaginação deve ter cons-
ciência dos caprichos da mâyâ terrestre.

Seja como for, se nos atemos ao sentido corrente do ter-
mo, ser ingênuo é se deter na perspectiva simplificadora e 
materializante da infância, sem com isso dever perder o ins-
7. O que, de resto, faz pensar nos “pobres de espírito”, que certamente não têm de 
carecer de faculdades mentais. É conhecida a história: os noviços condiscípulos 
do jovem Tomás de Aquino, conhecendo sua credulidade – real ou aparente –, 
chamaram-no um dia para lhe mostrar um “boi que voa” e depois riram-se dele 
por ter corrido à janela para testemunhar o fenômeno; ao que ele lhes respon-
deu: “Um boi que voa é coisa menos extraordinária que um monge que mente.”
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tinto da “única coisa necessária”, a qual não exige nenhuma 
experiência complexa nem nenhum dom de especulação 
abstrata.

Gostaríamos de responder aqui à seguinte questão: um 
homem liberado de um erro pernicioso se torna com isso 
mais inteligente? Do ponto de vista da inteligência poten-
cial, não; mas do ponto de vista da inteligência efetiva, sim, 
certamente; pois, sob este aspecto, verdade é igual a inteli-
gência. A prova disso é que a aceitação de uma verdade-cha-
ve engendra a capacidade de compreender – como por uma 
reação em cadeia – outras verdades da mesma ordem, mais 
um sem-número de aplicações subordinadas; toda compre-
ensão ilumina, toda incompreensão obscurece.

No oposto da ingenuidade há a inteligência luciferina, 
exploradora, inventiva, que mergulha passionalmente e ce-
gamente no desconhecido e no indefinido; é a história de 
Prometeu e de Ícaro, e é a curiosidade-suicídio.

•

A inteligência engendra não somente o discernimento, 
mas também – ipso facto – a consciência de nossa superio-
ridade em relação àqueles que não sabem discernir; contra-
riamente ao que pensam muitos moralistas, esta consciên-
cia não é um erro em si, pois não poderíamos nos impedir 
de estar conscientes de algo que existe, e que nos é tornado 
perceptível por nossa inteligência, precisamente. Não é por 
nada que a objetividade é um privilégio do homem.

Mas esta mesma inteligência que nos torna conscientes de 
uma superioridade nos torna também conscientes da rela-
tividade dessa superioridade, e mais que isso: ela nos torna 
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conscientes de todas as nossas limitações. Isto quer dizer 
que uma função essencial da inteligência é o conhecimen-
to de si: portanto, o conhecimento – positivo ou negativo, 
conforme os aspectos considerados – de nossa própria na-
tureza.

Conhecer Deus, o Real em si, o supremo Inteligível, de-
pois conhecer as coisas em função desse conhecimento, e 
por consequência também nos conhecermos a nós mesmos: 
eis as dimensões da inteligência intrínseca e integral; a úni-
ca digna deste nome, rigorosamente falando, pois só ela é 
propriamente humana.

Dissemos que a inteligência produz, por sua própria es-
sência, o conhecimento de si, com as virtudes de humildade 
e de caridade; mas ela pode produzir também, à margem 
de sua essência ou de sua natureza e em consequência de 
uma perversão luciferina, esse vício por excelência que é o 
orgulho. De onde a ambiguidade da noção de “inteligência” 
nas morais religiosas e a acentuação de uma humildade ex-
pressamente extra-intelectual e, por isso mesmo, ambígua 
e perigosa por sua vez, pois “não há direito superior ao da 
Verdade”.

•

À questão de saber se vale mais ter inteligência ou um bom 
caráter, respondemos: um bom caráter. Por quê? Porque, 
quando se faz tal pergunta, nunca se pensa na inteligência 
integral, que implica essencialmente o conhecimento de si; 
inversamente, um bom caráter implica sempre uma parte de 
inteligência, com a condição, evidentemente, de que a virtu-
de seja real e não esteja comprometida por um orgulho sub-
jacente, como no caso do “zelo da amargura”. O bom caráter 
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se abre para a verdade8, exatamente como a inteligência fiel 
à sua substância desemboca na virtude; poderíamos dizer 
também que a perfeição moral coincide com a fé, que ela 
não poderia, portanto, ser um perfeccionismo social des-
provido de conteúdo espiritual.

Se a faculdade cognitiva consiste em discernir entre o es-
sencial e o secundário e, por via de consequência, implica 
a capacidade de apreender as situações e adaptar-se a elas, 
será concretamente inteligente o homem que apreende o 
sentido da vida e, por isso mesmo, o da morte; ou seja, a 
consciência da morte deve determinar a condução da vida, 
como, a priori, a consciência dos valores eternos tem pri-
mazia sobre a dos valores temporais. Se nos perguntarem: 
que é que prova a realidade dos valores eternos? – mas isto 
é uma digressão –, responderemos: entre outras coisas, o 
próprio fenômeno da inteligência, o qual seria de fato inex-
plicável – porque desprovido de razão suficiente – sem seus 
conteúdos mais fundamentais ou mais elevados. É todo o 
mistério do fenômeno da subjetividade, tão estranhamente 
incompreendido pelos modernos, ao passo que ele é, pre-
cisamente, um sinal irrecusável de realidade imaterial e de 
transcendência.

•

Os racionalistas evolucionistas são da opinião de que 
Aristóteles, sendo o pai da lógica, é ipso facto o pai da inte-

8. “Errar é humano”, disse São Jerônimo, e Santo Agostinho acrescentou: “mas é 
diabólico perseverar no erro, por paixão.” A paixão coincide aqui com o orgu-
lho, o qual anula na prática todas as virtudes; do mesmo modo, o erro corrompe 
a inteligência, em profundidade e com as reservas que se impõem no plano das 
coisas práticas ou profanas.
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ligência por fim tornada madura e eficaz; eles ignoram evi-
dentemente que este surgimento de uma disciplina do pen-
samento, embora tendo os seus méritos, vai mais ou menos 
de par com um enfraquecimento, ou mesmo uma atrofia, 
da intuição intelectual. Os anjos, diz-se, não possuem a ra-
zão, pois não têm necessidade de raciocinar; essa necessida-
de pressupõe, com efeito, que o espírito, não mais “vendo”, 
encontre-se na obrigação de “tatear”.

Poder-se-ia objetar que os maiores metafísicos, portanto 
os maiores intuitivos intelectuais, serviram-se do raciocí-
nio; sem dúvida, mas só em sua dialética – destinada aos 
outros –, não em sua intelecção em si. É verdade que há aí 
uma reserva a se fazer: como a intuição intelectual não en-
globa a priori todos os aspectos do real, o raciocínio pode 
ter por função provocar indiretamente uma “visão” de de-
terminado aspecto; mas, neste caso, o raciocínio não opera 
senão a título de causa ocasional, ele não é um elemento 
constitutivo da cognição. Talvez nos digam que o raciocínio 
pode actualizar9 neste ou naquele pensador uma intuição 
supra-racional; isto é verdade em princípio, mas, de fato, é 
muito mais provável que tal intuição não se produza, dado 
que não há nada na mentalidade profana que predisponha a 
isso, para dizer o mínimo.

Com as considerações precedentes, não visamos a Aristó-
teles, somente censuramos os que creem que ele tem o mo-
nopólio da inteligência e que confundem a simples lógica 
com a inteligência em si, o que Aristóteles não sonhava em 
fazer.10 Que a lógica seja útil ou necessária para o homem 

9. No sentido de passar da potência ao ato, tornar efetivo. (N. do T.)

10. A notar que a Índia também desenvolveu uma ciência da lógica, a saber, 
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terrestre é a própria evidência, mas é também evidente que 
não é ela que leva diretamente e indispensavelmente ao co-
nhecimento; o que não poderia significar que o ilogismo 
seja legítimo ou que o supra-racional coincida com o ab-
surdo. Se se objetasse que em mística, e mesmo em teologia, 
existe uma absurdez piedosa, responderíamos que nesses 
casos ela é somente “funcional” – um pouco como nos koan 
do zen – e que é preciso perscrutar as intenções profundas 
para fazer justiça ao meio dialético; neste plano, “o fim jus-
tifica os meios”, seria o caso de dizer.

Coisa curiosa, o dogmatismo religioso, apesar de estimu-
lar a inteligência por suas verdades de substância universal, 
a paralisa também por suas limitações; as teologias antro-
pomorfistas, de fato, não podem escapar dos impasses e das 
contradições, pelo fato de que elas se obrigam a combinar 
a complexidade do Real metafísico com um Deus pessoal, 
portanto com uma subjetividade única que, sendo tal, não 
poderia assumir essa complexidade.

•

Algumas palavras sobre a gnose se impõem aqui, pois fa-
lamos de inteligência e a gnose é a via do intelecto. Dizemos 
“gnose” e não “gnosticismo”, pois este é um dogmatismo 
mitológico largamente heterodoxo, enquanto a gnose in-
trínseca não é senão o que os hindus entendem por jnâna e 

o Nyâyâ de Gautama, que analisa com um cuidado particular os raciocínios 
viciosos e do qual encontram-se as marcas em diversos dialéticos subsequentes. 
Este paralelismo entre a Grécia e a Índia se explica por aquilo que poderíamos 
chamar, de forma um tanto aproximativa, de intelectualismo ariano, do qual 
participam evidentemente os semitas helenizados.



24

Advaita-Vedânta; pretender que toda gnose é falsa por cau-
sa do gnosticismo equivale a dizer, por analogia, que todos 
os profetas são falsos porque há falsos profetas.

Para muitas pessoas, o gnóstico é o homem que, sentindo-
-se iluminado pelo interior, não pela Revelação, toma-se 
por um super-homem e crê que tudo lhe é permitido; acu-
sarão de gnose não importa qual monstro político que é su-
persticioso ou que tem vagos interesses ocultistas ao mesmo 
tempo em que se crê investido de uma missão em nome de 
uma filosofia aberrante. Numa palavra, na opinião vulgar, 
gnose é igual a “orgulho intelectual”, como se não houvesse 
aí uma contradição de termos, a inteligência pura coinci-
dindo, precisamente, com a objetividade e esta excluindo 
por definição todo subjetivismo, portanto, particularmente, 
o orgulho, que é a forma menos inteligente e mais grosseira 
de subjetivismo.

Se existe um satanismo “gnosticista” ou pseudo-gnóstico, 
existe também um satanismo antignóstico, que é a parciali-
dade cômoda e desonesta de ver gnose por toda parte onde 
há o diabo; é a esta mania – que rigorosamente falando pro-
cede do “pecado contra o Espírito” – que pode se aplicar a 
injunção de Cristo de não jogar pérolas aos porcos nem dar 
as coisas sagradas aos cães. Pois, se há na ordem humana 
pérolas e coisas sagradas, é certamente do lado do intelec-
to, o qual é aliquid increatum et increabile, segundo Mestre 
Eckhart; portanto algo de divino, o que, precisamente, ator-
menta e perturba os partidários da superficialidade piedosa 
e do fanatismo militante.

As reflexões precedentes nos permitem passar a um tema 
mais particular, ainda que vindo da mesma ordem de ideias. 
O esoterismo, que coincide com a gnose, se vê confrontado 
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de facto com três forças adversas: evidentemente com o dia-
bo, pois este é contra tudo o que é espiritual, mas também, de 
uma maneira muito diferente, com o exoterismo, que, ainda 
que tendo direito à existência, representa uma perspectiva 
limitada; e por fim, o que é mais grave, com uma combina-
ção das duas forças mencionadas. Neste último caso, o ata-
que contra a gnose vai de par com o aviltamento da religião; 
ora, esta conivência monstruosa não seria possível se não 
houvesse uma certa imperfeição no próprio ponto de vista 
confessional, o que provam, aliás, à sua maneira, as tolices 
e os crimes perpetrados em nome da religião; as confissões 
participam inevitavelmente – ou providencialmente, se se 
quiser – da imperfeição das coletividades humanas às quais 
elas se dirigem nesta “idade sombria”.11

Por um lado, o esoterismo pode prolongar a religião con-
siderada sob o aspecto de seu simbolismo metafísico e mís-
tico, mas, por outro lado, ele está obrigado a contradizê-la 
enquanto ela não é senão uma adaptação limitadora, pois 
“não há direito superior ao da verdade”. É impossível com-
preender plenamente a relação entre as faces exotérica e 
esotérica da tradição sem estar consciente dessas duas rela-
ções contraditórias,12 mas ancoradas na natureza das coisas 
e, por consequência, complementares.

11. “Por que me chamas bom?”, disse Cristo; o que pode se aplicar à forma reli-
giosa, ao sistema confessional.

12. Cuja combinação sentimental tem por resultado um meio-esoterismo muito 
difundido no Oriente; o que não impede que determinada espiritualidade pes-
soal possa compensar e vencer esse obstáculo. De resto, se a pura gnose deve 
continuar mais ou menos secreta em meio fideísta, é em parte por causa dos 
direitos deste último; não obstante isso, o caos espiritual de nossa época permite 
ou exige que o “interior” se manifeste no “exterior”, pois “vale mais divulgar a 
sabedoria que esquecê-la”.
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Todas essas considerações se justificam em nosso con-
texto geral pelo fato de que o esoterismo pleno é a via da 
intelecção, portanto da inteligência, enquanto o exoteris-
mo é a via da crença ou da fé, o que não tem como não 
afetar as especulações metafísicas em semelhante meio. 
A fé, representada sobretudo pelos semitas, nos prescreve 
crer “em Deus, o Pai todo-poderoso, criador do céu e da 
terra”; a intelecção, ao contrário, representada sobretudo 
pelos Arianos, nos revela que “só Brahma é real, o mundo é 
aparência, e a alma não é senão Brahma”. Esta diferença de 
perspectiva não poderia impedir que a fé comporte neces-
sariamente um elemento de intelecção, enquanto que a in-
telecção, por sua vez, comporta  também necessariamente 
um elemento de fé.

•

Mas voltemos agora, para terminar, à questão da inteli-
gência em geral. É preciso não confundir o abuso da inte-
ligência com esta em si mesma, como o fizeram a Grécia 
clássica, o Renascimento, o século filosófico, o século 19 e, 
com modalidades novas e pouco agradáveis, o século 20; o 
espírito humano só tem o direito de ser criador na medida 
em que ele é contemplativo, e, se tiver essa qualidade, ele 
tomará nota do que “é” antes de se ocupar do que “pode ser”.

A ideologia progressista do século 19 acreditava poder 
reduzir o problema do espírito humano, sob certo aspec-
to ao menos, à distinção mais expeditiva entre “civilizados” 
e “bárbaros”; ora, se ser inteligente é ser realista, os peles-
-vermelhas, por exemplo, com seu realismo ecológico, eram 
mais inteligentes que os brancos quimericamente indus-
trialistas, e eles o eram, não apenas na superfície, mas em 
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profundidade. O que nos permite observar que o naturismo 
dos povos sem escrita se baseia mais frequentemente do que 
se está disposto a admitir numa “escolha primordial” que 
está longe de ser desprovida de sabedoria; desconfiando ins-
tintivamente da inteligência do aprendiz de feiticeiro, eles 
preferiram se abster dela.13

Seja como for, e de maneira geral: à questão de saber se 
o gênero humano é efetivamente inteligente, tem-se o di-
reito de responder pela negativa, em boa consciência, pois 
nos encontramos na Idade de Ferro. Acima de tudo, não são 
concretamente inteligentes senão os sábios e os santos;14 eles 
são vistos como super-homens – com razão, de certo ponto 
de vista –, enquanto que, sendo realistas, eles são simples-
mente homens normais; ou homens primordiais, se pensa-
mos nas condições espirituais da Idade de Ouro. Isto nos 
permite formular, de maneira sintética e quase lapidar, as 
seguintes considerações: o homem primordial sabia por si 
mesmo que Deus existe; o homem caído não o sabe, ele deve 
aprendê-lo. O homem primordial tinha sempre consciência 
de Deus; o homem caído, apesar de ter aprendido que Deus 
existe, deve se forçar a ter sempre consciência dele. O ho-
mem primordial amava Deus mais que o mundo; o homem 
caído ama o mundo mais que Deus, ele deve portanto prati-
car a renúncia. O homem primordial via Deus em toda par-

13. Seus axiomas: se criais alguma coisa – indo muito longe na exteriorização 
e na concretização –, vós vos tornareis escravos dela; as aglomerações urba-
nas produzem a degenerescência e as calamidades. Essas convicções explicam 
o vandalismo dos povos naturistas quando se fazem conquistadores, ainda que 
em seguida eles não possam resistir à hipnose das civilizações urbanas. A icono-
clastia judaico-muçulmana não deixa de ter relação com esta perspectiva.

14. Não os “doutos”, que, no fim das contas, só conseguem destruir o mundo e 
o homem.
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te, tinha o senso dos arquétipos e das essências e não estava 
fechado na alternativa “carne ou espírito”; o homem caído 
não vê Deus em parte alguma, ele só vê o mundo enquanto 
tal, não como manifestação de Deus.

A primordialidade é a fitrah dos sufis: a natureza huma-
na essencial e normativa, criada à imagem do Criador; por 
isso mesmo, ela é a inteligência em si, projeção da consci-
ência divina. Pois “Eu era um tesouro escondido e quis ser 
conhecido, portanto criei o mundo”; e com ele o espírito 
humano.

•
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Os exploradores da substância, da energia, do indefinida-
mente pequeno e do indefinidamente grande, podem ir a 
fundo, de descoberta em descoberta e de hipótese em hi-
pótese, no mecanismo de nosso mundo, eles sem dúvida 
encontrarão todo tipo de visão instrutiva sobre a estrutura 
das categorias físicas, mas de fato eles não chegarão nunca 
ao fim de sua trajetória; os fundamentos da existência têm 
algo de indefinido e não se entregarão. Ísis é “tudo o que foi, 
tudo o que é e tudo o que será”; e “ninguém jamais levantou 
meu véu”; inútil tentá-lo, tanto mais quanto, nesta ordem 
de grandeza, o inútil coincide com o pernicioso; o que indi-
cam os mitos de Prometeu, de Ícaro, dos Titãs, de Lúcifer, e 
o que provam à saciedade as experiências dos dois últimos 
séculos.15

Partindo do axioma de que todo conhecimento, por de-
finição, comporta um sujeito e um objeto, explicaremos o 
seguinte: o sujeito do conhecimento dos fenômenos sensí-
veis é evidentemente determinada faculdade sensorial ou 
o conjunto dessas faculdades; o sujeito do conhecimento 
dos princípios físicos, ou das categorias cósmicas, é a facul-
dade racional; e o sujeito do conhecimento dos princípios 
metafísicos – e é aqui que queremos chegar – é o intelecto 
puro e, por consequência, a intuição intelectual; intuição ou 

15. Não esquecer neste contexto que a ciência moderna opera com instrumentos 
– no sentido mais amplo – que numa civilização tradicional não poderiam exis-
tir; ou seja: há saberes que, rigorosamente falando, não têm direito à existência.

O Véu de  Ís is



30

intelecção, não operação discursiva. Um conhecimento cujo 
sujeito não é o intelecto não poderia ser metafísico; não se 
pode, partindo da observação dos fenômenos, chegar a uma 
realidade que só “Deus em nós” pode nos fazer perceber. 
Três subjetividades, três modos de certeza: do relativo ao 
absoluto.

“Ninguém jamais levantou meu véu”: não obstante, é ver-
dade que a Deusa, em virtude do princípio platônico de que 
o Bem tende a se comunicar, pode consentir em se desvelar 
a si mesma, mas em parte somente; ela o faz pelos fenô-
menos de beleza e de bondade, a fim de fazer os mortais 
participarem no mistério de sua infinitude e no néctar de 
sua bem-aventurança; ela não desnuda sua própria substân-
cia, e ela não poderia querer fazê-lo, dados os imperativos 
de sua natureza, os do Infinito, precisamente. Esta restrição 
não diz respeito – acabamos de dizer – senão à subjetivida-
de estritamente individual, portanto estreitamente racional 
e “profana”, e não a esta presença divina em nós que se situa 
“do outro lado” do véu, e que coincide com o Sujeito em si, o 
único que é; certamente, não é esta subjetividade transcen-
dente que o cientismo considera e exige.

De resto, e isto é essencial: esta segunda subjetividade, que 
na realidade é a primeira, atinge a substância metafísica do 
mundo a partir – ou através – de todo fenômeno positivo; 
para ela, não há de forma alguma necessidade de analisar 
indefinidamente as categorias físicas na esperança de chegar 
a um termo. Ísis pode erguer seu véu a partir tanto de uma 
beleza terrestre quanto de um substrato quintessencial, na 
hipótese de que ele seja acessível “do exterior”.

Das duas uma: ou se chega por via objetiva ao que se crê 
ser o ômega imanente da existência física, e então restará 
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sempre um elemento não decifrado, precisamente porque o 
ômega suposto é objetivo; ou se chega além de tal elemento, 
mas então a tomada de consciência empenha a subjetivida-
de intelectiva do homem e não mais se trata de investigação 
ab extra.

Sem contestação, o conhecimento supremo, que procede 
do absoluto, não pode jamais depender intrinsecamente de 
contingências culturais ou históricas; o que conta para ele, 
e o que basta, é que o mundo é o mundo e o homem é o 
homem.

Quando Deus cria o homem à sua imagem, ele cria uma 
medida; a percepção humana do mundo corresponde à in-
tenção criadora de Deus.16 O homem é por definição um 
centro, ou “o centro” num dado universo; ele o é, não por 
acidente, mas em função da própria natureza do Ser, e é por 
isso que o que é grande ou pequeno para o homem é grande 
ou pequeno na intenção divina; o homem percebe as coisas 
como elas se apresentam no Intelecto divino. E é por isso 
que o mundo do indefinidamente pequeno, assim como o 
mundo do indefinidamente grande, é de certo modo inter-
dito ao homem; este não deve nem querer engrandecer des-
medidamente o pequeno nem diminuir desmedidamente o 
grande. O homem deveria sentir que não há nem vantagem, 
nem felicidade em tais empreendimentos; e ele o sentiria se 
tivesse mantido uma relação com o Absoluto, ou se essa re-
lação fosse sincera e suficiente. O homem que está realmen-
te em paz com Deus está livre de toda curiosidade malsã, se 

16. Com efeito, foi o homem que, segundo o Alcorão, deu a todas as coisas e a 
todas as criaturas seus nomes. Esta ciência inata da identidade das coisas impli-
ca a priori o conhecimento inato de Deus, e a posteriori a visão indireta de Deus 
a partir das coisas.



32

assim podemos dizer; ele vive no jardim bem-aventurado 
de uma graça que não o abandona, como uma criança bem 
protegida; o Criador sabe onde se encontra o lugar bom 
para a criatura, e ele sabe o que é um bem para o homem.

Em certo sentido, o mundo dos átomos, como o das ga-
láxias – para nos exprimir a grosso modo –, é hostil ao ser 
humano, e comporta para este, em princípio ou potencial-
mente, um clima de desenraizamento e de terror. Alguns 
alegarão, sem dúvida, que “o homem de nosso tempo” é um 
“adulto”, mas isso é orgulho, ou mesmo satanismo, pois o 
homem normal mantém sempre um lado de criança, como 
o atestam, por sua linguagem, todas as Escrituras sagradas; 
se não fosse assim, a própria infância não comportaria ne-
nhum aspecto positivo. Por certo, o homem maduro deve 
ser “adulto”, mas ele pode sê-lo de outro modo que não mer-
gulhando em abismos interditos; a vitória espiritual sobre a 
ilusão é de uma seriedade diferente da insensibilidade dos 
exploradores do inumano.

Há duas coisas a considerar nas coisas criadas, a saber, a 
aparência empírica e o mecanismo; ora, a aparência mani-
festa a intenção divina, como dissemos acima; o mecanis-
mo só opera o modo de manifestação. No homem corporal, 
por exemplo, a intenção divina se exprime pela forma, pela 
deiformidade17, pelo simbolismo, pela beleza; o mecanismo 
é a anatomia e o funcionamento vital. A mentalidade mo-
derna, sempre de tendência cientista e “iconoclasta”, tende 
a superacentuar o mecanismo em detrimento da intenção 
criadora, e isto em todos os planos, tanto no físico como no 

17. Deveríamos precisar: a deiformidade total ou integral, pois no animal tam-
bém há – ou pode haver – uma deiformidade, mas ela é parcial; o mesmo vale 
para os vegetais, os minerais, os elementos e outras ordens de fenômenos.
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psicológico; daí resulta uma mentalidade insensível e “des-
mistificada” à qual nada mais “impressiona”. Com o esque-
cimento da intenção divina, no entanto aparente a priori, 
chega-se a um vazio desprovido de todo ponto de referência 
e de todo significado, e a uma mentalidade de niilismo e de 
desespero, se não de materialismo apático e brutal. Em face 
dessa desviação, é a criança que tem razão quando crê que o 
céu azul acima de nós é o Paraíso.

Que haja ciências, incluindo aí as ciências físicas, está na 
natureza do homem, porque está na natureza das coisas; 
mas também está na natureza das coisas que o homem não 
pode desvelar Ísis e que não deva tentar fazê-lo. A ciência 
humana tem limites de princípio; o que, nas civilizações 
tradicionais, impede o homem de passar esses limites é sua 
relação com Deus, com todas as consequências que essa 
relação implica.18

•

Um ponto que certos físicos não parecem compreender é 
que o mecanismo do mundo não pode ser nem puramente 
determinista nem a fortiori puramente arbitrário. Em reali-
dade, o Universo é um véu tecido de necessidade e de liber-
dade, de rigor matemático e de jogo musical; todo fenômeno 
participa desses dois princípios, o que equivale a dizer que 
todas as coisas se situam em duas dimensões aparentemente 
divergentes, mas no fundo concordantes, exatamente como 

18. Pasteur teria dito – apesar de ser crente – que, ao entrar em seu laboratório, 
procurava deixar Deus do lado de fora; o que em todo caso mostra bem o falso 
realismo dos cientistas, ao mesmo tempo que – sob aspecto bem diverso – o 
complexo de inferioridade dos ainda-crentes para com os racionalistas aparen-
temente vitoriosos.
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as dimensões do espaço são concordantes ao mesmo tempo 
em que dão origem a aparências divergentes e inconciliáveis 
do ponto de vista de uma visão planimétrica dos objetos.

Outro ponto que os modernos também não apreendem 
é que não há que buscar a causa de um fenômeno neces-
sariamente no plano em que ele se produz, que é preciso, 
ao contrário, considerar a possibilidade de uma causa não 
material, sobretudo quando se trata de um fenômeno cujo 
começo é a priori desconhecido e materialmente incognos-
cível, como no caso da origem dos seres vivos. O evolucio-
nismo transformista é o exemplo clássico dessa parcialidade 
de inventar causas “horizontais” porque não se quer admitir 
uma dimensão “vertical”: tenta-se extorquir ao plano físico 
uma causa que ele não pode fornecer e que se situa necessa-
riamente acima da matéria.

Mesmo na ordem das causas físicas, é preciso levar em 
conta a presença simultânea da Causa metafísica imanente: 
se uma semente é a causa imediata de uma planta, é porque 
o arquétipo divino intervém na causalidade física. Geome-
tricamente falando, certas causas podem se situar nos “cír-
culos concêntricos” que constituem o Universo, mas outras 
causas – e com mais forte razão a Causa primeira – situam-
-se no Centro e agem através dos raios que dele emanam. 
O Intelecto divino contém os arquétipos da criação, e é a 
partir desta Causa – ou desse sistema causal – que se “encar-
naram”, num “momento” cíclico determinado do processo 
cosmogônico, as “ideias” que iriam se manifestar sob a for-
ma de criaturas contingentes.

Nós não pedimos aos físicos que se contentem com um 
criacionismo antropomorfista e ingênuo; mas seria no 
mínimo lógico da parte deles – pois que visam a uma ci-
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ência total e sem falhas – que eles se esforcem para com-
preender as doutrinas ontocosmológicas tradicionais e par-
ticularmente a doutrina hindu dos “envelopes (kosha) do Si 
(Atmâ)”; doutrina que, precisamente, apresenta o Universo 
como um sistema de círculos que vão do Centro-Princípio 
até esse extremo limite que é para nós a matéria. Pois a ciên-
cia humana não deriva unicamente da necessidade de saber 
e de registrar, ela tem por origem, mais profundamente, a 
sede do essencial; ora, o senso da essencialidade nos atrai 
para outras margens que não o plano limitado dos fenôme-
nos físicos por si mesmos.

•

No que diz respeito à ilegitimidade de toda tentativa de 
ultrapassar os limites impostos pelo mistério de Ísis, poder-
-se-nos-ia objetar que a metafísica também é uma tal tenta-
tiva; este argumento vale contra a filosofia profana, mas não 
contra a scientia sacra pela qual a própria Ísis consente em 
erguer um véu, sem contudo retirá-lo a ponto de não dei-
xar subsistir nenhum mistério. O objetivo dos pensadores 
profanos é, ao contrário, o de só propor à inteligência o que 
é racionalmente controlável e de “libertar” o pensamento 
de toda transcendência; quer-se “desmistificar” o Universo 
explicando-o de uma vez por todas; da mesma maneira, a 
linguagem racionalista quer entregar até a última gota todo 
o cognoscível. O pensamento é então tudo o que a lingua-
gem enuncia, e nada mais.

Tentar erguer o véu de Ísis, não é explicar Deus e o mun-
do, o Princípio e sua Manifestação, sabendo que é impossí-
vel esgotar o mistério do Real; é querer descobrir e explicar 
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todo o Possível com a intenção de desvelá-lo totalmente. 
Como especificamos mais de uma vez em nossos escritos, 
a metafísica não pretende senão fornecer dialeticamente 
pontos de referência; os pedantes lhe censurarão ser in-
completa, não explicar isto ou aquilo. Incompleta, a meta-
física articulada o é pela natureza das coisas, precisamente 
por ser articulada; apesar disso, ela oferece – e é esta toda 
a sua razão de ser – um sistema de chaves perfeitamente 
suficiente, mediante uma linguagem que só pode ser indi-
cativa e elíptica. Se uma tal doutrina, no curso da História, 
se acrescenta a outras doutrinas análogas, não é – salvo 
exceções e por razões de acentuação – porque as doutri-
nas precedentes foram julgadas errôneas, é simplesmente 
porque uma nova formulação foi julgada oportuna; e antes 
de mais nada pelo Céu, que preside às manifestações do 
Espírito.

Ninguém erguerá o véu de Ísis, diz a tradição egípcia; não 
obstante, pode haver, não somente o levantar do véu pela 
própria Deusa, mas mesmo o desaparecimento total do véu; 
este mistério, que parece contradizer o que dissemos antes, 
não se situa, no entanto, no mesmo plano que os gestos de 
misericórdia e não se dirige ao indivíduo enquanto tal. A 
nudez de Ísis vem do “coração”, ou do Si imanente; em vez 
de falar de “desvelamento”, poder-se-ia escolher uma outra 
imagem e dizer que a Deusa toma a alma sob seu véu, ab 
intra: é o que, em termos sufis, se chama de conhecimen-
to “por Allâh”, no qual é menos a inteligência que percebe 
Deus do que Deus que se percebe a si mesmo na inteligên-
cia. Trata-se então deste Intelecto de que Mestre Eckhart 
disse “esse algo na alma (aliquid est in anima) que é incriado 
e incriável”, e que nos pertence porque nós lhe pertencemos; 
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“o reino de Deus está dentro de vós”. A dimensão interior 
é unitiva por sua natureza; ela o é porque ela é a projeção 
do Si divino, em si mesmo transcendente, mas que se tor-
na imanente em virtude da homogeneidade ontológica do 
Universo.

•

Como o véu de Ísis se encontra tanto em nós como aci-
ma de nós, algumas considerações sobre as noções de 
objetividade e de subjetividade podem ser pertinentes 
aqui. O significado dessas duas noções é seja filosófico, 
seja psicológico, conforme correspondam seja a definições, 
seja a atitudes: isto é, podemos considerar cada uma des-
sas ideias num sentido seja objetivo, visando ao em-si das 
coisas, seja subjetivo, relativo a nossa consciência. Consi-
derar a subjetividade objetivamente é defini-la enquanto 
fenômeno; considerar a objetividade subjetivamente é ver 
nela uma qualidade do sujeito, a ausência de subjetivismo, 
precisamente, e portanto a percepção adequada da realida-
de “exterior”.

Se a qualidade fundamental do objeto é a realidade – e as 
coisas objetivas são preciosas na medida em que manifes-
tam o Real absoluto ou dele se aproximam segundo diver-
sos modos e diversos graus –, a qualidade fundamental do 
sujeito será a inteligência, o intelecto, a pura intelecção, e 
portanto a certeza metafísica, a intelecção sendo tão exata 
e incontestável quanto a realidade objetiva que nos rodeia.

De resto, se, no uso corrente das palavras, entende-se por 
“subjetividade” uma predominância da sentimentalidade 
geradora de parcialidades, poder-se-ia da mesma forma en-
tender por “objetividade” a preocupação abusiva – em de-
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trimento dos valores interiores – com as coisas do mundo 
exterior, o que ninguém jamais pensou em fazer. Dito de 
outro modo: quando se opõe a subjetividade à objetividade, 
esta parece superior e normativa; quando, ao contrário, se 
opõe a interioridade à exterioridade, no sentido moral ou 
espiritual dos termos, é a interioridade que tem primazia.

Evidentemente, o sujeito e o objeto formam uma comple-
mentaridade em si neutra, e não uma alternativa que com-
porta uma oposição; por outro lado, tanto o objeto como o 
sujeito comportam tal alternativa ou tal bipolaridade quase 
zoroastriana, a saber: para o polo objetivo, o Ser e a matéria, 
e para o polo subjetivo, a Consciência divina imanente e o 
ego, ou o Si e o eu.19 A grande perversão é tender para a ma-
téria e o ego, afastando-se assim do Princípio divino, tanto 
transcendente quanto imanente; é o materialismo por um 
lado, e o egoísmo ou o individualismo por outro lado, am-
bos podendo ser quer teóricos, quer práticos, ou seja, quer 
filosóficos, quer vitais.

Há um “véu de Ísis” tanto do lado do objeto como do lado 
do sujeito: o pensamento simplesmente racional – separado 
de suas raízes intelectivas – não pode violar os mistérios do 
Absoluto-Objeto, assim como o ego empírico – também ele 
separado de sua substância – não pode violar os mistérios 
do Absoluto-Sujeito; é “mistério” o que permanece inaces-
sível a uma consciência fragmentária. Em outros termos: o 
véu da Deusa esconde ao mesmo tempo o que é muito “ele-
vado” e o que é muito “profundo” – ou muito divinamente 
“outro” e muito divinamente “si mesmo” – para os espíritos 

19. Os limites inferiores são: para a hierarquia das realidades objetivas, a matéria 
mais solidificada, opaca e pesada; para as realidades subjetivas, a consciência 
mais exterior, a saber, as faculdades sensoriais.



39

habituados a deter-se a meio caminho, a só perceber contin-
gências, e a não ser mais que uma contingência.

Em última análise, a Ísis oculta por trás de seu véu não 
é senão a Realidade divina na qual o objetivo e o subjetivo 
coincidem; e o véu não é senão a projeção cosmogônica pela 
qual essa Realidade se bipolariza e dá lugar a esse jogo de 
espelhos inumeráveis que é o Universo. Ísis é Atmâ, o véu 
é Mâyâ.

•
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Sem contestação, a física integral – não elementar somente 
– não poderia desconsiderar as luzes da metafísica; uma das 
provas mais patentes disso é o fato de que o princípio da re-
latividade exige categoricamente o concurso do princípio da 
absolutez, sob pena de dar lugar a uma cosmologia caótica 
e por assim dizer “acéfala” e ateia. “A doutrina da unidade é 
única”, dizem os sufis; de uma maneira logicamente análoga, 
poder-se-ia dizer, no que diz respeito à teoria einsteiniana, 
que a doutrina da relatividade é relativa.

O princípio da relatividade se relaciona às medidas cós-
micas em sua contingência ou sua “acidentalidade”; o prin-
cípio da absolutez, ao contrário, leva em conta manifes-
tações do absoluto no relativo; é toda a diferença entre o 
mecanismo de manifestação e o símbolo-mensagem que é 
seu conteúdo e sua razão de ser. Por um lado, a posição de 
“centro imóvel” própria do Sol é relativa, porque há outras 
estrelas fixas – portanto, outros “centros” – e porque o Sol, 
com seu sistema planetário, se encontra ele mesmo em mo-
vimento; mas, por outro lado, e isto é essencial, o astro solar 
se situa realmente no centro, não somente pelo fato de que 
os planetas o rodeiam, mas também, metafisicamente falan-
do, porque sua razão de ser é manifestar fisicamente Atmâ 
em Mâyâ. A prova desta posição ou função é, não somente 
a revolução dos planetas, mas também – e a priori – a mas-
sa e a luminosidade do Sol, sua majestade, se se quiser; ou 
seja, o princípio da absolutez se manifesta sempre por um 

Problemas do Espaço-Tempo
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fenômeno de eminência, por uma relação de determinante 
a determinado, de centro a periferia, precisamente; e essa 
relação, evidentemente, é irreversível.20 Uma observação se 
impõe aqui: dizer que o Sol se situa no centro não significa 
necessariamente que ele se situa nele de uma maneira mate-
maticamente exata; sem dúvida, as outras estrelas fixas estão 
demasiadamente longe para poder influenciar as distâncias 
no sistema solar, e talvez seja impossível explicar a causa 
real da irregularidade de que se trata. Seja como for, a causa 
ontológica bem poderia ser o afastamento entre o arquéti-
po divino e a manifestação física, afastamento que, contudo, 
não se manifesta necessariamente em todas as ordens; ele se 
manifesta na medida em que a Onipossibilidade o exige e da 
maneira que ela determina.

Tudo isso representa uma aplicação do princípio do “re-
lativamente absoluto”: rigorosamente falando, há somente 
um Centro – “Por que me chamas bom?”, disse Cristo –, e 
este é Deus, o Princípio supremo; mas o fenômeno “cen-
tro” nem por isso está ausente do universo espacial, sem 
o que não teríamos nem a noção de centro nem a palavra 
que o designa; necessariamente, o Centro divino se reflete 
diversamente na criação, a qual por definição é o espelho 
do Criador. A relatividade é inconcebível sem as marcas da 
absolutez; dizer Mâyâ é dizer presença de Atmâ. Ali onde 
Deus se reflete, encontra-se um centro, tanto metafísica 
como fisicamente; ora, Deus se reflete no Sol e por meio 
dele, ou seja, sua “presença” neste último é eminentemen-

20. O caso das estrelas duplas ou gêmeas representa não a relação “centro-pe-
riferia”, mas o arquétipo da dança sexual, a de Purusha e Prakriti. A imanência 
e a invisibilidade do centro é, por assim dizer, a razão de ser do movimento 
recíproco dos dois pares.
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te mais direta que sua presença nos planetas; por certo, 
“Deus está em toda parte”, mas essa imanência não pode-
ria abolir a hierarquia dos graus de presença. Se não hou-
vesse centro, o espaço não seria espaço.

Em certo sentido, o princípio de absolutez significa que 
as coisas são o que elas parecem; o princípio da relati-
vidade significando, ao contrário, que elas são diferentes 
de sua aparência. E é precisamente em virtude do princí-
pio de absolutez que a perspectiva de Ptomoleu é legítima 
e eficaz em sua ordem, a das aparências humanamente 
naturais e, por esse fato, concretamente simbólicas21; de 
resto, partindo da ideia de que é Copérnico que tem ra-
zão materialmente e de que os geocentristas não dão ao 
Sol o que lhe cabe, não esqueçamos que sua perspectiva 
comporta, também ela, um elemento de heliocentrismo, 
pois eles admitem a primazia do astro solar, algo de que 
todas as mitologias, e não menos a astrologia, fornecem 
uma prova patente.22

Há também, em apoio de nossa tese da irreversibilidade 
da relação Sol-planetas, ou centro-periferia, o culto quase 
universal do Sol: a Dança do Sol dos índios da América do 
Norte, por exemplo, se refere a uma influência espiritual que 
o astro solar pode comunicar realmente; trata-se aí, não de 
um símbolo arbitrariamente imaginado, mas de um verda-

21. Também é preciso distinguir entre uma aparência dessa ordem e uma ilusão 
de óptica acidental: uma miragem no deserto não tem o mesmo fundamento 
nem, por consequência, os mesmos “direitos” que o percurso aparente do Sol.

22. Uma observação marginal: o fato de que o heliocentrismo moderno coinci-
da com o desmoronamento de uma sabedoria antiga e a eclosão de um “huma-
nismo” cada vez mais cientificista e ateu é independente do heliocentrismo em 
si, o qual teria podido levar a uma cosmologia espiritual no mínimo tão válida 
quanto o sistema ptolomaico.
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deiro sacramento cósmico, portanto de uma força advinda 
de um modo de imanência divina.

•

Falar dos enigmas do espaço é implicar os do tempo: 
com toda evidência, o fenômeno do movimento físico é 
ao mesmo tempo espacial e temporal, e é precisamen-
te essa conexão que a teoria einsteiniana da relatividade 
visa. Se há elementos de absoluto na condição espacial, 
há-os também na condição temporal: o que o ponto ou o 
centro é para a primeira, o instante ou o presente – ou a 
origem – é para a segunda.

Admitindo que a origem do Universo físico tenha sido 
uma “explosão” cosmogônica23, não se terá dificuldade 
de admitir igualmente que é o lugar quase sobrenatural 
da explosão que continua sendo o centro do espaço; o 
Universo teria então a forma de uma casca esférica em 
expansão e situada entre dois vazios, um “interior” e ou-
tro “exterior”. O “evento” divino foi como a cristalização 
súbita de uma solução química supersaturada, após a 
tendência “existenciante” do Ser ter atingido sua “pleni-
tude”; a explosão coincidindo com a origem do tempo, 
o qual “se reabsorveria” finalmente na apocatástase ou 
mahâprâlaya.24 E foi depois do “Seja!” criador inicial que 
puderam sobrevir as “encarnações” criadoras, por vagas 
sucessivas e ao mesmo tempo por “emanação” e por cre-
atio ex nihilo: por emanação ab intra, não por evolução 

23. The Big Bang, no jargão de certos cientistas anglo-saxões.

24. O retorno à “Noite de Brahma”; a reintegração terminal.
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ab materia; por criação ex nihilo, não a partir de uma 
substância preexistente.25

O tempo comporta essencialmente ciclos – portanto um 
ritmo – com fases-picos que correspondem ao que no es-
paço é central e marca a absolutez; ou ainda, a extensão 
espacial exprime o Infinito em modo estático, enquanto a 
extensão temporal o exprime em modo dinâmico; o mesmo 
vale, mutatis mutandis, para o ponto e o instante, ou para 
o centro e o presente. Todas essas considerações indicam à 
sua maneira que uma física integral não poderia se dissociar 
da metafísica26, ciência do Absoluto, precisamente.

•

25. A criação de Adão “de terra” implica, por um lado, que essa terra é criada 
ex nihilo e, por outro lado, que o fenômeno humano é totalmente – e sobrena-
turalmente – independente dessa substância, a qual não podia produzir nada.

26. Como o prova, por exemplo, a divergência entre os partidários do determi-
nismo e os do acidentalismo, sem falar dos impasses da biologia, os quais estão 
em parte relacionados a essa falsa alternativa.
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O termo shakti significa fundamentalmente a energia efi-
ciente do Princípio supremo considerada em si ou em de-
terminado nível ontológico. Pois o Princípio, ou, digamos, a 
Ordem metacósmica, comporta níveis e modos em virtude 
da Relatividade universal, Mâyâ, na qual ele se reverbera.

No plano da vida espiritual, esse mesmo termo shakti sig-
nifica a energia celeste que permite ao homem entrar em 
contato com a Divindade, por meio de ritos apropriados 
e sobre a base de um sistema tradicional. Essencialmen-
te, essa Shakti divina socorre e atrai: ela socorre enquanto 
“Mãe” e atrai enquanto “Virgem”; seu socorro desce do Céu 
sobre nós, enquanto sua atração nos eleva ao Céu. Isto quer 
dizer que a Shakti, enquanto pontifex, por um lado, confere 
o segundo nascimento e, por outro, oferece as graças liber-
tadoras.

No Absoluto, a Shakti é o aspecto de Infinitude, o qual 
coincide com a Onipossibilidade e engendra Mâyâ, a Shakti 
universal e eficiente. A Infinitude é a “Beatitude”, Ananda, a 
qual se combina em Atmâ com Sat, o “Ser” ou a “Potência” 
27, e com Chit, a “Consciência” ou o “Conhecimento”. Pode-
ríamos dizer também que o polo Ananda é função dos polos 
Sat e Chit, como a união ou a experiência é função dos polos 
objeto e sujeito; é desta resultante que se projeta o Desdo-

27. O “Ser”, e do mesmo modo a “Existência”, é por definição “Potência”; na 
ordem física, a massa implica a energia; toda matéria comporta uma força 
potencial.

Mahâshakt i
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bramento universal, a Mâyâ criadora com suas inumeráveis 
possibilidades tornadas efetivas.

Talvez seja necessário prevenir aqui certas objeções: po-
der-se-ia sustentar, com efeito, que Mâyâ não tem causa 
porque Brahma ou Atmâ não poderia ser a causa do que 
quer que seja; mas essa independência transcendente não 
impede de forma alguma que, sob outro aspecto ou sob 
outro ângulo de visão, Mâyâ seja o efeito da Infinitude de 
Atmâ, sem o que ela seria um segundo Absoluto. Poder-se-
-ia objetar igualmente que o Princípio supremo não tem 
partes e que os três aspectos mencionados não poderiam 
constituí-lo, o que é verdadeiro, mas não deixa de ser uma 
maneira de jogar com as palavras; na realidade, cada um 
dos três aspectos de Atmâ é o Absoluto e cada um contém 
de uma maneira indistinta e de certo modo potencial os 
dois outros; estamos aqui no limite do exprimível.

Shakti é igual a energia, como dissemos; talvez não seja 
avançar muito dizer que a energia comporta essencialmente 
dois polos ou funções – e pensamos aqui a priori na ener-
gia física –, a saber, a explosividade e a atratividade, e que 
todos os outros modos, como a rotação de um corpo em 
torno de seu eixo ou a revolução de um corpo em torno de 
outro, não são senão efeitos das duas forças fundamentais 
mencionadas; tanto uma como a outra comportando, aliás, 
três modos, a saber, a potencialidade, a virtualidade e a efe-
tividade, o que diz respeito à explosividade de uma maneira 
mais imediatamente concebível do que à atratividade. É de 
uma maneira análoga – mutatis mutandis – que Mâyâ “res-
pira” ou “dança” ou “tece” o Universo; não o mundo físico 
somente, mas o conjunto dos “envoltórios” de Atmâ. Tudo 
no movimento do macrocosmo, e não menos dos microcos-
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mos, é a priori projeção e atração; cada um dos dois prin-
cípios podendo ser concebido em sentido manifestante ou 
em sentido reintegrante. Deus é um “centro” sob o aspecto 
de sua absolutez e um “espaço” sob o de sua infinitude; simi-
larmente, o mundo é um “centro” do ponto de vista de seu 
“peso” existencial e um “espaço” por sua indefinidade.

Há no movimento dos corpos celestes dois enigmas – já 
aludimos a isso –, a saber, a rotação de um corpo em tor-
no de seu eixo e a revolução desse mesmo corpo em tor-
no de outro corpo; simbolicamente falando, a rotação pode 
se referir ao coração e, portanto, ao Si imanente – a Atmâ 
“contido” em jîvâtmâ –, enquanto a revolução se referirá ao 
Ser, portanto ao Princípio transcendente, a Atmâ ou Ishvara 
considerado em si. Isto quer dizer que o eixo do planeta cor-
responde, no microcosmo humano, ao Coração-Intelecto, 
e o Sol, no macrocosmo, ao Princípio divino; esta analo-
gia não pode não manifestar uma causalidade ontológica, 
dado que um símbolo direto ou intrínseco prolonga con-
cretamente, à sua maneira, o que ele simboliza. E quem diz 
movimento diz energia e, por consequência, Shakti.

A Shakti enquanto força libertadora imanente e latente – 
ou enquanto potencialidade de libertação – é chamada Kun-
dalinî, “Enrolada”, pelo fato de que ela é comparada a uma 
serpente adormecida; o despertar se efetua, no microcosmo 
humano, graças às práticas ióguicas do tantrismo. O que 
significa, do ponto de vista da natureza das coisas ou da es-
piritualidade universal, que a energia cósmica que nos liber-
ta faz parte de nosso próprio ser, não obstante as graças que 
a Shakti nos confere, por misercórdia, “desde fora”, e sem as 
quais não há Via. De resto, assim como Mahâshakti ou Pa-
rashakti – a “Energia produtora suprema” – é igual ao aspec-
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to feminino de Brahma ou de Atmâ, do mesmo modo Kun-
dalinî dá lugar a uma divinização que a torna equivalente à 
Mâyâ criadora.

•

A tradição hindu nos ensina que no ápice da Manifesta-
ção cósmica, portanto em seu setor ainda divino,28 a Femi-
nilidade-Princípio é a trindade Sarasvatî-Lakshmî-Pârvatî, 
em face da trindade masculina Brahmâ-Vishnu-Shiva. Sa-
rasvatî é o gênio da Sabedoria; Lakshmî, o da Bondade, da 
Beleza, da Felicidade; e Pârvatî, ao menos sob seu aspecto 
terrível – e ela é então Dûrga ou Kâlî –, o gênio do Rigor, 
portanto do castigo divino.29 Para bem apreender o sentido 
desse mistério, é importante não perder de vista a estrutura-
ção ontológica da qual damos aqui o esquema.

A Onipossibilidade implica não somente a Beatitude, a 
Plenitude, a Riqueza inesgotável, mas também o Transbor-
damento ou a Projeção e, em função desta, o Afastamento 
e o Empobrecimento. À medida que o Transbordamento 
manifestante ou cosmogônico se afasta de sua Fonte divi-
na, ele sofre o destino de toda irradiação, no sentido de que 
seus raios, afastando-se, se amenizam, e então intervém o 
mistério do mal: o raio cosmogônico tende a, no fim das 
contas, se perverter, ou seja, ele se torna luciferino e tende 
a se fazer Deus; de onde esta reação divina que é a Shakti 

28. Divino porque “celeste” e não “terrestre”; ou digamos: além do samsâra, da 
“transmigração”, mas, não obstante, compreendido na criação.

29. Pârvatî comporta dois aspectos opostos, como Shiva, que personifica ao 
mesmo tempo o ascetismo e o erotismo; paradoxo cuja chave poderia ser a an-
tiga mitologia dravidiana.
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terrível e vingadora, Kâlî, a “Negra”.30 É preciso lembrar-
-se aqui da doutrina dos três gunas, as três tendências cós-
micas que resultam da Substância universal, Prakriti:31 são 
eles, primeiramente, sattva, a tendência que é luminosa e 
ascendente; em segundo, rajas, a que é ígnea, horizontal e 
expansiva; e, em terceiro, tamas, a que é escura e descen-
dente. Ora, a Shakti terrível, Dûrga ou Kâlî, corresponde a 
tamas, não por ser má em si mesma – a santa cólera é em si 
um bem –, mas porque ela é a reação divina ao que é mau, 
a saber, o luciferismo do mundo; como Shiva, seu esposo, 
ela é o gênio da transformação e da destruição, ou, antes, ela 
participa desta função de uma maneira eficiente.32 Poder-
-se-ia dizer, também, que Dûrga preside com Shiva a condi-
ção temporal e a evanescência das coisas, enquanto Vishnu-
-Lakshmî preside a condição espacial e a conservação.

Resumamo-nos: o Princípio, em se projetando em Mâyâ, 
se manifesta, mas, ao mesmo tempo, em virtude do afasta-
mento cosmogônico, tende a se fazer “diferente de si mesmo”, 
de onde o mal no mundo e, por consequência, a intervenção 
da Shakti terrível. Tudo isto porque a Onipossibilidade não 
pode excluir a aparente negação do Ser necessário.

A priori, Lakshmî é a deusa da beleza e da felicidade; en-
quanto Mahâlakshmî, a Lakshmî Suprema, ela é a fonte de 
todas as bênçãos; ela obriga Vishnu a perdoar aos homens 
suas fraquezas e seus pecados, como o atesta esta fórmu-

30. A quem certos shâktas votavam outrora um culto sanguinário a fim de apa-
ziguá-la, ou de esgotar as possibilidades reparativas que ela exige.

31. A Shakti de Purusha, o Intelecto divino criador; Purusha e Prakriti sendo 
os dois polos de Ishvara, do Ser criador, revelador, remunerador e justiceiro; 
portanto do Deus pessoal.

32. N. do T.: “Eficiente” no sentido originário de que produz um efeito real.
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la: “Enquanto Pai, Vishnu é o Justiceiro; enquanto Mãe 
(Lakshmî), Ele é Aquele que perdoa.”33 Segundo os advaiti-
nos, é somente pela graça de Mahâshakti – a Shakti Supre-
ma – que o homem pode superar a Mâyâ cósmica e obter 
assim a realização do “Um sem segundo”, o Advaita, preci-
samente.34

Evidentemente, o shaktismo tem um alcance universal; 
o que a Shakti mediadora é para os indianos, Ísis foi para 
os egípcios. Apuleio relata esta prece egípcia: “Em verdade, 
Tu és a salvadora santa e eterna do gênero humano, sempre 
prestes a ajudar os mortais; e Tu trazes o doce amor de uma 
mãe às provações dos desafortunados.” E um santuário de 
Ísis em Roma tem esta inscrição: “Tu, Ísis, Tu és a salvação 
de teus adoradores.”

•

Por razões evidentes, existe uma certa relação entre a ideia de 
Shakti e o tantrismo; em relação a este, é importante ressaltar 
que, longe de ser um hedonismo gratuito, ele tem, ao contrário, 
exigências sem as quais não poderia constituir um método es-
piritual. Antes de mais nada, o tantrismo pressupõe a intuição 

33. Shankarâchârya: “Eu te imploro (ó Lakshmî) que me olhes com teus olhos 
de graça, como quem simplesmente passa e olha, e isto me bastará para obter 
tua maré de favores, ó Mãe minha.” Acrescentemos que o culto da Shakti foi 
instituído por Shankara em seus monastérios, o que é tanto mais notável quanto 
o Advaita-Vedânta procede por eliminação e o método sháktico, ao contrário, 
por sublimação.

34. Mencionemos aqui a Shakti enquanto dâkinî: as diversas dâkinîs represen-
tam todos os aspectos possíveis da Mâyâ, dos celestes até os infernais; todas 
nuas e dançantes, elas podem ser fúrias maléficas e sanguinárias bem como an-
jos protetores. A Dâkinî suprema coincide com a Bodhi, a “Iluminação”, à qual 
o adepto deve se unir quase “sexualmente” – ou seja, existencialmente, com o 
coração – para ser salvo da roda das existências.
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da transparência metafísica dos fenômenos e, por consequên-
cia, o sentido das realidades arquetípicas; sobre esta base, ele 
pode realizar a integração dos prazeres naturais e normais, e 
portanto legítimos, na via que leva aos arquétipos e ao Sumo 
Bem. Ele opera essencialmente com a beleza, que é objetiva, 
e o gozo, que é subjetivo: beleza visual, auditiva ou mental, ou 
seja, formas, sons e palavras; e gozo do olfato, do gosto e do 
tato, pois mesmo a experiência de um gole d’água fresca pode 
evocar uma analogia cósmica e celeste, o que equivale a dizer 
que não é somente a privação que pode ter um valor espiri-
tual, por mais que isso desagrade aos partidários de um asce-
tismo exclusivo. Uma vez mais, a integração do agradável na 
espiritualidade não é gratuita e não o poderia ser: por um lado, 
a experiência interiorizante da beleza pressupõe a nobreza da 
alma, o que não é dizer pouco, e, por outro lado, a experiência 
análoga do prazer sensorial exige a temperança, portanto um 
caráter sóbrio que não admite nenhum excesso. No caso da be-
leza, a condição moral complementar é análoga ao conteúdo, 
pois só uma alma bela tem direito a uma experiência bela; en-
quanto que no caso de um prazer qualquer a condição moral é 
oposta ao conteúdo, pois só pode gozar legitimamente aquele 
que sabe sacrificar. Não há via fora da verdade e da virtude, 
sejam quais forem as aparências do ponto de vista de um mo-
ralismo formalista e convencional; o que é preciso sublinhar 
aqui, é que a perspectiva tântrica ou sháktica se baseia, não em 
regras ditadas por esta ou aquela oportunidade social, mas na 
natureza das coisas. Essa natureza é de substância divina e só se 
revela àquele que sabe ver as coisas divinamente, com o olhar 
do homem primordial.35

35. A alternativa cristã entre a “carne” e o “espírito” nos permite lembrar aqui 
que a corporeidade não é coisa má em si, apesar de uma desgraça relativa que 
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Alguns esclarecimentos a respeito do amoralismo tântri-
co ou sháktico se impõem aqui. A ideia fundamental, que 
não é responsável por tais ou quais desviações subsequen-
tes, é que só a ação interior ou interiorizante é perfeita, e 
não a ação mesmo boa que se situa no exterior sem poder 
sair dele; de onde a substituição aparentemente imoral da 
alternativa moral “bem ou mal” pela alternativa “interiori-
dade ou exterioridade”. Mas não basta que o ato seja inte-
rior, é preciso também que ele seja, objetivamente, dirigido 
para o Absoluto e, subjetivamente, livre de toda motivação 
egoísta; ele deve combinar a transcendência com a imanên-
cia, pois, na perfeita interioridade, no “fundo do coração”, 
que é o “reino de Deus”, tanto o sujeito como o objeto supe-
ram a ordem criada, portanto, respectivamente, o mundo e 
o eu. Tudo isto permite compreender sentenças sufis como 
as seguintes: “Tudo no mundo é maldito, a não ser a lem-
brança de Deus”; e “as boas ações dos profanos (awwâm) 
são as más ações dos sábios (ârifun).” É por isso que os sufis 
apreciam, não a priori a ação religiosa realizada em vista da 
salvação pessoal, mas a ação que coincide com uma tomada 
de consciência desinteressada, mas libertadora, da Reali-
dade suprema; as ações religiosas só desempenham neste 
contexto o papel de meios coadjuvantes, de fato indispen-
sáveis na maior parte dos casos.36 Seja como for, compreen-

se ligou a ela em razão da “queda”. Segundo um ensinamento da Cabala – res-
saltado pelo teósofo Oetinger e retomado por Schelling –, o estado corporal é 
a conclusão da autorrevelação progressiva de Deus; ele é, assim, uma perfeição, 
não uma imperfeição. A notar que a décima e última sephira, neste processo, é 
uma hipóstase feminina, a “filha”; portanto um aspecto de Mahâshakti, como o 
é também – no Judaísmo – a shekina, a Presença divina.

36. Nada é mais absurdo que pretender que a busca da salvação é “egoísmo”; a 
priori, ela é mesmo um dever para o homem, mas, do ponto de vista da cons-
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der-se-á em que sentido a doutrina islâmica pode ensinar 
que os profetas – e pensar-se-á antes de tudo em Davi, em 
Salomão e em Mohammed – estão isentos de pecados; mas 
não de erros extrínsecos e acidentais, portanto puramente 
“exteriores”.

Todas essas considerações não poderiam significar nem 
de longe que o ascetismo não seja um método plenamente 
válido; o que se trata de compreender é que, do ponto de 
vista da verdade total, o ascetismo exclusivo não é a úni-
ca via possível, e também que a via da “abstração” ou da 
eliminação pode se combinar com a da “analogia” ou da 
sublimação. Do ponto de vista desta segunda perspectiva, 
gostaríamos de sublinhar a seguinte dimensão: há, em es-
piritualidade hindu, uma topografia simbolista dos corpos 
divinos; é assim que Shankarâchârya, que no entanto foi um 
asceta – mas sem estreiteza de espírito –, se exprime nestes 
termos: “Ó Mãe! Que nós possamos ser aliviados de todos 
os nossos pesares por teus seios, dos quais corre sempre o 
leite e que chupam ao mesmo tempo Skanda e Ganesha, teus 
filhos!” Ora, o primeiro é o deus da guerra e o segundo, o 
da ciência; o que significa que Mahâshakti oferece alimento 
espiritual tanto aos kshatriyas como aos brâhmanas.37

ciência metafísica de nossa natureza, ela não deixa de ser uma limitação, na 
medida ao menos em que ela é exclusiva. Vivekânanda queria que cada um só se 
interessasse pela salvação dos outros, o que é um absurdo, pois só pode salvar os 
outros aquele que se salva a si mesmo; e salvar os outros é lhes mostrar como se 
salvar a si mesmo, Deo juvante.

37. Outros exemplos tirados do mesmo hino – intitulado “Inundação do 
Esplendor Divino” (Saundarya Lahari) – são os seguintes: “Ó Bandeira e Vitória 
do Rei da Montanha (Shiva)! Não temos sombra de dúvida que teus dois seios 
são duas jarras feitas de rubi e cheias de amrita, a bebida da imortalidade!... Ó 
Filha da Montanha! Indescritível e única é a glória de teu umbigo, o qual na 
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Talvez devêssemos mencionar aqui – em conexão com o 
mistério de interioridade de que falamos acima – a potência 
do mantra, da palavra em sua essência “incriada”, portanto 
interior ou cardíaca a priori, e interiorizante do ponto de 
vista do ego exterior. O mantra é um substituto revelado do 
som primordial; purificador e salvador, ele é uma manifes-
tação da Shakti enquanto potência de união.

•

No Budismo do Norte, o princípio sháktico se manifesta 
tanto pela deusa Kwan-Yin como por Târâ.38 Kwan-Yin – a 
Kannon do Budismo japonês – é derivada do bodhisattva 
Avalokitêshvara, gênio supremo da Misericórdia; esta qua-
lidade ou esta função explica a feminilização da hipóstase. 
Quanto a Târâ, ela é derivada de Prajnâpâramitâ, a “Sabe-
doria transcendente”; ela é “Mãe de todos os Budas” e “Sal-
vadora”, portanto Shakti. É assim que Maria foi qualificada 
de “Mãe de todos os Profetas” e de “Co-Redentora”; sem es-
quecer o epíteto – a bem dizer muito elíptico – de “Mãe de 
Deus”.

Este último exemplo nos mostra que a Shakti pode ser 
uma pessoa humana, uma mulher terrestre e a posteriori 

verdade é um turbilhão na superfície do rio Ganges... e o qual é a cavidade onde 
arde o fogo invencível de Kama Deva, o deus do amor que atira flechas feitas de 
flores!”. O Srimad-Bhagavatam contém simbolismos análogos que descrevem o 
corpo de Vishnu.

38. Empregamos aqui a palavra “deusa” de uma maneira simbólica e aproxima-
tiva, prática, se se quiser, dado que o Budismo exclui a ideia de uma divindade 
pessoal. Quanto aos bodhisattvas, eles correspondem, por um lado, aos arcanjos 
e, por outro lado – mais comumente e a priori –, aos grandes santos que salvam 
as almas e em seguida entram na “iconostase” celeste.
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celeste; outros exemplos, tirados do mundo hindu, são Sîtâ 
e Râdhâ, que por vezes são invocadas junto com Râma e 
Krishna, de onde os nomes Sîtârâm e Râdhâkrishna. No Bu-
dismo, há que mencionar, à parte os bodhisattvas, a grande 
figura de Mâyâ, a mãe do Buda, que o Buddha-Karita de 
Ashvagosha descreveu assim: “Ele (o rei Sakya) tinha uma 
rainha chamada Mâyâ, como que para dizer que ela estava 
libertada de toda ilusão (mâyâ); um esplendor procedendo 
de seu esplendor, como a magnificência do Sol libertada de 
toda influência escurecedora; uma rainha suprema na as-
sembleia de todas as rainhas. Ela foi como uma mãe para os 
seus súditos (...) e ela foi a mais eminente das deusas para 
o mundo inteiro. Mas, tendo contemplado a grande glória 
de seu recém-nascido (o Buda) (...) a rainha Mâyâ não pôde 
suportar a alegria que ele lhe trouxe; e, para não morrer dela, 
ascendeu ao Céu.” É assim que a Mãe do Buda, como a Mãe 
do Cristo, tem uma dupla mensagem: sua própria natureza 
e seu filho; os dois prodígios sendo forças de ascensão e de 
libertação. A primeira dessas duas mensagens é múltipla e 
perpétua, é uma chuva inesgotável de graças; a segunda é 
única e histórica, a saber, a maternidade divina.39

Poder-se-ia levantar a questão de saber se as personifi-
cações humanas da Shakti se produzem em toda religião; 
pode-se afirmá-lo para manifestações mais ou menos se-
cundárias, mas não para manifestações supremas como as 
que acabamos de mencionar. No mundo cristão, um exem-
plo dos mais eminentes do grau secundário é santa Maria 

39. No Budismo mahâyânico, encontramos além disso a “Târâ branca” e a “Târâ 
verde”, ambas princesas casadas com o rei tibetano que introduziu o Budismo 
em seu país; elas encarnam dois modos diferentes e complementares de favores 
celestes.
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Madalena, que combina os princípios Eva e Maria, o que 
implica para sua personalidade uma certa dimensão de mis-
tério cósmico; são espiritualmente características, também, 
a solidão, a nudez, a levitação pelos anjos.

O Islã, no Alcorão, reconhece uma eminência suprema de 
Maria; o xiismo parece atribuí-la também a Fátima – filha 
do Profeta e mãe de todos os xerifes –, ou mesmo somente 
a ela, por razões que pertencem a uma soteriologia muito 
particular. Seja como for, não há nada de surpreendente em 
que o Islã, dada sua perspectiva monoteísta muito rigoro-
sa, esteja pouco inclinado a levar em conta uma “divindade 
humana”, ainda que lhe aconteça de fazê-lo de uma maneira 
indireta ou implícita.

•

Segundo o Alcorão, os nomes Allâh e Rahmân são quase 
equivalentes: “Chamai-o Allâh ou chamai-o Rahmân, d’Ele 
são os mais belos nomes”; o que indica o caráter por as-
sim dizer sháktico do nome Rahmân. O nome Rahîm, “Mi-
sericordioso”, prolonga de certa forma o nome Rahmân, 
“Clemente”; ele o prolonga em vista das criaturas, e é nes-
te sentido que se ensina que Allâh, que é Rahmân em sua 
Substância, é Rahîm em função da criação, ou “desde” ela. A 
grande Shakti, no Islã, é a Rahmah: ela é a Bondade, a Beleza 
e a Beatitude de Deus.40

Há, além disso, formas mais particulares da Shakti, como 
a Sakînah, o “apaziguamento” ou a “doçura”, e a Barakah, a 

40. A notar que em árabe – e o caso é análogo em hebraico – a palavra rahmah 
deriva da raiz rahim, palavra que significa “matriz”, o que corrobora a interpre-
tação da Rahmah como Feminilidade divina, portanto como Mahâshakti.
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“bênção” ou a “irradiação de santidade”, ou ainda a “energia 
protetora”; uma séria de imagens da Feminilidade celeste, 
da Shakti beneficente e salvadora.

De outro ponto de vista, pode-se dizer que a perspecti-
va sháktica se manifesta no Islã pela promoção sacral da 
sexualidade;41 esse caráter põe o Islã em oposição conscien-
te e abrupta com a perspectiva exclusivamente sacrificial e 
ascética do Cristianismo, ao menos sob o aspecto conside-
rado.42 Segundo um hadîth, “o casamento é a metade da reli-
gião”; isto quer dizer – por analogia – que a Shakti é o “pro-
longamento” do Princípio divino; Mâyâ “prolonga” Atmâ. 
Conhecer a mulher – Ibn Arabî nisso insiste – é conhecer-
-se a si mesmo; e, “quem conhece sua alma, conhece seu 
Senhor.” Por certo, a alma humana é una, mas a polaridade 
sexual a cinde, em certo grau; ora, o conhecimento do Ab-
soluto exige a totalidade primordial da alma, algo de que a 
união sexual é em princípio o suporte natural e imediato, 
ainda que, evidentemente, essa totalidade possa se realizar 
fora da perspectiva erótica, pois cada sexo comporta a po-
tencialidade do outro; a alma humana sendo una, precisa-
mente. 

Segundo Ibn Arabî, assim como Hua, “Ele”, Hiya, “Ela”, é 
um Nome divino; mas daí não se segue que a palavra Hua 
seja limitada, pois Deus é indivisível, e quem diz “Ele” diz 
também “Ela”. É verdade, contudo, que Dhât, a “Essência” 
divina, é uma palavra feminina, o que pode se referir – 

41. O que é indicado até mesmo, muito paradoxalmente, pelo velamento da mu-
lher, o qual sugere um mistério e uma sacralização.

42. O que não impediu que o Cristianismo tivesse, também ele, uma dimensão 
quase tântrica, a saber, a cavalaria, caracterizada pelo culto da “dama” e não 
menos por uma devoção particular à Virgem.
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como a palavra Haqîqah – ao aspecto superior da femini-
lidade: segundo esta maneira de ver, que é precisamente a 
do shaktismo hindu, a feminilidade é o que supera o for-
mal, o finito, o exterior; ela é sinônimo de indeterminação, 
de ilimitação, de mistério, e ela evoca assim o “Espírito que 
vivifica” em relação à “letra que mata”. Isto quer dizer que 
a feminilidade, no sentido superior, comporta uma força 
solvente, interiorizante, libertadora: ela liberta dos endure-
cimentos estéreis, da exterioridade dispersante e das formas 
limitadoras e comprimentes. Por um lado, pode-se opor a 
sentimentalidade feminina à racionalidade masculina – em 
média e sem esquecer a relatividade das coisas –, mas, por 
outro lado, opõe-se igualmente, à raciocinação dos homens, 
a intuição das mulheres; ora, é esse dom de intuição, so-
bretudo nas mulheres superiores, que explica e justifica em 
grande parte a promoção mística do elemento feminino; é, 
por consequência, também neste sentido que a Haqîqah, o 
Conhecimento esotérico, pode se mostrar como feminina.43

O Profeta disse de si mesmo: “A Lei (Sharî’ah) é o que eu 
digo; a Via (Tarîqah) é o que eu faço; e o Conhecimento 
(Haqîqah) é o que eu sou.” Ora, esse terceiro elemento, esse 
“ser”, evoca um mistério de feminilidade no sentido de que 
o “ser” supera o “pensar”, representado, este, pela mascu-
linidade enquanto esta pode ser concebida como lunar; a 
mulher oferece uma felicidade, não por sua filosofia, mas 
por seu ser. O crescente lunar é por assim dizer “sedento” 
de plenitude, esta sendo concebida como solar; assim, a fe-
minilização da plenitude espiritual se explica em parte pelo 

43. Encontramos ecos dessa perspectiva na Bíblia, particularmente no Livro da 
Sabedoria e no Eclesiástico; portanto, sob a insígnia de Salomão, o que não é 
desprovido de significação, ao menos do ponto de vista dos cabalistas.



59

fato de que a metafísica está muito naturalmente nas mãos 
dos homens.44 Mas há mais: o caráter feminino que se pode 
discernir na Sabedoria resulta também do fato de que o co-
nhecimento concreto de Deus coincide com o amor a Deus; 
este amor, que na medida de sua sinceridade implica as vir-
tudes, é como o critério do conhecimento real. E não é senão 
nesse sentido que a Shakti salvadora se identifica ao mesmo 
tempo ao Amor e à Gnose, à Mahabbah e à Haqîqah.

Nos seus Fusûs al-Hikam – no capítulo sobre Mohammed 
– Ibn Arabî desenvolve uma doutrina sobretudo sháktica e 
tântrica, tomando por ponto de partida o famoso hadîth so-
bre as mulheres, os perfumes e a prece: as “três coisas que 
foram feitas amáveis” ao Profeta por Deus. Esse simbolismo 
significa em primeiro lugar que, entre os objetos do amor, 
para o ser humano masculino, a mulher ocupa o centro,45 

44. Em alemão, a palavra “sol” – die Sonne – é feminina, e a palavra “lua” – der 
Mond – é masculina; o que evoca a perspectiva do matriarcado, do sacerdócio 
feminino, das mulheres-profetizas e, evidentemente, do shaktismo. Tácito men-
ciona o grande respeito que os alemães tinham pelas mulheres. E lembremos 
aqui a função beatífica das valquírias, e também esta sentença quase tântrica de 
Goethe: “O Eterno-Feminino nos atrai para o alto” (Das Ewig-Weibliche zieht 
uns hinan).

45. A notar que na mística sufi a Presença divina, ou Deus mesmo enquanto 
objeto de amor ou de nostalgia, é habitualmente apresentado como uma mulher. 
Citemos o Dîwân do Cheikh Al-Allâwî: “Eu me aproximei da morada de Laylâ, 
ao ouvir o seu chamado. Oh, possa essa voz tão doce jamais se silenciar! Ela 
(Laylâ) me concedeu seu favor, atraiu-me para si e me introduziu em seu recin-
to; depois, dirigiu-me palavras plenas de intimidade. Ela me fez sentar-me junto 
a si, mais perto ainda se aproximou, e retirou a vestimenta que a ocultava de 
meus olhos; ela me pôs então fora de mim, maravilhando-me com sua beleza... 
Ela me mudou e me transfigurou, me marcou com seu próprio selo, me apertou 
contra si, me concedeu uma estação única e me nomeou com seu nome.” A 
“dimensão divina” é chamada Laylâ, “Noite”, por causa de sua qualidade a priori 
não manifestada; o que faz pensar na cor escura de Pârvatî e das Virgens negras.
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enquanto todas as outras coisas naturalmente amáveis – 
como um jardim, uma peça de música, uma taça de vinho – 
se situam na periferia, o que indicam os “perfumes”; a prece 
representando o elemento quintessencial – a relação com o 
Sumo Bem – que dá um sentido a todo o resto. Ora, segundo 
Ibn Arabî, o homem, o ser humano masculino, ama a mulher 
como Deus ama o homem, o ser humano; pois o todo ama 
sua parte, e o protótipo ama sua imagem; o que implica me-
tafisicamente e misticamente o movimento inverso, indo da 
criatura ao Criador e da mulher ao homem. Quem diz amor, 
diz desejo de união, e a união é uma relação de reciprocida-
de, quer seja entre os sexos ou entre o homem e Deus.

O homem, ao amar a mulher, tende inconscientemente 
para o Infinito, e ele deve, ipso facto, aprender a tender a 
ele conscientemente, interiorizando e sublimando o objeto 
imediato de seu amor; da mesma forma, a mulher, ao amar 
o homem, tende na realidade para o Absoluto, com as mes-
mas virtualidades transpessoais.

•

No mundo espiritualmente longínquo dos índios da Amé-
rica – mas se trata sobretudo do xamanismo mongol –, uma 
personificação característica da Shakti é a “Mulher-Bisão-
-Branco”, que traz o Cachimbo Sagrado à tribo dos índios 
Lakota.46 Em sua substância celeste, ela é a deusa Wohpé, 
que é equivalente a Lakshmî; em sua aparição terrestre, ela 
se chama Pté-San-Win, a “Bisão-Branco”, precisamente. Há 

46. Encontra-se, sem dúvida, entre outros índios relatos análogos, se não o 
mesmo relato. O simbolismo geral, em todo caso, tem mais importância que o 
“mito” particular.
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talvez alguns séculos – ninguém sabe o tempo nem o lugar 
–, ela apareceu na Terra vestida de branco ou de vermelho, 
ou toda nua, segundo outra tradição; a cor branca, como 
a nudez, referindo-se à primordialidade e a cor vermelha, 
à vida, ao sucesso, à felicidade. E é sempre a deusa Wohpé 
que leva para o Céu a fumaça do Cachimbo Sagrado, essa 
nuvem que contém as oferendas e as preces dos homens; as 
oferendas, porque o fumo sagrado é feito de diversos ingre-
dientes que simbolizam os elementos do Universo, pois a 
prece do indivíduo deve ser implicitamente a da coletivida-
de e mesmo a do mundo inteiro.

O rito do Cachimbo Sagrado evoca o simbolismo da fuma-
ça sacrificial, a que sobe dos altares: toda fumaça ritual é um 
suporte da graça ascendente oferecida pela Shakti misericor-
diosa; o mesmo vale para o incenso que leva nossos louvores 
ao Céu. Entre os peles-vermelhas, o incenso – na verdade, 
a erva aromática da pradaria – tem uma função purificado-
ra: purifica-se com a fumaça todo objeto sagrado antes de 
seu uso, incluindo o corpo humano antes de um rito como a 
Dança do Sol. A fumaça é a matéria sacramental que a Me-
diadora celeste utiliza; o incenso é como um véu que ao mes-
mo tempo envolve e manifesta o corpo invisível da deusa.

A fumaça é uma imagem da expiração; se a fumaça ritual é 
sagrada, nossa expiração o é a fortiori, desde que ela veicula 
a Lembrança de Deus. E há também uma relação entre a fu-
maça e o perfume; no incenso – incluído o dos índios –, os 
dois simbolismos se combinam. O perfume exprime o que 
se chama em árabe de barakah, a qual não é senão o perfu-
me celeste ou espiritual; ele emana não somente dos santos e 
das coisas sagradas, mas também de tudo o que é agradável 
a Deus, como as boas ações ou as atitudes virtuosas.
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Amamos as flores tanto por sua beleza quanto por seu per-
fume; ora, essas duas qualidades se relacionam à feminilida-
de e, por consequência, à Shakti; a beleza alegra o coração e 
o apazigua, e o perfume faz respirar, ele evoca a ilimitação 
e a pureza do ar; a “dilatação do peito”, como se diria em 
mística sufi.

•

Para os hindus, toda mulher virtuosa ou bela é à sua ma-
neira uma manifestação da Shakti; e, se se pode dizer que 
a virtude é uma beleza moral, pode-se dizer também que a 
beleza é uma virtude física. O mérito dessa virtude cabe ao 
Criador e, por participação, também à criatura, se ela está 
moralmente e espiritualmente à altura desse dom; o que 
quer dizer que a beleza e a virtude, por um lado, pertencem 
a priori a Deus e, por outro lado, por isso mesmo, exigem 
sua ativação espiritual por parte da criatura.

A qualidade de Shakti na mulher pressupõe a qualidade de 
Deva no homem; este é, por sua natureza, criador e mestre, 
a menos que seja pervertido, mas mesmo então ele guarda 
as sombras de suas qualificações naturais. É evidente, ali-
ás, que cada sexo participa – ou pode participar – do sexo 
oposto;47 a qualidade humana é una e ela tem primazia em 
relação ao sexo, sem abolir em nada as capacidades, as fun-
ções, os deveres e os direitos.

Os caracteres de Deva e de Shakti indicam que o ser hu-
mano, por definição, é uma teofania e que ele não tem a 
escolha de não o ser, assim como ele não tem a escolha de 

47. É o que mostra graficamente este símbolo fundamental que é o Yin-Yang 
chinês, que, em todas as suas aplicações, exprime o princípio da reciprocidade 
compensatória.
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não ser Homo sapiens. A vocação humana é realizar o que 
constitui a razão de ser do homem: uma projeção de Deus 
e, assim, uma ponte entre a Terra e o Céu; ou um ponto de 
vista que permite a Deus ver-se a partir de um outro, ainda 
que esse outro, em última análise, não possa ser senão Ele 
mesmo, pois não se conhece Deus a não ser por Deus.

•
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Falar de uma subjetividade diversificada, portanto múltipla, 
é sem dúvida inevitável, pois o mundo é o que ele é, mas, 
não obstante, é uma contradição de termos, pelo fato de que 
a subjetividade e a pluralidade se excluem logicamente. De 
fato, o sujeito cognoscente é único em face de uma quan-
tidade indefinida de objetos conhecidos ou a conhecer, e 
essa unicidade inamovível – ainda que ilusória – tem algo 
de absoluto de seu próprio ponto de vista, o da consciência, 
precisamente; nenhum indivíduo pode deixar de ser “eu”, e 
ele não tem empiricamente nenhum outro “eu” a não ser o 
seu. O problema só pode se resolver numa realidade metafí-
sica cuja imanência invisível elimina a aparente absurdez de 
um sujeito por um lado único por definição e por outro lado 
inumerável como os objetos; o sujeito torna-se, por sua vez, 
paradoxalmente, objeto. Para o homem, mesmo o Sujeito 
divino é objeto, salvo no ápice da união mística, aquele que 
a gnose tem em vista.48

Poderíamos dizer também que o encontro despropor-
cional entre uma subjetividade contingente, eventualmen-
te anódina, e a quantidade inesgotável de objetos prova 
que há no fundo de toda subjetividade um sujeito propor-
cional a essa quantidade vertiginosa ou a essa grandeza: 
a saber, o Sujeito absoluto, precisamente. O prodígio não 
está nos incontáveis objetos que podem em princípio se 

48. Na Índia: o jnâna, não a bhâkti. Dizer que Deus é “objeto” significa, não que 
ele seja uma “coisa”, mas que ele é objeto de conhecimento.

O Enigma da
Subjet iv idade Divers i f icada
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oferecer a nossa percepção, ele está na subjetividade em si: 
“O céu e a terra não podem me conter – diz Allâh segundo 
um hadîth –, mas o coração do crente me contém.”

•

Há, portanto, um Sujeito absoluto que projeta, de uma ma-
neira misteriosamente contraditória, mas no fundo necessa-
riamente homogênea, sujeitos contingentes; e isto nos leva à 
questão crucial do valor desses sujeitos, portanto, também, 
de seus direitos e de seus deveres. Quem diz contingência, 
diz imperfeição; a própria contingência da subjetividade 
multiplicável exclui sua perfeição, e é por isso que a “na-
tureza humana” de Cristo pôde dizer: “Por que me chamas 
bom? Só Deus é bom.” A contingência inclui os “mais” e os 
“menos”, desigualdades e flutuações; é impossível introduzir 
o absoluto na contingência – sob pena de “fazê-la explodir” 
–, a menos que se tratasse de uma “absolutez relativa”, cuja 
possibilidade, precisamente, prova que a contingência não 
poderia ser absoluta e que ela se encontra necessariamente 
desmentida, em sua própria substância, por reflexos do Ser 
necessário.

A tradição islâmica oferece, também ela, um exemplo da 
imperfeição da contingência: o Profeta, de manhã e à noi-
te, pedia cem vezes perdão a Deus, não porque tivesse pe-
cado, mas porque, na existência contingente, a perfeição é 
impossível; segundo um hadîth, “a existência é um pecado 
ao qual nenhum outro poderia ser comparado”, o que é uma 
expressão no mínimo audaciosa, mas prenhe de sentidos. 
Do mesmo modo, quando este ou aquele santo cristão afir-
ma ser o maior dos pecadores, gostaríamos de parafrasear 
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essa expressão dizendo que ele é o homem que tem mais 
consciência dos imprevisíveis da contingência; é no mesmo 
sentido que é preciso interpretar a ideia de que “o justo peca 
sete vezes por dia”.49

A subjetividade contingente e múltipla é imperfeita, até 
mesmo “pecadora”, como dissemos. Ora, é importante dis-
tinguir entre uma subjetividade contingente que é terrestre 
e outra que é celeste: só a primeira é imperfeita e instável, 
enquanto a segunda, apesar de também ser limitada, é está-
vel e isenta de pecado em razão da proximidade divina que 
o clima paradisíaco oferece. Também os santos terrestres se 
veem englobados em certo grau nesse regime, com a dife-
rença de que eles não estão isentos de “passos em falso”, os 
quais a tradição muçulmana atribui até mesmo aos profetas, 
considerados, no entanto, impecáveis.50

Ter-se-á visto que seria falso concluir, do que precede, que 
na contingência, portanto no mundo, “tudo é relativo”, no 
sentido de que não haveria nenhuma diferença qualitativa 
nitidamente separada; mais uma vez, recorremos à noção 
do “relativamente absoluto”, pois é evidente que Cristo, mes-
mo estando na contingência e mesmo perguntando “por 
que me chamas bom?”, é bom de uma maneira total, não 
somente parcial ou “relativa”. De resto, nenhum homem vir-
tuoso dirá de si mesmo que é perfeito, ainda que ele possa 
saber que não é mau – sem o que ele seria desprovido de in-

49. Davi chegava mesmo a dizer que “meus pecados são mais numerosos que os 
cabelos de minha cabeça”, o que não se poderia entender literalmente, tratando-
-se de um autor de textos sacros.

50. O Alcorão (surata “A Caverna”, 60-82) contém a história do encontro entre 
Moisés e um personagem misterioso que encarna esse “amoralismo”, metafisica-
mente necessário em razão do paradoxo incluso na Onipossibilidade.
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teligência – e que ele tenha eventualmente o direito de se de-
fender contra a injustiça, portanto contra o erro; pois “não 
há direito superior ao da verdade”.51 É verdade que Cristo dá 
pouco valor à justificação exterior: ele nos pede, em suma, 
que renunciemos ao nosso “direito” e que só nos preocu-
pemos com nossa inocência diante de Deus; ora, esse é um 
ponto de vista ascético e místico que não poderia invalidar 
a perspectiva da autodefesa legítima, tão fortemente afirma-
da no Antigo Testamento, portanto por Deus mesmo; todo 
cristão concordará com isso, e a História o prova.

“O reino de Deus está dentro de vós”, ou seja, na subjeti-
vidade espiritual e, portanto, transpessoal; se é assim, qual 
pode ser o significado de nossa vida exterior, de nossos con-
tatos com os seres e as coisas? É que os fenômenos positivos 
manifestam os tesouros celestes que trazemos em nós mes-
mos, e nos ajudam a descobri-los e a realizá-los; aquilo que 
nós amamos, nós o somos no fundo, 52 e é por isso que nós o 
amamos; o sujeito mais profundo alcança as margens mais 
felizes. É preciso ter o senso da beleza e o senso do sagrado, 
e também – num plano muito mais modesto – o senso do 
perfume divino dos prazeres naturais que nos oferece a vida 
deste mundo, o que implica que nós disponhamos deles 
com nobreza. “Eles não têm vinho”, disse a Santíssima Vir-
gem em Caná; esta sentença pode ser entendida em diversos 

51. Por mais que isso desagrade a esses curiosos “idealistas” que estimam que 
o mal está no ego, nunca fora dele; de onde um nivelamento que é sempre em 
detrimento dos bons e em favor dos maus.

52. O que nos faz pensar nesta sentença de São Bernardo: O beata solitudo, o sola 
beatitudo (“Ó bem-aventurada solidão, ó solitária bem-aventurança”). Trata-se 
da paz em Deus, que nada de exterior pode substituir; essa paz que é a própria 
substância de nossa identidade mais profunda.
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níveis, indo de nosso direito à vida terrestre até nossos deve-
res em vista da vida celeste.

•

“Deus tornou-se homem a fim de que o homem se torne 
Deus”: o Sujeito absoluto, em si perfeito, desceu à contin-
gência a fim de que esta possa voltar à perfeição do Sujeito 
absoluto. “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”: Cris-
to se identifica à Subjetividade divina, a qual “se encarna” 
no mundo da contingência, em conformidade com a ten-
dência salvadora do Sumo Bem. A sentença patrística que 
acabamos de citar implica também que esse é o caso de 
toda teofania humana e profética, seja qual for o modo de 
sua manifestação; mas, sobretudo e mesmo a priori, essa 
sentença significa que aquele que é “Caminho, Verdade e 
Vida” é o “Eu” em si, a saber, o Sujeito-Princípio; isto quer 
dizer que a subjetividade comporta em sua substância in-
finita, pelo fato de desembocar no Si divino, uma função 
iluminadora e libertadora. Se “ninguém chega ao Pai se 
não for por mim”, é porque o “Eu” como tal possui uma 
virtualidade salvadora e unitiva; toda subjetividade en-
quanto tal é em princípio uma porta para sua própria Es-
sência transpessoal.53 Deus é intrinsecamente “Eu”; ele não 
é “Ele” senão extrinsecamente e do ponto de vista do ho-
mem, a menos que se empregue esse pronome pessoal in-
53. É neste sentido que um Râmana Maharshi pôde reduzir todo o problema 
da espiritualidade à única questão: “Quem sou eu?” O que não significa – como 
alguns pensaram – que esta questão possa constituir uma via; ela indica, por 
um lado o estado incomunicável do Maharshi e, por outro lado, o princípio da 
subjetividade espiritual, da participação progressiva no Sujeito puro ao mesmo 
tempo imanente e transcendente.
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dependentemente da oposição “sujeito-objeto”, para desig-
nar o “em si” da Realidade divina; a linguagem de termos 
objetivos tendo por função, não apenas marcar a oposição 
complementar em relação ao polo sujeito, mas também – e 
muito mais geralmente – exprimir simplesmente o que é. 
De resto, o Ser puro e a Consciência absoluta coincidem: 
“Eu sou Aquele que sou”; o Ser e a Consciência coincidem 
também com a perfeita Beatitude: Sat, Chit, Ananda; “Ser, 
Consciência, Felicidade”.

Deus é o Sujeito único e perfeito e ele quer reintegrar os 
sujeitos múltiplos e imperfeitos; ora, essa multiplicidade 
paradoxal, na intenção criadora, comporta também, ne-
cessariamente – independentemente do aspecto de imper-
feição –, um significado positivo, a saber, precisamente, o 
jorro diversificante e ilimitado da Onipossibilidade; jorro 
que se produz em função do “desejo” do Si divino de se 
manifestar a fim de que – em termos islâmicos – o “Te-
souro oculto” possa “ser conhecido” desde fora, a partir da 
contingência, da multiplicidade, da relatividade; ou, ainda, 
a fim de que Deus seja conhecido tanto “a partir” do mun-
do como “no” e “pelo” mundo. Ad majorem Dei gloriam, o 
leque divino se abre na Alegria e se fecha na Paz.

E isto nos permite abrir um parêntese: o platonismo, 
que é de certa forma “centrípeto” e unitivo, desemboca 
na consciência do Si uno e imanente; o aristotelismo, ao 
contrário, que é “centrífugo” e separativo, tende a cortar o 
mundo – e com ele o homem – de suas raízes divinas. O 
que pode servir à teologia enquanto ela tem necessidade 
da imagem de um homem totalmente impotente fora das 
graças dogmáticas e sacramentais; e o que levou Santo To-
más a optar por Aristóteles – contra o platonismo de San-
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to Agostinho – e a privar o catolicismo de sua dimensão 
mais profundamente metafísica, ao mesmo tempo em que 
assim o imunizou – segundo a opinião corrente – contra 
toda tentação de “gnose”. Seja como for, poderíamos tam-
bém dizer, muito esquematicamente, que Platão represen-
ta a dimensão interior, a extensão subjetiva, a síntese e a 
reintegração, enquanto Aristóteles representa a dimensão 
exterior, a extensão objetiva, a análise e a projeção; o que 
não impede que mesmo Aristóteles não tenha sido um ra-
cionalista no sentido moderno do termo. Para os Antigos, 
com efeito, a “razão” é sinônimo de “intelecto”: a racioci-
nação prolonga mais ou menos a intelecção, conforme o 
nível da matéria tratada.

•

A diversificação da subjetividade tem por consequência 
evidente que, sendo “tal ou qual sujeito” e não o “Sujeito 
como tal”, nós nos situamos necessariamente em tal ou 
qual ambiência e sofremos, por força das coisas, tal ou 
qual destino; o que quer dizer que somos do domínio do 
particular e não do Universal; do ser possível e não do Ser 
necessário; do bem relativo e não do Sumo Bem. Vivendo 
no espaço e no tempo, é preciso que – à margem de nossa 
postura diante de Deus – nos encontremos em algum lugar 
num momento dado e que experimentemos isto ou aquilo; 
não há por que se perturbar por não ser tal ou qual pessoa 
antes que tal outra. O que importa é guardar, e reforçar, o 
contato com o Universal, essência de nossa particularidade 
e, portanto, de nossos valores relativos.
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Espaço, tempo, objeto, sujeito: lembrar-se de Deus, é bus-
car refúgio junto ao Centro, ao Presente, ao puro Ser, ao Si 
imanente, e por isso mesmo junto à imutável Beatitude.

•
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Segundo as teologias, as coisas criadas fornecem uma prova 
de Deus: a partir das criaturas, conclui-se pela existência de 
um Criador. Neste ponto como em outros, os teólogos ad-
mitem habitualmente que a razão possa dar apoio ao dog-
ma, sem que se lhes deva censurar, apesar disso, a atrofia 
intelectual generalizada que justifica a cisão do espírito em 
dois planos, a crença e o raciocínio.54

Para o metafísico propriamente dito, que é acima de tudo 
o espírito que se manteve primordial – e não constitui um 
desrespeito a ninguém admitir que ele ainda existe –, não 
se trata, em face do mistério divino, de tirar determinadas 
“conclusões” de determinadas “provas”, trata-se, ao contrá-
rio, de “perceber” o Real transcendente através de seus “si-
nais” ou de suas “marcas”; é ver a Causa nos efeitos, o Prin-
cípio em suas manifestações, os Arquétipos ou as Ideias em 
suas projeções, o Necessário no possível.

Os fenômenos “provam”, ou antes “manifestam”, a Realida-
de divina por diversos aspectos: em primeiro, por sua existên-
cia pura e simples; em segundo, pelas categorias existenciais, 
como o espaço e o tempo; e, em terceiro, pelas qualidades, que 
diferenciam e hierarquizam as coisas, como os elementos, as 

54. É a esta deficiência tornada “natural” que se refere a priori esta frase de 
Cristo: “Bem-aventurados os que não terão visto e terão acreditado.” A poste-
riori, ela se refere à integração da vontade no conhecimento: “ver” é conhecer 
diretamente e “crer” é se comportar como se já se tivesse esse conhecimento; é o 
espírito da consequência e a perfeita sinceridade. A unicidade do Objeto divino 
exige a totalidade do sujeito humano; essa totalidade é a “fé”.

S inais  do S er,  Provas  de  Deus
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substâncias, as formas; vêm em seguida, em quarto lugar, as 
faculdades: vitais, sensoriais, mentais, morais e intelectuais ou 
espirituais. Poderíamos mencionar também, em quinto lugar, 
os fenômenos privativos, no sentido de que a ausência de um 
bem prova, ou indica, a possibilidade de presença desse bem, 
a contrario e ad majorem Dei gloriam; ausência que não pode 
ser senão relativa, o mal absoluto não existindo.

Mas não há somente os fenômenos objetivos, há também, 
e em certo sentido mesmo antes de tudo, a subjetividade per-
ceptiva, também ela “prova de Deus”. A pluralidade dos su-
jeitos conscientes e cognoscentes prova, por sua própria con-
tradição, a unicidade real de um Sujeito absoluto subjacente; 
como logicamente não pode haver senão um só sujeito – a 
consciência do “eu” sendo empiricamente única –, em última 
análise só o Sujeito uno pode ser concebível sem absurdez. 
Numa palavra, a pluralidade dos sujeitos perceptivos só pode 
se explicar pela unicidade de um Sujeito único imanente.

Não seria fora de propósito observar neste contexto que a 
grande contradição do materialismo é que ele é pensado; ele 
mesmo não faz parte da matéria, ele é um conceito, portan-
to algo de imaterial por definição. O fenômeno da subjeti-
vidade – não nos cansamos de dizer – prova concretamente 
a absurdez da tese materialista, pelo fato de que a própria 
natureza do pensador desmente o que ele pensa; o mesmo 
valeria declarar “objetivamente” que o espírito humano é in-
capaz de objetividade, ou que é verdade que não há verdade, 
e assim por diante.55

55. Os materialistas, ou alguns deles, querem nos fazer crer que o cérebro pro-
duz pensamentos como um órgão secreta humores; é passar ao largo do que é a 
própria essência do pensamento, a saber, o milagre materialmente inexplicável 
da subjetividade: como se a causa da consciência pudesse ser um elemento físico.

•
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Mas voltemos aos “sinais” objetivos de Deus: a ilimitação 
do espaço, do tempo, do número, da diferenciação formal, 
em suma, a ilimitação cósmica pura e simples, indica por 
sua aparente absurdez uma dimensão transcendente em que 
esse contrassenso pode e deve se resolver; a ilimitação em-
pírica e extrínseca deve desembocar de certa forma numa 
ilimitação principial e intrínseca, a qual não é senão o In-
finito metacósmico. De uma maneira análoga ao que acon-
tece com a subjetividade, a ilimitação das condições espa-
cial e temporal só pode se explicar pela imanência de uma 
Infinitude-Princípio, da qual essas condições são projeções 
contingentes e aparentemente contraditórias, pois que re-
tratam o Infinito pelo finito e no finito.

Seja como for, poderíamos imaginar o espaço como uma 
esfera: se se pudesse percorrê-lo de uma extremidade à ou-
tra, “andar-se-ia em círculos”, voltando-se, não ao ponto de 
partida, sem dúvida, mas a um local de certa forma parale-
lo a este, quanto às trajetórias imaginárias; é esta ao menos 
uma maneira de exprimir a limitação necessária do Ilimi-
tado manifestado.56 De resto, convém não perder de vista 
que o espaço coincide de fato com o éter, e o tempo, com 
a energia, cujos limites são perfeitamente concebíveis; que 
seja possível ou impossível experimentar esses limites é uma 

56. Alguém disse que duas linhas paralelas não se encontram nunca, a não ser 
no infinito, e, como este não existe, elas permanecem separadas; o que é uma 
curiosa combinação do evidente com o absurdo. De nossa parte, diremos que 
a razão de ser do paralelismo é a separatividade, e que, por consequência, as 
linhas não têm que se reencontrar, assim como não se espera que um círculo 
tenha ângulos; se as duas linhas desembocam no Infinito, não é para se confun-
dir, é, ao contrário, para reencontrar seu arquétipo, o do paralelismo ontológi-
co: Purusha e Prakriti, a Essência criadora que contém as potencialidades e a 
Substância universal que as projeta na Existência.
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questão totalmente diferente. Na mesma ordem de ideias, 
diremos que há algo de misterioso e de sagrado no ponto, 
no instante, na unidade, na esfera: estes são uma série de 
aberturas para os protótipos divinos, a saber, o Centro, o 
Presente, o Um, o Perfeito; de onde seu alcance por assim 
dizer sacramental. Os sinais divinos – as “provas de Deus” – 
estão na própria estrutura do mundo e das coisas.

Portanto, nosso espírito percebe intelectivamente, e por 
consequência intuitivamente, o Infinito ou a Potencialida-
de no espaço e no tempo; o Absoluto ou o Ser necessário na 
existência das coisas; a Perfeição ou o Bem nas qualidades 
e faculdades, e o supremo Si no prodígio da subjetividade 
perceptiva;57 de resto – a importância do argumento nos au-
toriza a repeti-lo –, o fenômeno de um “eu” empiricamente 
único, mas de fato múltiplo, é de tal forma contraditória – por 
que é este “eu” que eu sou, por que o “outro” é um outro? 58 
– que ela desemboca necessariamente, para quem é sensí-
vel à essência das coisas, na intuição fulgurante do Sujeito 
absoluto, cuja unicidade ao mesmo tempo transcendente e 
imanente não tem ambiguidade.

•

57. O cogito ergo sum cartesiano para a meio caminho; seria preciso acrescen-
tar: “Eu sou, portanto eu sou O que é”, ou mesmo: “O Ser é, portanto eu sou”; 
a palavra “portanto” indicando aqui, não uma conclusão, mas uma relação de 
causalidade intelectualmente “visível”.

58. Contradição que levou Schopenhauer a pensar que não se pode refutar o 
solipsismo, mas que se deveria pôr os solipsistas num asilo. O solipsismo é o 
contrário demencial da doutrina vedantina do Si; ele mostra, em todo caso, que 
há na consciência empírica do ego um elemento existencialmente paradoxal, o 
qual, longe de dar direito a uma conclusão insensata, na realidade abre o cami-
nho à verdade libertadora. Credo quia absurdum.
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A rigor, o mundo é um tecido de teofanias; ele não po-
deria ser nada de diferente, sob pena de inexistência, pois 
existir é exprimir o Ser, em si ou em suas potencialidades. 
Essas teofanias – essas marcas divinas – são mais ou menos 
indiretas, pois não são sobrenaturais; poder-se-ia objetar 
que neste caso o termo “teofania” é abusivo, mas nós o em-
pregamos para marcar a natureza mais profunda da exis-
tência e de suas modalidades.59 Portanto, todas as teofanias 
naturais são indiretas, mas esta reserva não poderia impedir 
que elas possam sê-lo mais ou menos, como o prova, por 
exemplo, na ordem humana, a distinção entre o sagrado e 
o profano. Fora dessa ordem, essa distinção subsiste sob os 
modos apropriados, ou seja, há na natureza fenômenos que, 
analogicamente, são do domínio do sagrado e outros que 
permanecem alheios a essa excelência, como há coisas ou 
criaturas que são nobres e outras que não o são; mas mes-
mo estas – e nós já o sugerimos acima – têm um caráter 
teofânico sob o aspecto do prodígio da existência ou sob 
o de qualidades muito gerais. É por isso que etnias muito 
contemplativas, como os hindus e certos índios da América 
do Norte, têm uma tendência à adoração universal: a prestar 
homenagem aos sinais divinos mesmo nas coisas modestas; 
o que é um aspecto desta virtude pneumática e primordial 
que é o senso do sagrado.

Ao perceber um sinal-prova do Princípio divino, o espí-
rito contemplativo tem duas reações espontâneas, a saber, 
a essencialização e a interiorização, a primeira sendo obje-
tiva e a segunda, subjetiva: pela primeira, o homem vê no 

59. De uma maneira análoga, a expressão “relativamente absoluto”, que por ve-
zes empregamos, é paradoxal ao mesmo tempo em que é metafisicamente útil 
ou mesmo necessária. 
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sinal ou na qualidade o que é essencial – a intenção divina, 
se se quiser –, enquanto, pela segunda, ele encontra o sinal 
ou a qualidade em sua própria alma; por um lado, “tudo é 
puro para o que é puro”; 60 por outro, “o reino de Deus está 
dentro de vós”. A primeira reação se refere à transcendência 
e a segunda, à imanência, ainda que a transcendência diga 
respeito também àquilo que nós trazemos em nós mesmos 
e a imanência exista também fora de nós.

Portanto, nós vivemos num tecido de teofanias, de que fa-
zemos parte; existir, é ser um símbolo; a sabedoria é atraves-
sar o simbolismo das coisas. E talvez devamos lembrar aqui a 
distinção entre um simbolismo que é direto, concreto e evi-
dente e outro que – apesar de ser tradicional – é indireto e 
mais ou menos arbitrário sob o aspecto da adequação formal, 
que, precisamente, ele não leva em conta; o primeiro “mani-
festa” a realidade simbolizada, enquanto o segundo não faz 
mais que “indicar” um aspecto fragmentário, contingente ou 
acidental da imagem escolhida.61 De um ponto de vista muito 
diferente, diremos que o culto dos símbolos deve obedecer 
a regras sacramentais: uma coisa é adorar o Sol em lugar de 

60. Esta fórmula significa antes de mais nada que o cristão, enquanto homem 
interiorizado que escapa do formalismo da Lei, deve ver a natureza das coisas e 
não as convenções humanas; mas ela pode significar também que o homem es-
piritual vê em toda parte as substâncias e não os acidentes; as intenções divinas 
primordiais e não as imperfeições terrestres.

61. É preciso também que a imagem seja conforme aos princípios da arte sacra; 
Platão – que conhecia o Egito – recusava as estátuas gregas, e Plotino dizia que 
os deuses se tornam presentes nas imagens que se assemelham a eles. A notar 
que os ídolos dos árabes eram sedes de potências mágicas; entre os judeus, o 
veado de ouro e outros ídolos materializavam a nostalgia de um deus terrestre. 
Observemos nesta ocasião que há evidentemente também símbolos negativos – 
ou seja, que exprimem realidades privativas –, mas é de símbolos positivos e não 
de simbolismo em si que falamos aqui.
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Deus; outra coisa é ter consciência de sua emanação espiritu-
al e saber como se impregnar ritualmente dela.

•

A contemplatividade que permite perceber numa coisa 
criada um sinal de Deus pressupõe essencialmente o sen-
so das formas e das propriedades, o que quer dizer que o 
homem deve ver espontaneamente, não somente que uma 
coisa é bela e significativa, mas também por que ela o é; e 
esse “porquê” coincide com a visão concreta do arquétipo 
celeste ou do aspecto divino.

De uma maneira muito geral, um fenômeno sensível 
fundamental – os cinco elementos oferecem exemplos dis-
so – não somente é um símbolo, mas também – e por isso 
mesmo – um vestígio do que ele simboliza; a água não é 
somente uma imagem da Substância universal, ela é antes 
de tudo esta própria Substância enquanto ela se mostra no 
plano material, ou enquanto ela é percebida pelo olhar da 
relatividade. A esta visão das qualidades ou funções divi-
nas fundamentais se sobrepõe a dos múltiplos aspectos mais 
particulares, em suma, a das inumeráveis belezas ou forças 
do Reino celeste e da Natureza divina.

O que é verdadeiro para os fenômenos do mundo o é tam-
bém para os da alma: as virtudes são sinais do Céu ou das 
teofanias tanto quanto as belezas da natureza ou da arte; 
toda virtude fundamental é uma maneira de “ver Deus” e 
comporta ipso facto uma prova, ou um sinal, do Sumo Bem. 
De resto, viver uma virtude é não se apropriar dela, é ser pe-
netrado por ela; é não se enfunar, é ao contrário se extinguir, 
e, em se extinguindo, encontrar um novo caminho, o qual 
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na realidade é nossa essência e nossa natureza primordial.
E isto é fundamental: dizer que o mundo é a manifestação 

do Princípio é dizer que o mundo é o Princípio manifes-
tado. É o distinguo entre a transcendência e a imanência: 
sob o primeiro aspecto, há descontinuidade rigorosa; sob o 
segundo, há uma sorte de continuidade, a qual não poderia, 
contudo, abolir a descontinuidade. A imanência não pode-
ria diminuir a transcendência, assim como esta não pode 
impedir aquela; do ponto de vista de sua coincidência, não 
há mais problema, pois, intrinsecamente, o Princípio não é 
nem transcendente nem imanente.

Contudo, repitamos: por um lado, a manifestação é nula 
em relação ao Princípio; por outro lado, se o mundo não 
fosse de nenhuma forma Deus, ele não poderia existir.62 Nós 
percebemos o mundo através de uma quantidade indefinida 
de véus; ver os véus enquanto tais é não perceber Deus, e é 
o que cabe à maior parte dos humanos, que não têm escolha 
senão entre a descrença e a fé.

•

62. É em virtude do primeiro aspecto que, em linguagem islâmica, Deus é “o 
Exterior” (Zhâhir), e é em virtude do segundo que ele é “o Interior” (Bâtin).
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O destino das criaturas é determinado seja por uma cau-
salidade inexorável, seja pela intervenção gratuita de uma 
graça salvadora; a lei do karma e o mistério do kripâ. As 
duas dimensões têm suas raízes na mesma Realidade divina, 
a saber, respectivamente: em sua Absolutez e em sua Infini-
tude; poderíamos também dizer: no Ser e na Possibilidade.

É, aliás, nesta ambiguidade que reside todo o paradoxo 
aparente da predestinação combinada com a liberdade. Os 
hindus sustentam habitualmente, contra o dogma semítico 
da predestinação, que a teoria do bom e do mau karma – 
a lei das ações e reações concordantes – é mais satisfatória, 
lógica e moralmente, que a ideia semítica da fatalidade; este 
argumento polêmico não faz senão recuar os limites da di-
ficuldade, dado que ele não explica a origem da cadeia de 
causas e efeitos. Evidentemente, deve haver, em um ciclo in-
dividual total, uma primeira ação que provoca uma primeira 
reação cósmica ou divina, e continua em aberto a questão de 
saber quem determinou esta primeira ação – meritória ou 
culpada – da criatura; pois está-se claramente obrigado a ad-
mitir, partindo dos fundamentos da cosmologia hindu, que a 
“transmigração” tem um começo. Independentemente desta 
doutrina, Ibn Arabî ensina com razão que não é Deus que 
cria ab extra as criaturas responsáveis, que, ao contrário, elas 
são a priori o que “querem ser” na ordem da Onipossibilida-
de, e que Deus não faz senão transferi-las desta ordem para 
a da existência; o indivíduo “se cria a si mesmo” na ordem 

Dimensões  Sa lvadoras
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principial, e suas ações subsequentes não são senão as mani-
festações da possibilidade particular que ele representa. Uma 
possibilidade é simplesmente o que ela é ou que ela deve ser, 
e não o que um outro deseja que ela seja.

A existência da individualidade responsável sendo admi-
tida – seja qual for sua explicação –, devemos distinguir em 
Deus uma “dimensão” de Justiça e outra de Misericórdia; 
e devemos distinguir além disso vias salvadoras que se re-
ferem seja a um, seja a outro desses aspectos, ou eventual-
mente à sua combinação. É a oposição por assim dizer clás-
sica entre uma via da ação e do mérito e uma via da graça; 
mas, de fato, seja qual for a acentuação que se dá a uma ou 
a outra destas perspectivas, o homem preocupado com sua 
salvação não pode jamais se impedir de pôr em movimento 
tudo o que ele é, portanto de agir, de amar e de pensar; o 
que corresponde respectivamente às três vias fundamentais: 
karma, bhakti e jnâna.

•

Como indica a própria noção do jnâna, não há somen-
te as dimensões de Justiça e de Misericórdia, há também, 
na natureza divina e por consequência em espiritualidade, 
uma terceira dimensão salvadora, que é a Gnose ao mes-
mo tempo divina e humana, a priori discriminativa e a 
posteriori unitiva; esta dimensão se baseia na homogenei-
dade espiritual do Universo. A Gnose liberta em virtude 
da identidade profunda, e de certa forma imanente, entre 
o “eu” humano, jîvâtma, e o “Si” divino, Atmâ; o que nem 
os partidários da ação meritória, nem os da fé redentora 
estão dispostos a reconhecer, considerando que eles veem 
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na Gnose uma solução de facilidade e uma usurpação de 
seus direitos espirituais considerados como exclusivos. Na 
realidade, o jnâni – o homem da Gnose – integra tanto a 
ação como a fé ou o amor em sua via; mas isso não porque 
ele acredite que estas posições o libertam por si mesmas, 
e sim, unicamente, a título de suportes – ou concomitân-
cias – de seu conhecimento libertador, ou, digamos, de sua 
intuição da Unidade universal. Pois, por um lado, quer se 
queira, quer não, a pronunciação bem-intencionada de 
uma fórmula sagrada – e o homem é essencialmente um 
ser falante – é uma ação meritória; e, por outro lado, não 
há consciência intelectiva que não se acompanhe de um 
elemento de fé, de shraddhâ, portanto de graça e de con-
fiança. Em uma palavra, não se “realiza” o Impessoal sem a 
ajuda do Deus pessoal.

Os partidários da ação meritória sustentam habitualmente 
que só a ação, sendo um fator objetivo, admite uma certeza 
controlável, enquanto a fé e o conhecimento, sendo fatores 
subjetivos, são incertos e aleatórios; eles evidentemente não 
percebem os elementos de objetividade que as vias diferen-
tes da sua comportam. Os partidários da fé salvadora sus-
tentam, por seu lado, que só a fé que brota da consciência 
de nossa impotência tem o dom de mover a Divindade; a 
Misericórdia salva irresistivelmente aqueles que se abrem 
a ela; nossas ações e nossos conhecimentos não poderiam 
acrescentar a isso o que quer que fosse. Do ponto de vista 
do conhecimento unitivo e libertador, ao contrário, não se 
condena nenhuma perspectiva legítima; admite-se a eficá-
cia dos dois outros pontos de vista mencionados, mas com a 
reserva de que só o jnâna permite alcançar o objetivo supre-
mo, ou alcançá-lo de um modo direto. Ou seja: para o jnâ-
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na, as duas outras vias – karma-mârga e bhakti – são etapas 
em direção ao ápice das possibilidades celestes, o Brahma-
-Loka.63

•

Segundo uma fórmula hindu, “a majestade da Lei é casada 
com a compaixão perdoadora do Amor”; é isso que expri-
mem os pares divinos, o polo masculino manifestando o 
Rigor, portanto a Justiça, e o polo feminino, a Doçura, por-
tanto a Misericórdia. Estes dois polos – ou estas duas di-
mensões – da Divindade parecem se contradizer, não sob 
o aspecto de sua complementaridade, é claro, mas sob o de 
sua oposição; a Justiça inexorável parece ser incompatível 
com a Misericórdia gratuita. Ora, os dois princípios se en-
contram enraizados numa “lógica divina” superior, que re-
solve sua oposição: é a Onipossibilidade, tecida de absolutez 
e de infinitude.

Todo o mistério destas duas dimensões à primeira vista 
inconciliáveis – a Justiça e a Misericórdia – reside em úl-
tima análise na diferença de relações possíveis entre Atmâ 
e Mâyâ, o Absoluto e o Relativo; uma dessas relações sen-
do separativa, descontínua e baseada na transcendência, e 
a outra sendo unitiva, contínua e baseada na imanência. É, 
geometricamente falando, a diferença entre o sistema de cír-
culos concêntricos e o de raios centrífugos ou centrípetos.

Poderíamos também dizer que a Relatividade, Mâyâ, im-
plica, por um lado, uma irradiação e, por outro lado, um 
desdobramento; a primeira função correspondendo aos 

63. O qual é Sat, Chit e Ananda: Ser, Consciência e Beatitude.
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raios centrífugos e a segunda, aos círculos concêntricos. 
Ora, a irradiação cosmológica e criadora, como já dissemos 
em muitas ocasiões, implica por definição um afastamento 
em relação à Fonte divina, ao passo que o desdobramen-
to em Mâyâ das possibilidades incluídas em Atmâ implica 
oposições; de onde o fenômeno do mal, e de onde também o 
princípio da Justiça; mas a própria homogeneidade do Uni-
verso – de essência divina – implica por sua vez o princípio 
da Misericórdia. Sem perder isto de vista: no plano da ir-
radiação, não há somente o distanciamento, há também a 
aproximação; e, no plano do desdobramento ou da diversi-
dade, não há somente as oposições, há também as comple-
mentaridades.

É assim que na economia de Atmâ-Mâyâ um elemento 
negativo se encontra sempre compensado por um elemento 
positivo; é necessariamente assim porque “Mâyâ é Atmâ”, 
isto é, a Relatividade não é senão um jogo de espelhos pelo 
qual Atmâ, enquanto Ananda, desfruta de suas próprias po-
tencialidades.

•
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II

Perspectivas  Fundamentais
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O homem se caracteriza, em primeiro lugar, por uma inte-
ligência central ou total, não periférica ou parcial somente; 
em segundo lugar, por uma vontade livre, não instintiva so-
mente; e, em terceiro lugar, por um caráter capaz de com-
paixão e de generosidade, não de reflexos egoístas somente.

Quanto ao animal, ele não pode conhecer aquilo que ul-
trapassa os sentidos, embora ele possa ser sensível ao sa-
grado; ele não pode escolher contrariamente a seu instinto, 
embora ele possa fazer instintivamente um sacrifício; ele 
não pode se superar, embora uma espécie animal possa ma-
nifestar nobreza.

Do homem, pode-se dizer também que ele é essencial-
mente capaz de conhecer o Verdadeiro, seja absoluto ou 
relativo; de querer o Bem, seja essencial ou secundário; de 
amar o Belo, seja interior ou exterior. Em outros termos, o 
ser humano é substancialmente capaz de conhecer, de que-
rer, de amar o Sumo Bem.

O Sumo Bem, dizemos: isto é, o Princípio Supremo. Quan-
do falamos do “Princípio Supremo”, só temos, como ponto 
de referência terrestre, a existência das coisas; ao contrário, 
quando falamos do “Sumo Bem”, podemos nos referir às 
qualidades das coisas, as quais são tangíveis para nós, tanto 
estética quanto moralmente. Falar do “Sumo Bem” é atestar 
que todos os bens derivam dele e o manifestam, e é abrir 
a porta à “reminiscência” dos arquétipos ao mesmo tempo 
normativos e libertadores.

O Homem em Face  do Sumo B em
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Partindo da ideia de que o homem é a inteligência total, 
a vontade livre e a alma generosa, chegamos a este ternário: 
a Verdade, a Via e a Virtude; em outros termos: a doutrina 
metafísica e cosmológica, o método espiritual e a qualidade 
moral. “Sabedoria, Força, Beleza.”

•

Transcendência, imanência e teofania: estes são os três as-
pectos sob os quais o homem pode aproximar-se da Reali-
dade divina. Isto quer dizer que está na natureza do homem 
poder abordar Deus em primeiro lugar de uma maneira di-
reta e objetiva, em segundo lugar de uma maneira indireta 
mas igualmente objetiva e em terceiro lugar de uma manei-
ra direta e subjetiva: a saber, primeiro dirigindo-se ao Deus 
pessoal, que está fora e acima de nós, depois dirigindo-se 
a determinada manifestação humana de Deus e por fim 
encontrando Deus no fundo do coração. Trata-se, em pri-
meiro, do Deus transcendente que reina no Céu; depois, do 
Homem-Deus ou, de um modo mais geral, do Símbolo e do 
Sacramento; e, por fim, do Si imanente.

Metafisicamente, é importante distinguir entre uma trans-
cendência que é objetiva e outra que é paradoxalmente sub-
jetiva; de maneira análoga, é preciso distinguir na imanên-
cia um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo; do mesmo 
modo ainda, há não somente uma teofania manifestada, 
mas também uma teofania principial.

A transcendência em si é objetiva por definição; se ela 
pode incluir um aspecto de subjetividade, é porque o Si ima-
nente se mantém transcendente em relação ao eu, que no 
entanto o prolonga de certo modo. A imanência, por sua 
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vez, é a priori subjetiva, ao menos do ponto de vista em que 
nos colocamos; o que não impede que ela seja objetiva nos 
fenômenos que nos rodeiam e que não teriam nem existên-
cia nem potência sem uma presença divina imanente. E, por 
definição, a teofania é manifestada: no entanto, esta própria 
manifestação implica – e prova – que ela se encontra neces-
sariamente prefigurada na Ordem divina, pelo Deus pessoal 
que não é senão – se assim se pode dizer – a “manifestação” 
hipostática da Divindade impessoal ou, mais precisamente, 
suprapessoal.

•

É preciso insistir nisso: está na natureza das coisas que o 
homem tenha duas conexões com Deus, uma direta e uma 
indireta; isto resulta de sua própria existência. Ou seja, isto 
resulta da dualidade “Princípio e Manifestação”; Âtma e 
Mâyâ. Por um lado o homem está só diante de Deus; por 
outro lado, ele se dirige a um interlocutor celeste intermedi-
ário: o Logos, que por definição combina o divino e o huma-
no; nos dois casos, é de facto Deus que escuta e que respon-
de. Dissemos que isto está na natureza das coisas; mesmo 
o Islã, no entanto tão zelosamente unitarista, não pode se 
impedir de atribuir a seu Profeta a função de intercessor; e 
mesmo o Budismo, negador implacável dos deuses, é obri-
gado a reconhecer a realidade de um Amitâbha ou de um 
Avalokitêshvara estendendo misericordiosamente a mão ao 
homem impotente.

De fato, nenhuma das três perspectivas se pode bastar a 
si mesma, o imanentismo advaitino não mais que os trans-
cendentismos e teofanismos religiosos: Shankarâchârya es-
crevia hinos à Deusa. Não há realização subjetiva possível 
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sem a bênção de uma Divindade objetiva, por mais que isso 
desagrade os simplificadores do tipo pseudo-jnâni que en-
sinam o contrário.

Em si, o Princípio Supremo não é nem transcendente, 
nem imanente, ele “é aquilo que ele é”; não é senão em re-
lação à Manifestação que se pode falar seja de transcendên-
cia, seja de imanência. E a transcendência e a imanência se 
unem na teofania: no Logos, o Homem-Deus, o Avatâra e, 
de certa maneira, também no Símbolo Divino e no Sacra-
mento salvador.

Em última análise, só há um distinguo a fazer, o da trans-
cendência e da imanência; a teofania é somente um modo do 
segundo mistério. Assim sendo, pode-se dizer que a trans-
cendência aniquila, reduz ou diminui o manifestado; a ima-
nência ao contrário o enobrece, o dilata ou o engrandece. 
Por um lado, o homem é “pecador” ou “escravo” – segundo 
a linguagem religiosa –, mas, por outro lado, ele é “filho de 
Deus” ou “vigário na Terra”. As duas relações se encontram 
de maneira particularmente expressiva no Homem-Deus: 
por um lado, “só Deus é bom”; mas, por outro lado: “Quem 
me viu, viu o Pai”.

•

Incontestavelmente, o Judaísmo e o Islã acentuam a trans-
cendência, enquanto o Cristianismo se baseia na teofania; 
o Budismo tomando como ponto de partida o mistério da 
imanência. Cada um destes pontos de vista nega ou limita 
a priori os outros pontos de vista, mas os realiza a posteriori 
de uma maneira apropriada à sua perspectiva.

Comparado ao Judaísmo, o Cristianismo comporta de 
resto uma certa acentuação do elemento imanência, de 
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onde sua quase-rejeição das prescrições exteriores e sua in-
sistência nas qualidades interiores. E o Budismo, pela força 
das coisas, combina seu imanentismo inicial – seu culto do 
Nirvâna por definição “interior” – com um teofanismo ao 
mesmo tempo exclusivo e inclusivo: em princípio só há um  
Buda, mas nem por isso seu mistério deixa de se manifestar 
numa profusão de personificações divinas.64

•

A situação do homem diante de Deus evoca o problema 
de saber qual é o modo hipostático, ou o grau ontológico, 
que entra em linha de conta nesta confrontação. A isso res-
pondemos a priori pelas imagens seguintes: há em primeiro 
lugar o espaço ilimitado; há em seguida o sol; e há enfim 
o reflexo – ou os reflexos – do astro solar. Estas imagens 
podem simbolizar, respectivamente, o Sobre-Ser, o Ser e a 
Existência; este último termo significando aqui o Centro 
Divino do Universo, a saber o Princípio divino manifestado, 
ou dito de outro modo, a projeção cósmica de Deus.

Essa é a Trindade metafísica – não teológica –, que se pode 
qualificar de “vertical”. Mas há igualmente uma Trindade 
“horizontal”, que se situa, com as diferenças apropriadas, em 
cada um dos três níveis que vimos de examinar; no plano do 
Ser – e é o do Deus pessoal, portanto também o da teologia 
–, neste plano, discernimos a Essência, depois a “Forma” ou 
a “Imagem”, depois a Irradiação. Esta trindade se encontra 
necessariamente antecipada no Sobre-Ser, o qual compor-
ta os aspectos de Absolutez, Infinitude e Onipossibilidade; 
64. Cf. nosso artigo “Ortodoxia e originalidade do Budismo”, em Trésors du 
Bouddhisme, Editions Nataraj, Saint Laurent du Var, 1997.
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abaixo do Ser, portanto no plano da Existência ou mais pre-
cisamente no Centro divino desta – e esse é o reflexo dire-
to do Princípio na Manifestação –, a Trindade “horizontal” 
abrangerá em primeiro lugar a Essência sempre principial 
ou divina, depois a Personificação – ou as Personificações 
arcangélicas – desta Essência, e por fim a Irradiação do Lo-
gos no mundo e nas almas.

O homem não tem relação com o Sobre-Ser senão na pura 
Intelecção e, em princípio – Deo volente – na concentração 
contemplativa. A relação com o Ser – e não é senão ela que 
a religião tem em vista – se realiza por meio da prece, das 
virtudes, do comportamento; indiretamente, a mesma rela-
ção se realizará através do Avatâra, ou do Símbolo de uma 
maneira muito geral.

•

Sobre-Ser, Ser e Existência: cada um destes planos da 
Trindade “vertical” pode ser considerado sob a relação seja 
da transcendência, seja da imanência, seja da teofania. Não 
há dificuldade em conceber a transcendência e a imanência 
do Sobre-Ser e do Ser, mas poder-se-ia perguntar o que sig-
nificam estes dois aspectos no plano da projeção teofânica; 
a resposta é que o Logos – o Avatâra – se apresenta seja ob-
jetivamente, como “Imagem divina”, e então ele é transcen-
dente em relação ao homem comum, seja subjetivamente, 
como o Intelecto, e então ele é imanente; ele é então como a 
porta em direção ao divino Si, o Sujeito divino imanente em 
nossa substância imortal.65

65. Bem entendido, nossa intenção não é reduzir todo o Real e todo o Possível à 
única análise metafísica de que se trata presentemente. Pode-se encontrar outras 
análises na maior parte de nossos livros; mencionemos aqui, a título de ponto 
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Quanto à presença do elemento “teofania” no Ser e no So-
bre-Ser, ele se encontra aí a título de pura potencialidade: é 
antes de tudo a possibilidade intrínseca de irradiar-se, pró-
pria da Essência divina e por consequência de cada um de 
seus planos ontológicos, como explicamos acima. Ter-se-á 
visto que o elemento “Existência” na Trindade vertical coin-
cide sob certo aspecto com o elemento “teofania”, portanto 
com a perspectiva teofânica que se acrescenta às perspecti-
vas de transcendência e de imanência; pois a Existência, seja 
ela celeste ou terrestre, central ou periférica, não é senão a 
teofania universal, ligada ao Ser do ponto de vista da trans-
cendência, e ao Si do ponto de vista da imanência.

A questão de saber a qual “plano divino” o homem deve 
se dirigir ao rezar não deve jamais se colocar, pois rezar é 
falar com Deus, independentemente de toda especificação 
metafísica; o homem que reza, mesmo se ele se dirige a uma 
personificação celeste, não deve se ocupar da ontologia do 
Interlocutor celeste. Por um lado, “o reino de Deus está 
dentro de vós”; e, por outro lado, “quem me viu, viu o Pai”. 
Mas também, e antes de mais nada: “Pai Nosso que estais 
no Céu”.

•

de partida, Résumé de Metaphysique Intégrale. Dissemos “análises”; poder-se-ia 
também dizer “sínteses”.
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Se partimos da ideia incontestável de que a essência de toda 
religião é a verdade do Absoluto com suas consequências 
humanas, tanto sociais quanto místicas, pode-se levantar a 
questão de saber de que maneira a religião cristã satisfaz esta 
definição; pois seu conteúdo central parece ser, não Deus 
enquanto tal, mas Cristo; isto é, não tanto a natureza do 
Ser divino quanto sua manifestação humana. Assim, uma 
voz patrística proclamou com pertinência: “Deus tornou-
-se homem a fim de que o homem se torne Deus”; o que é a 
maneira cristã de dizer que “Brahma é real, o mundo é apa-
rência”. O Cristianismo, em vez de simplesmente justapor 
o Absoluto e o contingente, o Real e o ilusório, propõe de 
imediato a reciprocidade entre um e outro: ele vê o Absoluto 
a priori com relação ao homem, e este – correlativamente – 
é definido em conformidade com esta reciprocidade, não só 
metafísica, mas dinâmica, voluntária, escatológica. É verda-
de que o Judaísmo procede de uma maneira análoga, mas 
num grau menor: ele não define Deus em função do drama 
humano, portanto partindo da contingência, mas, não obs-
tante, ele estabelece a relação quase absoluta entre Deus e 
seu povo: Deus é “Deus de Israel”, a simbiose é imutável; o 
que não impede que Deus continue sendo Deus e o homem 
continue sendo o homem; não há nem “Deus humano” nem 
“homem divino”.

Seja como for, a reciprocidade colocada pelo Cristianismo 
é metafisicamente transparente, e ela o é necessariamente, 

Esquema da Mensagem Críst ica
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sob pena de ser um erro; incontestavelmente, a partir do 
momento que constatamos a existência da contingência ou 
da relatividade, devemos saber que o Absoluto se interessa 
por ela de uma maneira ou de outra, o que quer dizer, antes 
de tudo, que a contingência deve estar prefigurada no Ab-
soluto e que, depois, este deve se refletir na contingência; é 
esse o esquema ontológico dos mistérios da Encarnação e 
da Redenção. O resto é questão de modalidade: o Cristianis-
mo propõe, por um lado, a oposição abrupta entre a “carne” 
e o “espírito” e, por outro lado – e este é seu lado esotérico 
– sua opção pela “interioridade” contra a exterioridade das 
prescrições legais e contra a “letra que mata”. Além disso, ele 
opera com este sacramento central e profundamente carac-
terístico que é a Eucaristia: Deus já não se limita a promul-
gar uma Lei, Ele desce à terra e se faz Pão de vida e Bebida 
de imortalidade.

Em relação ao Judaísmo, o Cristianismo comporta um 
aspecto de esoterismo por três elementos: a interiorida-
de; a caridade quase incondicional; os sacramentos. O pri-
meiro elemento consiste em desdenhar mais ou menos as 
práticas exteriores e a acentuar a atitude interior, trata-se 
de adorar a Deus “em espírito e em verdade”; o segundo 
elemento corresponde ao ahimsa, o não-prejudicar, o qual 
pode chegar até mesmo à renúncia de nosso justo direito, 
portanto à saída deliberada da engrenagem dos interesses 
humanos e da justiça social; é oferecer a face esquerda a 
quem bateu na direita, e dar sempre mais do que devemos. 
O Islã marca um retorno ao “realismo” mosaico, ao mesmo 
tempo em que integra Jesus em sua perspectiva a título de 
profeta da “pobreza” sufi; seja como for, o próprio Cristia-
nismo, a fim de poder assumir a função de uma religião 
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mundial, teve de atenuar seu rigor original e se apresentar 
como um legalismo realista, ao menos em certo grau.

•

Se “Deus se fez homem”, ou se o Absoluto se fez con-
tingência, ou se o Ser necessário se fez ser possível – se 
é assim, concebe-se a significação de um Deus que se fez 
pão e vinho e que fez da comunhão uma condição sine qua 
non da salvação; por certo, não a única condição, pois a 
comunhão exige a prática quase permanente da prece, que 
Cristo ordena em sua parábola do juiz iníquo e de que São 
Paulo enfatiza a importância injungindo os fiéis a “orar 
sem cessar”. Pode-se conceber um homem que, impedi-
do de comungar, salva-se somente pela prece, mas não se 
pode conceber um homem que fosse impedido de orar e 
que se salvasse somente pela comunhão; de fato, alguns 
dos maiores santos, no começo do Cristianismo, viviam 
na solidão, sem poder comungar, ao menos durante alguns 
anos. O que se explica pelo fato de que a oração é mais 
importante do que tudo, de que ela, portanto, contém à 
sua maneira a comunhão, e isso necessariamente, pois em 
princípio nós trazemos em nós mesmos tudo o que po-
demos obter fora de nós: “o Reino de Deus está dentro de 
vós.” Os meios são relativos; nossa relação fundamental 
com o Absoluto não o poderia ser.

No que diz respeito ao rito eucarístico, o seguinte escla-
recimento nos parece permitido: o pão parece significar 
que “Deus entra em nós”, e o vinho, que “nós entramos em 
Deus”; presença da Graça, por um lado, e extinção unitiva, 
por outro. Deus é o Sujeito absoluto e perfeito que, quer 
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entra no sujeito contingente e imperfeito, quer o assimila 
livrando-o dos entraves da subjetividade objetivada, exte-
riorizada e desta forma tornada paradoxalmente múltipla. 
Poder-se-ia dizer também que o pão se refere mais par-
ticularmente à salvação e o vinho, à união, o que evoca a 
distinção da Antiguidade entre os pequenos e os grandes 
mistérios.66

Na Eucaristia, o Absoluto – ou o divino Si 67 – tornou-se 
Alimento; em outros casos, ele se tornou Imagem ou Ícone 
e, em outros ainda, tornou-se Palavra ou Fórmula: é o mis-
tério da assimilação concreta da Divindade por meio de um 
símbolo propriamente sacramental: visual, auditivo ou ou-
tro. Um desses símbolos, e mesmo o mais central, é o próprio 
Nome de Deus, quintessência de toda oração, seja um Nome 
de Deus em si ou um Nome de Deus tornado homem.68 Os 
hesicastas querem que “o coração beba o Nome a fim de que 
o Nome beba o coração”; portanto o coração “liquefeito”, que, 
por efeito da “queda”, estava “endurecido”, de onde a compa-

66. Num sentido mais geral, diremos que os sacramentos cristãos são exotéricos 
para os exoteristas e esotéricos ou iniciáticos para os esoteristas; no primeiro 
caso, eles visam a salvação pura e simples e, no segundo, a união mística.

67. O Princípio Supremo, quando se faz interlocutor para o homem, entra na 
relatividade cósmica pelo próprio fato de sua personificação; ele nem por isso 
deixar de ser o Absoluto em relação ao homem, a não ser do ponto de vista do 
Intelecto puro.

68. Citemos São Bernardino de Sena, grande promotor – hoje em dia esqueci-
do – da invocação do Nome de Jesus: “Ponde o Nome de Jesus em vossas casas, 
em vossos quartos, e conservai-o em vossos corações.” – “A melhor inscrição 
do Nome de Jesus é a no coração, depois a na palavra e, por fim, a no símbolo 
pintado ou esculpido.” – “Tudo o que Deus criou para a salvação do mundo está 
oculto no Nome de Jesus: toda a Bíblia, do Gênesis até o último Livro. A razão 
disso é que o Nome é origem sem origem... O Nome de Jesus é tão digno de 
louvor quanto o próprio Deus.”
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ração frequente do coração profano com uma pedra. “É por 
causa da dureza de vosso coração que ele (Moisés) escreveu 
para vós este preceito”; Cristo queria criar um homem novo, 
por meio de seu corpo sacrificial de Homem-Deus e a partir 
de uma antropologia moral particular. Especifiquemos que 
uma possibilidade de salvação se manifesta, não porque ela é 
necessariamente melhor que outra, mas porque, sendo pos-
sível, precisamente, ela não pode não se manifestar; como o 
disse Platão, e depois dele Santo Agostinho, está na natureza 
do Bem querer se comunicar.

Não sem relação com o mistério da Eucaristia é o do Íco-
ne; aqui também trata-se de uma materialização do celes-
te e, portanto, de uma assimilação sensível do espiritual. 
Quintessencialmente, o Cristianismo comporta dois Íco-
nes, a Santa Face e a Virgem com o Menino, o protótipo 
do primeiro ícone sendo o Santo Sudário e o do segundo, o 
retrato de Maria pintado por São Lucas; é dessas duas fon-
tes que brotam, simbolicamente falando, todas as outras 
imagens sagradas, para levar a essas cristalizações litúrgicas 
que são a iconostase bizantina e o retábulo gótico; é preciso 
mencionar também o crucifixo – pintado ou esculpido –, 
no qual um símbolo primordial se combina com uma ima-
gem mais tardia. Acrescentemos que a estatuária – estranha 
à Igreja do Oriente – está mais próxima da arquitetura do 
que da iconografia propriamente dita.69

•

69. O Judaísmo e o Islã, que proscrevem as imagens, as substituem de certa ma-
neira pela caligrafia, expressão visual do discurso divino. Uma página iluminada 
do Alcorão, um nicho de preces ornado de arabescos são “Ícones abstratos”.
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“Deus tornado homem”: é o mistério de Jesus, mas é 
também, e por isso mesmo, o de Maria; pois, humana-
mente, Jesus não tem nada que não tenha herdado de sua 
Mãe, a qual se chamou com razão de “Corredentora” e 
de “a divina Maria”. Assim, o Nome de Maria é como um 
prolongamento do de Jesus; por certo, a realidade espiri-
tual de Maria está contida em Jesus – o inverso é também 
verdadeiro –, mas a distinção dos dois aspectos tem sua 
razão de ser; a síntese não exclui a análise. Se Cristo é “o 
Caminho, a Verdade e a Vida”, a Santíssima Virgem, que 
é feita da mesma substância, detém graças que facilitam o 
acesso a esses mistérios, e é a ela que se aplica em primei-
ro lugar esta sentença de Cristo: “Meu jugo é doce e meu 
fardo, leve.”

Poder-se-ia dizer que o Cristianismo não é a priori deter-
minada verdade metafísica, é Cristo; e é a participação em 
Cristo pelos sacramentos e pela santidade. Isto posto, não 
há como fugir da Realidade divina quintessencial: no Cris-
tianismo como em toda religião, há fundamentalmente 
duas coisas a considerar, abstrata e concretamente: o 
Absoluto, ou o absolutamente Real, que é o Sumo Bem e 
que dá um sentido a tudo; e nossa consciência do Abso-
luto, que deve se tornar para nós uma segunda natureza e 
que nos liberta dos meandros, dos impasses e dos abismos 
da contingência. O resto é questão de adaptação às neces-
sidades de determinadas almas e de determinadas socie-
dades; mas as formas têm também seu valor intrínseco, 
pois a Verdade pede a beleza, tanto nos velamentos como 
na Beatitude suprema.

•
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A metafísica intrinsecamente cristã, não helenizada, se 
exprime pelas sentenças iniciais do Evangelho de São João: 
“No começo era o Verbo”: trata-se, evidentemente, não de 
uma origem temporal, mas de uma prioridade principial, 
a da Ordem divina, à qual o Intelecto universal – o Verbo 
– pertence embora também pertença à Manifestação cós-
mica, da qual ele é o centro a um só tempo transcendente 
e imanente. “E o Verbo era com Deus”: sob o aspecto da 
Manifestação, precisamente, o Logos se distingue do Prin-
cípio, embora seja, por sua essência, “com” ele; “e o Verbo 
era Deus”: sob o aspecto da Ordem divina, o Logos não 
é distinto do Princípio; a distinção entre as duas nature-
zas de Cristo reflete a inevitável ambiguidade da relação 
Atmâ-Mâyâ. “Tudo foi por ele” 70: não há nada de criado 
que não seja concebido e prefigurado no Intelecto divino. 
“A luz luziu nas trevas, e as trevas não a compreenderam”: 
está na natureza de Atmâ penetrar em Mâyâ, e está na 
natureza de uma certa Mâyâ resistir a ela,71 sem o que o 
mundo cessaria de ser o mundo; e “o escândalo há de vir”. 
A vitória de Cristo sobre o mundo e a morte retraça ou 
antecipa a vitória em si intemporal do Bem sobre o Mal, ou 
de Ormuzd sobre Ahriman; vitória ontologicamente ne-

70. N. do T.: Mantivemos a construção do original francês: Tout fut par lui, em 
vez do “Tudo foi feito por Ele”, porque o verbo “fazer” introduz uma conotação 
metafísica diferente. Uma tradução literal do grego é assim: “Todas as coisas por 
ele vieram a ser.” É da Vulgata que vem o verbo fazer: Omnia per ipsum facta 
sunt.

71. Trata-se aqui da dimensão negativa própria à Mâyâ infraceleste, esta sendo 
feita de escuridão enquanto se afasta do Princípio e de luz enquanto manifesta 
aspectos dele. É o domínio da imperfeição e da impermanência, mas também 
do teomorfismo potencialmente libertador, enquanto que a Mâyâ celeste é o 
domínio dos arquétipos e das hipóstases.
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cessária porque resultando da natureza do próprio Ser, a 
despeito das aparências iniciais contrárias. As trevas, mes-
mo ganhando, perdem; e a luz, mesmo perdendo, ganha; 
Paixão, Ressurreição, Redenção.

•
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O enigma da expansão fulgurante do Islã e de sua estabili-
dade adamantina está no fato de que ele deu uma forma re-
ligiosa ao que constitui a substância de toda religião. É neste 
sentido que alguns sufis puderam dizer que, sendo a religião 
terminal, o Islã é ipso facto a síntese das religiões preceden-
tes; a terminalidade e a primordialidade se encontram.

À superfície do Islã encontramos traços da mentalidade 
beduína, os quais evidentemente nada têm de universal; nos 
elementos fundamentais, ao contrário, encontramos por as-
sim dizer a religião pura e simples, que em sua essencialida-
de desemboca naturalmente na metafísica e na gnose.

Toda a metafísica, com efeito, está contida no Testemunho 
de Fé (Shahâdah), que é o pivô do Islã.72 Exotericamente, 
esse Testemunho significa que só o Ser criador é o Princípio 
supremo que determina tudo; esotericamente, ele significa 
por acréscimo – ou antes a priori – que só o Sobre-Ser é o 
Absoluto intrínseco, o Ser só sendo o Absoluto em relação à 
Existência; é o distinguo entre Atmâ e Mâyâ, o qual é a pró-
pria substância do esoterismo. “Nem eu (o indivíduo), nem 
Tu (a Pessoa divina), mas Ele (a Essência)”: é a partir desta 
sentença sufi que o pronome “Ele” foi frequentemente inter-
pretado como significando a Essência impessoal; e a mesma 
significação foi atribuída à expiração final do Nome Allâh.

Depois do Testemunho de Fé, vem, na ordem dos “pilares 

72. “Não há divindade a não ser a (única) Divindade (Allâh).” – A comparar 
com a fórmula vedantina: “Brahma é real, o mundo é aparência.”

Esquema da Mensagem Is lâmica
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da religião” (arqân ad-dîn), a Prece (Çalât): o discurso hu-
mano dirigido à Divindade, o qual é de primeira importân-
cia, pois somos seres dotados de inteligência,73 portanto de 
palavra; não falar a Deus enquanto se fala aos homens equi-
vale a negar Deus e sua posição de senhor. A intenção de 
primordialidade, no Islã, se manifesta pelo fato de que todo 
muçulmano é seu próprio sacerdote; o homem primordial, 
ou o homem conforme à sua natureza original, é sacerdote 
por definição; sem sacerdócio, não há dignidade humana. 
O sentido da prece é o de retomar consciência, sempre de 
novo, da Realidade total, e depois de nossa situação em face 
dessa realidade; portanto, de afirmar as relações necessárias 
entre o homem e Deus. A prece se impõe, não porque pos-
suímos ou não possuímos tal ou qual qualidade espiritual, 
mas porque somos homens.

O Testemunho e a Prece são incondicionais; a Esmola 
(Zakât) é condicional no sentido de que ela pressupõe a 
presença de uma coletividade humana. Por um lado, ela é 
socialmente útil e mesmo necessária; por outro lado, ela vei-
cula as virtudes de desapego e de generosidade, sem as quais 
nós não somos “interlocutores válidos” em face de Deus.

Quanto ao Jejum (Çiyâm) – praticado durante o Ramadã 
–, ele se impõe porque a ascese, como o sacrifício em geral, é 
uma possibilidade fundamental do comportamento huma-
no em face da mâyâ cósmica; todo homem deve se resignar 
a isso num ou noutro grau. Todo homem, com efeito, quer 
queira, quer não, vive a experiência do prazer, e ele deve, 
portanto, viver também a da renúncia, pois que ele opta 
pelo Céu; ser homem é ser capaz de se superar. Por outro 
73. Poderíamos dizer “dotados de razão”, mas não é a razão em si que conta, é a 
inteligência integral, da qual a razão é somente o modo discursivo.
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lado, o Islã está consciente dos direitos da natureza: tudo o 
que é natural e normal, e vivido sem avidez e sem excesso, 
é compatível com a vida espiritual e pode mesmo assumir 
nela uma função positiva.74 A nobreza é aqui a consciência 
dos arquétipos, e antes de tudo o senso do sagrado; só pode 
desfrutar nobremente aquele que sabe renunciar, e é este um 
dos significados do Jejum.

•

Contrariamente ao que vale para o Testemunho de Fé, para 
a Prece, para o Jejum e, em certa medida, para a Esmola, a 
Peregrinação e a Guerra Santa são condicionais: a Peregri-
nação depende de nossa capacidade de realizá-la, e a Guerra 
Santa só se impõe em certas circunstâncias. Não temos de 
levar em consideração aqui o fato de que toda obrigação da 
religião – a não ser o Testemunho – é condicional no sen-
tido de que pode sempre haver impedimentos invencíveis; 
a Lei não exige nunca nada de impossível ou de irrazoável.

O sentido da Peregrinação (Hajj) é o retorno à origem; 
trata-se, portanto, de uma afirmação vivida de primordia-
lidade, de uma retomada de contato com a Bênção origi-
nal, abraâmica no caso do Islã. Mas há também, segundo os 
sufis, a Peregrinação ao coração: ao santuário imanente, o 
núcleo divino da alma imortal.

De uma maneira análoga, há, ao lado da Guerra Santa 
exterior (Jihâd), a “Grande Guerra Santa”, a que o homem 
trava com sua alma caída e concupiscente; a arma é aqui 
fundamentalmente a “Lembrança de Deus” (Dhikru ‘Llâh), 
74. É o que exprimem e, em princípio, actualizam, em toda religião, as fórmulas 
de consagração, como o benedicite ou a basmalah.
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mas esta luta não pressupõe menos nosso esforço moral. A 
virtude global de “pobreza” (faqr) é a conformidade às exi-
gências da Natureza divina: a saber, o autoapagamento, a 
paciência, a gratidão, a generosidade; e também, e mesmo 
antes de tudo, a resignação à Vontade de Deus e a confiança 
em sua Misericórdia. Em todo caso, o objetivo da Guerra 
Santa interior é o perfeito conhecimento de si, além dos ve-
lamentos passionais; pois “quem conhece sua alma, conhece 
seu Senhor.”

Para retornar ao Testemunho de Fé, crer em Deus é crer 
também no que Deus fez e no que Ele fará; é crer na Cria-
ção, nos Profetas, nas Revelações, no Além, nos Anjos, no 
Juízo Final. E crer é admitir sinceramente, tirando as conse-
quências do que se crê; “a crença obriga”, poderíamos dizer. 
De onde a importância crucial, no pensamento e na sensibi-
lidade do Islã, da virtude de sinceridade (çidq), que coincide 
com o “bem-cumprir” (ihsân), quer se trate de zelo religioso 
ou de aprofundamento esotérico.75 Distingue-se, teologica-
mente, a fé (imân), a prática (islâm) e sua qualidade (ihsân), 
o “bem–cumprir”, precisamente; e este, segundo uma sen-
tença mohammediana, consiste em “adorar a Deus como se 
tu O visses; e, se tu não O vês, Ele no entanto te vê.”

•

75. Fazendo eco à parábola dos talentos, São Tiago diz em sua Epístola que 
“aquele que sabe fazer um bem e não o faz, comete um pecado”; o que quer dizer 
que Deus exige a sabedoria daquele que a possui em potencialidade; de onde a 
inclusão da espiritualidade esotérica (taçawwuf) no ihsân.
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O que caracteriza a priori a diferença entre o exoterismo 
e o esoterismo é que o primeiro tem por ponto de parti-
da uma fé antropomorfista combinada com uma piedade 
voluntarista, individualista e sentimental, enquanto o pon-
to de partida do segundo é um discernimento intelectual 
combinado com uma acentuação dos valores intrínsecos e 
interiores. Falando de discernimento, visamos antes de tudo 
aquele entre o Real e o ilusório, Atmâ e Mâyâ, o Absoluto e o 
relativo, o Ser necessário e o Ser possível; o que implica, por 
um lado, a prefiguração do relativo no Absoluto e, por ou-
tro lado, a projeção deste naquele, portanto todos os graus 
e modos da Realidade universal.76 A “prefiguração” de que 
se trata é o Ser criador com todas as potencialidades que ele 
contém; e a “projeção”, por seu lado, é o “Espírito de Deus”, o 
mundo celeste, o Intelecto universal, o Avatâra, a Revelação. 
Sem esquecer o microcosmo teomorfo, o Intelecto humano, 
o prodígio “naturalmente sobrenatural” da intelecção; o ór-
gão da Sophia perennis, precisamente.

•

O discernimento metafísico tem essencialmente duas exi-
gências, sob pena de permanecer espiritualmente inoperan-
76. E lembremos que Mâyâ não coincide pura e simplesmente com o Universo 
manifestado, pois – além deste – ela engloba o próprio Ser; o que quer dizer que 
o discernimento entre “Deus” e o “mundo” é metafisicamente menos rigoroso 
e menos fundamental que aquele entre Atmâ e Mâyâ, a “Realidade” e a “ilusão”.

Pi lares  da  Sabedor ia
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te: em primeiro lugar, o conhecimento de si; e, em segundo, 
a consciência, em princípio permanente, da Realidade ab-
soluta. O conhecimento de si é uma exigência ao mesmo 
tempo lógica e moral: lógica, porque o discernimento do 
Absoluto engloba o discernimento do relativo, e porque o 
discernimento do Transcendente acarreta o do Imanente; e, 
moral, porque o conhecimento puramente cerebral, e iso-
lado de seu contexto humano no entanto necessário, corre 
grande risco de produzir, não por si mesmo, mas por sua 
fragmentariedade de fato irrealista, desordens psíquicas: a 
saber, tentações de auto-suficiência, de narcisismo e de or-
gulho; o que em todas as épocas forneceu aos porta-vozes 
do exoterismo um argumento fácil contra a gnose, ainda 
que errado, evidentemente, pois o esoterismo autêntico é 
por definição iniciático e não poderia, portanto, deter-se 
somente na teoria; conhecer é ser.

A exigência moral do discernimento metafísico significa 
que a virtude faz parte da sabedoria; uma sabedoria sem 
virtude é, com efeito, impostura e hipocrisia, não de início, 
sem dúvida, mas certamente a longo prazo. Poderíamos 
enfatizar também que o conhecimento pleno da Realidade 
divina pressupõe ou exige a conformidade moral a essa Re-
alidade, como o olho é necessariamente conforme à luz; o 
objeto a conhecer sendo o Sumo Bem, o sujeito cognoscente 
deve lhe corresponder analogicamente.

Ou ainda: a qualificação para o conhecimento é essencial-
mente a objetividade, não somente em relação aos princí-
pios universais, mas também em relação ao sujeito cognos-
cente; e esta segunda objetividade implica precisamente a 
virtude. Não se pode conhecer a grandeza do Absoluto sem 
conhecer correlativamente a pequenez do contingente, por-
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tanto do homem; negligenciar esta consciência da pequenez 
humana é pôr em seu lugar uma falsa grandeza; numa pala-
vra, só é qualificado para o conhecimento do Transcendente 
aquele que está disposto a se conhecer a si mesmo. A virtu-
de, que lógica e praticamente resulta do conhecimento de 
si, é tanto mais indispensável em alquimia espiritual quanto 
ela desemboca no mistério da Imanência.

A segunda exigência do discernimento integral, como dis-
semos, é a consciência permanente do Sumo Bem. Se Deus 
é “tudo o que é”, seu conhecimento exige “tudo o que so-
mos”; ora, nós somos, entre outras coisas, toda nossa vida, 
e é preciso portanto integrá-la em nosso conhecimento de 
Deus. Na duração, não deixamos nunca de ser nós mesmos, 
de modo que a duração é um aspecto de nosso ser; e ter 
consciência do Real é ter consciência dele sempre. Discernir 
plenamente a Verdade metafísica – plenamente, ou seja, 
segundo o que sua própria natureza exige – é assimilá-la, 
portanto realizá-la; e isso tanto mais quanto a Realidade 
suprema é em última análise a nossa própria realidade. O 
conhecimento realizado – não somente o pensamento – 
está para a teoria como a esfera está para o círculo ou o cubo 
para o quadrado, geometricamente falando; a santidade é 
uma dimensão da sabedoria; os Antigos estavam longe de 
ignorá-lo.

•

O fato de que o sujeito equivale a uma dimensão do objeto 
– um pouco como o tempo é de certo modo uma dimensão 
do espaço –, esse fato indica toda a importância da perspec-
tiva de “interioridade” em face de Deus: ou seja, da acentu-
ação das qualidades interiores, intrínsecas, profundas, e por 
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consequência o cuidado em evitar o obstáculo de um for-
malismo superficial. Cristo queria que se adorasse Deus “em 
espírito e em verdade”, e não por “prescrições dos homens”; 
ele opunha os valores interiores, e por definição sinceros, às 
atitudes exteriores e extrínsecas; o que é, se não o esoteris-
mo puro e simples, ao menos uma dimensão fundamental 
dele. “O reino de Deus está dentro de vós”; isto se refere me-
tafisicamente ao “Si” divino e ao Atmâ imanente; portanto 
ao Intelecto “incriado e incriável” da doutrina eckhartiana.

“O mundo é falso, Brahma é verdadeiro; a alma não é se-
não Brahma.” Esta fórmula vedantina fornece a chave do 
princípio de interioridade: ela quer dizer que nós só pode-
mos atingir o Si divino em nós mesmos, dado que ele é nos-
sa essência. E é, de resto, esse mistério de identidade poten-
cial ou virtual que explica a secretividade do esoterismo.77

Sob seu modo mais elementar, a interioridade é a fé, a 
qual por sua própria natureza liberta da servidão formalis-
ta e legalista e essencialmente nos salva; mas, em profun-
didade, a interioridade é a união com a Presença divina 
imanente e, no fim das contas, com o Si divino. Esta di-
mensão de profundidade por certo não abole a fé, mas, ao 
contrário, a inclui e a “essencializa”; se a fé pode nos salvar, 

77. Segundo Plutarco, Alexandre, o Grande, recebia, da parte de Aristóteles, não 
somente as doutrinas relativas à moral e à política, mas também “essas teorias 
enigmáticas e profundas” que tais mestres queriam “reservar para a comuni-
cação oral aos iniciados, sem permitir que muitos tomem conhecimento de-
las”. Tendo ouvido que Aristóteles teria publicado alguns desses ensinamentos, 
Alexandre censurou-o numa carta; mas Plutarco nos garante que os livros de 
Aristóteles que tratam de metafísica são “escritos num estilo que os torna inuti-
lizáveis pelo leitor comum, e úteis somente a título de memoranda para aqueles 
que já foram instruídos nessa matéria”. Acrescentemos, no entanto, que, segun-
do os cabalistas, “mais vale divulgar a sabedoria que esquecê-la”; é talvez nisso 
que pensava Joaquim de Fiore ao prever uma “era do Espírito”.
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é porque ela é, no grau que é o seu, um modo de nossa 
essência paradisíaca.

A inteligência é discernir a Realidade transcendente; a in-
terioridade é se unir à Realidade imanente; uma coisa não 
ocorre sem a outra. O discernimento, por sua própria natu-
reza, chama a união; os dois elementos implicando a virtu-
de, por via de consequência e mesmo a priori.

Discernimento e união, dissemos; de uma maneira aná-
loga, distinguir-se-á entre a “compreensão” e a “concentra-
ção”, esta referindo-se ao “coração” ou à “vida” e aquela à 
“mente” ou ao “pensamento”; ainda que também haja, por 
um lado, uma concentração mental e, por outro e mesmo 
antes do pensamento, uma compreensão cardíaca, a saber, 
a intelecção.

•

A qualidade de interioridade nos impõe não uma renún-
cia ao mundo exterior – o que seria, aliás, impossível –, 
mas um equilíbrio determinado pelo sentido espiritual do 
mundo e da vida. O vício de exterioridade não é o fato 
natural de viver no exterior, é a falta de harmonia entre 
as duas dimensões: entre nossa tendência para as coisas 
que nos rodeiam e nossa tendência para o “reino de Deus 
que está dentro de vós”. O que se impõe é realizar um en-
raizamento espiritual que tira da exterioridade sua tira-
nia ao mesmo tempo dispersante e compressora e que, ao 
contrário, nos permite “ver Deus em toda parte”, ou seja, 
perceber nas coisas sensíveis símbolos, arquétipos e essên-
cias; pois as belezas percebidas por uma alma interiorizada 
tornam-se fatores de interiorização. O mesmo vale para 
a matéria: o que se impõe é, não negá-la – se isso fosse 
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possível –, mas subtrair-se a seu império sedutor e escra-
vizante; distinguir nela o que é arquetípico e quase celeste 
do que é acidental e por demais terrestre; portanto, tratá-la 
com nobreza e sobriedade.

Em outros termos, a exterioridade é um direito, e a in-
terioridade, um dever: nós temos direito à exterioridade 
porque pertencemos a este mundo espacial, temporal e 
material, e devemos realizar a interioridade porque nossa 
natureza espiritual não é deste mundo, nem nosso destino, 
por consequência. Deus é generoso: quando nós nos retira-
mos para o interior, Este, por compensação, se manifestará 
para nós no exterior; a nobreza de alma é ter o senso das in-
tenções divinas, portanto dos arquétipos e das essências, os 
quais se revelam habitualmente à alma nobre e contempla-
tiva. Inversamente, quando nos retiramos para o coração, 
descobrimos nele todas as belezas percebidas no exterior; 
não enquanto formas, mas em suas possibilidades quintes-
senciais. Voltando-se para Deus, o homem não pode nunca 
perder nada.

Portanto, quando o homem se interioriza, Deus se exte-
rioriza, por assim dizer, ao mesmo tempo em que o enrique-
ce no interior; é o mistério da transparência metafísica dos 
fenômenos e de sua imanência em nós. Em exoterismo, a 
beleza não é mais que uma “consolação sensível”, e ela chega 
mesmo a ser considerada como uma faca de dois gumes, um 
convite ao pecado e uma concessão não digna de um asceta 
perfeito; o que implica que o ascetismo – a renúncia ao que 
a Terra pode nos oferecer de agradável – seria a única via 
que leva a Deus.78 Na realidade, e pela força das coisas, nada 
78. O culto do vazio em certos monges cristãos ou budistas não vem necessaria-
mente desta maneira de ver.
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do que a natureza nos oferece é em si mesmo um obstáculo 
espiritual: muito ao contrário, o fato de que a natureza nos 
outorgue tal ou qual “consolação” – o próprio fato de que 
é a natureza que no-la outorga e que nós não inventamos 
nada –, esse fato prova que o dom “consolador” possui uma 
virtualidade sacramental, quer sejamos capazes de apreen-
dê-la, quer não. A primeira condição desta capacidade é a 
elevação do caráter, insistimos, portanto, também, o senso 
do sagrado; pois só a beleza da alma permite assimilar espi-
ritualmente a beleza das coisas.79

Resulta de tudo isto que a beleza percebida no exterior – a 
“dama” do cavaleiro, por exemplo, ou a obra de arte sacra – 
deve ser descoberta ou realizada no interior, pois nós ama-
mos o que somos e somos o que amamos. A beleza percebida 
é não somente a mensageira de um arquétipo celeste e divino, 
ela é também, e por isso mesmo, a projeção exterior de uma 
qualidade universal imanente em nós, e evidentemente mais 
real que nosso ego empírico e imperfeito, que, tateando, pro-
cura sua identidade.

•

É nesses dados que se baseiam – à parte outras raízes – não 
somente o hermetismo alquímico e a iniciação cavaleiresca, 
mas também as diversas iniciações artesanais, as quais en-
globam as artes propriamente ditas; o que implica que uma 
ciência e uma atividade podem servir de suporte espiritual 
na medida em que elas sejam naturais, úteis e necessárias 

79. Existe, por certo, também uma falsa interioridade, a do narcisismo; mas, 
neste caso, o interior não é senão uma camada relativamente exterior da perso-
nalidade, a saber, o ego empírico; o acesso ao verdadeiro interior está bloquea-
do, e não poderia se tratar de beleza moral.
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ao homem. Pois que esta possibilidade de uma via baseada 
numa atividade natural, e ipso facto simbólica, está inscrita 
na própria natureza do ser humano, é necessário que ela se 
manifeste, e isto independentemente do fenômeno religioso 
e paralelamente a ele; a questão de saber se ela cria ou não 
uma duplicidade com a religião pode ser colocada em teo-
ria, mas não tem nenhum alcance concreto, o homem sendo 
um ser complexo e suas diversas faculdades se manifestan-
do como podem.

Lembremos, a propósito, que a religião comum é tudo o 
que ela deve ser: ela tem por fim salvar o maior número 
possível de almas, e por este fato ela oferece o que é ao mes-
mo tempo indispensável a todo homem e acessível a toda 
inteligência, segundo uma expressão guénoniana. Assim, 
o exoterismo tem um certo direito de se desinteressar por 
tudo o que não entra em seu sistema, ou em sua upâya – seu 
“estratagema salvador” –, como diriam os budistas.

Não é fora de propósito assinalar aqui a existência de um 
esoterismo “mediano”, não consciente de sua verdadeira na-
tureza e baseado na ideia de que, por um lado, a metafísica 
procede da teologia e, por outro lado, a gnose procede do 
zelo religioso; nós diremos, antes, mas é algo muito diferen-
te, que a doutrina integral procede da doutrina elementar 
e que a gnose efetiva procede da gnose teórica. Sem dúvi-
da, há na opinião assinalada uma parte de verdade, pois o 
gnóstico não deixa de ser um homem; mas, evidentemen-
te, a razão de ser de sua vocação é uma virtualidade que, 
precisamente, supera o humano. A antropologia espiritual 
do esoterismo autêntico parte da ideia de que o homem se 
define por uma inteligência total e “deiforme”, enquanto que 
a religião comum define o homem habitualmente como 
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“pecador”, “escravo”, ou mesmo “nada”; portanto segundo 
a “queda” ou somente segundo a limitação criaturial, não 
segundo a substância inalienável, nem, por consequência, 
segundo o “conteúdo divino”.

Tudo o que precede equivale a dizer que a alma humana 
possui dois polos: o eu empírico, que aspira à salvação e cujo 
veículo é a vontade, e o intelecto, que tende para sua fonte 
ao mesmo tempo transcendente e imanente e cujo veículo é 
a inteligência.80 A participação no intelecto comporta vários 
graus: ela pode ser direta e exigente como no homem de 
gnose, e pode ser indireta e modesta como na média dos ar-
tesãos iniciados, que seguem seu “instinto metafísico”, o que 
está ao alcance de todo homem realmente normal. Esculpir 
pedras é tornar perceptível a “matéria anímica” em vista de 
um despertar libertador; e é ao mesmo tempo – pois que se 
trabalha para um santuário – colaborar com a construção de 
uma “nova Jerusalém”. De resto, todo objeto universalmente 
útil – e por isso mesmo belo em seu gênero – é um símbolo 
positivo e pertence indiretamente ao domínio do sagrado: 
ao confeccionar o objeto segundo as regras por assim dizer 
“alquímicas”, o artesão se recria a si mesmo a partir da “pe-
dra bruta” e em vista da via ascendente; ele repete, ou antes 
prefigura, no interior o que ele faz no exterior. Aqui, como 
em todo esoterismo, o princípio operativo não é a humil-
dade sentimental, é o conhecimento-de-si transformador.81

80. O exoterismo reduz habitualmente a inteligência à razão somente, e ele vai 
ainda mais longe fazendo todo conceito – é a tese sensualista – derivar da ex-
periência sensorial; o que permite aos revelacionistas exclusivos negar a pura 
intelecção, portanto o próprio princípio da Sophia perennis.

81. Como enuncia um texto hindu: “Não há água lustral como o conhecimento” 
(jnâna).
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A relação entre a arte sacra e o esoterismo se explica pela 
origem celeste dessa arte, ainda que a alma racial ou cultu-
ral participe numa certa medida na elaboração dos estilos, 
como ela participa mesmo na formulação dos Textos reve-
lados82; toda teofania é à sua maneira “verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem”.

Tendo feito alusão mais acima à humildade sentimental, 
detalharemos o seguinte: é verdade que a piedosa “subjeti-
vidade”, se é sincera, se abre à Misericórida, mas essa não é 
uma razão para crer que só ela seja eficaz; a “objetividade” 
também é um dom do Céu, para dizer o mínimo. Eviden-
temente, não há nada a censurar no sentimento quando ele 
não usurpa o lugar da inteligência e quando, ao contrário, 
ele é determinado pela Verdade, pela Beleza e pelo Bem, na 
ausência de todo excesso que lhes possa diminuir a influ-
ência.

O sentimento, se é bem inspirado, é uma adequação: é 
amar o que é amável, detestar o que é detestável, admirar 
o que é admirável, desprezar o que é desprezível, temer 
o que é temível e confiar no que é digno de confiança; a 
quintessência positiva do sentimento sendo o amor, o qual 
é uma dimensão divina. Resulta dessa prioridade que de-
testar não é, propriamente falando, criar uma aversão, é 
muito antes retirar o amor, que existe antes do ódio como 
as coisas amáveis existem antes das coisas detestáveis, on-
tologicamente falando; ao contrário, amar não é retirar um 
ódio preexistente – na realidade, inexistente –, é perma-

82. Isto permite compreender a gravidade de todo ataque às artes tradicionais; 
a introdução da arte barroca, por exemplo, foi uma das grandes calamidades da 
Cristandade ocidental, comparável – em seu nível – à falsificação de uma litur-
gia ou de um texto canônico.
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necer na atitude original: no amor que, segundo Dante, 
“move o Sol e as outras estrelas”.

•

A Sophia perennis é conhecer a Verdade total e, por via 
de consequência, querer o Bem e amar a Beleza; e isto em 
conformidade com essa Verdade, portanto em pleno co-
nhecimento de causa. A Sophia doutrinal trata do Princípio 
divino, por um lado, e de sua Manifestação universal, por 
outro: portanto de Deus, do mundo e da alma, distinguin-
do, na Manifestação, entre o macrocosmo e o microcosmo; 
o que implica que Deus comporta em si mesmo – extrinse-
camente, ao menos – graus e modos, ou seja, que ele tende a 
se limitar em vista de sua Manifestação. Eis todo o mistério 
da Mâyâ divina.

Conhecer a Verdade, querer o Bem, amar a Beleza, disse-
mos. Acabamos de caracterizar o elemento Verdade; quan-
to ao Bem, ele é a priori o Princípio supremo enquanto 
quintessência e causa de todo bem possível; e é a posteriori, 
por um lado, o que no Universo manifesta o Princípio e, 
por outro lado, o que remete a este; numa palavra, o Bem é 
antes de tudo o próprio Deus, depois a “projeção” de Deus 
na existência e por fim a “reintegração” do existenciado em 
Deus.83 Especifiquemos que, para o homem, os três bens 
por excelência são: em primeiro a religião, em segundo a 
piedade84 e em terceiro a salvação; entendendo estes termos 

83. Lembrar-se-á aqui esta fórmula patrística: “Deus tornou-se homem a fim de 
que o homem se torne Deus.”

84. N. do T.: O sentido original de “piedade” (piété, no original francês) é “reli-
giosidade”, “devoção”. É neste sentido que empregamos aqui a palavra.
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num sentido quase absoluto e fora de toda especificação 
restritiva. Quanto aos bens que não entram nestas três ca-
tegorias, eles participam delas de uma maneira quer dire-
ta, quer indireta, pois todo bem tem um valor de símbolo, 
portanto de chave.

Quanto à Beleza, ela está ligada à Infinitude, a qual coin-
cide com a Felicidade divina; considerado sob este aspecto, 
Deus é Beleza, Amor, Bondade e Paz, e ele penetra todo o 
Universo por estas qualidades. A Beleza, no Universo, é o 
que revela a Infinitude divina: toda beleza criada nos comu-
nica algo de infinito, de beatífico, de libertador.85 O Amor, 
que responde à Beleza, é o desejo de união, ou a própria 
união; segundo Ibn Arabî, a via que leva a Deus é o Amor 
porque Deus é a Beleza.

A Bondade, por sua vez, é a irradiação generosa da Beleza; 
ela está para esta como o calor está para a luz. Sendo Beleza, 
Deus é por isso mesmo Bondade e Misericórdia; podería-
mos dizer também que, na Beleza, Deus nos oferece algo do 
Paraíso; o belo é um mensageiro não somente da Infinitude 
e da Harmonia, mas também, como o arco-íris, de reconci-
liação e de perdão. De um ponto de vista bem diferente, a 
Bondade e a Beleza são os aspectos respectivamente “inte-
rior” e “exterior” da Beatitude, enquanto que, do ponto de 
vista de nosso distinguo precedente, a Beleza é intrínseca na 
medida em que ela vem da Essência, ao passo que a Bon-
dade é extrínseca na medida em que ela se exerce sobre os 
acidentes, a saber, as criaturas.

85. Sem dúvida, existem também as belezas terríveis, como a do fogo ou a do 
furacão, ou de criaturas como o tigre ou a águia; o que significa, não que a beleza 
seja terrível em si mesma, mas que o terrível pode participar da beleza; e isto 
porque ele pode ser nobre, ou seja, conforme a um arquétipo celeste.
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Nesta dimensão, o Rigor, que está ligado ao Absoluto, não 
poderia estar ausente: intrinsecamente, ele é a pureza ada-
mantina do divino e do sagrado; extrinsecamente, ele é a li-
mitação do perdão, devido à falta de receptividade de tais ou 
quais criaturas. O mundo é tecido de duas dimensões maio-
res, o rigor matemático e a doçura musical; as duas se unem 
numa homogeneidade superior que faz parte do próprio Ser 
insondável da Divindade.

•

De tais dados e de tais mistérios, as perspectivas exotéricas e 
esotéricas – as religiões e as sabedorias – participam segundo 
suas capacidades e suas vocações: o esoterismo consideran-
do-lhes estritamente a natureza das coisas e o exoterismo 
filtrando-a e adaptando-a a oportunidades humanas, embora 
ainda veicule, sob esse velamento, os tesouros da Sophia una 
e unânime. No fundo de “tais ou quais homens” permanece 
sempre, intacto, “o homem como tal” e, por consequência, 
também o conhecimento pleno de Deus.

O exoterismo tem dois adversários, um extrínseco e um 
intrínseco, a saber, as outras religiões e o diabo; o esoteris-
mo está na mesma situação, com a diferença de que em seu 
caso o adversário extrínseco é o exoterismo. É por isso que, 
se o esoterismo, por um lado, prolonga – aprofundando-a – 
a religião exotérica, ele pode, por outro lado, se opôr a ela, 
não por hostilidade – pois ele aceita a religião como um fe-
nômeno positivo em certo nível –, mas por transcendência, 
primordialidade e universalidade. A rigor, a oposição vem da 
religião – necessariamente dogmatista e legalista – e não da 
gnose, que antes fica na defensiva; evidentemente, a sapiência 
não pode sacrificar nada da verdade. Muito paradoxalmente, 
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uma certa aliança entre o confessionalismo e o satanismo é 
possível, mas não entre este e o esoterismo; se, por vezes, tam-
bém esta segunda aliança parece possível, é porque se trata 
então de pseudo-metafísica e de ocultismo. Já se cometeram 
crimes em nome da religião, mas nunca se cometeram crimes 
em nome do esoterismo autêntico; e isto indica a relatividade 
das perspectivas confessionais, apesar disso necessárias, ine-
vitáveis e profundamente benéficas em seu plano.

•

O que define o homem é aquilo de que só ele é capaz: 
a saber, a inteligência total – dotada de objetividade e de 
transcendência –, a vontade livre e a alma generosa; ou, 
simplesmente, a objetividade, tanto da inteligência como 
da vontade e do sentimento. A Sophia perennis é em suma 
a objetividade libertada de todo entrave: é a capacidade de 
“perceber” o que é, a ponto de poder “ser” o que é; ou seja, 
de se adaptar ao Ser necessário, não somente possível.

O animal não pode sair de seu estado, enquanto que o 
homem pode; só é plenamente homem, rigorosamente fa-
lando, aquele que sai do sistema fechado da individualida-
de, por participação na Ipseidade una e universal. É esse o 
mistério da vocação humana: o que o homem “pode”, ele 
“deve”; neste plano, poder é dever, dado que a capacidade 
vem de uma substância positiva. Ou, ainda, o que equivale 
fundamentalmente à mesma coisa: conhecer é ser; conhecer 
O que é, e O que é a única coisa a ser.

•
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Há dois discernimentos, o dos princípios e o dos fatos. O 
primeiro é a intuição das realidades metafísicas, o segundo 
se aplica aos fenômenos. Por um lado, este segundo discer-
nimento é o senso das proporções e portanto das priorida-
des; por outro lado, ele é o senso da causalidade; a primeira 
relação procedendo do “espaço” – abstrato como concreto 
– e a segunda procedendo mais do “tempo”. Ter senso das 
proporções é, entre outras coisas, ver as pequenas coisas em 
função das grandes e jamais isolá-las totalmente de seu con-
texto principial seja próximo, seja longínquo; ter senso da 
causalidade, é saber tirar as consequências, portanto é ver 
os efeitos nas causas e as causas nos efeitos; tudo isto sendo 
a própria definição de inteligência.

Há na inteligência humana algo de sobrenatural, o que 
equivale a dizer, paradoxalmente mas profundamente, que 
o sobrenatural é natural ao homem.86

•

Um príncipe deu a Ibn Arabî um palácio, e este o deu pou-
co depois a um mendigo. Do ponto de vista da razão, trata-
-se de algo absurdo, sob vários aspectos – para o príncipe 
86. Esta constatação permite medir a que ponto a perda da religião é um desas-
tre para uma sociedade humana; é privar o homem de uma substância vital e 
também desumanizá-lo. Todos os raciocínios do mundo não podem substituir 
este elemento aparentemente irracional, mas de fato supra-racional e profunda-
mente realista, que é a religião.

O Duplo Discernimento
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como para o santo e o pobre –, mas, do ponto de vista do 
discernimento numenal e simbolista, é algo que pode e deve 
ter um sentido.

Dissemos que há dois gêneros de discernimento, o primei-
ro situado no plano das realidades metafísicas, e o segundo 
no dos fenômenos terrestres; ora, estamos longe de esses 
dois discernimentos se encontrarem sempre realizados no 
mesmo grau, a despeito do adágio segundo o qual “quem 
pode o mais, pode o menos”; isto é verdade em princípio 
e do ponto de vista das potencialidades, mas não necessa-
riamente do ponto de vista das capacidades efetivas. Nin-
guém contestará que uma situação demonstrada por muitos 
exemplos é o desequilíbrio – ou a desigualdade – entre o 
discernimento intrínseco, o dos princípios, e o discerni-
mento extrínseco, o dos fatos: estes últimos são então consi-
derados não em si mesmos, mas enquanto símbolos, e, sob 
este aspecto, o discernimento não deixará de ser pertinen-
te. Em outras palavras, no plano dos fenômenos terrestres, 
podemos distinguir entre um discernimento direto, concre-
to, efetivo das coisas, e um discernimento indireto, abstra-
to, numenal e simbolista; muitas “santas absurdidades” se 
explicam por aí. Quando Ibn Arabî doa a um pobre uma 
mansão, ele só vê o aspecto principial da situação, a saber, a 
futilidade das riquezas e a beleza da generosidade; o mundo 
lhe parece então um grande livro que só contém princípios 
e arquétipos. Mas há outra coisa: sem dúvida, é preciso le-
var em conta aqui o desejo, da parte dos santos, de sempre 
dar o bom exemplo, e também a intenção quase-sacrificial 
de compensar, com exageros espetaculares, os inumeráveis 
pecados do mundo da mediocridade; o que explica também 
que Ibn Arabî tenha tido o cuidado de imortalizar o inci-
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dente em um de seus livros, sem que se permita suspeitar 
que houvesse a menor vaidade de sua parte.

Sempre do ponto de vista da prioridade atribuída ao “ide-
al” ou ao “numenal”, mencionaremos também o seguinte 
acontecimento: o Profeta possuía, perto de Medina, o oásis 
de Fadak; após sua morte, sua filha Fátima acreditou que 
deveria herdar esse palmeiral, mas o califa Abu Bakr se opôs 
a isso e mostrou que, segundo a Lei Islâmica, “os Profetas 
não têm herdeiros”. Ora, pode-se admitir, sem risco de se 
enganar, que para Fátima esse oásis era como um reflexo 
terrestre de seu pai e como um raio do Paraíso; era portanto 
um tesouro não sujeito às regras legais comuns, enquanto 
que para Abu Bakr, ao contrário, o oásis não era senão uma 
propriedade profana, submetida às regras da Lei. Vemos 
aqui o choque entre duas perspectivas, a “vertical” e a “hori-
zontal”, ou a simbolista e a legalista.

Para voltar aos santos excessos: alguns nos dirão talvez que 
não é preciso ser um sábio para se dar conta de que dar um 
castelo a um mendigo é algo absurdo e que o discernimento 
prático, ou, em suma, o bom senso, não exige nenhum dom 
extraordinário; ora, salta aos olhos que o homem comum 
carece terrivelmente de discernimento, como o provam 
notadamente as tolices dos homens de estado, e depois das 
massas que as aprovam; sem esquecer a falta quase total de 
discernimento nos planos filosófico, cultural, psicológico, 
estético e outros. Se o “bom senso” bastasse para resolver to-
dos os problemas reais ou aparentes, não haveria por que se 
queixar neste mundo; evidentemente, os santos que pecam 
por excesso de simbolismo ou de zelo expeditivo têm em 
muitos pontos cruciais opiniões muito mais realistas que 
os homens “razoáveis”, mas espiritualmente insignificantes. 
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Como já escrevemos mais de uma vez, ser perfeitamente 
objetivo é um pouco morrer; o homem comum certamente 
não está pronto a consentir nisso.

•

Nas civilizações tradicionais e antes da época moderna, o 
discernimento dos fenômenos – no que diz respeito às for-
mas sensíveis – estava por assim dizer no ar, de modo que 
o senso crítico ou o “bom gosto” não era coisa tão urgente 
como o é no universo do modernismo. Era a tradição inteira 
que “pensava” pelo homem, o senso da harmonia estava em 
toda parte, ele emanava sobrenaturalmente da própria tra-
dição; a arte tradicional procede indiretamente, mas concre-
tamente, da Revelação, o que, aliás, permite compreender o 
alcance das iniciações artesanais. E isto explica também este 
fenômeno paradoxal que é a raridade do discernimento das 
formas, e mesmo, pura e simplesmente, do discernimento 
dos fenômenos, nos meios tradicionais contemporâneos; 
portanto, em mundos que, podendo em princípio o “mais”, 
deveriam poder também o “menos”. O que falta aqui é uma 
disciplina da inteligência “sensorial” e estética, cujas raízes 
mergulham necessariamente na inteligência numenal; a in-
teligência em si se abrindo para todo o cognoscível e não 
tendo a priori nenhum direito a deficiências. Todavia, con-
vém distinguir entre uma inteligência particularmente apta 
para esta ou aquela ciência não indispensável e uma inteli-
gência aberta para um elemento essencial do real, como a 
beleza, a qual diz respeito a todo homem.

O discernimento fenomenal comporta ao mesmo tempo 
uma análise e uma síntese: uma cognição por um lado inte-
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lectual e discernente e por outro lado existencial e unitiva; 
em linguagem simplificadora, diremos que o homem não 
discerne com o “cérebro” somente, que ele discerne também 
com o “coração”. De resto, o homem se apega a ver os arqué-
tipos na medida em que ele é nobre; se ele carece de nobre-
za, ele se apega, ao contrário, ao acidental e às cascas, tanto 
mais quanto a necessidade de admirar é alheia à natureza 
do hílico87.

É do discernimento fenomenal que procede o darshan 
hindu, a união visual com um fenômeno de santidade ou 
mesmo com todo fenômeno de beleza enquanto ele é consi-
derado sob o aspecto de seu arquétipo.

•

Se, por um lado, o espírito simbolista interpreta os fatos 
como símbolos, por outro lado acontece-lhe de apresentar 
os símbolos como fatos, algo de que as Escrituras sagradas 
oferecem muitos exemplos; uma das fontes da mentalida-
de simbolista é, de fato, a própria linguagem da Revelação, 
a qual está muito menos interessada na exatidão dos fenô-
menos do que em sua significação espiritual e na eficácia 
moral e mística das imagens. Quanto à causa estritamente 
subjetiva dessa mentalidade, ela é de ordem psicológica: a 
preocupação intensa com as realidades espirituais engendra 
naturalmente uma indiferença diante das coisas deste mun-
do, e também uma tendência a só ver as coisas em função de 
seus significados principais e universais.

87. Termo tomado emprestado ao Gnosticismo para designar o homem de ten-
dências corporais, em contraste com o “psíquico”, de natureza mais anímica , e o 
“pneumático”, de natureza espiritual.
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Portanto, o espírito simbolista pode ser uma tendência 
unilateral da inteligência e da sensibilidade, mas ele pode 
ser também um realismo espiritual no próprio plano dos 
fenômenos, e então ele dá lugar a uma santidade baseada, 
não sobre a negação, a recusa, o sacrifício, mas sobre a ana-
logia concreta entre os fenômenos terrestres e os arquétipos 
celestes.88 É a distinção entre um Shankara e um Abhinava-
gupta ou um Krishna, ou entre determinado Padre do De-
serto e Davi ou Salomão; não se trata, aqui, da envergadura 
cósmica dos personagens santos, 89 mas unicamente de sua 
maneira de combinar sua estação já celeste com os fenôme-
nos da vida terrestre. Os ascetas se desviam das criaturas 
porque elas não são Deus; outros, ao contrário, têm a capa-
cidade de aceitá-las porque elas O manifestam, e na medida 
em que o fazem, e esta é a perspectiva do tantrismo. É toda a 
diferença entre os acidentes e a substância: entre “tal ou qual 
beleza” e a “beleza como tal”; ou entre um reflexo enquanto 
tal e o fenômeno enquanto princípio refletido. Se é verdade 
que trazemos em nós mesmos o que amamos fora de nós, é 
verdade também que encontramos fora o que trazemos em 
nós mesmos; amamos o que devemos ser, e devemos sê-lo 
porque, mais profundamente e eternamente, nós o somos. 
Por um lado, Mâyâ é Mâyâ e Atmâ é Atmâ; por outro lado, 
Mâyâ “não é senão” Atmâ, sem o que ela não seria.

Pode-se pensar, aqui, na teoria guénoniana da “realiza-

88. “Este universo é tecido em teu ser (ó Shiva), mas ele é também projetado 
para fora. Eu compreendi isto à custa de muitos esforços; que eu possa realizá-lo 
também pela experiência dos sentidos.” (Shivastotrâvalî, por Utpaladeva, shiva-
íta da Caxemira, século X).

89. Os termos avatâra e bodhisattva comportam gradações fundamentais, mas é 
de tipos espirituais, não de graus teofânicos, que se trata aqui.
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ção descendente”: enquanto que – em linguagem budista 
– o pratyêka-buddha só tem experiência da vida ascenden-
te e  realizou a bodhi “para si só”, o bodhisattva, ao contrá-
rio, “redesceu” para o mundo, ele portanto realizou a bo-
dhi também “para os outros” e foi, por este fato, investido 
com uma missão. Contudo, não acreditamos – ainda que o 
exoterismo mahayânico o sugira – que “falte” um elemento 
essencial à estação do pratyêka-buddha, nem que exista um 
grau espiritual que intrinsecamente implicasse um manda-
to celeste;90 uma realização “redescendente” não pode ser 
senão uma aplicação do discernimento a priori metafísico 
ao mundo das contingências; é levar em conta, não simples 
analogias, mas a natureza exata das coisas em seu próprio 
plano de existência. É, em suma, o equilíbrio perfeito en-
tre os planos interior e exterior; é realmente “ver Deus em 
tudo”, não somente além do mundo, mas também na pró-
pria estrutura deste. As coisas têm o direito de ser o que 
elas são, e é preciso saber tomá-las por aquilo que elas são, 
o que não poderia excluir, num mesmo sujeito, a consciên-
cia paralela ou simultânea dos arquétipos e dos princípios, 
portanto a perspectiva simbolista no que ela tem de normal 
e de equilibrado.

•

A inteligência especificamente humana é a capacidade de 
princípio de conhecer todo o cognoscível, de modo que não 
há nada de real que não possa ser discernido pelo homem; 

90. Ou seja, o fato de uma missão, na vida de um homem espiritual, não coin-
cide necessariamente com a estação suprema – a bodhi, precisamente – nem, de 
resto, com um discernimento perfeito na ordem dos fenômenos.



127

sem dúvida, uma multidão indefinida de fatos estão fora de 
nosso alcance, de facto se não de jure, mas a verdade, na 
medida em que é importante e em que contém e ilumina 
todas as contingências, é imanente ao nosso espírito e nele 
se manifesta em função de nossa receptividade: de nossa 
conformidade à natureza d’O que é.

Como dizia Muhammad Al-Harrâq91 em seu Dîwan: 
“Buscas tu Laylâ, enquanto ela está manifestada em ti, e crês 
que é outra, enquanto ela não é senão tu?” Mas o homem é 
feito de tal modo que esta Laylâ só é acessível em função de 
fatores externos de origem divina, a começar pela Revela-
ção, a qual, precisamente, não é senão uma objetivação de 
nossa Ciência imanente.

•

91. Sufi de Tetuán, no século XIX.
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III

Dimensões  Morais  e  Espir ituais
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“Deus faz o que ele quer”: o que significa, não que Deus, como 
um indivíduo, possa ter desejos arbitrários, mas que o puro 
Ser, por sua própria natureza, comporta a Onipossibilidade; 
ora, a ilimitação desta implica as possibilidades por assim 
dizer absurdas, ou seja, contrárias à natureza do Ser, que 
todo fenômeno, no entanto, deve manifestar, e manifesta de 
bom ou mau grado; essas possibilidades só podendo se re-
alizar, evidentemente, em modo ilusório e delimitado, pois 
nenhum mal poderia penetrar na ordem celeste. O mal, lon-
ge de constituir a metade do possível – não há nenhuma 
simetria entre o bem e o mal –, encontra-se limitado pelo 
espaço e pelo tempo a ponto de se reduzir a uma quantidade 
ínfima na economia do Universo total; é necessariamente 
assim, dado que “a Misericórdia envolve todas as coisas”; e 
vincit omnia Veritas.

Em outros termos: a Infinitude divina implica que o Prin-
cípio supremo consinta, não somente em limitar-se ontolo-
gicamente – por graus e em vista da Manifestação universal 
–, mas também em se deixar contradizer no seio desta; todo 
metafísico o admite intelectualmente, mas estamos longe de 
cada um estar em condições de aceitá-lo moralmente, ou 
seja, de se resignar às consequências concretas do princípio 
da absurdez necessária.

A fim de resolver o espinhoso problema do mal, alguns 
pretenderam que nada é mau porque tudo o que acontece 
é “desejado por Deus”, ou que o mal só existe do “ponto de 

S ombras  C ósmicas  e  S erenidade
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vista da Lei”; o que é inaceitável, em primeiro lugar porque 
é Deus quem promulga a Lei, e depois porque a Lei existe 
por causa do mal, e não inversamente. O que é preciso dizer 
é que o mal se integra no Bem universal, não enquanto mal, 
mas enquanto necessidade ontológica; esta necessidade é 
subjacente ao mal, ela lhe é metafisicamente inerente, mas 
sem com isso transformá-lo num bem.

Portanto, não se deve dizer que Deus “quer” o mal – di-
gamos antes que ele o “permite” –, nem que o mal é um 
bem porque Deus não se opõe à sua existência; ao contrá-
rio, pode-se dizer que devemos aceitar a “vontade de Deus” 
quando o mal entra em nosso destino e não nos é possível 
escapar a ele, ou enquanto isso não nos é possível. De resto, 
não percamos de vista que o complemento da resignação é 
a confiança, cuja quintessência é a certeza ao mesmo tem-
po metafísica e escatológica que trazemos no fundo de nós; 
certeza incondicional do que é, e certeza condicional do que 
podemos ser.

•

O mal participa do bem de diversas maneiras; primeiramen-
te por sua existência enquanto esta manifesta o Ser, portanto 
o Sumo Bem; em segundo lugar, ao contrário, por seu desa-
parecimento, pois a vitória sobre o mal é um bem e só é pos-
sível pela presença de um mal; em terceiro lugar, o mal pode 
participar do bem a título de instrumento, pois acontece que 
um mal colabore à elaboração de um bem; em quarto lugar, 
esta participação pode consistir na acentuação de um bem 
pelo contraste entre ele e seu contrário. Por fim, os fenômenos 
negativos ou privativos manifestam a “capacidade” de Deus 
de, de certo modo, se contradizer, e essa possibilidade é exi-
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gida pela própria perfeição do Ser; mas, como dizia Mestre 
Eckhart, “quanto mais blasfema, mais louva a Deus”. Acon-
tece, de resto, de o bem e o mal se misturarem, de onde uma 
possibilidade de um “menor mal” ou de um “menor bem”; o 
que coincide com a própria noção de relatividade. Quanto à 
questão de saber por que uma possibilidade é possível, ou ela 
não tem resposta, ou está resolvida de antemão pelo axioma 
da Onipossibilidade imanente ao Ser, a qual, por definição, 
não tem limites; muito paradoxalmente, pode-se dizer que a 
Onipossibilidade não seria o que ela é se ela não realizasse de 
certa maneira a impossibilidade.

A Realidade absoluta – o Sobre-Ser, Parâmâtmâ – não tem 
oposto; mas o Ser, o Deus pessoal, comporta um oposto pelo 
fato de que ele está compreendido na Relatividade univer-
sal, Mâyâ, da qual é o topo. Este oposto, Satã, não poderia, 
no entanto, situar-se no mesmo plano que Deus, de modo 
que este também pode ser dito “sem oposto”, sob certo as-
pecto ao menos, mas este aspecto é essencial; ou seja, Deus 
está “nos céus” (en tois ouranois) enquanto que o diabo, e 
com ele o inferno, pertence ao mundo infraceleste. Seja 
como for, a possibilidade satânica é dada, ontologicamen-
te falando, pela própria relatividade, que exige não apenas 
gradações, mas também oposições; a relatividade é acima de 
tudo o movimento em direção ao nada, que não tem uma 
sombra de realidade a não ser por esse movimento; tudo 
isto, repetimos, em virtude da infinitude do Ser.

Uma distinção análoga à que acabamos de evocar é a oposi-
ção entre o espírito e a matéria, com a diferença de que esta é 
neutra, não maléfica; o que não impede que a distinção entre o 
“espírito” e a “carne”, na prática, identifique esta última com o 
mal – por razões de oportunidade moral e mística –, perdendo 
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de vista a transparência metafísica dos fenômenos em geral e 
das sensações em particular, portanto sua ambiguidade e sua 
neutralidade de princípio.92 Em outros termos, e para sermos 
mais precisos: se a matéria em si é neutra – nada é mais puro 
que um cristal –, há contudo uma desgraça em sua combi-
nação com a vida, de onde a impureza, a doença e a morte; 
desgraça relativa, que não impede as interferências do celeste 
na vida terrestre. Geometricamente e analogicamente falan-
do, pode haver decadência nos círculos concêntricos, mas os 
raios que, partindo do centro, os atravessam, permanecem 
incorruptíveis; este princípio diz respeito, não somente à am-
biguidade da matéria, mas também ao excesso de contingên-
cias no qual somos obrigados a viver, e que só nossa relação 
com o Céu chega a compensar e a vencer.

Mas não há somente o império da matéria sobre o espírito, 
da exterioridade sobre a interioridade, da dispersão sobre a 
concentração, há também a predominância do psiquismo 
sobre a inteligência, e esse grave defeito – que uma raciona-
lidade superficial não poderia de maneira nenhuma corrigir 
– chega mesmo a comprometer as vitórias sobre a matéria; 
ainda que o Céu chegue também a utilizar essa falha para 
seus fins e a lhe retirar, neste caso, sua nocividade moral; 
uma das generosidades da Misericórdia sendo a de tomar os 
homens como eles são, na medida do possível.93

•

92. É evidente que a teologia, que admite as “consolações sensíveis”, não é estri-
tamente maniqueísta, ou seja, não esquece a origem divina da substância corpo-
ral; o Cristo e a Santa Virgem tinham corpos, e esses corpos se elevaram ao Céu, 
transfigurando-se, sem dúvida, mas sem perder sua corporeidade.

93. Pensamos aqui não somente nas religiões monoteístas semíticas, mas tam-
bém em certos setores no Hinduísmo e no Budismo.
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Como dissemos acima: é preciso aceitar a “vontade de 
Deus” quando o mal entra no destino e não é possível es-
capar-lhe; com efeito, a natureza parcialmente paradoxal 
da Onipossibilidade exige da parte do homem uma atitude 
conforme a essa situação, a saber, a qualidade de serenidade, 
da qual o céu acima de nós é o sinal visível. A serenidade 
é, por assim dizer, manter-se acima das nuvens, na calma 
e no frescor do vazio e longe de todas as dissonâncias des-
te mundo inferior; é não permitir jamais à alma mergulhar 
nos impasses dos problemas, da amargura, da revolta in-
confessada, pois é preciso estar atento para não acusar im-
plicitamente o Ser acusando determinado fenômeno. Não 
dizemos que não se deva acusar o mal quando isso é justo, 
dizemos que é preciso não acusá-lo com uma atitude de de-
sespero, perdendo de vista o Sumo Bem em tudo presente e, 
sob outro aspecto, os imperativos do equilíbrio universal; o 
mundo é o que ele deve ser.

A serenidade é a resignação, ao mesmo tempo intelectual 
e moral, à natureza das coisas; ela é a paciência diante da 
Onipossibilidade enquanto esta exige, por própria sua ili-
mitação, a existência de possibilidades negativas, negadoras 
do Ser e das qualidades que o manifestam, assim como ob-
servamos acima. Diremos também, a fim de fornecer uma 
chave a mais, que a serenidade consiste em se resignar a este 
destino ao mesmo tempo único e permanente que é o mo-
mento presente, a esse “agora” itinerante do qual ninguém 
pode escapar e que em sua substância pertence ao Eterno. O 
homem consciente da natureza do puro Ser permanece de 
bom grado no instante que o Céu lhe atribuiu; ele não tende 
febrilmente para o futuro e não se inclina amorosamente ou 
tristemente para o passado. O puro presente é o momento 
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do Absoluto: é agora – nem ontem nem amanhã – que nos 
situamos diante de Deus.

A qualidade de serenidade evoca a de dignidade: longe de 
ser somente uma questão de atitude exterior, a dignidade 
natural e sincera tem um fundamento espiritual, a saber, a 
consciência quase existencial do “motor imóvel”; o homem 
concretamente consciente das grandezas que o superam não 
poderia renegá-las em seu comportamento, e, aliás, é isso 
que sua deiformidade exige; de fato, não há piedade sem 
dignidade. A razão de ser do homem é situar-se além do 
plano de existência no qual ele foi projetado, ou no qual – 
sob certo aspecto – ele mesmo se projetou; e isto ao mesmo 
tempo em que se adapta à natureza desse plano. A missão 
cósmica do homem é ser pontifex, “construtor de ponte”: da 
via que religa o mundo sensível e cambiante à Margem di-
vina imutável.

•

Portanto, a serenidade é a vitória moral quase incondicio-
nal seja sobre as sombras naturais, seja sobre as dissonân-
cias absurdas do mundo e da vida; em caso de encontro com 
o mal – e devemos a Deus e a nós mesmos mantermo-nos 
na paz – podemos utilizar os seguintes argumentos. Em pri-
meiro lugar, nenhum mal pode abalar o Sumo Bem, nem 
deve perturbar nossa relação com Deus; nós não devemos 
jamais perder de vista, ao contato com o absurdo, os valo-
res absolutos. Em segundo lugar, devemos ter consciência 
da necessidade metafísica do mal; “o escândalo há de vir”. 
Em terceiro, não percamos de vista os limites do mal, nem 
sua relatividade; pois Deus terá a última palavra. Em quar-
to lugar, é preciso evidentemente se resignar à vontade de 
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Deus, ou seja, ao nosso destino; o destino, por definição, é o 
que não podemos não encontrar, e é, assim, um aspecto de 
nós mesmos. Em quinto lugar – e isto resulta do argumen-
to precedente – Deus quer por à prova a nossa fé, portanto 
também nossa sinceridade e nossa paciência, sem esquecer 
nossa gratidão; é por isso que se fala das “provações da vida”. 
Em sexto lugar, Deus não nos pedirá contas por aquilo que 
os outros fazem, nem por aquilo que nos acontece sem que 
sejamos diretamente responsáveis; ele nos pedirá contas so-
mente por aquilo que nós mesmos fazemos. Em sétimo lu-
gar, por fim, a felicidade pura não é para esta vida, ela é para 
a outra; a perfeição não é deste mundo, mas este mundo não 
é tudo, e a última palavra pertence à Bem-aventurança.

•
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A primeira das virtudes é a veracidade, pois sem a verdade 
nós nada podemos fazer. A segunda virtude é a sinceridade, 
que consiste em tirar as consequências do que sabemos ser 
verdadeiro, e que implica todas as outras virtudes; pois não 
basta reconhecer a verdade objetivamente, no pensamento, 
é preciso também assumi-la subjetivamente, nos atos, quer 
sejam exteriores ou interiores. A verdade exclui tanto o erro 
e a mentira quanto a negligência e a hipocrisia.

A sinceridade implica de imediato duas atitudes concre-
tas: a abstenção do que é contrário à verdade e a realização 
do que lhe é conforme; dito de outro modo, é preciso se abs-
ter do que nos afasta do Sumo Bem – o qual coincide com 
o Real – e realizar o que dele nos aproxima. É assim que às 
virtudes de veracidade e de sinceridade se acrescentam as 
de temperança e de fervor, ou de pureza e de vigilância, e 
também, e mesmo mais fundamentalmente, as de humilda-
de e de caridade.

Sem virtude, não há via, seja qual for o valor de nossos 
meios espirituais; a virtude é diretamente a sinceridade e 
indiretamente a veracidade. A virtude não é um mérito em 
si, ela é uma dádiva; mas ela é, não obstante, um mérito na 
medida em que nos esforçamos em direção a ela.

•

Eu e os outros: as qualidades morais que correspondem 
respectivamente a essas duas dimensões de nossa existência 

Vir tude e  Via



139

são o autoapagamento e a generosidade; ou, dito de outro 
modo, a humildade e a caridade, não enquanto atitudes a 
priori sentimentais, mas enquanto adaptações morais e es-
pirituais à natureza das coisas.

O fundamento quintessencial da virtude do autoapaga-
mento ou da humildade é que o homem não é Deus, ou que 
o “eu” humano não é o “Si” divino; e o fundamento da vir-
tude de generosidade, de compaixão ou de caridade é que 
nosso próximo também é “feito à imagem de Deus”, ou que 
o Si divino é imanente a todo sujeito humano. É essa deifor-
midade que explica igualmente a qualidade de dignidade, 
que resulta, por acréscimo, de nossa capacidade – também 
ela deiforme – de participar da Majestade divina pela cons-
ciência que temos dela.

Autoapagamento e generosidade: por um lado, é preciso 
se apagar com dignidade; por outro lado, é preciso ser ge-
neroso com medida, pois os interesses do outro não abolem 
nossos próprios interesses, e aliás nem todos os homens têm 
direito sob os mesmos aspectos, a não ser quando se consi-
dera, de forma bem geral, sua condição humana. De resto, 
a caridade não oferece necessariamente o que é agradável 
de imediato, sem o que não haveria remédio amargo; pu-
nir justamente uma criança é mais caridoso que estragá-la. 
Pensar de outro modo equivaleria, aliás, a abolir toda justiça 
e toda saúde moral e social.

A questão do equilíbrio entre o apagamento e a digni-
dade pede o seguinte esclarecimento: ao reconhecer que a 
criatura é um nada diante de Deus, não devemos perder 
de vista que Deus quis a existência da criatura e que, sob 
este aspecto, ela pode ter certa grandeza no mundo que é o 
seu; esta grandeza, ela não a tem apenas em sua ambiência 
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cósmica, ela também a tem, e a priori, no próprio Intelecto 
divino, pois ao criar determinado ser Deus queria criar de-
terminada grandeza. O mesmo se aplica à liberdade, para 
só acrescentar este exemplo particularmente controvertido: 
ao argumento de que só Deus é livre e que todo o resto é 
predestinado, respondemos que, não obstante isso, ao criar 
seres livres, Deus queria manifestar a liberdade e não outra 
coisa, e que, por consequência, os seres são realmente livres 
sob o aspecto dessa intenção divina. O modo ou o grau de 
manifestação cósmica implica limitações – o próprio fato da 
manifestação já as implica –, mas o conteúdo dessa projeção 
não deixa de ser idêntico ao que constitui sua razão de ser.

Para a piedosa sentimentalidade, a humildade significa 
que o homem não deve estar consciente de seu valor, como 
se a inteligência não fosse capaz de objetividade em relação 
a esta ordem fenomenal que é a alma humana; é justamente 
esta objetividade que implica que o homem plenamente 
inteligente tenha consciência também da relatividade de 
seus dons, qualidades e méritos.

Evidentemente, a quintessência da humildade, insisti-
mos, é a consciência de nosso nada diante do Absoluto; 
na mesma ordem de ideias, a quintessência da caridade 
é nosso amor ao Sumo Bem, que dá à nossa compaixão 
social seu sentido mais profundo. Com efeito, não amar 
Deus é negá-lo, e negá-lo é ipso facto negar a imortalidade 
da alma e por consequência a valor da vida, o que retira 
de nossa benevolência, se não todo o seu sentido, ao me-
nos a maior parte do seu significado; pois a caridade para 
com o homem estritamente terrestre – o animal humano, 
se se quiser – deve-se acompanhar da caridade para com 
o homem virtualmente celeste, tanto mais que a caridade 
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puramente “horizontal” pode se combinar com o assas-
sínio de uma alma, enquanto que um sofrimento com o 
qual ninguém se compadece pode ser para a alma imortal 
um bem.94 Diga-se isto, não, por certo, para desencorajar 
intenções de caridade, mas a fim de lembrar que para o 
homem todo valor deve se referir ao Sumo Bem, sob pena 
de ser uma faca de dois gumes.

•

Toda virtude tem seu aspecto de beleza, que a torna ime-
diatamente amável, independentemente do aspecto de 
utilidade ou de oportunidade. A combinação do autoapa-
gamento e da generosidade, ou da humildade e da cari-
dade, ou da modéstia e da compaixão – esta combinação, 
na verdade consubstancial, constitui a virtude em si e por 
isso mesmo a qualificação espiritual sine qua non. Talvez 
nos objetem que, se é assim, ninguém está plenamente 
qualificado para a espiritualidade; ora, faz parte da virtude 
a intenção de realizá-la, de modo que a virtude essencial 
é ao mesmo tempo uma condição e um resultado. Deus 
não nos pede de imediato a perfeição, mas ele nos pede 
a intenção da perfeição, a qual implica, se é sincera, a au-
sência de imperfeições graves; é por demais evidente que 
o orgulhoso não pode aspirar sinceramente à humildade. 
Deus nos pede o que ele nos deu, a saber, as qualidades que 
94. Há também, obrigatoriamente, a caridade para com os animais, mas neste 
caso a questão do dever espiritual diante de uma alma imortal não se coloca. 
Não se pode dar ao animal mais do que ele pode receber, mas se lhe dá o que ele 
pode receber porque, em seu nível, ele é nosso próximo; tudo isto independen-
temente do fato de que um animal pode ser penetrado por uma barakah, de que 
ele pode veicular uma influência espiritual.
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trazemos no fundo de nós mesmos, em nossa substância 
deiforme; o homem deve “tornar-se o que ele é”; todo ser é 
fundamentalmente o Ser em si.

•
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O amor a Deus se impõe pela lógica das coisas: amar os aci-
dentes, é amar a Substância, inconsciente ou conscientemen-
te. O homem espiritual pode amar coisas ou criaturas que em 
si mesmas não são Deus, mas ele não pode amá-las sem Deus 
nem fora d’Ele; de modo que elas o remetem de uma maneira 
quase sacramental ao Sumo Bem, apesar de não serem mais 
do que o que elas são. “Não é pelo amor ao esposo que o espo-
so é querido, mas pelo amor a Atmâ que está nele”: amando 
diretamente uma criatura, amamos indiretamente o Criador, 
necessariamente, pois “tudo é Atmâ”. A nobreza do amor é, 
da parte do sujeito, escolher o objeto que é digno do amor 
e amar sem avidez nem tirania, tendo consciência – quase 
existencialmente – do arquétipo celeste e da substância divi-
na; quanto ao objeto digno de amor, ele enobrece aquele que 
o ama, na medida em que ele é amado em Deus. O humano 
puro, primordial e portanto normativo, tem suas raízes na or-
dem divina e tende ipso facto à sua Origem.

Quem diz amor, diz beleza; o aspecto de beleza, em Deus, 
é de primeira importância no contexto do amor espiritual. 
O amor implica o desejo de posse e de união; neste senti-
do direto, amar Deus é, se não querer possuí-lo, ao menos 
querer viver sua Presença e sua Graça, e no fim das contas 
desejar unir-se a ele, na medida em que o permitem nossa 
potencialidade espiritual e nosso destino.

Dissemos que o amor visa à beleza; ora, a Beleza de Deus 
procede de sua Infinitude, a qual coincide com sua Felici-

Do Amor
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dade e sua tendência a comunicá-la, portanto a irradiar; é o 
“transbordamento” do Sumo Bem, o qual ao mesmo tempo 
projeta suas belezas e atrai as almas. O Infinito se torna pre-
sente para nós e ao mesmo tempo nos liberta de nós mes-
mos; não destruindo-nos, mas ao contrário remetendo-nos 
ao que somos em nossa essência imortal.

Não se pode falar de beleza senão com a condição de saber 
que ela é uma realidade perfeitamente objetiva, que é inde-
pendente desse fator subjetivo que é a afinidade ou o gosto; 
a apreciação do belo é em primeiro lugar questão de com-
preensão e depois questão de sensibilidade. É belo o que, no 
mundo das expressões, é conforme à sua essência celeste, a 
qual é sua razão de ser; em Deus mesmo, a expressão hipos-
tática da Essência é a Bem-aventurança, Ananda; é ela que, 
em última análise, é o fundamento de toda beleza. E a Bem-
-aventurança coincide com a “dimensão” divina de Infini-
tude, em virtude da qual Deus se apresenta como o Sumo 
Bem, fonte de toda harmonia e de toda felicidade.

•

Há um amor a Deus que constitui um método e cujo pon-
to de partida é uma teologia, e há outro amor a Deus cujo 
ponto de partida é o conhecimento da natureza divina e por 
consequência o senso da Beleza divina, a qual nos liberta 
das estreitezas e do alarido do mundo terrestre. A via do 
amor – a bhakti metódica – pressupõe que não possamos ir 
a Deus senão por ela; o amor em si – a bhakti intrínseca –, 
ao contrário, acompanha a via do conhecimento, o jnâna, 
e se baseia essencialmente em nossa sensibilidade à Beleza 
divina. É desta perspectiva – quase platônica – que procede 
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aliás a arte sacra, e é por isto que essa arte é intrinsecamente 
do domínio do esoterismo; ars sine scientia nihil.

Por consequência, é importante compreender que os as-
pectos metafísicos e, por assim dizer, abstratos de Deus su-
gerem, também eles, belezas e razões de amar: a alma con-
templativa pode ser sensível à imensa serenidade própria 
ao Ser puro, ou à cristalinidade fulgurante do Absoluto; ou 
pode-se – à parte outros aspectos – amar Deus por aquilo 
que sua imutabilidade tem de adamantino, ou por aquilo 
que sua infinitude tem de caloroso e libertador. Há, em nos-
so mundo terrestre, as belezas sensíveis: a do céu ilimitado, 
do sol radiante, do raio, do cristal; todas essas belezas re-
fletem algo de Deus. As belezas morais são analogicamente 
da mesma ordem; pode-se amar as virtudes por sua parti-
cipação estética, por assim dizer, nas belezas do Ser divino, 
como se pode e deve amá-las por seus valores específicos e 
imediatos.

Beleza, amor, felicidade: o homem aspira à felicidade por-
que a Bem-aventurança, que é feita de beleza e de amor, é 
sua própria substância. “Todos os meus pensamentos falam 
de amor”, disse Dante num sentido ao mesmo tempo terres-
tre e celeste.

Tutti i miei pensier parlan d’amore.

•
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