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A ExIsTÊNCIA DO DIABO

Relativismo moral é a moda em muitos círculos hoje, mas mais se
professa acreditar nisto, que de fato se comporta como se eles realmente
acreditassem. Se bem e mal verdadeiramente não existem, então não há
nenhum motivo para se queixar de quàlquer coisa, nada real para esperar, e
as próprias idéias e valores da pessoa são arbitrários e artificiais e não há
necessidade de serem levados a sério por ninguém. Poucos realmente prati
cam tal fé; a maioria entende intuitivamente que o mal na realidade existe,
que tortura, fome e crueldade são inaceitáveis e não podem ser ignoradas. O
mal consiste no nexo do sofrimento e na intenção consciente de causar sofri
mento.

O conceito do Diabo é útil para entender o mal? O Diabo é uma
idéia judaico-cristão-muçulmana, contudo também pode ter valor para
outros, pelo menos como uma metáfora da natureza irredutível do mal
que transcende a responsabilidade humana individual. O mal não neces
sita ser restrito aos seres humanos; pode existir em outros seres, no Cos
mos, até mesmo na própria deidade. O mal parece surgir de uma força
malévola que explora faltas humanas e traduz os desejos desequilibrados
de um Hitler ou de um Stalin na morte e na destruição de milhões. Este
mal transcendente pode originar-se fora da humanidade na consciência
coletiva da humanidade ou de alguma outra fonte dentro da humanidade.
Em todo caso, se manifesta como uma realidade intencional que trans
cende os limites da consciência. Como Jung uma vez disse, você pode da
mesma maneira chamar isto de Diabo.

Agora o valor da metáfora pode ser diluído e meramente trivializado
na percepção moderna. Mas se a figura - Satanás, Lúcifer ou qualquer
que seja o seu nome - foi trivializada, a realidade na qual representa é
mais poderosa mesmo no mundo de Auschwitz e Hiroshima. Nós pode
mos necessitar de uma metáfora nova, mas o conceito atrás da metáfora
só pode parecer trivial aos que faltam a coragem para enfrentar o mal que
agora ameaça consumir a terra. Se esperamos sobreviver, este mal deve
ser enfrentado sem ilusão e sem palavras vazias. Se o Diabo se tornou
uma palavra vazia, ele deve ser eliminado, mas nós não devemos elimi
nar o conceito que ele sustenta.
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Os não-cristãos podem usar uma variedade de condições e metáforas
para o princípio do mal, mas escolher ser um cristão é escolher usar as
condições cristãs. Alguém pode modificar ou enriquecer com conceitos de
outras tradições, mas ninguém pode descartá-Ios. Conseqüentemente, o
Diabo é significante para cristãos (e muçulmanos) de certo modo, que não
é para manter esses outros pontos de vista. Recentemente, alguns teólogos
cristãos discutiram que o Cristianismo deve ser "purificado" da convicção
no Diabo. A dificuldade é que qualquer agnóstico imparcial e educado que
observa o fenômeno do Cristianismo perceberá que a convicção no Diabo
sempre foi parte e porção do Cristianismo, firmemente arraigado no Novo
Testamento, na tradição e em praticamente todos os pensadores cristãos
até os tempos modernos. Os oponentes da convicção cristã no Diabo têm
que persuadir o observador imparcial de que o Cristianismo "realmente"
não é o que sua história mostra ser. Tal observador não será impressionado
com o modo de alguns cristãos contemporâneos que suavemente cortam
da Bíblia e da tradição qualquer elemento que acham embaraçoso ou não
popular. Se o desenvolvimento histórico do Cristianismo, baseado na Bí
blia e na tradição, for abandonado, é difícil ver como qualquer definição
filosófica significante do Cristianismo poderá ser obtida. Isto não significa
que nenhuma inovação possa ser introduzida, mas que eles devem fazer
referência ao desenvolvimento histórico. O ímpeto cliativo sempre está na
tensão entre tradição e inovação.

Por ser o Diabo fixado assim firmemente na Bíblia e na tradição, é
que o ônus da prova jaz nesses que buscam removê-Io do Cristianismo.
Um jogo extraordinariamente poderoso e firmemente fundado de argumen
tos é necessário para compensar as reivindicações da Bíblia e da tradição.
A pessoa precisa assumir que tem acesso a conhecimento derivado de uma
fonte diferente da Bíblia e da tradição, que sabe o "real" Cristianismo que
jaz por trás, em que o observador imparcial sempre percebe que isto estava.

De onde tal conhecimento poderia vir? Não da ciência que não ende
reça tal questão. Não da revelação pessoal, que não pode ser testada ou
validada por outro qualquer. Não do que pode ser adequado a determinado
tempo ou lugar, porque tempos e lugares trocam incessantemente. Claro
que se acreditar que o Cristianismo está errado, a pessoa tem que adotar
uma posição diferente e deixar de chamar a si mesma de cristão. Cristia
nismo, ou qualquer coisa, deve ser atacado ou afastado com base no que é,
não numa declaração arbitrária ou unilateral. Nem é a pergunta do princí
pio do mal uma enigmática brecha da teologia escolástica; antes, é uma
pergunta central da filosofia e da teologia. Assim, é possível para um cris
tão reinterpretar, mas não cortar, o conceito do Diabo.

Por que é uma tendência rejeitar a convicção no Diabo hoje? É inega
velmente uma idéia impopular nos círculos ocidentais intelectuais contem
porâneos, mas seria preciso assumir que estes que têm alguma pretensão
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peculiar para a verdade somente é "cronocentrismo", atualmente uma va

riedade popular do etnocentrismo. A convicÇ.ão no Diabo como a personifi
cação da força intencional do mal é científica, mas não é nenhum não-cien
tífico, porque a ciência não faz e não pode investigar o mal. Que a ciência
evoluiu modos mais práticos de investigar a doença do que atribuir isto a
demônios é irrelevante, a convicção que os demônios causam a doença é
uma declaração sobre o mundo físico, não sobre o mundo moral. A ciência

não trata de questões morais. Outro obstáculo para a convicção é semânti
co. Pessoas evitam a expressão "eu acredito no Diabo" porque soa paralelo
a "eu acredito em Deus". Mas as duas declarações não são paralelas, porque
"eu ordinariamente acredito em Deus" insinua consentimento intelectual à

existência de Deus e compromisso pessoal com Deus, considerando que
"eu acredito no Diabo" insinua só consentimento intelectual à existência do
Diabo, não compromisso morap76.

Outro problema está em determinar com qual definição do Diabo
lidar. Não há nenhuma "visão bíblica" para tal, desde que o conceito so
freu uma mudança considerável no Antigo Testamento e deste para a lite
ratura apocalíptica no Novo Testamento. Os teólogos da Reforma que rei
vindicaram só confiar na realidade da Bíblia leram sobre o Diabo bíblico

praticamente tudo o que os escolásticos medievais e dramaturgos tinham
elaborado. Nem os teólogos e poetas concordam entre eles. É mais satisfa
tório, então, definir o Diabo dentro dos limites ajustados pelo desenvolvi

mento histórico do conceito. O•.únicQ..s.9~cilli.~!2!2...seguro gue temos so
bre o Diabo é o conhecimento do seu desenvolvimento histórico. Tudo o

mais_que_se diga sobre o Di~;.: não iJEPortando õ guão ll~r~ndido o~
fisticado, é especulação sem fundamento .

.. O desenvolVilnento histórico do conceito rende uma visão bastante

coerente apesar das muitas inconsistências que ocorrem no caminho. Al
gumas destas inconsistências parecem triviais: o Diabo é o chefe dos anjos
ou nada menos que um anjo? Ele tem um corpo de qualquer tipo? O pecado
dele era natural ou sobrenatural? Tais questões ilustram a impraticabilida
de de estender a razão a ponto de perder o toque da experiência. Algumas
inconsistências podem ser removidas em condições estruturais. O Diabo
caiu para o ar, para a terra ou para o submundo. Estruturalmente, todas as

três visões ilustram a ruína dele simplesmente. É Cristo ou Miguel que o

576. Em um nível mais fundo, a "existência" de Deus não é o mesmo tipo de coisa como
a "existência" do Diabo. O Diabo existe (ou não) como uma mesa ou um humano pode
existir (ou não), como uma entidade criada no cosmos. Mas Deus não é como qualquer
entidade criada. Na proposição "existe" Deus, o verbo existir tem um significado radi
calmente diferente do verbo existir quando falado sobre qualquer criatura. O latim ex
pressa a distinção onde o vernacular falha. A pessoa pode credere Deo e credere diabolo,
quer dizer, acreditar na existência deles. A pessoa pode credere em Deum, colocar sua
confiança em Deus, mas a pessoa não pode credere em diabolum, colocar afé no Diabo.
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derrota? Os dois são estruturalmente idênticos, sendo que Deus organiza a
derrota dele. Satanás fica preso após a sua queda do céu, ou depois da
Paixão de Cristo, ou depois do Julgamento Final? O significado é estrutu
ralmente idêntico. Algumas inconsistências eram importantes mas se re
solveram com o passar do tempo, como na última exclusão da teoria do
resgate.

Algumas questões importantes permaneceram ainda não resolvidas.
O Diabo é largamente responsável pelo pecado original da humanidade, ou
o papel dele é desnecessário e tangencial? Se a Encarnação de Cristo ou a
sua Paixão destroem o poder do Diabo, é uma questão central só hesitante
mente resolvida pelo argumento de que a Paixão destruiu o poder dele
finalmente, mas que os efeitos estariam incompletos até o Julgamento Fi
nal. A questão maior é até que ponto o mal, simbolizado por Lúcifer, faz,
no final das contas, parte do plano de Deus. Estas grandes inconsistênci
as posam num obstáculo racional sobre a convicção no Diabo; o observa
dor imparcial também notará que a idéia cristã histórica de Deus também
contém algumas grandes inconsistências. Atenção ainda focalizada nas
inconsistências molda o quadro, porque na maioria dos pontos essenciais
a tradição é razoavelmente consistente e bem definida.

A parte essencial do conceito é que uma força real é ativamente pre
sente no Cosmos que urge o mal. Esta força má tem um centro de inten
ções que ativamente odeia o bem, o Cosmos e todo indivíduo no Cosmos.
Nos estimula a odiar o bem, o Cosmos, outros indivíduos e a nós mesmos.
Tem efeitos terríveis e imensos, mas é no final das contas fútil; todo indi
víduo pode denotar isto nele utilizando o poder amoroso de Deus. Para
cristãos, então, a pessoa do Diabo pode ser uma metáfora, mas é uma me
táfora para algo que é real, que realmente traz horror diariamente para o
mundo e ameaça pôr toda a terra a se perder. Para esta realidade, algum
conceito, alguma metáfora é necessária, chame isto do que quiser. Ainda que
a figura do Diabo tenha se tornado tão trivializada que possa realmente per
manecer no caminho do entendimento do mal. O que será feito então?

O que não será feito é a subtração da idéia do Diabo do Cristianismo.
Isto violaria a Bíblia e a tradição, e também viola o princípio que ricos
reservatórios de pensamentos humanos nunca deveriam secar. Abandonar
dois mil anos extensamente fundados e amplamente compartilhados da ex
periência humana não pode enriquecer, mas só empobrecer. Às vezes é pen
sado que subtrair da experiência cristã é remover barTeiras e ser ecumênico;
tem a apar-ência de alcançar além e pode ter alguns benefícios a curto prazo.
Mas na realidade esvazia incontáveis experiências, dificulta a localização
das pessoas em níveis psicológicos profundos, e estreita, em lugar de alar
gar, a sabedoria. Estranhamente, termina se tornando o oposto do que se
pretende: uma versão estreita propensamente impediu a tradição religiosa
de apreciar a riqueza de outras tradições religiosas_ Não devemos subtrair
da experiência humana para achar-o menor denominador comum, pois isso
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está sempre perto de zerar; temos que alcançar além e absorver toda a rique
za e textura do mundo, seguindo a sabedoria sempre visível como se expan
de para realidade. O encontro criativo entre o Cristianismo e o Hinduísmo
(por exemplo) não está subtraindo de ambos algum nível de acordo a ser
encontrado, mas reunindo toda a sabedoria das tradições e vendo assim
através de ambos na direção da verdade577•

A subtração do Diabo conduziu, na realidade, alguns modernos teó
logos a evadir ou trivializar o mal. É curioso que no momento quando o
mal ameaça totalmente nos engolfar, quando o mal já reivindicou mais
vítimas neste século que nos anteriores combinados, se têm cada vez me
nos notícias sobre o assunto na teologia.

Qualquer religião que não vem a termos com o mal, não é merecedo
ra de atenção. Em vez de subtrair o Diabo, precisamos transcendê-lo. Tal
ação responde ao argumento poderoso de que a metáfora do Diabo é agora
tão fraca para obstruir o entendimento sobre o que representa; retém a
força da Bíblia e da tradição; e conduz para uma possível resolução do
problema do mal. Não transcendemos a idéia do Diabo abandonando a
tradição, mas avançando em um contexto maior e sobre um nível mais
profundo. A questão é o que a tradição rica do Diabo pode nos contar sobre
o Cosmos, sobre Deus e sobre a realidade.

O Diabo é uma metáfora. Até mesmo como tal, ele não será esqueci
do, porque não temos nenhum acesso à realidade absoluta e sempre temos
que confiar nas metáforas que criam nossos sensos de observações, razões
e elementos inconscientes. A idéia do Diabo é uma metáfora; assim é a
idéia de Deus, no sentido que qualquer visão de Deus - cristã, muçulma
na, hindu ou qualquer outra - é uma metáfora que passa compreensão.
Física também é uma metáfora578. Se nós transcendemos a metáfora do

Diabo, podemos chegar a uma compreensão que ainda é uma metáfora,
mas em nível mais profundo do entendimento.

O aspecto mais pungente do problema do mal para Judaísmo, Cristi
anismo, Islamismo e todas as religiões monoteístas é a reconciliação do
poder e da bondade de Deus com a existência do mal. Urban e Walton
mostraram que esta é uma questão filosoficamente significante579. O pro
blema é expressado freqüentemente em um silogismo:

1. Deus é onipotente (conhecendo tudo e Todo-Poderoso); Ele é capaz
de criar um Cosmos no qual o mal não existe.

577. Por exemplo, veja R. Panikkar, The Unknawn Christ af Hinduism, 2 ª ed. (Maryknoll,
1981).
578. R. S. fones, Physics as Metaphor (Mineápolis, 1982).
579. L. Urban e D. Walte1; The Power af Gad: Readings an Omnipatence and Evil (Nova
lorque, 1978).
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2. Deus é todo bondade; Deus deseja um Cosmos no qual o mal não existe.

3. Então o mal não pode existir.

4. Mas nós observamos que o mal existe.
5. Então Deus não existe580•

Respostas teológicas tradicionais para este argumento não foram su
ficientes ou conclusivas581•

É impossível responder adequadamente a este argumento poderoso
para o ateísmo sem qualificar a onipotência ou a bondade de Deus, ou
ambos. Se Deus está definido de tal forma que não seja totalmente onipo
tente ou não totalmente bom, a refutação da existência de Deus é vazia. Tal
modificação da definição de Deus não seria nenhuma evasão; seria com
patível com a visão tradicional que qualquer qualidade que os humanos
nomeiem a Deus deriva da compreensão humana e não pode descrever
Deus absoluta ou completamente. Por exemplo, o termo onipotência não
pode ser aplicado a Deus significativamente de maneira inapta, porque
tem várias limitações lógicas inerentes582. O conceito de bondade tem limi
tações semelhantes. Idéias humanas de onipotência e bondade só limita
ram, analógica e metaforicamente a aplicação a Deus. Assim sendo então,
a definição tradicional de Deus pode ser qualificada corretamente, e o ar
gumento dos ateus falha583.

A opção de limitar ou qualificar a onipotência de Deus foi desenvol
vida por modernos processos de teólogos que discutem que é propriamente
limitado não somente pela lógica (por exemplo, Deus não pode fazer um
quadrado que seja um círculo), mas também por restrições inerentes da
criação do Cosmos atual. Um Cosmos atual é um Cosmos no qual os seres
têm real determinação de ego, liberdade ou indeterminação. Deus não po
deria ter criado nenhum Cosmos. Deus poderia ter criado um Cosmos no
qual todo evento era o efeito do desejo direto dele que seria essencialmen-

580. Uma apresentação sofisticada, modificaçelo e análise do problema é de D. R. Griffin,
God, Power, and EviJ (Filadélfia, 1976).
581. Urban e Waltel; pp. 6-8; Diabo, pp. 221-228; Satanás, pp. 225-230.
582. Urban e Waltel; pp. 8-13.
583. Suponha que Deus está diferentemente definido de onipotente e onisciente; suponha
Ele só está definido como o conscie11le e organizado princípio do Cosmos. É este compa
tível com a existência de mal? Sim, porque as declarações seguintes sobre Deus selo então
consistemes com a existência do mal: Deus é mau; Deus é bom mas não onipotente; Deus
é ambos, bom e mal; Deus nela é bom nem mal. Se é discutido que nenhum princípio
organizando consciente do Cosmos existe, então nenhum valor pode ser absoluto, mal
nela pode ser absoluto; e nelOpode ser aduzido ao mal contra a existência de Deus. Assim
é o argumento do mal para asfaltas do ateísmo. Alguns ateus insistiram que o argumento
continue sendo debatido nas antigas condições, indefensíveis, tradicionais; mas isto é
teimar em lutar com um homem de palha e negar que os teístas têm o direito de fazer o
problema de Deus e mal mais inteligível.
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te indistinguível do próprio Deus. Deus poderia ter criado um universo
atual, um essencialmente diferente dele com relação à sua indeterminação.
O último processo que a teologia discute é o Cosmos que Deus criou na
realidade criado. Um Cosmos que é verdadeiramente indeterminado não
está perfeito e isso exige tempo e persuasão divina para melhorar. A evolu
ção do Cosmos procede longe da discórdia e da trivialidade para maior e
melhor harmonia e intensidade. Enquanto isso, a liberdade e indetermina
ção dos seres criados são verdadeiramente perigosas e necessariamente
causarão mal, a menos que a perfeição do Cosmos seja atingida584.

Um modo para avançar o problema é reconciliar a onipotência de
Deus com o livre-arbítrio ou indeterminação das criaturas. A onipotência
de Deus é compatível com a escolha de limitar o Seu poder na área de
livre-arbítrio da criatura, permitindo a absoluta livre escolha do mal ou
do bem. Mal moral pode ser percebido então como a absoluta livre esco
lha desmotivada das criaturas para fazer o mal. E Deus terá criado o Cos
mos de tal forma que englobe o livre-arbítrio e essas escolhas. Ele terá
permitido o mal como uma necessidade concomitante daquela liberdade,
uma liberdade sem a qual nenhuma bondade moral poderia existir. Por este
argumento, Deus escolhe limitar a Sua própria onipotência para permitir
que a bondade da autonomia entre emjogo. O argumento tem duas desvan
tagens importantes. Uma é que a quantidade de sofrimento no mundo ex
cede aquela necessária para o exercício do livre-arbítrio. A outra é que não
diz nada sobre meningites e tornados, o livre-arbítrio da criatura parece ter
pouco a ver com causar doença natural e desastre. Deus mantém-se res
ponsável pelo mundo no qual a grande quantidade de sofrimento excede
aquela necessária para a existência do livre-arbítrio humano. O dilema é
aperfeiçoado pelo posicionamento da existência do Diabo, para isto é pos
sível que a superabundância de sofrimento seja o resultado da livre escolha
do mal pelo anjo Lúcifer, que o mal natural seja a conseqüência do pecado
dele. Isto ainda não soluciona o dilema, porque então Deus ainda é respon
sável por um Cosmos no qual Ele permite que horrores existam como o
resultado de uma escolha por parte de uma criatura. Deus poderia ter cria
do o Cosmos com maior restrição na ação do mal. O processo da teodicéia
sugere que o problema possa ser evitado estendendo autonomia a todas as
criaturas (não só humanos e anjos) e negando ou limitando o conhecimen
to de Deus sobre o futuro.

Outra aproximação é aceitar a totalidade do ser de Deus, inclusive a
existência do Cosmos como uma extensão ou manifestação de Deus. Neste
argumento é que o conceito humano de "bondade" é visto como sendo de
aplicabilidade somente limitada a Deus. Deus é tudo que é. Não há nada
diferente emDeus. É melhor não usar o termo existência para aplicar a Deus,

584. A melhor declaração do processo da teodicéia é a de Griffin.
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desde que existência é algo pertencente a criaturas, e a "existência" de Deus
ultrapassa completamente e transcende o significado da palavra. Deus sim
plesmente é o que é: eu SOU O QUE SOu. A doutrina mística da criação
expressa isto corajosamente. Diferente de Deus não há nada: nenhum caos,
nenhuma matéria primitiva, nenhum poder independente do mal.

Não há nenhum outro princípio do qual qualquer coisa possa vir.
"Nada" simplesmente não é nada, e nada pode vir disto. O "nada" do qual
o Cosmos é feito não é nada, e o que existe tem que vir, não do nada, mas
de Deus. Tudo é feito da "matéria-prima" de Deus; tudo é uma extensão,
manifestação, expressão de Deus: tudo é teofania585. Tudo o que é, é do
material de Deus; mal é; então mal faz parte da matéria-prima de Deus. O
sofrimento do faminto e do torturado é real, e faz parte do Cosmos que é
feito da matéria-prima de Deus586•

Como o mal pode existir na matéria-prima de Deus? A pessoa pode
ver três fases progressivas no entendimento humano do Diabo. Estágio
um, representado pela maioria das religiões monistas e início do pensa
mento hebreu, foi caracterizado por uma culpa de distirição entre o bem e o
mal análogo à primeira fase do desenvolvimento psicológico humano, quan
do o bem e o mal não são diferenciados completamente. Estágio dois, re
presentado pelo dualismo iraniano, gnóstico e maniqueísta, postulou que o
bem e o mal são totalmente diferentes, contrários e inconexos; esta fase é
análoga ao desenvolvimento individual na mocidade, quando são vistas
coisas em termos de preto e branco. O terceiro estágio, indicado por Ni
cholas de Cusa e expressamente declarado por C. G. Jung, é a noção de
uma unidade que transcende o bem e o mal; isto sugere que o mal não
possa ser superado negando isto mas o transcendendo587. Se o mal existir
em Deus, o desejo para lutar contra aquele mal também existe e é manifes
to na vida e no trabalho de muitas pessoas. Também, este desejo Deus fez;
isto também faz parte de Deus. Assim, a totalidade de Deus não só inclui o
mal, mas a resistência ao mal. Deus cria o Cosmos com mal nele, e com a
luta contra o mal também nele. Mais profundo que a ambivalência de Deus
é o amor de Deus, que gerou o Cosmos em amor e intima a devolver em
amor588.

585. Isto não é nem uma emanação do neoplatonismo nem panteísmo; tecnicamente é
panenteísmo que tem precedentes em Dionísio, Eriugena e outros cristãos místicos.
586. Isto é não negar que o argumento da privação pode ser válido em um senso limitado,
para mal pode faltar a abundância da existência de Deus. Mas usar o argumento da
privação para sugerir que Deus não é responsável pelo mal no Cosmos é uma evasão.
587. Especialmente veja E. Neumann, Depth Psychology and a New Ethic (Nova Iorque. 1969).
588. Eu não reivindico fazer qualquer declaração sobre a verdadeira natureza de Deus
em si, que sempre está oculto. Quando eu digo que o mal está em Deus, eu não pressupo
nho isto na essência dele; eu nem mesmo saberia o que significaria se uma pessoa tentou
fazer assim. Mas para usar uma distinção de Dionísio, o mal parece estar na energeia de
Deus, as manifestações dele que incluem o Cosmos.
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o Diabo é uma metáfora para o mal no Cosmos, um mal que está em
Deus e oposto por Deus; ele representa o transconsciente, o mal transpessoal
que excede a vontade humana individual do mal; ele é o sinal do radical,
intratável, contudo no final das contas mal transcendente no Cosmos. Po
demos agora necessitar de outro nome para esta força. Deixe então que um
possa ser encontrado. Mas deixe ser um que não evada, obscureça ou
trivialize o sofrimento.


