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OBSERVAÇÕES SOBRE O DITO NIHILISMO DA CONCEPÇÃO CRISTÃ DA 
REALIDADE*  

A lbert Zimmermann - Universität zu Köln Thomas-Institut.   

Resumo: O pensamento de muitos contemporâneos, especialmente de certos filósofos, sobre o 
humanismo do futuro é influenciado de modo decisivo pelas doutrinas do filósofo 
alemão Friedrich Nietzsche. A crítica de Nietzsche ao cristianismo é 
constantemente repetida, atraindo cada vez mais adeptos. Até mesmo o fim do 
cristianismo é almejado em nome do verdadeiro humanismo: A maldição do 
cristianismo tornar-se-á bênçao apenas quando do fim do cristianismo , como 
afirmou um artigo filosófico de um importante periódico semanal alemão um 
tempo atrás. O postulado de Nietzsche segundo o qual a idéia cristã de realidade é 
em tese profundamente marcada pelo desprezo pelo mundo, que empobrece, é 
condenada, deprecia o valor das coisas , nega o mundo mais uma vez. Portanto, 
enfim parece ser o momento de seguir a advertência de Zarathustra: Irmãos 
meus, tenham fé no mundo . A grandiosidade do mundo é reconhecida quando 
compreendemos sua indestructibilidade, que consiste no eterno retorno para o 
mesmo. O homem do futuro deve devolver ao mundo o seu final e ter esperança 
no homem . Além disso, tentarei expor a negativa idéia do mundo, ou nihilismo , 
como a característica preponderante da metafísica européia, como um todo no 
momento. Tal concepção histórica tem como conseqüência uma crítica 
fundamental do humanismo por inteiro atualmente. Inclusive, conduz a teorias 
sobre o fim do homem . Apesar disso, a consideração de certas idéias de Tomás 
de Aquino mostra que essa concepção da história do pensamento europeu, 
especialmente do conceito cristão de realidade, é unilateral, se não completamente 
falso. Tomás nos ensina: Simpliceter dicendum est, quod nihil omnino in nihilum 
redigetur . Sua idéia de criação encontra-se em amplo contraste com qualquer tipo 
de nihilismo . Embora isso já seja certamente conhecido, será mais uma vez 
provado, com base na análise de duas reflexões de Tomás. Nesse sentido, são 
importantes os seguintes textos: S.Th., I, 104, 3 e 4; De Pot., 5, 3 e 4. 
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Abstract: The thought of many contemporaries, especially of certain philosophers, on the 
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humanism of the future is influenced in a decisive way by the doctrines of the 
German philosopher Friedrich Nietzsche. Nietzsche s criticism of Christianity is 
repeated constantly and gathers more and more consensus. Even the end of 
Christianity is demanded in the name of true humanism: The malediction of 
Christianity might turn into a blessing only with the end of Christianity , as a 
philosophical article of an important German weekly stated a while ago. 
Nietzsche s statement according to which the Christian idea of reality is apparently 
profoundly marked by contempt of the world, it impoverishes, it is faded, it 
depreciates the value of things , it denies the world is taken up once more. 
Therefore it finally seems time to follow Zarathustra s warning: Brothers of mine, 
be faithful to the earth . The greatness of world is recognized when we understand 
its indestructibility, which consists in the eternal return to sameness. The man of 
the future must give back to the earth its end and hope to man . I will also try to 
expound the negative idea of the world, or nihilism , as the main characteristic of 
the entire European metaphysics to date. This conception of history has as a 
consequence a fundamental criticism of the entire humanism to date. It even leads 
to theories about the end of man . However, the consideration of certain ideas of 
Thomas Aquinas shows that this conception of the history of European thought, 
especially of the Christian concept of reality, is unilateral, if not downright false. 
Thomas teaches us: Simpliciter dicendum est, quod nihil omnino in nihilum 
redigetur . His idea of creation is in open contrast with any type of nihilism . 
Although it is certainly already well-know, it will be proved once more on the basis 
of the analysis of two of Thomas s reflexions. The following texts are also 
important in this sense: S.Th., I, 194, 3 e 4; De Pot., 5, 3 e 4. 

Keywords: Nietzsche; Christianity; nihilism.   

1. Na Quaestio 104 da primeira parte da Summa theologiae - correspondente 
à Quaestio 5 De Potentia - S. Tomás expõe quais ações particulares permitem 
compreender o que significa de modo detalhado a dominação do criador sobre 
sua criação: De effectibus divinae gubernationis in speciali. Assim, expõe a 
compreensão que possui do mundo um verdadeiro cristão. Com esse objetivo, 
suscita as seguintes questões: 1. Utrum creaturae indigeant ut conserventur in esse a 
Deo? 2. Utrum Deus immediate omnem creaturam conservet? 3. Utrum Deus possit aliquid 
redigere in nihilum? 4. Utrum aliquid in nihilum redigatur?  

Por que um professor de filosofia - convidado a se dirigir à esta eminente 
assembléia - se interessa em tais artigos da Summa theologiae, esta é uma questão 
que requer uma explicação.  

As concepções que se fazem muitos de nossos contemporâneos sobre o 
porvir do homem, sobre um humanismo do futuro , são fortemente 
influenciadas pela doutrina do filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900). 
Ele é visto como um grande profeta dos séculos futuros. Muitos intelectuais 
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concordam com Nietzsche, ao menos me parece, porque com muita 
determinação, e mesmo às vezes muito rancor, combate o cristianismo. Há 
algum tempo, num periódico semanal alemão, um professor de filosofia 
publicou um artigo intitulado A maldição do cristianismo . Tal título é 
emprestado literalmente de um tratado de Nietzsche: O Anticristo . Eis a 
conclusão do artigo: A maldição do cristianismo não poderia ser convertida em 
bênção senão por sua dissolução 1. Um instituto fundado em Weimar e 
denominado Nietzsche-Kolleg  deve tornar-se uma fábrica de espíritos livres .  

Nietzsche rejeita o cristianismo porque enxerga no ideal cristão o de um 
homem que se diminui e se humilha, que orienta sua vida seguindo uma moral 
de escravos. Isso corresponde à maneira com que um cristão concebe o mundo. 
O cristianismo empobrece, encobre, menospreza o valor das coisas , ele nega o 
mundo 2. A causa da influência do cristianismo, a própria palavra mundo

 

lhe 
veio pouco a pouco a soar como uma injúria. Esse não

 

pronunciado aos 
ouvidos do mundo encontra agora sua expressão declarada. Cada vez menos os 
homens são capazes de reconhecer em tal mundo um sentido para a sua 
existência. De modo cada vez mais difundido, o nihilismo , um sim positivo ao 
absurdo, ameaça marcar o reencontro que o homem tem com o mundo e com a 
realidade. Um nihilista julga que o mundo em que ele vive não deveria existir; 
mas que aquele em que ele deveria viver não existe 3.  

Como, indagava-se Nietzsche, o homem moderno pode ser salvo dessa 
ameaça do nihilismo? Uma escapatória da concepção nihilista do mundo é 
proposta por Zarathustra com o anúncio do eterno retorno. Ele abre os olhos 
dos homens fazendo-os ver que o nihilismo é falso. O mundo merece outra 
coisa que não um não . Ele é arrancado de sua própria negação. Sua duração é 
eterna. Eis a nova concepção do mundo descrita por Nietzsche:  

O mundo existe; não é algo que acontece ou desaaprece. Ou 
melhor: ele acontece, desaparece, mas nunca começou a 
acontecer, nunca cessou de disaparecer; de um modo ou de 

1 Erst in seinem Verlöschen könnte sich der Fluch des Christentums noch in Segen 
verwandeln  (H. Schnädelbach dans Die Zeit Nr. 20, 11.5.2000, p. 42) 
2 Das Christentum war der Versuch, die Welt zu verneinen

 

(NIETZSCHE, F. Sämtliche Werke 
in 12 Bänden, Stuttgart 1964, Bd. 9, p. 567). 
3 Ein Nihilist ist der Mensch, welcher Von der Welt, wie sie ist, urteilt, sie sollte nicht sein, 
und von der Welt, wie sie sein sollte, urteilt, sie existiert nicht (l.c. p. 403). 
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outro, ele se mantém 4.  
Entretanto, as tentativas de Nietzsche para justificar essa doutrina, para 

demonstrá-la, fracassam. Não resta então aos homens senão que admitir a 
mensagem de Zarathustra. A quem o escuta, sua mensagem parece divina, ou 
mais divina que tudo o que já se escutou. A que o anuncia, diz: És um deus, e 
jamais escutei algo mais divino 5. O próprio Nietzsche chama essa época pós-
cristã como a religião dos mais livres, mais serenos e mais nobres  discípulos 6.  

Tais declarações de Nietzsche sobre a nova religião

 

e sua concepção do 
mundo nos remetem aos textos selecionados em que Tomás expõe como um 
cristão enxerga o mundo em que vive. Tomás então fala como um pensador que 
crê na mensagem do Evagelho: o mundo foi criado por Deus e é visto como 
sua criação. Comparar o pensamento de Tomás com o proposto por Nietzsche 
não significa de forma alguma justapor uma visão do mundo inspirada pela 
mensagem cristã à uma visão do mundo filosófica

 

determinada apenas pela 
razão. Com efeito, como pensador cristão, ou melhor, como cristão que reflete, 
Tomás elabora seu pensamento argumentando sua visão do mundo; é sobre 
esse terreno, o da fé, que ele encontra um adversário resoluto do cristianismo, 
que avança como um profeta e busca conquistar adeptos.  

A lembrança da referida questão 104 da Suma teológica possui ainda um 
outro fundamento: Nietzsche queria ultrapassar o nihilismo. Queria atingir essa 
ultrapassagam através de um processo conceitual que ele designa como filosofia 
experimental . Ele explica isso tal como ele pensava: A título de ensaio, ele parte 
da possibilidade do nihilismo radical, e procede até o advento final do conceito 
de eterno retorno e, com ele, os da indestrutibilidade e da eterna substância do 
mundo. Ao fim desse processo, chega a vez no eterno retorno7. É a última 

4 Die Welt besteht, sie ist nichts, was wird, nichts, was vergeht. Oder vielmehr: sie wird, sie 
vergeht, aber sie hat nie angefangen zu werden und nie aufgehört zu vergehen 

 

sie erhält sich 
in Beidem (Kritische Studienausgabe (KSA) in 15 Bänden, Neuausgabe München 1999, Bd. 13, p. 
374). 
5 Du bist ein Gott, und nie hörte ich Göttlicheres (KSA Bd. 3, p. 570). 
6 Mein Gedanke ... soll die Religion der freiesten, heitersten und erhabensten Seelen sein ... 
(Sämtl. Werke Bd. 11, p. 479). 
7  Eine solche Experimental-Philosophie, wie ich sie lebe, nimmt versuchsweise selbst die 
Möglichkeiten des grundsätzlichen Nihilismus vorweg; ohne dass damit gesagt wäre, dass sie 
beim ... Nein ... stehenbliebe. Sie Will vielmehr ... bis zu einem dionysischen Jasagen zur Welt, 
wie sie ist ... (Sämtl. Werke Bd. 9, p. 679). 
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palavra de um filósofo, a mais alta forma de afirmação que se pode alcançar 8.  
Na questão 104, Tomás segue uma linha de pensamento que se aproxima 

da filosofia experimental de Nietzsche. O cristão deve compreender o que 
significa o governo divino do mundo; deve, portanto, começar perguntando-se 
se é necessário que o mundo seja mantido na existência pelo criador: é o tema 
dos dois primeiros artigos: Utrum creaturae indigeant ut a Deo conserventur 
et Utrum Deus immediate omnem creaturam conservet . Uma vez que foi 
estabelecido que a existência das criaturas depende necessariamente do criador, 
uma questão é inevitável para o cristão: saber se Deus poderia levar qualquer 
coisa ao nada: Utrum Deus possit aliquid in nihilum redigere?

 

Deve-se 
compreender que a substância da criação não subsiste por si mesma. O não-ser 
de uma criatura é algo em que se pode pensar. No entanto, a idéia da 
possibilidade do não-ser do mundo não é a última palavra. O cristão que reflete 
deseja saber se efetivamente algo retornará ao nada Utrum aliquid in nihilum 
redigatur?

 

Ao final da reflexão, impõe-se uma evidência. Simpliciter dicendum 
est quod nihil omnino in nihilum redigetur .   

2. A articulação da questão de Tomás concernente aos dois últimos 
artigos deve então ser examinada de mais perto. Foi exposto que a criação do 
mundo, na qual crê um cristão, não é adequadamente compreendida, se é 
vislumbrada como um evento único, consumada de uma só vez e que termina 
com o advento das coisas. Ao contrário, as coisas necessitam de um permanente 
influxo criador; devem ser mantidas na existência. Não há um instante, um 
momento sequer, em que o vínculo do ser criado com a fonte do ser será 
interrompida9. Tomás explicita isso por um exemplo a que, às vezes, recorre. O 
criado se remete ao criador como um meio iluminado se remente ao sol. O 
intermediário ilumina porque participa da luz cuja fonte é o Sol. Entretanto, 
jamais fará parte do Sol. Assim cada criatura participa do ser, que provém de 
Deus. Entrementes, o criado jamais será parte da fonte do ser.  

Mas não se suporia que o criador possui o poder de fazer retornar ao 
nada qualquer criatura, caso suspenda seu influxo criador? A idéia da 
possibilidade de um retorno ao nada, de uma nadificação, por assim dizer, das 

8 Cf. KARL LÖWITH, Nietzsche Versuch zur Wiedergewinnung der Welt , dans: Alfredo 
Guzzoni, 100 Jahre Nietzsche-Rezeption, Frankfurt a. Maim 1991, p. 90. 
9 TOMÁS DE AQUINO. STh., I, 104, 1, c: Dependet enin esse cuiuslibet creaturae a Deo, ita 
quod nec ad momentum subsistere possent, sed in nihilum redigerentur, nisi operatione 
divinae virtutis conservarentur in esse, sicut Gregorius dicit .  
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coisas criadas é inevitável.  
Certos filósofos combatem a idéia de tal possibilidade. Compreendem a 

criação a partir do modelo daquilo que advém da natureza. O criador está para a 
obra assim como o está a natureza, quando produz. O que caracteriza esse 
modo de produção é sua necessidade. Se as coisas não devem sua existência  
senão a um ato necessário de seu criador, nenhuma delas pode retornar ao nada, 
pois isso significaria infidelidade do criador em relação a sua própria 
identidade10.  

Na opinião de Tomás, compreender a criação dessa maneira é não 
somente equivocado, como também contrário ao ensinamento da fé. Com 
efeito, a criação das coisas não é um ato comparável a um processo da natureza. 
Da parte do criador, não se trata de um ato necessário, mas livre. É livremente 
que o ser das coisas criadas é querido pelo criador. Tudo o que existe é 
produzido pela liberdade do criador. Disso resulta que a manutenção das coisas 
também depende da vontade do criador. Ele a conserva e guarda o seu ser11.  

De tal maneira, não se pode omitir a questão de saber se a potência do 
livre criador poderia ir ao ponto de reduzir ao nada o que fora criado. Ou, como 
explica Tomás, não se pode falar adequadamente de um limite para a livre 
potência criadora, se se aplica a algo que, por si, é contraditório. Deus não pode 
realizar algo cuja descrição, definição, precisa recorrer à uma contradição. É o 
que se lê, para nos limitarmos aqui a uma única passagem, em De Pot. 1, 7:   

A potência criadora de Deus se estende a todo objeto que não 
implique qualquer contradição... O que é contraditório Deus não 
pode realizar: é em si impossível 12.   

Alguns exemplos evidenciam como, mediante tal critério da falta de 
contradição, os limites à atividade criadora de Deus podem ser vislumbrados13. 
Por tratar-se de algo totalmente contraditório em si, o criador não pode realizar 

10 L.c. 104, 3, c: quidam posuerunt quod Deus res in esse produxit agendo de necessitate 
naturae. Quod si esset verum, Deus non posset rem aliquam in nihilum redigere; sicut non 
potest a sua natura mutari . 
11 L.c. Hoc igitur quod Deus creaturae esse communicat, ex Dei voluntate dependet . 
12 De Potentia, 1, 7, c: potentia Dei quantum est de se, ad omnia illa obiecta se extendit quae 
contradictionem non implicant ... Ea vero quae contradictionem implicant Deus non potest; 
quae quidem sunt impossibilita secundum se . 
13 Cf. CG, II, c. 25. 

http://www.aquinate.net/artigos


  
www.aquinate.net/artigos                                                                       ISSN 1808-5733

AQUINATE, n° 8, (2009), 112-122 118

algo que existe e ao mesmo tempo é inexistente (simul unum et idem esse et non 
esse). Não pode fazer algo que simultaneamente tenha e não tenha certa 
característica; não pode fazer com que o homem exista sem que haja o princípio 
que o faz existir, sua alma. Deus não pode fazer com que um conceito de 
espécie não seja incluso dentro do conceito de gênero que lhe é superior: por 
exemplo, que um cavalo não seja um animal. Deus não pode jamais fazer com 
que algo que existiu não tenha existido.  

Posto isso, eis a questão: é contraditório em si que algo criado retorne ao 
nada? É concebível? A resposta de Tomás: a idéia de que algo criado retorne ao 
nada não implica qualquer contradição. O predicado do enunciado uma criatura 
absolutamente não existe

 

não é incompatível com seu sujeito, como ocorre na 
frase o homem não é um animal racional

 

e nas outras afirmações que há pouco 
foram expostas. Que uma criatura perca radicalmente sua existência, que ela 
simplesmente se perca, é portanto concebível; tal não pode ser tido como 
impossível14.  

Dessa forma, que o criador seja a causa da criação em razão de sua 
bondade, isso não reduz sua onipotência de poder levar o que quer que seja ao 
nada. Pode parecer à primeira visa que isso contradiz a perfeição do criador. 
Trata-se, contudo, de uma ilusão, pois a bondade ou a perfeição do criador não 
dependem do criado15.  

É, portanto, concebível e, por conseguinte não impossível, que Deus 
cesse de fazer existir uma criatura, que não a conserve por mais tempo.  

À compreensão adeqüada da realidade por um cristão pertence, portanto, 
também o fato de compreender que o nada radical das coisas é possível. Uma 
reflexão correta e coerente obriga o cristão a reconhecer que o criador poderia 
levar uma criatura ao nada. O cristão não pode se esquivar ante tal imagem do 
abismo do nada.  

Certos filósofos consideram essa maneira de ver as coisas como o 

14 De Potentia, 5, 3, c: creaturas autem simpliciter non esse, non est in se impossible quasi 
contradictionem implicans ... Et hoc ideo est, quia non sunt suum esse, ut si cum dicitur 
Creatura non est omnino, oppositum praedicati includatur  in definitione, ut si dicatur Homo 
non est animal rationale: huiusmodi enim contradictionem implicant et sunt in se impossibilia . 
15 STh. I, 104, 3, ad. 2: bonitas Dei est causa rerum, non quasi ex necessitate naturae, quia 
divina bonitas non dependet ex rebus creatis; sed per liberam voluntatem. Unde sicut potuit 
sine praeiudicio bonitatis suae res non producere in esse, ita absque detrimento suae bonitatis 
potest res in esse non conservare . Cf. De Pot., 5, 3, c: Similiter etiam nec bonitas Dei a 
creaturis dependet, ut sine creaturis esse non possit: quia per creaturas nihil bonitati divinae 
adiungitur . 
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propósito de seus esforços. É admissível o que respeita ao princípio da [não-] 
contradição; é inaceitável o que se opõe a esse princípio. Desse ponto de vista, a 
concepção da onipotência divina não deixa dúvidas.  

Tomás, no entanto, não se satisfaz. Deseja conhecer não apenas o que é 
possível, mas também o que as coisas são realmente. Daí a questão: Qualquer 
coisa retornará ao nada?

 

Utrum aliquid in nihilum redigatur?

  

Às vezes tem-se a impressão de que levantar tal questão suspende a 
temeridade. Como, com efeito, descobrir sobre a maneira com que o criador 
exerce sua soberana liberdade, sem se refugiar na Revelação que encerra a Santa 
Escritura? Algo pode ser esclarecido sobre tal assunto?  

Mas refletir assim tão profundamente sobre a potência do criador e sua 
aplicação ainda não rende resultados. Àquele que busca uma resposta existe 
apenas uma única via: é preciso voltar nossos olhos para as coisas criadas, para o 
mundo. Talvez assim eles nos ensinem como o criador procede e procederá 
com ele.  

A primeira constatação feita após uma observação das coisas é acerca do 
comportamento que lhes é próprio; para dizê-lo em uma palavra, trata-se do 
que se chama o processo natural

 

(naturalis cursus rerum). Em seguida, ao lado 
desse comportamento ordenado e regular, observamos os processos que fogem 
à ordem natural. Mediante tais manifestações em que se exerce sua graça, o 
criador participa aos crentes reconhecer claramente que sua potência e sua 
bondade estão a serviço da conservação e manutenção do ser das coisas.  

Entrementes, a ordem natural das coisas exprime também um dado 
essencial acerca das intenções do criador no que respeita ao propósito deles. O 
comportamento natural das coisas se manifesta através de suas propriedades 
naturais. Ora, a natureza das coisas - portanto aquilo que são as coisas 
essencialmente - mostra bem que nada retornará ao nada16. Isso é facilmente 
perceptível com as realidades imateriais; pois uma realidade imaterial não tem 
por si qualquer possibilidade de não existir. Por elas vale esta afirmação: in eis 
non est potentia ad non esse . Em virtude de sua própria natureza, são 
indestrutíveis. É assim que o criador as quer; também não desaparecerão.  

Pode-se dizer o mesmo das realidades materiais, mesmo se a avidência for 
menos simples. As realidades materiais estão submetidas aos processos de 
geração e de corrupção. Mas, na natureza das coisas, vir a ser e desaparecer 

16 STh. I, 104, c: Creaturarum autem naturae hoc demonstrant, ut nulla earum in nihilum 
redigatur . Cf. De Potentia, 5, 4, c: Dicendum quod universitas craturarum nunquam in nihilum 
redigetur . 
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requerem uma substância, a saber: a matéria. É verdade que, como tal, somos 
incapazes de percebê-la. É, contudo, reconhecida como princípio potencial 
necessário do porvir das coisas e de seu desaparecimento. Outrossim, 
descobrimos também, no domínio das realidades materiais, algo de 
indestrutível, na medida em que o surgimento e o desaparecimento naturais das 
coisas deixam intacta a matéria como tal. Ela resiste a todas as transformações 
como sendo seu fundamento último; é a ela que sempre se reduz e do qual 
também sempre procedem as múltiplas formas e aspectos das coisas. Também 
aqui a natureza revela sua estabilidade17.  

Com base nessas considerações, Tomás responde enfim: Unde 
simpliciter discendum est quod nihil omnino in nihilum redigetur . Esse juízo 
põe termo às reflexões sobre o mundo e sua propriedade de ser criado. Quando 
o mundo criado for apreendido como realidade total, seu não-ser, que se 
mostrava possível ao horizonte do pensamento, manifesta-se como puro dado 
imaginário.   

3. Para concluir esta recapitulação de uma doutrina de Tomás, há ainda 
algumas observações.  

Primeira observação: Tomás explica o que significa para um cristão a 
compreensão do mundo como criação de Deus. Pode-se dizer, acerca de sua 
explicação, que ela não é estritamente filosófica e que, portanto, não exprime 
um sentido da realidade reconhecido por todos. Mas em geral as concepções 
modernas do mundo, pretensamente filosóficas e fundadas apenas sobre a 
razão, empregam, na realidade, reflexões que, de um modo ou de outro, 
também correspondem a uma fé . Nietzsche era suficientemente sincero para 
dizê-lo claramente e com toda franqueza.  

E eis então uma segunda observação: o modo com que Tomás procede 
nesta questão parece-me extremamente importante. O cristão que pensa sobre a 
relação do mundo com seu criador e adota como norma de seus raciocínios o 
princípio da não-contradição deve admitir que um ser criado pode ser pensado 
como não-ser. Deve, por conseguinte, admitir que o criador tem o poder de 
fazer retornar ao nada o que quer que tenha sido criado.  

Os filósofos modernos, em geral, também ensinam que o nada das coisas 
é pensável. Invoque-se a esse assunto o fato de que o homem experimenta sua 

17 L.c. quia vel sunt immateriales, et sic in eis non est potentia ad non esse; vel sunt materiales, 
et sic saltem remanent semper secundum materiam, quae incorruptibilis est, utpote subiectum 
existens generationis et corruptionis . Cf. De Potentia, 5, 4, c. 
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própria existência como questão de acaso. O filósofo alemão Hans Jonas afirma:   

Alguma necessidade há para a existência do mundo. Por que 
algo que existe é mais do que nada, essa questão sem resposta da 
Metafísica nos leva a supor a existência como um axioma... 
Muito pelo contrário, o fato da existência é o mistério dos 
mistérios 18.   

Cita-se também às vezes o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein: O 
que é místico não é como o mundo existe, mas que ele existe 19.  

Para o cristão, o reconhecimento de um fato como pensável e, portanto, 
possível deveria não ser suficiente. Ele deve se deixar instruir pela realidade, 
pelo mundo em que vivemos e do qual fazemos parte. Deve procurar 
compreender a língua que Deus fala em meio a sua criação.  

Ainda uma terceira observação: em suas reflexões, Tomás é conduzido 
por uma visão do mundo marcada pelo espírito do seu tempo. Fala de 
substâncias imateriais, tem presente no espírito a teoria dos motores dos 
movimentos perpétuos das esferas, apóia-se sobre a antiga doutrina da matéria 
como princípio de geração e de corrupção na natureza.  

Seguramente, o modo com que atenta para a indestrutibilidade do mundo 
é por seu turno muito estranho para o homem moderno. Isso não deve, no 
entanto, impedir de constatar a que isso se deve. É verdade que se evita com 
prazer em nossos dias recorrer ao conceito de substância imaterial. A 
antropologia e a psicologia modernas vêem, entrementes, no espírito (Geist) um 
princípio essencial do fato de ser homem. Muitos especialistas defendem 
resolutamente que tal princípio não pode se reduzir apenas ao da matéria.  

Além disso, aplicada ao domínio da natureza material em incessante 
transformação, a noção de indestrutibilidade é, como se sabe, uma noção 
recebida. O mesmo se diga acerca da idéia de conservação nas ciências positivas 
modernas. Não existe sequer uma ciência da natureza que não reconheça o 
princípio fundamental da manutenção da energia, qualquer que seja sua 
manifestação. É, portanto, admissível que o mundo tenha por característica uma 
instabilidade, que as coisas sobrevivam sempre a tudo que lhes aconteça, que 

18 HANS JONAS, Zwischen Nichts und Ewigkeit. Zur Lehre vom Menschen, 2. Ed. Göttingen 1987, p. 
30. 
19 Tractatus logico-philosophicus, 6. 44: Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sodnern dass sie 
ist . 
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nada jamais desapareça completamente no nada.  
O cristão, que pensa sobre o mundo, pode considerando os critérios de 

sua razão repreender por sua conta esta afirmação. Nada pode lhe impedir de 
ver nela uma informação sobre a maneira como o criador procede e quer 
proceder para com sua obra.  

Talvez fosse surpreendente concordar com esta sentença de Nietzsche: 
O mundo subsiste; nada vem a ser e nada desaparece 20. Feito isso, poder-se-ia 

acrescentar, citando Alberto Magno, mestre de S. Tomás: Totus mundus 
homini theologia est : o mundo em sua totalidade é para o homem uma 
linguagem de Deus 21.      

20 Cf. note 3. 
21 Super Matthaeum 13, 35 (Ed. Parisiensis, t. 20, p. 571 a)  
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