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1.A Europa Ocidental está a atravessar uma fase de transição e 

mudança de paradigma. Durante dezanove séculos, os povos da 

Europa partilharam duas tradições, sabiamente entrelaçadas pela 

inteligência de homens como S. Paulo, S. Agostinho e S. Tomás de 

Aquino: a tradição ética grega (que enfatizava o ser) e a tradição 

ética judaico-cristã (que conciliou a ênfase no ser e no fazer). A partir 

do século XVIII, a ética deontológica de Emanuel Kant abriria a 

primeira grande brecha nesse edifício cultural. Um século mais tarde, 

Nietzsche anunciava a morte de Deus, abrindo caminho para a 

derrocada do edifício ético tão laboriosamente entrelaçado durante 

dezanove séculos pelos grandes mestres da Cultura Cristã. O século 

XX assistiria ao fim de uma época, acelerando o processo de combate 

à tradição judaico-cristã (1). A secularização rápida das sociedades 

europeias e a adesão maciça às correntes pós-modernistas 

anunciariam a emergência de um novo paradigma, baseado na 

máxima Dostoievskiana “se Deus não existe, então tudo é possível”! 

A emergência e a expansão da ética e do projecto político marxista 

abririam o caminho à aceitação da ideia de que os fins justificam os 

meios. O século XX veria, de forma trágica, a tradução deste 

enunciado na prática com os diversos morticínios e genocídios 

cometidos em nome do projecto marxista e dos seus contrários, os 

projectos fascista e nazista. Em pouco mais de meio século seriam 

eliminadas mais de 100 milhões de vidas, em nome de uma ideologia 

e de um projecto político (2). 

 

2.Dois fenómenos de grandes dimensões, ocorridos nas últimas 

décadas de século XX, vieram baralhar ainda mais a equação: a 

quebra dramática da taxa de natalidade (3) e a imigração maciça de 
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muçulmanos para a Europa Ocidental (4). Em 2007, a confluência 

destes dois fenómenos acelerou a asfixia da tradição ética judaico-

cristã e a emergência de duas matrizes éticas contraditórias: a matriz 

pós-modernista e a matriz muçulmana integrista. Num caso e noutro, 

estamos perante duas matrizes radicais que têm vindo a ganhar 

adesões atrás de adesões. Sendo incompatíveis, é impossível saber 

qual vai prevalecer no espaço europeu, embora se possa desde já 

antecipar um conflito cultural prolongado e violento (5). 

 

3.A tradição ética judaico-cristã tem uma história de 20 séculos de 

sobrevivência e, por isso, é cedo para antecipar a sua derrota. É um 

facto que a tradição judaico-cristã tem estado sob ataque continuado 

por parte de Estados, partidos políticos, media chique e numerosas 

associações culturais e políticas. Talvez não seja exagerado afirmar 

que se tornou minoritária no espaço europeu, dando lugar, nas 

mentes e corações das novas gerações, ao paradigma laicista de 

inspiração kantiana, ao paradigma pós-modernista de inspiração 

nietzscheano e à emergente e combativa tradição islâmica integrista 

e radical (6). É cedo para sabermos quem vai ganhar o coração e as 

mentes das novas gerações, mas a demografia corre a favor da 

vitória da tradição islâmica integrista e radical. A favor também da 

vitória da tradição ética islâmica, a popularidade cada vez maior do 

paradigma relativista e pós-modernista. Em que medida a adesão ao 

paradigma relativista e pós-modernista favorece a vitória da tradição 

ética islâmica? Como sabemos o paradigma pós-modernista (assente 

na ideia de que Deus morreu e, por isso, tudo é permitido) reconhece 

que não há maneira de avaliar ou medir os padrões culturais e éticos 

e, nesse sentido, não oferece às comunidades o cimento de que elas 

precisam para garantir a sua união. Ao recusar a existência de uma 

escala de valores, deixa as novas gerações sem referências seguras. 

Na melhor das hipóteses, a ética pós-modernista elege como a 

virtude máxima, a única que merece ser enfatizada, a vontade de 
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poder e, nesse sentido, é sempre uma ética dos mais poderosos, 

porque relega para a categoria dos valores a evitar todas as virtudes 

que estão na base da ética judaico-cristã: humildade, compaixão, 

temperança, caridade e fé. Sendo uma ética profundamente 

individualista, não dá respostas em épocas de crise, nem tão pouco 

reconforta os fracos, os vencidos, os que ficaram para trás. Só as 

éticas comunitaristas podem oferecer respostas e conforto aos que 

perdem, aos fracos, aos que não têm meios nem capacidade para 

competirem com os fortes. Houve uma época em que os povos da 

Europa Ocidental acreditaram que o Estado providência podia cumprir 

as funções de apoio e de conforto aos mais fracos e desprotegidos. A 

falência recente do modelo do Estado providência e a emergência 

brutal do projecto neoliberal na Europa vieram desfazer essa ilusão 

(7). O capitalismo liberal e a nova ordem globalista estão a criar 

perdedores à velocidade da luz. Esses novos perdedores são presa 

fácil das respostas que a ética islâmica radical e integrista lhes 

oferece. É natural que os perdedores da globalização capitalista e 

liberal venham a aderir aos magotes às promessas e ilusões 

comunitaristas e caritativas do Islão integrista. Num certo sentido, o 

apelo do Islão integrista é semelhante à atracção que o comunismo 

exerceu durante mais de um século nas massas oprimidas e 

perdedoras de todo o Mundo. 

 

4.É possível travar a vitória da ética islâmica integrista? Para travar a 

expansão da ética islâmica integrista seria necessário contrapor-lhe 

uma outra ética de tipo comunitarista, capaz de conquistar as mentes 

e os corações das novas gerações europeias. Essa ética existe e tem 

um nome: ética judaico-cristã. No momento em que escrevo, não 

vejo outra. Contudo, a ética judaico-cristã está sob ataque 

continuado, na Europa, desde há pelos menos dois séculos. As 

principais agências de socialização e de inculcação de valores éticos e 

políticos são profundamente hostis à ética judaico-cristã. Veja-se a 
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ferocidade com que os media chique, nomeadamente os canais de 

televisão com os seus inenarráveis programas de telelixo, e as 

escolas têm vindo a atacar os fundamentos da ética judaico-cristã, 

remetendo-a para uma posição defensiva e minoritária, com alguns 

aspectos semelhantes à que teve nos séculos I e II depois de Cristo.  

 

5.Os fracos, os perdedores, os pobres e os oprimidos precisam de 

respostas e de conforto. A ética cristã dá essas respostas. No Sermão 

da Montanha, Jesus disse: “Felizes os pobres em espírito, porque 

deles é o Reino dos Céus. Felizes os aflitos porque serão consolados. 

Felizes os mansos, porque possuirão a Terra. Felizes os que têm fome 

de justiça, porque serão saciados” (8) A ética individualista kantiana 

não dá respostas a problemas concretos nem fornece orientações 

para a vida. Fica-se pela discussão dos grandes princípios e é 

excelente para conversa de café ou de salão. Ao afirmar a crença no 

papel legislador da Razão Universal, Kant despojou a ética de 

conteúdo, tornando-a uma coisa estéril e sem préstimo para os 

problemas do dia-a-dia. A ética pós-modernista, ao afirmar que Deus 

morreu, anunciou às elites e às massas que tudo é permitido. Num 

Mundo sem um Deus legislador, são os mais poderosos e os mais 

eloquentes que fazem as leis e ditam os costumes. Não há lugar para 

as preocupações e os problemas dos fracos, humildes e simples. Aos 

poderosos cabe agir em função dos seus interesses e tudo lhes é 

permitido desde que cumpram as leis, que eles criaram e aprovaram 

em seu favor, ou que, violando as leis, o façam sem ser apanhados. 

Nem os homens bons podem esperar a recompensa, nem os homens 

maus podem recear o castigo. Essa é a verdadeira ética do 

capitalismo liberal e globalista. Não espanta, por isso, que os fracos, 

os humildes e os perdedores se agarrem às ilusões e promessas da 

ética islâmica integrista. Fazem-no porque desconhecem a verdadeira 

natureza das respostas que a ética comunitarista de inspiração cristã 

lhes pode oferecer. Mas para que essa oferta seja conhecida e seja 
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apelativa seria preciso que o ataque feroz e continuado dos media 

chique e das escolas fosse travado e que os maus exemplos, laxismo 

e traições das elites burocráticas de algumas franjas do Alto Clero 

deixassem de existir. 

 

Notas 

1) O século XX foi um século particularmente duro na perseguição 

aos cristãos e aos judeus e, de uma forma geral, à ética 

judaico-cristã. Para além dos 5 milhões de judeus mortos pelo 

regime nazi, há que contabilizar as perseguições do regime 

soviético, durante quase sete décadas, à Igreja Ortodoxa 

russa, provocando várias dezenas de milhões de mortos. O 

mesmo aconteceu na República Popular da China, no Vietname, 

no Laos e no Cambodja, onde os cristãos viram as igrejas 

encerradas e a hierarquia eclesiástica perseguida. No século 

XXI, as perseguições acentuaram-se em quase todos os países 

islâmicos, com relevo particular para o genocídio ocorrido no 

Darfur pelas mãos das milícias islâmicas apoiadas pelo Governo 

Islâmico do Sudão, onde terão sido mortos, na última década, 

mais de trezentos mil cristãos, perante a complacência das 

autoridades internacionais e dos media chique. A matança dos 

cristãos tem sido particularmente violenta, na última década, 

em países como o Iraque, o Irão e o Líbano. 

2) Só na União Soviética, terão morrido, por efeito da guerra civil 

e das perseguições políticas mais de vinte milhões de pessoas. 

Na República Popular da China, terão morrido várias dezenas 

de milhões por efeito das perseguições políticas e da fome. Em 

África, nomeadamente no Congo e em Angola, terão ocorrido 

mais de quinhentos mil mortos por efeito directo das guerras 

civis e perseguições políticas. Na guerra do Vietname, terão 

morrido cinco milhões de pessoas. No Cambodja, morreram 

mais de três milhões de pessoas por efeito directo das 
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perseguições políticas. Estes números permitem-nos afirmar 

que os últimos cem anos foram os mais mortíferos da História. 

Ver em http://www.answers.com/topic/how-many-people-died-

in-the-vietnam-war 

3) Em Portugal, a taxa de natalidade desceu para uns incríveis 

1.4. O mesmo aconteceu em toda a Europa do Sul. Alguns 

países da Europa do Norte têm conseguido inverter esta 

descida com o recurso a políticas públicas amigas da 

natalidade. Ao desastre demográfico, o Governo Socialista 

responde fechando maternidades. 

4) Em 2007, havia cerca de 15 milhões de muçulmanos na União 

Europeia, constituindo 4% da população da Bélgica, 5% da 

população da Dinamarca, 9% da população da França, 4% da 

população da Alemanha, 6% da população da Holanda, 4% da 

população da Suécia, 3% da população do Reino Unido e 2.5% 

da população da Espanha. Ver em 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4385768.stm  

5) Os mais recentes comunicados da Al Qaeda, em forma de 

vídeo, a circularem na Internet, têm insistido na reconquista do 

El Andaluz, reivindicando o direito histórico à posse de grande 

parte da Península Ibérica. Outros comunicados, oriundos de 

organizações terroristas ligadas à Al Qaeda, insistem na 

“reconquista” de Roma e na ocupação da Itália. 

6) Macintyre, A. (1990). Three Rival Versions of Moral Inquiry: 

Encyclopaedia, Genealogy and Tradition. Duckworth 

7) Não deixa de ser sintomático o facto de os partidos socialistas e 

sociais-democratas europeus estarem agora a desmantelar o 

Estado providência, destruindo os mecanismos de protecção 

que eles criaram, na segunda metade do século XX. O pior de 

tudo é que a destruição desses mecanismos estatais de 

protecção e de assistência aos mais fracos está a ser 

acompanhado, igualmente, pelo ataque às organizações cristãs, 
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católicas e evangélicas, em todas as estruturas da sociedade, 

impedindo-as de se substituírem ao Estado nas tarefas de 

protecção e de assistência aos mais fracos e oprimidos. Como 

forma de mascararem e esconderem o seu apego e ligação aos 

mais poderosos e aos mais ricos (nomeadamente ao grande 

capital financeiro e às multinacionais do entretenimento), esses 

partidos agarraram-se ao projecto ético individualista e pós-

modernista, patrocinando e dando gás a todo o tipo de 

assuntos fracturantes que têm como única finalidade fragilizar 

ainda mais as comunidades naturais e tornar mais fracos os 

vínculos que unem as pessoas e as comunidades. 

8)  Evangelho de Mateus, 4-5, in Bíblia Sagrada, Paulus, 1319 


