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ApreSentAção

Rudy Albino de Assunção (org.)

O teólogo Josef Ratzinger, em sua produção intelectual, não tratou ape-
nas de problemas internos à Igreja. Sempre esteve atento aos desafios políticos, 
econômicos e culturais, aos quais a Igreja precisava dar uma resposta como uma 
verdadeira “fonte de energia moral”, sobretudo no contexto europeu.

Uma de suas preocupações centrais era a defesa do papel de Deus no 
debate público. Ele enfrenta, com seus textos, o laicismo radical que pre-
tende desvencilhar-se das raízes cristãs do Ocidente e, de modo geral, de 
qualquer referência a Deus. Segundo Ratzinger, sem Ele, os valores que 
fundam a sociedade não se mantêm, pois são “pré-políticos” e dependem 
da capacidade da razão para acessá-los. 

Sem a convicção de que o Logos criador afiança a racionalidade do mundo, 
temos a supressão da verdade pela imposição da vontade das maiorias; o ho-
mem fica sujeito aos interesses e às instrumentalizações de grupos de poder. Ou 
seja, a exclusão de Deus das discussões acerca da justiça, da liberdade, do bem, 
do direito, da paz e do mercado nos coloca diante do abismo dos totalitarismos.

Nesta coletânea de artigos, publicados inicialmente na edição por-
tuguesa da revista Communio, o leitor encontrará as principais intuições 
da filosofia social e política, da filosofia da cultura e da “metafísica do 
poder” de Ratzinger, que ele desenvolveu nas duas décadas anteriores ao 
início do seu pontificado. O conhecimento delas será muito útil para a 
compreensão da doutrina social expressa no seu papado, mas, antes de 
tudo, para entender o mundo complexo no qual vivemos, no qual a Igreja 
deve agir. Pois, como o papa alemão disse – em 7 de março de 2008 – aos 
membros da Pontifícia Comissão de Ciências Históricas, “a Igreja não é 
deste mundo, mas nele vive e para ele existe”.
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europA - umA herAnçA  
reSponSAbilizAnte 
pArA oS criStãoS.

É significativo que, nas vicissitudes históricas do conceito e da rea-
lidade “Europa”, a ideia de Europa tenha sempre tomado especial relevo, 
quando algum perigo ameaçava os povos agrupados sob este conceito 
abrangente!1 Isso não ocorre pela primeira vez nos nossos dias quando, 
após as duas guerras mundiais e diante das destruições no espaço euro-
peu, a questão do Ocidente e da restauração de uma Europa unida se 
impôs. Heinz Gollwitzer fez notar que a passagem da palavra “Europa” 
da linguagem erudita para a linguagem popular, iniciada com o despertar 
dos tempos modernos, não foi somente consequência da implantação do 
pensamento humanista da Antiguidade, mas deve ser vista também como 
reação à ameaça turca.2 A Europa experimenta, com mais nitidez, o que 
ela mesma é, quando claramente confrontada com o oposto à sua espe-
cificidade. A melhor maneira de nos aproximarmos da essência de uma 
coisa é verificar, primeiramente, o que ela não é. O problema dos debates 
atuais sobre a Europa, e também das suas lutas políticas, consiste, sobre-
tudo, na falta de clareza do que verdadeiramente se pretende com ela. 
Será, porventura, mais que um sonho nebuloso e romântico? Será mais 
que uma simples comunidade programática de interesses dos antigos do-
minadores do mundo, agora colocados à margem?

O que se entende realmente por Europa deve situar-se, muito prova-
velmente, entre o idealismo nebuloso e a simples comunidade programática 

* Publicado pela Katolischen Akademie in Bayern, este texto de Joseph Ratzinger foi apresentado em 
19 de abril de 1979, durante o Congresso “A Europa e os cristãos”, realizado pela referida Academia, no 
Palais de la Musique et des Congrès, de Estrasburgo. 

1 H. GOLLWITZER, “Europa, Abendlan”, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie II, Basel-Stutt-
gart, 1972, p. 826.

2 Ibidem.

*
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10 JOSEPH RATZINGER

de interesses. Só quando for mais do que uma dessas coisas, ela poderá, em 
longo prazo, representar um objeto simultaneamente real e ideal de uma 
ação política com cunho moral. O simples real, sem um ideal moral a lhe dar 
forma, não leva longe; mas também o simples ideal, que não tem um conteú-
do político concreto, permanece ineficaz e vazio. Assim, uma primeira tese – 
que há de estar na base da minha exposição – poderia ser expressa da seguinte 
forma: só quando o conceito “Europa” representar uma síntese da realidade 
política e da idealidade moral, se tornará uma força marcante para o futuro.

Temos, assim, de procurar um conceito de Europa que satisfaça es-
sas exigências. Com a história da ideia de Europa e da própria realidade 
europeia, apresenta-se na primeira parte, como método, a via de questio-
nar, primeiramente, as antíteses da Europa, aquilo que a Europa não é; na 
segunda parte, procurar formular as componentes positivas do conceito 
“Europa”; na terceira parte, definir, de forma breve, quais as tarefas que 
se colocam a quem quer realizar a Europa.

I. ANTÍTESES DA EUROPA

Quando se começa a apurar as antíteses do que a Europa, pela his-
tória e pelo ethos nela conservado, deve significar, deparam-se, especial-
mente, três que exprimem respectivamente um declive, historicamente 
diferenciado, face à dinâmica histórica do que é europeu. Em primeiro 
lugar há, hoje em dia, em escala mundial, uma forte tendência psico-
lógica e política que gostaria de recuar ao estado anterior à introdução 
do elemento europeu na história. Essa tendência pretende, por assim 
dizer, purificar a história da influência do que é europeu, olhado como 
alienação da identidade ou mesmo como pecado original da história, 
como causa da crise extremamente perigosa em que hoje a humanidade 
se encontra. Em segundo lugar há a tendência de escapar, como que para 
frente, à história europeia e de prosseguir numa corrente própria, de tal 
maneira que o laço que ela inclui com algo de tradicional se desfaz. Em 
terceiro lugar, há uma tendência que une ambas as correntes e obtém, 
assim, a maior fusão de realismo e de energias idealistas, tornando-se, 
com isso também, o mais forte contraprojeto para a Europa.
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Gostaria, agora, de tentar delinear brevemente essas três tendên-
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1. REGRESSAR AO ANTES DA EUROPA

Desde os finais da Antiguidade até o pleno início dos tempos mo-
dernos, o islamismo mostrou ser o verdadeiro rival da Europa. A contra-
posição, não apenas geográfica, entre Europa e Ásia, entre Erebos (poen-
te) e Oriens,3 operada já no séc. VI a.C., por Hecateu de Mileto, continua, 
de modo diferente, a ser eficaz nessa confrontação. Logo na sua origem, 
o islamismo é, de certo modo, o regresso a um monoteísmo que não 
assume a transição cristã para o Deus encarnado e se exclui, de igual 
modo, da racionalidade e da cultura gregas, as quais, mediante a ideia 
da encarnação de Deus, se tornaram parte integrante do monoteísmo 
cristão. Pode, naturalmente, contrapor-se que, no decorrer da história 
do islão, tem havido sempre aproximação ao mundo espiritual grego; 
porém, nunca essa expressão foi de longa duração. O que aqui se afirma, 
primeiramente, é que a distinção de fé e lei, de religião e direito tribal, 
nunca foi feita no islamismo, e não é possível fazê-la sem que se toque no 
cerne do mesmo. Dito de outra maneira: a fé apresenta-se na forma de 
um sistema, mais ou menos arcaico, de formas de vida de direito civil e 
direito penal. Embora não seja definida como nacional, ela insere-se num 
sistema jurídico que a fixa étnica e culturalmente e, ao mesmo tempo, 
coloca limites à racionalidade, precisamente onde a síntese cristã vê o 
espaço da razão.4

Desde o século XVIII o islamismo vinha perdendo, progressivamen-
te, influência moral e política; e, a partir do século XIX, ia-se inserindo 
cada vez mais no domínio dos sistemas jurídicos europeus, que se consi-
deravam universais por se terem, enquanto direito iluminista, distanciado 
do fundamento cristão, e surgirem, então, como puro direito da razão. 
Mas, nos locais onde o islamismo está vivo, ou se torna vivo, tais sistemas 

3 H. TREIDLER, “Europe”, in: Der kleine Pauly. Lexikon der Antike II, p. 448.
4 Cf. a interpretação de RINGGREN-STRÖM, Die Religionen der Völker, Stuttgart, 1959, p. 98-142.
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12 JOSEPH RATZINGER

jurídicos têm, por isso mesmo, de ser sentidos como ateus e contrários à 
fé. Devido à unidade dos elementos étnicos e religiosos, eles aparecem 
como afronta simultaneamente étnica e religiosa, como alienação não só 
do que lhes pertence, mas também do que lhes é essencial; ambas as coisas 
provocam a reação viva que observamos nos nossos dias.

Para o surgimento intensificado dessa tendência, há certamente 
muitas razões que não podem ser aqui analisadas pormenorizadamente. 
Primeiramente é, por um lado, o ressurgimento político e econômico 
do mundo árabe, mas também a crise em que se encontra o direito 
racional europeu, após ter renunciado completamente aos seus fun-
damentos religiosos e ameaçar, de fato, converter-se num reinado da 
anarquia. No momento em que a Europa puser em causa ou negar os 
seus próprios fundamentos espirituais, em que se distanciar da sua his-
tória e a declarar como cloaca, a resposta de uma cultura não europeia 
só pode ser a reação radical e o regresso ao período que antecedeu o 
contato com os valores cristãos.

Considero, aliás, essa reação do mundo islâmico apenas a parte mais 
visível, e politicamente mais eficaz, de uma forte corrente com múlti-
plas variantes que está a agir poderosamente na consciência europeia. 
A obra de Lévi-Strauss – para citar apenas um exemplo – exprime, por 
seu turno, dentro do espírito europeu, o desejo de deixar para trás a do-
mesticação cristã, exatamente enquanto domesticação, isto é, enquanto 
escravidão frente à qual o monde sauvage surge como o melhor mundo.5 E, 
embora noutro nível, que é, sob certos aspectos, estruturalmente afim, 
acha-se a forma mais cruel e temível do regresso a antes do cristianismo: 
o que se passou na Alemanha, na primeira metade do nosso século, e 
que foi mostrado aos olhos do resto do mundo. É que, na sua tendência 
básica, o nacional-socialismo era uma renúncia ao cristianismo conside-
rado alienação da “bela” barbárie germânica e o desejo de um regresso, 
anterior à alienação judaico-cristã, à tal barbárie que era festejada como 
a verdadeira cultura.6

5 Uma discussão dessas ideias é oferecida pela publicação, na Fayard/Paris, do trabalho Jalons pour une 
théologie africaine, do meu aluno B. Adoukonou. 

6 Para isso, cf. R. BAUMGARTNER, Weltanschauungskampf im Dritten Reich, Mainz, 1977.
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