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Quem parte para a análise. do papel da religião e da Igreja sob o Estado 
Absolutista, mormente no século XVIII, de imediato constata a ineficácia da 
Igreja como veículo de expressão da verdadeira fé cristã à épQ9a Sente logo que não 
foi ela quem ofereceu espaço e nem quem orientou os carentes fiéis na sua ávida 
necessidade de aproximação com Deus. Neste espaço que se abre é que se explica 
não somente o sucesso dos movimentos reformista e contra·reformista, como 
também o incremento da prática de um çatolicismo marcadamente laico e secular. 
Historiar e, por isso mesmo, compreender como esse processo se instalou é o 
objetivo dos parágrafos seguintes. 

A Reforma Protestante, ao quebrar a unidade religiosa da Cristandade, vale 
dizer, ao destruir a hegemonia ~espiritual . de Roma, fez declinar a autoridade e o 
prestígio da corte pontifícia. Quando terminou) a Europa Ocidental se dividira 
em, pelo menos, três conjuntos de estados: aqueles nos quais a pregação protestante 
não obtivera ressonância e que simbolizavam o movimento antitético da Reforma 
Católica e do contra·refonnismo (estados peninsulat:es mediterrâneos); aqueles nos 
quais o protestantismo surgiu e penetrou com profundidade {Alemanha e estados 
nórdicos com o luteranismo, a Escócia com o calvinismo e a Inglaterra com o 
anglicanismo) e, por último, aqueles situados numa região intermediária, na qual 
se desenvolveram conflitos de caráter religioso, locais onde se discutiu intensamente 
a questão da tolerância (França, Países Baixos, Suíça, Áustria, Hungria e Polônia). 

Porém, nem tudo estava perdido para a Igreja Católica. A bem da verdade, a 
crise pela qual passava levara a Igreja a se propor uma renovação da vida esp~ritual , 
antes que o protestantismo se afirmasse, como se sente na Devotio Moderna~ em 
ftns do século XIV. O que se pleiteava, desde então, era refonnar e renovar interna
mente a Igreja~ voltando a Cristo e à essência de s~u espírito, ao mesmo tempo em 
que se constatava a necessidade de melhor preparar os seus quadros, capacitando 
o clero para o bom atendimento a desorientados e insatisfeitos fiéis. Em decorrência, 



0 misticismo, isto é, a vida com Deus e em Deus, tomou-se um dos lemas básicos da 1 

Refonna católica e da Contra Reforma (1). Para Mousnier, ua oração, o moviniento 
espiritual que se propagou entre os leigos e atingiu, nalguns, o misticismo, detenni
nou em toda a parte o recuo da Reforma Protestante e salvou o catolicismot! (2). 
Aliás, repita·se que. as propostas de auto-renovação da Igreja precederam cronologi
camente à própria Refonna. 

Na verdade,jáhavia, fortemente arraigada, uma tradição mística, uma forte 
tendência à devoção pessoal nos países ocidentais da Europa, especialmente em 
Espanha e Portugal Haja vista a prolífera produção literária coeva sobre o misticis· 
mo. bastando citar nomes como o de Santa Teresa .de Ávila e o de São João da 
Cruz ou de instituições religiosas como a dos cartuxos, que preparavam a base na 
qual se assentariam os alicerces da pregação e da educação religiosa contra-refor~ 
mista. Importante frisar, porém~ que o progresso místico se deu independentemente 
da teologia. 

Antes de Lutero, a Igreja jâ reconhecera a necessidade de se reformular, 
embora não se neglle que a expansã"o do movimento protestante lhe deu impulso 
e acelerou seu desenvolvimento .. Por isso, o embrião da Contra-Reforma não deve 
ser buscado no movimento luterano. É anterior. Antes de combater o avanço das 
novas religiões, a Igreja jã se propunha e se dispunha a desenvolver mudanças 
internas. Há que se notar, porém, como o fez Delumea~ que era impossível renovar 
na base, isto é, junto à massa de fiéis, se a hierarquia da Igreja Romana na:o aderisse 
ao movimento (3). Na verdade, a Igreja estava vigorosa nos tempos da Pré-Refonna. 
Os vícios e enos estavam no seu governo. "Na medida em que conseJVava suas 
tradicionais estruturas, a Igreja romana, tomada no conjunto, não podia .regenerar·se 
se não se refonnasse a cabeça. O choque da secessão protestante foi necessário 
para decidir-se'' ( 4). 

As desejadas mudanças acabariam sendo sistematizadas nas diretrizes emanadas 
do Concílio de Trento (1545 - 1563), no qual se discutiram quest,ões de fundo, no 
propósito de pôr fun a uma crise interna que vinha dos tempos medievais. Sentindo 
o paulatino afastamento das massas de sua orientação, percebendo que gradativa
mente perdia saa hegemonia, a Igreja teve, na convocação do Concílio, a espera,nça 
de sua recuperação. Ao mesmo tempo, Trento, retomando a tradiçio do humanis
mo cristão, assinalava o fortalecimento da Igreja Católica e do próprio catolicismo 
diante do avanço do protestantismo. Assim é que, do ponto de vista doutrinário, 
o ,Concílio defmiu com precisão os pontos fundamentais do dogma católico, por 
meio dos chamados decreta de fide (5). Por outro lado~ com os decreta de reforma
tione, corporificou prescrições jurídicas disciplinares necessárias à renovação da 
Igreja Na oportunidade, elaborou-se uma substancial legislação canônica visando 
a coibir abusos e reinstalar a disciplina no clero. Para tanto, foi determinada a 
criação de um seminário em cada diocese. ReafU11lOU·se e reforçou-se a autoridade 
suprema do Pap~ a quem foi atribuída também a organização interna da Igreja. Por 
conseguinte, pode-se discutir o caráter inovador das decisões tridentinas, mas não 
se nega ao Concílio o pape1 catalisador de todas as forças do catoJicismo e sua 
importância histórica, no mínimo; na renovaçã'o da Igreja Católica (6). 

Todmria, para que as decisões do Concílio de Trento tivessem resultados 
con~tos, tornava~ se imprescindível obter a aprovação dos príncipes católicos, 
ou seja, instar para que "recebessem'' os decretos conciliares, conferindo-lhes o 
caráte.r de ]eis do Estado. Não é difícil imaginar as resistências e as oposições 
políticas que Roma enfrentou na consecussão desse propósito, especialmente 
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num momento em que, coincidentemente, os estados se fortaleciam. Por isso, a 
recepção, pelos governantes, das decisões do Concílio, deve ser encarada em dois 
níveis distintos: enquanto os decretos dogmâticos puderam ser aceitos sem causar 
arestas, aqueles referentes à justiça eclesiãstica e aos laços existentes entre o episco. 
pado e o Vaticano foram fortemente rechaçados, em nome da soberania dos Estados 
(7). Se bem que as origens dos estados absolutistas se encontravam na estrutura 
política feudal, nfo hâ como negar que a cisão da fé, representada pela Reforma 
Protestante, favorecia o seu sucesso, especialmente naquelas regiões onde se criaram 
igrejas nacionais tendo como base econ.ômico-fmanceira a secu1arização dos bens 
do clero e da Igreja. De outra parte, onde teinavam príncipes católicos a eles 
caberia ·~proteger" a Igreja, que favorecera o surgimento e contnõuúa para o 
fortalecimento de novos es·tados e ·que agora se deparava com o avanço do absoluti.sa 
mo. Daí, a necessidade de se sistematizar as formas de relacionamento entre ambos. 

Os teólogos encarregados de definir as relações mútuas entre o Estado e a 
Igreja, em cumprimento às detenninações da vigésima-quinta sessão do Concílio, 
atribuíram àquele o dever de "velar pela execução d.e seus decretos em matéria de 
proscrição da heresia e de livros incluídos no lndex. Ele deveria reconhecer os 
privilégios usufruídos de longa data pelos membros da Igreja, privilégios judiciários 
e fiscais, direito de asilo. Em contrapartida, a Igreja se incumbiria, quase sozinha, 
do ensino p9-blico e dos socorros caritativos aos indigentes, às crianças, aos doen
tes e aos anciãos" {8). E não se suponha também que naqueles países onde reinavam 
governantes católicos a recepção foi facilitada, pois, nem sempre· isto aconteceu, 
como no caso da Espanha e dos Países Baixos, que a~itaram com ressalvas as deter
minações tridentinas; ou na França, onde elas foram colocadas em prática por 
alguns prelados, mas sem que houvesse formal reconhecimento pelo ret A Igreja 
tinha plena consciência de que o sucesso de sua refonna univerSalista estava na 
razão direta da boa aceitação junto aos diversos goveroQs nacionais. Contudo~ não 
podia ceder no seu esforço de realizar plenamente a autoridade suprema do Papado. 
Já a Paz de Augsburgo (15 55) reconhecera aos prínCipes o direito de detemúnarem 
a religião em seus respectivos estados. A partir daí cada governante passaria a 
escolher livremente a religião de seu povo. Florescera e se desenvolvera a tese do 
"cuius regio, illius religio". 

No fmal do século, o Edito d.e Nantes adotou o _princípio de tolerância 
religiosa ao garantir a liberdade de consciência e de culto aos protestantes. Pelo 
instrumento de 1598, procurava-se deter, na França, a expansão do protestantismo 
'~mas .• ao contrário do que aconteceu com a paz de Au~bu~go e pela primeira v~ 
o édito (sic) reconhecia oficialmente a existência de duas religiões e quase a igualda
de de direitos d.os fiéis dos dois cultos sob o mesmo soberano. O êdito (sic) de N antes 
continha, pois, um grande princípio de tolerância. Entretanto, em 1598, como 
nada estivesse bem assente, começou um século de grandes lutas religiosas''(9). 

Meio século depois, a paz de Westfãlia pôs fun ao período das chamadas 
guerras de religião. O resultado flagrante foi o rompimento definitivo da unidade· 
re~igiosa da Europ' ou, por outra, a divisão da cristandade entre católicos, lutera
nos, calvinistas e toda sorte de dissidentes, no que representa um "recuo geográfico" 
da cristandade. Esboroara-se a unidade cristã. 

A partir de então, declinou a autoridade espiritual e moral do Papado sobre a 
ordem supraestatal, até mesmo sobre as nações católic"a.\ num claro reconhecimento 
das .conquistas do protestantismo. Os governantes protestantes ou cató1icos invoca
ram e estabeleceram o direito de intervirem nos assuntos religiosos, sobrepondo-se 
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à autoridade papal A prenússa· era de que a ordem político-temporal não poderia 
estar dissociada da espiritual-religiosa. Ao contrário, as duas ordens deviam se 
complementar. Emergia e se consagrava o Regalismo. O princíp,io político passava. 
a ser o de que um Estado politicamente unido exigia um Estado religiosamente 
unido; o lem~ ''un roi, une loi, une foi". A unidade política vinculou~se à unidade 
religiosa. As igrejas passaram definitivamente à dependência do Estado. A. "razão 
do Estado'~ se impôs sobre a religião e a Igreja Como pregava Bossuet, devia-se 
obedecer ao· príncipe por princípio de religião e de consciência. De instituição 
transnacional, a Igreja. Católica transformava-se em uma força auxiliar dos estados 
absolutos, com funçio sacralizadora da ordem por estes estabelecida. Uma vaga 
de laicismo e de secularizaçlo açodaria a Europa daí por diante. 

Desse modo, era delicada a missão do .Papado. Era mister fazer adotar as 
diretrizes tridentinas, sem, contudo, çhocar:.se frontalmente com as monarquias 
absolutistas. Era mister preservar a independência e a autoridade central do Papa, 
sem atingir a autonomia e as prerrogativas dos novos governos centralizadores e 
nacionalistas. Além disso, não se pode esquecer, em primeiro luga.r, que, com a 
Reforma, a representatividade do Papa, no mâx.imo, atingiu os J)aíses católicos 
Em segundo lugar, há que se observar que tais países foram aqueles que, no século 
xvm, perderam seu papel hegemônico no concerto das nações européias .. Os 
Papas passaram a sofrer constantes pressões e ameaças por parte dos soberanos, não 
só pelo seu papel de chefe religioso, como também de chefe temporal de um Estado. 
O que se buscav~ ao fun e ao cabo. era debilitar, cada vez mais, a força e o poder 
do Papado, que não cedeu sem resistir. 

No esforço de renovar a Igreja Católica, o Papado não apenas procurou 
dotá-la de novos instrumentos doutrinais (catecismo, breviário, missal, a "vulgata,, 
etc.), como~ também renovou-se administrativamente e esforçou~se por impor sua 
autoridade sobre os bispos e, sobre os governantes, por intermédio das nunciaturas. 
Em resumo, ele lutou para manter sua hegemonia. Segundo Rogier, "apesar de 
tudo, a Contra.Refonna. .. fortificara a autoridade do Papa de tal maneira que 
nenhum governo se podia pennitir ao lux.o de ignorar a Santa Sé... ainda era ele o 
representante por excelência de uma comunidade religiosa que, apesar das perdas 
sofridas no passado~ continuava como a maio.r do mundo conhecido~' ( 1 0). 

A todo custo, diante do avanço dos governos absolutistas o Papado tent,ou 
preservar~ pelo menos, a autonomia no aspecto espiritual. Mas a tentativa se frustrou. 
Era preciso ter em mente o pouco respeito aos direitos papais por parte dos prínci
pes católicos. Como afirma Rogier, "em vez de aumentar o respeito pelo Papa 
como supremo pastor da cristandade, a soberania secular o enfraquecia e prejudiéa· 
va Dava aos soberanos católicos um meio de fazer prevalecer sua própria vontade, 
até em assuntos espirituais, contra a do Papa" (11). No fundo, a essência do proble
ma se reduzia a algumas preocupações básicas dos novos estados: a laicização da 
sociedade e a subordinação da Igreja ao poder civil, num claro desprezo à suprana· 
cionalidade da Igreja tradicional Gradativamente, o Estado incorporava à sua 
jurisdição os direitos circa saem, ingerindo-se nos negócios religiosos (11). 

A Europa presenciava, então, o stugi.mento de uma tendência fortemente 
jurisdicionalista, segundo a qual, "o Estado suporta com extrema dificuldade a 
existência em território próprio de urna sociedade que se apresenta como soberana, 
independente, com jurisdição própria e mio derivada dai autoridade civiln. A referên
cia é de Giacomo Martina, que acrescenta: "os soberanos absolutos adotam esta 
atitude de três fatores, sobre ~cuja existência efetiva e sobre cuja real influência 
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segue aberta ainda a discussão dos historiadores: a tutela zelosa dos poderes do 
Estado, propenso a estender seu controle sobre a vida inteira dos súditos, inclusive 
sobre as consciências, zelosos de qualquer outra autoridade especialmente se é de 
caráter internacional, muitas vezes hostil ao catolicismo e desejosa sempre de 
formar uma Igreja nacional; a preocupação de resolver alguns problemas econômi
cos lançando mão, se preciso, do tesouro eclesiástico; a persuasão de uma autêntica 
missão religiosa na eliminação de abusos reais aos quais os bispos e pontíftees se 
opunham coro farta debnidadeu (lj). · 

Eclodia, naquele momento, um conjunto de movimentos de conteúdos aftns, 
cujo propósito era estabelecer uma nítida distinção entre o poder civil e o eclesiásti~ 

. co. Numa palavra, apontar a delimitação entre um e outro e. simultaneamentei 
demonstrar a supremacia do poder civil. Em França, esse movimento veio a incorpo
rar~se no chamado galicanismo, abrangendo dois tipos distintos: o galicanismo 
eclesiástico ou episcopal, que engloba as doutrinas sobre a constituição do poder 
espiritual e que visa a diminuir a jurisdição pontifícia tanto a temporal, quanto a 
dogmátíca; e o galicanismo político ou parlamentar, representado pelas teorias 
sobre as relações entre os poderes real e pontifício. Os seus pressupostos são: 1 -o 
rei tem um poder absoluto, independente e ilimitado, recebido diretamente de Deus 
e, por isso, independe do Papa, podendo convocar concílios, promulgar leis eclesiás
ticas e vigiar os bispos; 2 - o concílio ecumênico é superior ao Papa, ou seja, pode 
impor-lhes suas decisões, bem como aceitar e decidir as representações contra ele 
apresentadas ( 14). Esse ideârio acabou por consolidar-se nos Quatro Artigos Galica
nos (15), originados da Assembléia Geral do Clero de 1682, uma espécie de cart~ de 
princípios do galicanismo que definiam a independência do rei de França em 
re1ação ao P:apa. 

Outra não era a situaçã'o que se encontrava em Portugal e na Espanha. Só que 
ali, diferentemente dos soberanos franceses, que tendiain a justificar seu domínio 
sobre os negócios espirituais e eclesiásticos como um direito nato (16), os reis da 
Península Ibérica exerciam o regalismo corn base em privilégios e concessões que, 
paulatinamente, os Papas lhes outorgaram. Haja vista o Real Padroado, expressão 
concreta da gratidão da Igreja para com benfeitores, a quem era confiada não 
somente a. nomeação para os bispados, os mosteiros e os benefícios consistoriais, 
como também a quem se conferia o privilégio de apresentação para outros benefí
cios, ditos menores, e para os canonicatos. Por essas razões, talvez não haja na 
Europa uma outra região na qual a intromissão do rei em matéria religiosa se 
tenha feito de forma tão enfática e permanente, ao longo dos séculos. Assim, por 
exemplo, quando os monarcas espanhóis, especialmente Filipe V e Fernando VI, 
pretenderam tranformar o Padroado em universal, fundamentaram-se em bulas 
pon1ifícias concedidas, desde o século XV, aos Reis Católicos, por Inocêncio 
VIII, Alexandre VI e Júlio 11, a título de recompensa por seiViços prestados à 
Igreja Católica na luta contra os mouros (Reconquista) e na evangelização das• 
fndias. 

Também na Áustria do setecentos, os governos absolutistas de Maria Tereza 
e José 11 não deixaram de se imiscuir nos negócios espirituais, transformando a 
Igr;eja num mero departamento do Estado, chegando mesmo a limites extremos: 
desde a administração dos bens temporais e da disciplina interna dos mosteiros 
até a refonna dos estudos religiosos e eclesiásticos, passando por assuntos de fé, 
do sacramento e da Uturgia, sem contar o total descaso peJa Santa Sé. Como se 
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tudo isso nlo bastasse, a grande influência e aceitação que o joseflSIIlo austríaco 
teve nos estados italianos, particulannen te ~em Nápoles, Sardenha e Veneza, 
demonst.ran~,. quando n• a vasta extensão geográfica do movimento cesaropapista. 

Se se voltar as vistas mais parao Norte europeu, o panorama não será diferente. 
Na Alemanha, no século XVID, as idéias galicanas foram retomadas e radicalizadas 
com o febronianismo, cuja essência é a noção do episcopalismo~ largamente espo
sada pelos p·ríndpes alemfes. Segundo Febronius, o Papa, enquanto Bispo de ~Roma, 
não era o único depositário do poder recebido de Cristo pelo colégio dos apóstolos. 
Por conseguinte, para ele,. o Papa era apenas o primeiro em dignidade, sem contudo 
ter o poder, que ê próprio dos bispos; o Papa unificava, mas não tinha jurisdição 
sobre os bispos. Sua função. era muito mais administrativ~ pois se subordinava à 
comunidade dos bispos e se submetia às decisões conciliares. 

No balanço final, somente uma decidida política de fortalecimento interno 
do Papado, centralizando o poder, fonnalizando e racionalizando a administração, 
poderia restabelecer seu prestígio. Por outro lado, sente-se também que a Europa 
atingira wn elevado grau de insatisfação e saturação diante das questões e das 
~'guerras'"' religiosas que se desenvolveram nos primeiros tempos da Idade Moderna. 
O ideal a que se passou a aspirar era o de paz e tranquilidade, que se supunha 
impossível sem um governo forte, facilitando, assim, o florescimento e a consolida
ção dos estados absolutistas. Estes, por seu turno, perceberam a necessidade de se 
legitimarem junto à população, isto é, de legitimarem sua estrutura de poder ( 1 7}. 

Nesse quadro, debilitada e em crise, a Igreja perde sua au tonomi~ tornando-se 
um aparelho de Estado, na medida em que estreitava cada vez mais seus laços para 
com o Estado absolutista e~ como foi dito7 tendo como função social a política de 
sacralizaçlo das normas da sociedade civil. Assis1e-se, assim, ao recuo institucional 
da Igreja. O mundo moderno secularizava.se, libertando-se da teologia e da meta
física' tradicionais. A cultura deixava de ser privUégio dos doutores da Igreja. Os 
textos religiosos2 inclusiVe a Bíblia, eram agora amplamente lidos e discutidos, 
dispensand~se as interpretações dos clérigos. I! mesmo o caso de se falar em descle
ricalização. 

Já nos prirnbzdios do protestantismo sentia-se, por exemplo, que à salvação 
revelada, instituci~nalizada na Igreja, se contrapunha a noção de salvação subjetiva, 
dependente unicamente da própria consciência individual. "A vida cristã do século 
XVlll não dá uma impressão de heroísmo, nem de fervor ... Parecia que o século 
XVlll banira todo o arrojo da. religião católica Temendo o quietismo2 evitava-se 
cuidadosamente todo misticismo e, para não cair no rigorismo, descambou-se para o 
laxismo •.. a vida religiosa. .. respira ordem, a~eio e auto.suficiência burguesa, ... mas 
sem nenhuma paixão .. _ ~ a devoção do justo meio e das pequenas obrigações. Não 
é de se admirar que as almas ardentes dela fugissem H (18). Como interpreta Falcon, 
"a visão religiosa do mundo, da qual decorriam uma visão funcional da organização 
soc;iaJ e a doutrina da ética econônúca, ... não resistiu, finalmente, ao avanço de 
outras concepções centradas, agora, numa visão secular, laica, díante da qual a 
religiosidade como que reflui, concentra-se e começa a disputar com mais vigor 
outras inst!Jlciasdoreal'' (19). Em suma, 4 'a passagem da transcedência à imanência, 
da verticalidade à horizontalidade"~ que vai permear a visão do mundo desse período, 
culminando na Ilustração setecentista (20). 

Aos poocos, a sociedade incorporava como idéia básica a noção de que deve 
se organizar objetivando a felicidade terrena, imediata, palpável. Na mentalidade e 
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no· pensamento do século XVIII, "beatitudes, antegozo do céu, não eram coisa que 
interessasse" (21). A razão substituía a fé, a natureza substituía Deus, as leis físicas, 
a Providência. Em outras pa1avras, passava-se a acreditar que a religião natural era 
superior à revelada. Negava-se a ordem sobrenatural e a razã'o se sobrepunha aos 
dogmas, a ciência às superstições. Instalava-se o primado da "fé ilustrada,.. 

Porém, não se atribua incredulidade ou irreligiosidade aos iluministas. 
Segundo Cassirer, '~é duvidoso que se possa considerar o século das Luzes como 
fundamentalmente ir religioso e inimigo daJé ... Domina nele um profundo sentimento 
de autêntica criação, uma confiança absoluta na renovação do mundo. SemeThante 
renovação se espera e se reclama da religião .. Por isso, a grande animosidade contra 
a religião com que tropeçamos. nesta época não deve tuJVar nossa visão a ponto de 
não nos darmos conta de que também nela toda problemática espiritual se acha 
fundida numa problemática religiosa e constitui seu ela mais enérgico e constante" 
(22). O combate dos racionalistas não se dirigia à religião, mas: à Igreja e à prática 
de uma religião tradicional, que se julgava deformada, representada, por todo um 
aparato institucional, por dogmas, ritos e preceitos positivos. 

o sucesso dos ataques desfechados contra o catolicismo deveu·se muito mais 
à debilidade e à mediocridade da hierarquia eclesiástica do que ao feiVor individual 
de seus adeptos. A insuficiência da ação pastoral da lgreja não pode ser considerada 
como sinônimo de descristianizaçâ'o (23). Não se combatia a fé cristã, mas a fé 
"carente de conteúdo interior", eivada de superstições. O objetivo dos seguidores 
de Jansênio era purificar a Igreja, isto é, voltar à sua primitiva forma, como pregava 
Santo Agostinho; e não deixar-se levar por uma religiosidade vazia e supenticiosa. 
Em síntese, combater a forma de ação religiosa dos jesuítas. Voltaire, Diderot, 
Holbach~ Helvetius, la Mettrie e Volney ... ''Na realidade,. esses homens emergiam 
desta mesma ooletividade, cresceram nessa atmosfera: fo.ram todos alwtos dos 
jesuítas.. Não assaltat:am, por~ to~ traiço~iramente,_ a com~nidade cristã do século 
XVDI -vinham da Igreja e acredítavam .. se seus intérpretes. Não foram os livros 
que descristianizaram a França e os demais países do Ocidente. A descristianização 
apenas ganhou forma nesses livros. Mas o que aparecia assim a público propagava-se 
desde hâ tempo às escondidas" (24). Também os governantes combatiam a Igreja 
e seus ministros, mas não perderam a fé no catolicismo. 

Por essas razõesi uma das questões essenciais é a de se saber, para cada um 
dos países europeus, como se deram as relações entre a Igreja e o Estado sob os 
governos ilustrados, ou sej~ como se exercia a prática da secularização, destruindo 
a hegemonia eclesiástica e substituindo-a pela do Estado laico (25). 

A rápida e eficaz disseminação do ideário acima esboçado explica-se também 
pela fragilidade da Igreja naquela época~ desacreditada e incapaz de fazer face às 
mudanças sociais que se sucediam, excessivamente absorvida por discussões jurídi
co-canônicas e diplomáticas e pelo nepotismo, progressivamente mais. carente de 
estudos e reflexões sobre a fé e sobre a própria religião. Segundo Menendez y Pelayo, 
"no século XVIII, skulo .nada teológico, as questões canônicas sobrepuseraln·se a 
tudo; e, às lides acerca da predestinação e da presciência~ a graça santificante e 
eficaz, sucederam-se na atenção pública as controvérsias acerca do poder e da juJis.. 
dição dos bispos; primazia do Papa ou do ConcJ1io; limites dos poderes eclesiásticos 
e secular; regalias e direitos majestáticas" (26). 

Vê-se, assim, que a Igreja-instituição, não estava preparada p~ara enfrentar o 
Iluminismo avassalador, nem mesmo no campo das idéias. A pobreza da teologia 
e a inexistência de teólogos agravaram sua crise e ampliav&n as alamedas por onde 
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facilmente reverberavam as Luzes. Sirnultaneament~ do ponto 4e vista político, 
"entre os dignitãrios da lgrej~ poucos comp:reenderam que as primeiras causas da 
revoluçã'o,. que estava para vir, não eram de natureza eclesiástica ou religiosa, mas 
antes sociais e econômicas. Cega, em relação ao seu dever de fazer esta distinçio 
fundamental~ fez que a Igreja depois se· tomasse defensora de estruturas políticas e 
oociais caducas" (27). 

O descrédito na instituição abria espaço para que o catolicismo e a Igreja 
subsistissem e se sustentassem basicamente na devoção laica A restauração da 
vida religiosa nos séculos XVII e XVIII deveu.se muito ao esforço e à ·abnegação 
de leigos. Adem~ o sucesso ou o insucesso das ordens religiosas que se constituíam 
naquele momento estariam dir~tamente relacionados com o contato mais efetivo e 
constante com o século. A exemplo dos jesuítas e dos oratorianos, a ação pastoral 
tomou a forma de devoçro ativa. Estabeleceu .. se o maior envolvimento da comuni· 
dade de fiéis nesse trabalho, como pregava São Francisco de Sales ou praticou-se e 
exercitou-se a caridade entre os homens, como ensinava São Vicente de Paula. 
Belas lições que vinham demonstrar que a Jgr,eja não era exclusividade do clero 
seculart nem da Cúria romana e que se podia ser cristão sem se sujeitar a eles .. Com 
isso, ganhava corpo, de um lado, a tendência à autonomia espiritual; de outro, a 
tendência às experiências místicas. Chegava·se mesmo a esboçar uma aufklarung 
católica (28). Em resumo. usão os 'iluminados' de todos os credos e matizes, os 
'heterodoxos\ que ao lado dos jansenistas, dos antitrinitários, como os socinistas, 
têm todos em comum uma mesma reivindicação de total autonomia espiritual 
face às autoridades civis e eclesiásticas, uma confiança total no indivíduo~ até 
onde a questão maior é a da fé e da comunhão com Deus. Nesse campo, terreno 
fértil por excelência, brotam as sementes da tolerância religiosa, primeiro passo para 
o liberalimio e para o deísmo que se impõem como verdades evidentes a amplos 
setores das sociedades européias durante a Itustraçãd' (29). 

NOTAS 

(1) - MOUSNIER, Roümd. Os Séculos XVI e XVII; or progressos da civilização européia. In: 
CROUZET, Maurice, dir. História Geral das Civiliz~õas. &lo Paulo, DI FEL, 195 7. t. 4, 
"· 1. p. 198. 

(21 - Roland Mousnwr. op. cit .• p. 98. 

(3) DELUMEAU, Jean. El Cato.licismoda Lutero a Voltalre. Btlrcelorw, Labor, 1973. p. 1 

(4) - Jean Delumetru. op. cit., p. 6. 

(5} - Em resumo. os dogma~ discutidos, que se defini,am como parte imutát~el da religiao. 
eram: as fontes diZ fé, o pecado original, o dogmfl d4 justificaçlio, os sacramentos do 
btZtismoedaconfinnação.a eucaristia, OSilcrifício da missa, o sacramento da penitência, 
a exuema-unçQ"o, os sacrll11U!ntos díl ordem e do ctZsamento. 

{6) ~ "'t'am um conhecimento panorâmico do papel do Concr1io de Trento, de seus remltador 
e de suas conquistas, bem como de seu papel histórico, consulte·se L. CRISTJANI. 
L' Eglise lt I' époque du Concile de Tranta e Léopold WILLAERT. Apris la ConcUe 
de Trenta. La Restauration Catholiqua. (1563-1648). In : A. FL!CHE & V. MARTIN, 
dir. Histoire de r Egli• depuís las origines jusqu• à nos jours. St. Dizier, Bloud e Gay, 
1948. v. 17 e 18. 
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(1) - JetJn Delumeau. op. cit., p. 30/1. 

(8) Léopo/d Wilkzert. op. cit., p. 429 

(9) Roland Mousnier. op. dt., p. 102 

.(10}- ROGIER, L. J. et alii, diT. Nova História da Igreja. Petrópolis, ·vozes. 1966/76. v~ 4 
p. 34/5. 

(1 1) - L. J. Rogier etalii. op. dt., p. 37. 

(12} - São eles: jus nominandi, que atribui ao soberano a nomeaçaõ dos bispos, abtzdea e 
[unciondrros ecleridsticos; jus appelationis. que permite ao stJcerdote ou tW simpleJ 
fiel a possibilidade de nco"u ao Estado vi90ndo d re11ogação de decretos e111111U1dos 
de au.toridade eclefiástica; jus dominii eminenti~ que autoriza o Estado a gravar com 
taxas os bens eclesi4sticos e também il administrá-los enquanto carecerem de titular, e 
o jus patronatus. que permite ao Rei nomear abades e reitores das igrejas. e cost~s 
religioms submetidas ao Padroa.do. cf. Giacomo MAR TINA. Bpoca. del tlbwlutlsmo. 
La lglesia. de Lutero a nuestros d ías. Madrid, Ed. Cristandad, 19 74. v. 2, p. 63 e segts. 
Na realidade, como diz DELUMEAU, ''o renascimento católico foi freado por todo 
tipo de elementos. egpecilllmente pela inércia dos eclesiásticos e o perdurável cesmo· 
papismo dos soberanos··. (EI Catolicismo de Lutero a Voltaire. p. 34), 

(13) - Giacomo Martina. op. cit., p. 60/1. 

(14)- Os primeiros textos básicos que sistematizam as idéias galicolUIS, origiiUldJzB do Cisma' 
do Ocidente. são tlf Libentades Galicanas. do advogado pari!liense Pedro Pirhou {1596), 
e a obra De Ecclesiastica et Política Potestade Liber Unus. de Edmundo Richer (1611). 
E fundamental denacar, no entanto, que o estudo do galicanismo não dispensa um 
bom conhecimento da doutrina janseniJta. 

(15) - Os quatro artigos rezavam que: 1 -os príncipes não estão sujeitos ll nenhum poder par 
parte da Igreja etou do Papll; por essa T'QZQO, não podem· ser dep~stos; 2 -o concilio 
geral ~ mperlor ao Papa, conforme estabelecido nos decretos de Connança,· 3 - o 
primazia do Pap11, para ser exercida. deve levar em consideração as especificidades dos 
lgrejos nacionais; 4 - os decretos papaia, em questões doutrin4rias, não enznt irTefor• 
máveis. devendo ser necessariamente apr()vodos por toda a Igreja. 

(16) - Na essência dessa questão, envolvendo as relações entre a Igreja da França e o Papado, 
encontrtlm-se as chamadas regalias eclesidsticas, os· direitos reais em matérias ecleciásti
cas, isto é, prerrogativas dos reis franceses em desfrutDr das rend4s dos bispados IIIICtm

tes de seu reino e de fazerem nomeação para os beneficios TUio curados quando esses 
se encontrassem vagos. A Concordata de 1516 dera ao Rei dtz França o direito do 
usufruto dos bens temporais de algumas dioceses. durante sua vacância. Todavia, o 
objetivo do Coroo passou a ser o de estender o privilégio a todas as dioceses.. No 
século XVII, espeeüJlmente durante o reinado de Luís XIV. a discuntio gírwa em 
tomo de se saber se tais regalias deviam ser uma concessão pontiflcia ou um direito 
real; Wlle di-;er. um direito nato da Cor()(J., inerente o dignidade real. 

( 17) ~A idéia de criação de legitimidade como um dos mecanismos básicos do fortalecimento 
das monarquias ab$o/utistas é explorada por Immanuel WALLERSTEIN em seu The 
Modem Wortd System; capitalist agriculture and the origins o[ the European world
economy in the si:xteenth cen tury. New York, Acodem/c Press Inc..,J9 74. À p. 144 decltzm 
que ~~ questilo da egfabilidade polftica gira em tomo da extensão a que o pequeno grupo 
de tJdministradoreg do mecamsmo estatal ~ capaz de cont~encer o grupo maior ao statt 
central e potentDdos regionais de que o regirm1 foi formtlda e ftmciona r111 base de 
quaisquer valores consensuais que essas estrutura~ podem fazer crer que existam e que 
é na interesse dessas estruturas que este regime contirwa a funcionllr .~em maior pertur
baçaõ. Qwlndo tais circunstâncias slio obtidas, podemos chllmt1r um regime de legl1imo". 
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(18)- L. J. Rogier et alii. op. cit., p. 93. Em outra passagem, o autor tonuz-se mais contun
dente, ao afinru:Jr que "ficam a mística em descrédito ... Pode-se tamb~m dizer que 
en1 próprio do século da nzzaõ' ter sido animado por um espirito antimístico ... De 
maneinl geral, a vida religiosa católica ficou alhe/Q a toda a mística e assim, por muito 
tempo ainda. iria continuu ". (op. cit., p. 98). 

(19}- FALCON, Francisco José Calazans. Polhica Econômica e Monarquia Ilustrada: A 
~poca Pombalina (1150/1777t. Niterói, 1975. (Tese de livff!-docên,cia em Jlistória 
Moderna apresentada ao Deptf! de História do ICHF /UFF}. p. 56. 

{20)- GUSDORF, Georges. Les Principe$ de la Pan• au Siêcle des Lumiitres. Paris, Payot, 
1971. p. 321. 

(21)- HAZARD, Paul. O Pensamento Europeu no século XVIII. Trad. port. Lisboa, Presença, 
1974. v.], p. 35. 

{22) - CASSIRER, Ernrt. Filosofia de la Uustraçi6n. Trad. esp. 3 ed. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1972, p. 158. 

(23) - cf capitulo wbre o conceito de descristianização em Jean Delumeau. El Catolicismo 
de Lutero a Vottaire. p. 251/86. 

(24)- L. J. Rogieret alü. op. cit., p. 7 

(25)- Frant:isco J. C. Falcon. op. cit., p. 163. 

(26) - MENENDEZ Y PELA YO, Marcelino. Historia da los Heterodoxos Espanoles. Buenos 
Aires, Ed. G,lem, 1945. ~- 3. p. 454. Enfatizando o caso específico de seu país. admite 
que ''a Espanha .do século X VIl/ não produziu nenhum teólogo de conta, nem ortodo
xo. nem heterodoxo; go contrtitio, abundou de canonistas, quase todos adversas a 
Romo". Idem, ibid_ Idêntica perplexidade se encontro em ROG/ER, ,quando afirma 
que "quem estuda a história cultural do século XVIII Fzca dolorosamente impressiona
do pela ausência da Igreja e sua liderança na discussão sobre as questões urgentes do 
tempo. Dá a impressaõ de que esta discussão não lhe dizill respeito': (op. cit., .P· 35)_ 
Ou ainda o mermo ROGIER, em outro trecho, de forma mais inciriva: "O tempo da 
Crise de Conscience tomou-se tanto mais perigoso para a Igreja e para religião, porque 
nffo ~rgiram no ambiente religioso penSildores de valor e sáhios originais. A arma 
tradicional do Igreja era o andtemo. a ordem do rilêncio, como se se pudesse aniquilar 
u11UI evolução, ignorando-a·: (op. cit .• p. 11 ). 

(27) - L. J. Rogier et alii. op. cit. , p. 40. 

(28)- A melhor análise sob1e o assunto j feita por .Be17UJTd PLONGERON. Recherches sur 
1' •'Aujklarung .. Catholique en Europe Occiden.tale; 1 770 - I 830. Revue d' Histoire 
Moderna et Contemporaine. Paris, 16: 555-605, oul.{dez., 1969. Os princípios desStJ 
proposta. cuja intenção era a de fundir a ciência moderna com o penSilmento trodiciona/, 
são a questão de fé em "um Deus Trinitário e Uno, encarnado em Jesus Cristo, Autor 
da Revekzçaõ e Di11u/gador da mensagem evangélica" e a crença de que "a Revelaçaõ em 
Jews Cristo postula uma predicação cristo-cêntrica na e por uma Igreja hierárquica". 
(op. cit .• p. 559). A justificativa, segundo PLONGERON, é a de que "tudo se pasm 
como se. dillnte do desmoronamento de uma vr'sta global e fixa do mundo pela expio· 
Silo dos plurarismos sócio-culturais, a revanche d4 'm()demidade' e o crescimento dfl 
incredulidade, certos cristãos, dispost,os a evangeUuu uma humanidllde presa às suas 
e"'qJetaculares transformações. ·procurassem uma rao:vtz linguagem melhor ad.zptada, 
uma inserção ru~s gronqes fermentllções inteleetuai& de seu tempo': p. 573. A respeito 
do caráter da~ experiências mfsticas e do heroismo cristão nos séculos XVII e XVIII, 
leia-se Jetm DELUMEAU. EI Catolicismo de Lutero a Vottaire. p. ·53 {73. 

(29)- Francisco J. C. Falcon. op. cit., p. 15/6. 
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