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MARX 
ENGANOU 

JESUS... 
e Lula enganou os dois

“Marx enganou Jesus ...e Lula enganou os dois”, texto de 2006, é 
produto de minha experiência pessoal na infância e na juventude como 
membro da Igreja católica e de uma Congregação religiosa e, depois, 
de minhas observações como jornalista e ensaísta. Pela primeira 
alguns julgarão o texto estranho e arcaico. Pelas segundas retórico 
e até agressivo. Na verdade, este ensaio é apenas um artigo histórico-
político, que ameaçou transformar-se em livro, sobre um aspecto ainda 
recente da vida brasileira cuja memória está se perdendo rapidamente. 



E dele quase já não mais restam testemunhas idôneas.
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Envergonhados e surtados

Eu sei que não deveria estar escrevendo estas coisas. Conhecidos 
meus, mais ou menos amigos e mais ou menos petistas, me aconselham 
bondosamente a me dedicar à literatura, à estética, à teologia... É 
impressionante como as pessoas se preocupam comigo! Ou com elas...

Eu sei. Elas têm razão. Eu até tenho tentado. Mas não adianta. 
Jornalismo é um vírus mortal. E eu o contraí mais de quatro décadas 
atrás no Diário da Manhã, em Passo Fundo. Jornalismo é informação 
datada, mas não por isto menos informação. Jornalismo é História on-
line. E eu, infectado pelo vírus, saio por aí, perguntando, provocando, 
ouvindo. E desenhando o cenário. De hoje, isto é, de ontem.

Semanas atrás fui visitar um colégio de Irmãs, ao qual sou ligado 
há duas décadas, ou mais. Dois filhos meus estudaram lá. E duas Irmãs 
daquela época continuam lá. Duas colonas, como eu. Mais ou menos 
da minha idade e com a mesma e sólida formação ética e religiosa que 
desapareceu para sempre no Brasil a partir do final da década de 1960.

Pois é, conversa vai, conversa vem, o PT entrou no assunto. Elas 
me conhecem. E eu provoquei: “Irmãs, por que se admirar? O mundo 
foi sempre assim! Mas que saudade do D. Hélder Câmara! Ele fazia a 
demagogiazinha dele mas tinha classe e tradição. Não era um vigarista 
como o frei aquele nem um tonto como aquele outro ex-frei. E a 
Igreja católica foi usada pelos comunistas e marxistas que pretendiam 
sovietizar ou cubanizar o Brasil! Os católicos brasileiros foram um 
bando de ingênuos e idiotas que se deixaram enganar e se tornaram 
massa de manobra de uma máfia de totalitários insanos e jurássicos sem 
moral e sem escrúpulos!”

Terminei meu discurso e pensei: Vão me mostrar a porta da rua!... 
Qual não foi minha surpresa ao ouvir uma das Irmãs dizer: “É duro 
reconhecer, mas o sr. tem razão. Foi isto que aconteceu!”

Dias depois, eu precisava comprar uma Bíblia. A minha, com quase 
meio século, fora presente dos meus mestres da Congregação dos 



Missionários da Sagrada Família por ocasião da conclusão do Quinto 
Ginasial, como se dizia à época, no Seminário de Santo Ângelo. E 
estava caindo aos pedaços – parecia ter sido editada por Moisés ou, pelo 
menos, por Paulo de Tarso... Bem, lá vou eu até a livraria mais próxima, 
pertencente à ala radical-esquerdista de uma conhecida Congregação 
religiosa. “Eu quero a edição da Ave-Maria” – digo eu a um rapaz de 
uns trinta e poucos anos. E ele: “Mas a nossa é melhor, mais moderna.” 
Ignorância aliada a arrogância é duro de aguentar. Mas me controlei. E 
disse: “Deixa eu ver!”

Pego a Bíblia dele, abro em Gálatas 3,28 e 2Tm 4,5-6 e digo: “Olha 
aqui e aqui. A tradução da Ave-Maria pode não ser tão boa assim, mas 
a de vocês é pior. É típica tradução de petistas ignorantes.” E cito, em 
grego, os versículos que eu escolhera – são dos poucos que eu sei de cor 
no original, mas isto eu não ia dizer a ele... – e os traduzo literalmente. 
O rapaz estava tonto, me olhando abobalhado. Então eu perguntei: 
“Vocês ainda são cristãos? Ou são comunistas? Ainda acreditam no 
homem novo? Os petistas acreditavam...”

Aí foi demais para ele. Começou a discursar furiosamente, aos 
gritos, contra o governador, o prefeito, “este bando de velhos que 
deviam se aposentar e ir pescar” etc. Uma loucura! Agradeci e saí à 
francesa, rapidamente, antes que sobrasse pra mim... Deixei o rapaz 
falando sozinho e me esqueci da Bíblia. Fui comprá-la dias depois, na 
livraria da ala conservadora da Congregação dele...

Descontada a parcela que deve ser creditada à libido do rapaz, que 
escorria pelos poros, e à calma pós-climatério das Irmãs, já em paz, 
concluí que aquilo de que eu já desconfiava era, de fato, a realidade: 
depois da ruína petista, a Igreja católica no Brasil está dividida em 
duas alas: a dos envergonhados e a dos surtados. Os primeiros, últimos 
remanescentes do período crepuscular do cristianismo romano-
tridentino, percebem a armadilha em que caíram e, perplexos, tentando 
entender o que aconteceu, regridem às origens, à Igreja da época de sua 
formação biológica e ideológica. Os segundos, vítimas da intempestiva 
agonia das estruturas eclesiásticas pós-tridentinas e amestrados ao som 
da surrada cantilena da sereia comuno-petista da esquerda jurássica 



brasileira, sentem-se emparedados entre um passado que não conhecem 
e um presente que não entendem, debatendo-se na armadilha em que 
caíram e buscando os culpados pelo desastre. Coitados, vai ser difícil 
encontrá-los enquanto não olharem para a história da Igreja romano-
tridentina e principalmente, à maneira de Édipo, para si próprios...

Mas, afinal, o que aconteceu com a Igreja católica no Brasil? Por que 
– usando o velho jargão direitista anticlerical – os padres se tornaram 
comunistas? O que os levou a cair nos braços do comuno-petismo? E 
o que acontecerá depois da ruína deste? O catolicismo tem futuro? Por 
que o chamado cristianismo pentecostal avança devastadoramente, 
qual apocalíptica nuvem de gafanhotos famintos, sobre a velha seara da 
Igreja romana e do luteranismo tradicional?

Apenas para responder a estas perguntas seria necessário pelo menos 
um livro de 400/500 páginas. Aliás, nem a verdadeira história da Igreja 
romana foi ainda escrita, nem a da Igreja romana brasileira. Portando, 
os tópicos abaixo são apenas o levantamento esquemático de alguns 
temas que fazem parte da milenar história do cristianismo europeu e da 
secular história do catolicismo brasileiro.
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O cristianismo, Constantino e a Cristandade

Com Constantino, o Grande, no início do século IV d.C., o 
cristianismo – que nos seus primórdios fora uma seita judaica (israelita) e 
que depois se transformara em uma religião greco-israelita – foi elevado à 
condição de ideologia de Estado do já quase moribundo Império romano. 
Começava ali e então a nascer a Cristandade. Esta pode ser definida 
sinteticamente como aquela formação histórico-social que, a partir do 
Édito de Milão (312 d.C.) e tendo por base a Igreja romana, organizou-
se e, ao longo dos séculos, consolidou-se como unidade espacial/territo- 
rial (a Europa Ocidental e parte da Central), social (o feudalismo 
clássico) e ideológica (o cristianismo niceno).



Gerada no seio mais que milenar de Israel e da Hélade, assumindo a 
herança multissecular do Império, insumindo os bárbaros e inserindo-os 
na romanitas e, depois, resistindo vitoriosamente às ameaças do Islão, 
a Cristandade erigiu-se e erigiu a Europa, com ela identificando-se por 
cerca de um milênio e amalgamando em seu ventre, para o bem e para o 
mal, como disse Toynbee, todas as civilizações do Mediterrâneo. Mas, 
à semelhança do poder de Roma – cantado como eterno por Horácio 
em seu Carmen saeculare – e também menos perene que o bronze, o 
millenium da Cristandade chegou um dia ao fim.

A partir de meados do séc. XIII, o fortalecimento dos burgos 
(cidades livres), a crescente expansão do comércio internacional 
(Hansa, Veneza, Toscana etc.) e a febre do retorno à Antiguidade 
clássica (o Renascimento) greco-romana começaram a erodir 
paulatinamente a base social da Cristandade, enquanto a emergência 
dos grandes Estados Nacionais (França, Inglaterra, Espanha, Portugal) 
retalhava impiedosamente sua base territorial. Assim, entre a segunda 
metade do séc. XV e a primeira metade do séc. XVI – já perdida para 
os turcos a parte oriental – a Cristandade ocidental regredira à era 
pré-constantiniana, ficando reduzida quase que exclusivamente à sua 
base ideológica, enquanto, de novo, como nas remotas eras do séc. III, 
heresias, rebeliões, cismas e dissensões gestadas em seu próprio seio 
a iam minando por dentro, progressivamente. Encerrava-se um ciclo 
histórico. Nascia a Europa moderna, gerada no ventre da Cristandade, 
que se esgotara em seu parto. E o cristianismo de Niceia, amálgama 
monumental das velhas civilizações do Mediterrâneo e vertido em seu 
não menos monumental Credo, parecia ter chegado a seu fim.

E eis que então, isolada por todos os lados, ameaçada em todas as 
frentes e vítima da nêmesis que se abatera sobre o Império do qual 
fora involuntária herdeira, a Igreja romana, guardiã milenar da visão de 
mundo filosófico-religiosa que substituíra a Antiguidade e sustentara 
a Cristandade, reagiu fria e ferozmente, dando ao mundo uma das 
mais clássicas e poderosas lições sobre a arte da guerra ideológica 
a que o Ocidente já assistiu. Foi a época do Concílio de Trento e da 
Contrarreforma.
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Só e contra o mundo

A reação da Igreja romana pode, e deve, ser descrita em termos 
bélicos, pois assim ela foi concebida, planejada e executada.

Em primeiro lugar, seguindo uma consagrada tática da arte da 
guerra, a Igreja romana, acuada por um inimigo que avançava em todas 
as frentes, bateu em retirada de forma rápida e organizada, reconheceu 
a irreversibilidade das perdas sofridas, analisou a nova situação e 
delineou a estratégia a seguir no futuro. Esta foi a função do Concílio 
de Trento (1530).

Em segundo lugar, ao invés de transigir e negociar com o inimigo, 
a Igreja romana, mais do que aceitou, reivindicou seu isolamento, 
entrincheirou-se em seu bunker, repensou sua identidade, reagrupou 
suas forças, modernizou suas táticas e partiu para o ataque. Esta 
estratégia foi, adequadamente, denominada Contrarreforma, mas bem 
que poderia chamar-se Contra o Mundo.

Em terceiro lugar, fazendo da necessidade uma virtude, a Igreja 
romana fundou esta temerária estratégia sobre um passado trifronte 
que era exclusiva e milenar herança sua: reafirmou a fé greco-
israelita de Niceia, oficializou, com a adoção do celibato, a disciplina 
moral e intelectual do monaquismo ocidental e – digna herdeira 
do Império dos Césares! – lançou legiões de professores, mestres, 
oradores, filósofos e teólogos – todos poliglotas e dura e longamente 
treinados segundo a pedagogia da Antiguidade tardo-clássica – sobre 
as multidões de bárbaros e analfabetos de um mundo que começava 
então a deixar para trás as fronteiras da Europa e da Cristandade e a 
expandir-se por todo o planeta. A história da Companhia de Jesus, 
fundada pelo aristocrata decadente e militar espanhol Iñigo de Loyola, 
e de seus soldados de Cristo, é o paradigma e o símbolo deste furor 
bélico-missionário que, ele também, retroagia à era pré-constanti- 
niana e ao ardor primevo de Paulo de Tarso e dos mártires, cujo sangue, 
como disse Tertuliano, fora a semente de novos cristãos e regara a 



argamassa com que fora erigida a Cristandade.
Assim, em meados do séc. XVI, mais de um milênio depois de 

Constantino e de sua associação ao Estado, a Igreja romana renegou 
sua base territorial – já perdida –, erigiu um Estado espiritual, criou 
uma base social própria e, brandindo em suas mãos o Credo de 
Niceia, desafiou o mundo. Começava ali a história do cristianismo, ou 
catolicismo, romano-tridentino.
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O ghetto tridentino: vitória e implosão

A verdadeira história da nova Igreja romana idealizada no Concílio 
de Trento e materializada nos princípios da Contrarreforma ainda não 
foi contada. E talvez nunca venha a sê-lo, pois sua memória está se 
perdendo rapidamente em virtude de sua desintegração cataclísmica a 
partir das últimas décadas do séc. XX. Mesmo para mim – que pertenci 
à última geração que viveu dentro dela e foi por ela formada – é difícil 
explicar o porquê deste fenômeno, isto é, a impossibilidade de narrar a 
história da Igreja romano-tridentina e a da rápida erosão de sua memória.

Sinteticamente, talvez seja possível afirmar que isto resulta de dois 
fatores independentes entre si e ao mesmo tempo complementares: de 
um lado, os que fizeram parte da Igreja tridentina viveram à margem 
da história do Ocidente pós-renascentista e, de outro, os que dela não 
fizeram parte sempre a viram – e ainda a veem – como um corpo 
estranho e marginal a esta mesma história. Daqui nasce a antes referida 
impossibilidade, pois História, no sentido clássico de Tucídides, 
pressupõe em quem a escreve a posse de três condições:

1 – A experiência, pessoal ou mediada;
2 – A consciência desta experiência;
3 – O distanciamento em relação a esta experiência.
E, obviamente e por suposto, nem os primeiros nem os segundos 

dos citados reúnem estas três condições conjuntamente.



Mas, deixando à parte tal tema, por demais propício a divagações 
de natureza filosófica e psicológica, fiquemos por ora no campo das 
constatações elementares e suficientes para tentar explicar “por que 
todos os padres e freiras no Brasil viraram comunistas?”

Segundo foi visto acima, privada de sua base territorial, a Igreja 
romana organizou um Estado espiritual sem fronteiras; perdida sua 
base social, criou seu próprio rebanho supranacional; e isolada em seu 
bunker passou a brandir ameaçadora seus dogmas petrificados pela 
História. E, solitária e convicta, enfrentou o mundo, resistiu a tudo e a 
todos e sobreviveu incólume por mais de quatro séculos.

A Igreja romano-tridentina sobreviveu à desintegração da própria 
base ideológica, com o surgimento de várias igrejas cristãs nacionais, 
e à proliferação de igrejas reformadas, seitas e cismas diversos. 
Sobreviveu à maré montante das variegadas filosofias racionalistas da 
burguesia europeia e à irreversível e completa laicização das classes 
dirigentes urbanas. Sobreviveu à queda das aristocracias absolutistas 
continentais, as quais ha viam pretendido – apelando ao direito divino 
dos reis! – governar em nome dela, da Igreja, e às quais esta, à faute 
de mieux, se aliara. Sobreviveu ao terremoto e à vitória apocalíptica 
do Iluminismo revolucionário, às negras jornadas do Terror, ao Código 
Napoleônico, à Revolução Americana. Resistiu à fúria dos carbonários, 
à sanha dos communards e ao romantismo radical dos socialistas 
utópicos. Sobreviveu à perda das últimas fímbrias de sua base territorial 
com a unificação da Itália sob Cavour e com a organização do Estado 
republicano e anticlerical de Garibaldi e Mazzini. Sobreviveu à 
industrialização e à urbanização, que subvertera a face da velha Europa, 
e ao proletariado revolucionário que delas nascera e que, tendo perdido 
sua fé, lutava apenas por seu pão. Sobreviveu à utopia do homem novo 
marxista e às carnificinas das guerras civis europeias da primeira metade 
do séc. XX, nas quais se enfrentavam nações que haviam feito parte da 
velha Cristandade e que agora marchavam para a batalha invocando o 
nome e a proteção do mesmo Deus... Ela, a Igreja romano-tridentina, 
sobreviveu ao nascimento e à institucionalização do aborto ideológico 
marxista-leninista e às perseguições, aos crimes e ao terror dos Estados 



totalitários sobre aquele fundados. Sobreviveu ao delírio fascista do 
Duce e à barbárie inaudita do nazismo.

Sobreviveu, enfim, à morte da velha Europa pós-renascen- 
tista, ariana e imperialista – conquistada ex aequo, em 1945, pela 
Cartago mercantil-puritana e pelo Leviatã soviético-asiático –, e ao 
ocaso sem retorno de seus Impérios “sobre os quais o Sol jamais se 
punha” (Kipling).

Em verdade, em meados do séc. XX a Igreja de Trento e da 
Contrarreforma resistira e sobrevivera a tudo e a todos e parecia 
testemunhar, firme sobre a indestrutível rocha do Papado, a sagrada 
promessa feita um dia pelo Crucificado a Pedro em Cesareia de Filipe, 
segundo o relato de Mateus 16,13-18:

Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos 
dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles então disseram: 
Uns que João Batista, outros que Elias e outros que Jeremias ou algum dos 
profetas. Disse, porém, ele: E vós quem dizeis que eu sou? Respondendo, 
Simão Pedro afirmou: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivente. Respondendo 
então, Jesus disse a ele: Feliz és tu, Simão Barjonas, porque nem a carne nem 
o sangue to revelaram mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que és 
Pedro e sobre esta pedra construirei a minha Igreja e os porteiros do Inferno 
jamais a derrotarão.

E então veio o desastre.
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O desastre

A Igreja de Trento e da Contrarreforma, desde seus primórdios e ao 
longo de quatro séculos, resistiu incólume à invenção da imprensa e à 
progressiva e relativa disseminação do livro e do jornal. Mas ela não 
resistiu ao ataque conjunto do cinema, do rádio e da televisão a partir do 
final da primeira metade do séc. XX. E é fácil entender o porquê disso.

Na era do livro e do jornal, frutos e símbolos por excelência da 
Primeira Revolução Industrial, a guerra se travava ainda no terreno 
restrito dos corações e das mentes das elites, já perdidas, e dos poucos 



alfabetizados dos grandes centros urbanos. Esta era uma guerra, em 
primeiro lugar, que a Igreja travava em seu próprio terreno e com as 
mesmas – e quase sempre mais sofisticadas – armas que as do inimigo 
e, em segundo lugar, que não atingia sua retaguarda e sua logística 
– isto é, o vasto espaço agrário e/ou semi-urbanizado das aldeias, 
vilas e pequenas cidades, sobre o qual, na Europa, ela, a Igreja, reinava 
absoluta desde os tempos de Carlos Magno e, nas colônias ibéricas, 
desde que estas haviam se instalado.

Mas com o cinema, o rádio e a televisão – mass media/veículos 
de massa, na precisa definição norte-americana – foi diferente: 
frutos e símbolos por excelência da Segunda Revolução Industrial 
e do conhecimento e do domínio cada vez mais sofisticados das leis 
da natureza, estes veículos de massa reduziram ou simplesmente 
anularam o fator distância, ignoraram as diferenças de sexo e idade, 
relativizaram as barreiras culturais, as classes sociais e os níveis de 
formação intelectual, eliminaram fronteiras e controles e disseminaram 
e popularizaram a informação e o conhecimento, potencializando assim 
em escala sem precedentes o fascínio da palavra, da voz e da imagem e 
transformando as nações e o planeta em uma aldeia global, como disse 
McLuhan.

A importância e as consequências da universalização da alfabetização 
e do ensino nas sociedades industriais entre meados do séc. XIX e 
meados do séc. XX podem ser consideradas limitadas se comparadas 
com a força avassaladora e a dimensão global destes novos meios de 
comunicação e informação. A Igreja romana, tanto mais por ter se 
isolado, crispada e auto-suficiente, em seu ghetto por quatro séculos, 
foi impiedosa e brutalmente atingida. E não resistiu.

No Brasil, o impacto deste fenômeno foi ainda mais devastador, 
pois foi coetâneo à intempestiva inserção da economia e da sociedade 
do país na era da Segunda Revolução Industrial, num espantoso 
processo que em menos de uma década completou um ciclo que na 
Europa se estendera por cerca de meio milênio. E nos Estados Unidos 
por aproximadamente um século.

No vórtice desta inserção completa de sua economia no 



macrossistema industrial internacional e de sua homogeneização interna 
via redes de transportes rápidos e de redes de comunicação instantânea, 
o Brasil antigo desapareceu. E, junto com ele, a Igreja romano-
tridentina foi varrida pelo furacão das mudanças, numa catástrofe cuja 
dimensão e cujo impacto civilizatório as novas gerações jamais poderão 
compreender. Talvez apenas intuir, por contraposição, ao ouvir o som 
da barbárie que impune ruge ao seu redor.

Fui espectador e partícipe daquele cenário apocalíptico que se 
desenhou, se desenvolveu e desapareceu em menos de uma década, 
deixando atrás de si apenas os destroços do naufrágio e as marcas do 
caos.

E quando se abriram os portões do Inferno então eu vi – como diriam 
os mestres que me formaram, os derradeiros representantes do mundo 
romano-tridentino –, então eu vi legiões de demônios saltando por 
sobre os muros dos conventos carregando na ponta de seus forcados 
gigantescas imagens de mulheres nuas, em tecnicolor, a personificação 
da lascívia e do pecado. E elas tinham nome: Marylin Monroe, Brigitte 
Bardot e – suprema ironia! – Silvana Mangano, Gina Lolobrigida, 
Sophia Loren... Então eu vi, pior do que isto, a paz, a disciplina e a 
fé dos mosteiros, conventos, seminários e juvenatos serem subvertidas 
pelo diabólico fermento dos novos comportamentos e de novas crenças, 
que iam dos Beatles a Hans Küng, de Guevara a Teilhard de Chardin, de 
Sartre a Mary Quandt...

Então eu vi, no crossingover da libido já sem freios de suas hostes 
com a desintegração de seus fundamentos ideológicos, o mundo 
romano-tridentino ruir fragorosamente. Então eu vi centenas de 
mosteiros, conventos, seminários e juvenatos se esva ziarem em alguns 
anos, restando deles quase que apenas as gigantescas moles de seus 
prédios, verdadeiras fortalezas dentro de cujos muros se entrincheirara 
o cristianismo niceno-medieval. Então eu vi dezenas, talvez centenas, 
de congregações religiosas minguarem tristemente e praticamente 
desaparecerem, desaparecendo com elas um monumental sistema ético-
pedagógico e a quase duas vezes milenar experiência civilizatória que 
os embasava.



Então eu vi, em meados da década de 1970, em uma cidadezinha 
do Noroeste do Rio Grande do Sul, um noviço proferir seus votos de 
pobreza, obediência e castidade enquanto, entre os fiéis presentes, sua 
namorada a tudo assistia, grávida e feliz... E um vigário de origem 
alemã, portador, talvez, de um luciferino e recessivo gen da Reforma, 
deitar em sequência suas paroquianas, casadas ou não, na sacristia. 
Certo, poucos anos antes, em Passo Fundo, um colega meu de série, 
um gringo achiruado dos campos de barba-de-bode do Entre-Ijuís, fora 
surpreendido montando em pelo uma empregada no porão da cozinha, 
mas isto era considerado então um acidente de percurso, creditado sem 
dúvida à barbárie de gaudérios acostumados desde a infância a outras 
montarias, digamos, mais rústicas e mais lanígeras...

Então eu vi, juro, homens e mulheres acabrunhados, de alma 
crestada pela renúncia de si próprios e de corpo esvaído no serviço de 
seu Deus, afundarem na tristeza, no desespero e até na loucura diante de 
um presente que não entendiam e de um futuro que lhes sequestrara a 
esperança. E outros, fascinados pelo canto insidioso da sereia marxista-
leninista e quais cegos a guiar outros cegos, levando consigo para a ruína 
os poucos das novas gerações, que, ignorantes e sem rumo, os seguiam 
aparvalhados, quais ovelhas desgarradas a falso e solerte pastor.

Então eu vi as escolas católicas abandonarem o velho Catecismo 
tridentino, substituindo-o pela ainda mais velha cartilha do marxismo 
vulgar. Então eu vi jovens párocos e coadjutores, em toscos sermões 
em que se misturavam caoticamente as surradas palavras de ordem 
revolucionárias e o patético sentimentalismo de adolescentes retardados, 
pregarem o ódio em igrejas e capelas quase vazias, pois nelas os pobres já 
não encontravam arrimo e consolo – indo buscá-los no pentecostalismo 
mercantil – e os demais nelas se recusavam, com razão, a entrar.

Então eu vi, ao longo dos anos, a Igreja no Brasil aderir quase 
em peso ao esquerdismo infantil, ao petismo esperto e ao marxismo 
jurássico e, dócil, submissa e tolamente, transformar-se em linha 
auxiliar e massa de manobra de um projeto revolucionário marxista-
leninista, cujas táticas e cujos objetivos, aliás, eram tão secretos quanto 
um segredo de Polichinelo.



Então eu vi, mais uma vez, a besta do Apocalipse abrir os portões do 
Inferno. E seu nome era Roberto Jefferson! Então eu vi...

Mas como foi que tudo isto aconteceu? Como foi que a Igreja 
romana, guardiã ciosa – ainda que nem sempre fiel – da milenar 
tradição israelita-cristã da igualdade, da fraternidade, da liberdade do 
indivíduo e da separação entre público e privado, como foi que ela, 
desprezando este tesouro perene da civilização ocidental, da qual é parte 
e foi fundamento, como foi que ela, no Brasil, rendeu-se, pusilânime, 
ao seu inimigo mortal, o totalitarismo de Estado, e sacrificou em aras 
desta nefanda ideologia que ela sempre afrontara, em seus primórdios 
e ao longo dos séculos, com a tonitruante voz de seus pastores e com o 
sagrado sangue de seus mártires? Como foi – para usar uma vez mais 
o velho jargão da direita anticlerical do passado, aliás tão recente! –, 
como foi que padres e freiras se tornaram comunistas? Como foi que 
Marx enganou Jesus?

Eis aí um tema para outra obra de centenas de páginas. Mas, 
respondendo e resumindo, neste artigo que transformou-se em ensaio 
e ameaça tornar-se livro, as causas do fenômeno acima referido podem 
ser divididas em genéricas e específicas, que, por sua vez, subdividem-
se em internas e externas à Igreja. As causas genéricas já foram, pelo 
menos em parte, listadas e sucintamente comentadas: a visão de mundo 
e a estrutura operacional da Igreja romano-tridentina não resistiram ao 
impacto conjunto da Segunda Revolução Industrial, da urbanização 
acelerada dela decorrente, da universalização da alfabetização e 
do ensino a ela necessária e da disseminação da informação e do 
conhecimento via meios de comunicação de massa por ela gerados.

Vejamos agora as causas específicas, internas e externas.
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Causas específicas internas

As causas específicas do fenômeno podem ser divididas em internas 


