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A CONFERÊNCIA ENTRE LUTERO E O DIABO (Parte I)
N.d.t.: traduzimos para o português a tradução francesa deste documento,
tal como foi publicado na revista “Sel de la Terre”, nº 4.
N.d.r.: publicamos aqui a tradução francesa da conferencia entre Lutero e
o diabo, tal como foi publicada, em 1875, por Isidore Lisieux (Paris). Trata-se de
uma reedição da obra publicada, no final do século XVII, pelo padre de
Cordemoy (Paris,1681, 1684, 1701, in – 12) e reimpressa por Lenglet-Dufresnoy,
em 1715, no seu “Recueil de Dissertations sur les Apparitions, les Visions et les
Songes” *(Paris, 4 vol. in – 12). Esta última edição foi acompanhada de notas de
Lenglet-Dufresnoy e comentários do padre de Cordemoy que confirmaram a
veracidade deste relato e responderam à argumentação que os luteranos
tentaram opor a fim de refutar o texto. Pareceu-nos que nesta época de
ecumenismo e “Missa Nova”, extensamente inspirada nas idéias de Lutero, esta
peça deva ser juntada ao respectivo dossiê.

A Conferência entre Lutero e o Diabo
Narrada pelo próprio Lutero, no seu livro “Da missa privada (1) e da
piedade dos padres (2)”.
Aconteceu-me certa vez, acordar-me em sobressalto no meio da noite:
Satanás ali estava e, sem perder tempo, abriu uma discussão.
“Escute-me Lutero, doutor sapientíssimo, disse-me ele. Tu sabes que, durante
quinze anos, celebraste missas privadas; que dirias, se soubesses que essas
missas privadas eram uma horrível idolatria? Que dirias, se o corpo e o sangue
de Cristo não estivessem ali presentes, e, que, não tivesses adorado, e feito
adorar, nada mais do que pão e vinho?”
Eu lhe respondi (3): “Fui ordenado padre, recebi a unção e a consagração
das mãos do bispo, e fiz tudo isso em obediência às ordens dos meus
superiores. Por que não teria consagrado, posto que prenunciei seriamente as
palavras de Cristo, e, tenho celebrado essas missas com grande seriedade? Tu
bem o sabes”.
“ – Tudo isso é verdade, disse-me, porém os turcos, e os pagãos, também
fazem essas coisas nos seus templos, por obediência; eles realizam com muita
seriedade suas cerimônias. Os padres de Jereboão também fizeram todas as
coisas com um grande zelo e conscienciosamente, ao contrário dos verdadeiros
padres de Jerusalém. Que dirias, se tua ordenação e consagração fossem tão
falsas quanto as dos padres turcos e samaritanos, por ser seu culto falso e
ímpio?
“Primeiramente, deves saber, prossegue, que não tinhas, então, nem
conhecimento de Cristo, nem fé verdadeira, e, naquilo que se refere à fé, não
valias mais que um turco. Porque o turco (4), e até mesmo todos os diabos,
crêem em aquilo que se conta sobre Cristo: que ele nasceu, foi crucificado,
morreu, etc. Mas, nem o turco, nem nós outros espíritos reprovados, temos

confiança na sua misericórdia, não o reconhecemos como nosso Mediador ou
Salvador; ao contrario, temos horror dele, como de um juiz cruel.
“Assim era sua fé, tu ano tinhas outra (5) quando recebeste a unção do
bispo; e, todos aqueles que dão a

unção, como aqueles que a recebem,

pensam assim, e não de outro modo, sobre Jesus Cristo.
É porque, vos afastando de Cristo, como de um juiz cruel, tendes
recorrido à Virgem Maria e aos Santos (6); estes eram vossos mediadores entre
Cristo e vós. Eis como arrancaram a gloria de Jesus Cristo (7). É isto que nem tu
(8), nem qualquer outro papista poderá negar. Então, vós fostes ungidos,
consagrados e tonsurados, e sacrificastes na missa como pagãos, e não como
cristãos. Como, portanto, pudestes consagrar numa tal missa, ou celebrar
verdadeiramente a missa? Não havia ali nenhuma pessoa com poder
consecratório, e isto não é, segundo vossa própria doutrina, um vicio essencial?
“Em segundo lugar, foste ordenado padre, e abusaste da missa contra
sua instituição, contra o pensamento e o desejo do Cristo que a instituiu. Porque
Cristo quis que o sacramento fosse distribuído entre os fiéis que comungam, e,
que ele fosse dado à Igreja para ser comido e bebido. O verdadeiro padre, de
fato, é constituído ministro da Igreja para pregar o verbo e conferir sacramentos,
como disseram Cristo na ceia, e, S. Paulo, na sua primeira Epístola aos coríntios
(cap. II), onde trata da ceia do senhor. Vem daí que os antigos a chamaram
comunhão, porque, de acordo com a instituição de Cristo, não é somente o
padre que deve usar o sacramento, mas todos os outros cristãos seus irmãos,
com ele. E tu, durante quinze longos anos, sempre, ao dizer a missa, guardaste
o sacramento para ti somente, não o comunicaste aos outros. Ainda mais, era-te
proibido (9) dá-lo completo. Que sacerdócio havia então? Que missa e qual
consagração? Que tipo de padre és, que não foste ordenado pela Igreja, mas
por ti mesmo? Eis, na verdade, uma unção da qual Cristo nada sabe, e que ele
não reconhece.
“Em terceiro lugar, o pensamento e o desejo de Cristo, suas palavras os
indicam suficientemente, são no sentido de que se fazendo uso do sacramento,
anunciamos sua morte. “Fazei isto”, disse, em memória de mim, e, como
acrescenta S. Paulo, até que ele venha. E tu, dizedor ** de missas privadas, em
todas as tuas missas, tu não pregaste ou confessaste, uma só vez, o Cristo;
reservaste só para ti o sacramento (10), e, as palavras da ceia, as resmungaste
só para ti, entre dentes, como se as assobiasse. Foi isto que Cristo instituiu?

Seriam estes os atos que fariam ver em ti o padre de Cristo? É isto se comportar
como um padre cristão e piedoso? Foi para isto que foste ordenado?
“Em quarto lugar, está claro que o pensamento e o desejo, a instituição,
de Cristo, consistem na participação dos demais cristãos no sacramento. Mas tu,
tu recebeste a unção, não para distribuir o sacramento, mas para sacrificar, e,
contra a instituição de Cristo, fizeste da missa um sacrifício. É isto mesmo, aliás,
o que significam, claramente, as palavras do ordenador, visto que, segundo o
rito tradicional, quando ele põe o cálice entre as mãos do novo padre, declara:
‘Recebe, diz ele, o poder de consagrar e sacrificar para os vivos e mortos’. Que
perversidade, ó infelicidade! Quanta infâmia nessa unção, nessa ordenação! Eis
uma carne, eis uma bebida que Cristo instituiu para toda a Igreja, para todos
aqueles que o comungam com o padre, e tu realizas, tu, um sacrifício
propiciatório diante de Deus? Ó abominação que ultrapassa todas as
abominações!
“Em quinto lugar, o pensamento e o desejo de Cristo, já o dissemos, são
que o sacramento seja distribuído na Igreja, e aos comungantes, para levantar e
reforçar

sua fé contra as diversas tentações do pecado, do diabo, etc., e,

também, para renovar e pregar os benefícios de Cristo. Mas, tu os consideraste
como uma coisa muito pessoal, que poderias fazer sem os outros, ou
comunicar-lhes tua fantasia, seja gratuitamente, seja por dinheiro. Eu te
pergunto, o que podes negar de tudo isto? Assim, aí está o padre que foste, sem
Cristo, não a fim de conferir o sacramento aos outros, mas a fim de sacrificar
para os vivos e para os mortos! Não, tu não pregaste o Cristo na tua missa, não
fizeste, em suma, aquilo que Cristo instituiu. Ora! Não vês que foste ungido e
ordenado pelo bispo contra Cristo, não te é evidente que tua unção e tua
ordenação são ímpias, falsas e anticristãs? Eu sustento, pois, que tu,
simplesmente, ofereceu, adorou, e fez adorar pelos outros, pão e vinho (11).
“Vês agora que, na tua missa falta, primeiro que tudo, uma pessoa que
tenha poder de consagrar, isto é, um homem cristão. Em segundo lugar, que
falta uma pessoa para quem se consagre e a quem se deva conferir o
sacramento, isto é, a Igreja, o resto dos fiéis e o povo. Porém, tu, ímpio, tu,
ignorante do Cristo, estás lá de pé, sozinho (12), e imaginas que é por ti que o
Cristo instituiu o sacramento e que te basta dizer uma palavra na missa para
produzir, incontinente, o corpo e o sangue do Senhor; quando em lugar de seres
um membro de Cristo, és seu inimigo. Em terceiro lugar, falta nela o espírito, a
intenção, o fruto e a prática do sacramento, todas as coisas em vista das quais

Cristo a instituiu. Porque Cristo instituiu o sacramento em proveito da Igreja para
ser comido e bebido, para fortalecer a fé dos fiéis, para pregar e exaltar, na
missa, os benefícios de Cristo. Agora, da tu missa para ti, ninguém, no resto da
Igreja, nada conhece; tu não dizes nada, não dás nada a ninguém (13); sozinho
no teu canto, silencioso e mudo, tu comes só, bebes só, ignorante da palavra
de Cristo, incrédulo, indigno, não fazes comungar ninguém contigo, e, segundo o
costume que vos é caro, a vendes por dinheiro, como se fosse um bom trabalho
(14).
“Portanto, se não és a pessoa que pode e deve consagrar; se, do mesmo
modo, não há ninguém em tua missa, para receber o sacramento; se, ainda
mais, confundes, destróis ou desnaturas completamente a instituição de Cristo,
o que são, então, a tua unção, tua missa e tua consagração, senão blasfêmias e
tentações a Deus? Donde se deduz que não és padre de verdade, nem o pão é
verdadeiramente o corpo de Cristo.
“Farei uma comparação: suponhamos que se administre lá onde não haja
ninguém para batizar; que um bispo, por exemplo (segundo o costume ridículo
(15) que ocorre entre os papistas), ache por bem batizar um sino ou uma
campainha, isto é, coisas que não podem e nem devem ser batizadas: dize-me,
te peço, seria isso um batismo verdadeiro? Forçosamente hás de convir que
não. Porque, quem poderia batizar aquele que não existe (16), ou quando não
existe alguma pessoa apta a ser batizada? Que espécie de batismo seria se,
vertendo a água, eu pronunciasse aos ares estas palavras: Eu te batismo em
nome do Pai, do filho e do Espírito Santo? Quem, pois, neste caso, receberia a
remissão dos pecados, ou o Espírito Santo? O ar ou o sino? Não há, pois,
batismo, é vidente, ainda que as palavras do batismo sejam pronunciadas, ou a
água seja vertida, porque faltou uma pessoa que pudesse receber o batismo.
Pois bem, que dirias se na missa ocorresse o mesmo, se pronunciasses
palavras, crendo receber o sacramento, e que, no entanto, não recebesses
senão pão e vinho? Porque, a pessoa que deve receber, a Igreja, está
ausente; e tu, ímpio, tu, incrédulo, não és mais capaz de receber o sacramento
quanto o sino o é de receber o batismo; enfim, tu não és nada quanto ao
sacramento (17).
“Dirás, provavelmente: é verdade, não confiro o sacramento aos outros
membros da Igreja, mas eu próprio o tomo, eu mesmo me confiro. E há muitos
entre os outros que, quão incrédulos que sejam, recebem o sacramento ou o
batismo; e, no entanto, é um verdadeiro batismo, um verdadeiro sacramento que

eles recebem. Por que, então, não haveria na minha missa um verdadeiro
sacramento? Mas, isto não é a mesma coisa: no batismo, de fato (mesmo
quando é conferido em caso de urgência), há, pelo menos duas pessoas: a que
batiza e a que deve ser batizada, e, freqüentemente, muitos outros membros da
Igreja. E a função daquela que batiza é tal que ela comunica algo às outras
pessoas da Igreja, em vez de tomá-la por ela somente, em detrimento das
demais, como tu fazes, tu, na tua missa. Enfim, todos os acessórios da obra
principal estão aqui, segundo a ordem e a regra da instituição de Cristo; tua
missa, ao contrário, é oposta à instituição de Cristo (18).
“Em segundo lugar, por que não ensinais que se pode batizar a si
mesmo? Por que condenais um batismo dessa espécie? Por que rejeitais a
confirmação que, segundo vossos ritos, não se daria a si mesmo? Por que a
ordenação não valeria nada, se qualquer um se ordenasse padre ele próprio?
Por que não haveria absolvição, se se absolvesse a si mesmo? Por que não
haveria unção, se um doente terminal se desse a si mesmo, de acordo com as
formas utilizadas por vós? Por que não haveria matrimônio, se alguém se
desposasse a si mesmo, ou quisesse forçar uma moça, e pretendesse que isso
seria um casamento, apesar da moça? Porque, eis aí, com a eucaristia estão os
vossos sete sacramentos. Ora, se ninguém pode produzir nenhum dos vossos
sacramentos, nem usá-los para si mesmo, como explicas que queiras fazer por
si só esse sacramento supremo, a eucaristia?
“É verdade, sem dúvida, que o Cristo se encontra, ele próprio, no
sacramento, e, que, qualquer ministro que seja, ao conferi-lo aos outros, se toma
por ele. Mas, não o consagra por ele só: toma-o em comunhão com os
assistentes e com a Igreja, e tudo se passa conforme o verbo de Deus, segundo
a ordem e o mandamento de Cristo. Quando falo de consagração, é para
perguntar se um padre pode consagrar e realizar o sacramento por si só, porque
sei muito bem que, uma vez a consagração feita, ele pode usá-la com os
demais: é uma comunhão, e a mesa do Senhor está aberta a todos. Do mesmo
modo, quando perguntei se se poderia dar a unção e chamar-se a si mesmo, eu
sabia, de resto, que uma vez ungido e chamado, poderia, em seguida, usar da
sua vocação. Do mesmo modo, falando de alguém que violasse uma moça,
perguntei se bastava ao ímpio chamar de casamento essa conjunção; mas, sei
muito bem que se a moça consentir antes em casar-se, a conjunção que se
seguir é um casamento.”

Nessa angustia, nesse debate contra o diabo (19), eu queria resistir ao
inimigo com as armas que me eram familiares sob o papado; eu lhe objetei com
a intenção e a fé da Igreja, fé e intenção às quais eu me tinha conformado,
celebrando missas privadas. Admitindo, disse, que eu estivesse enganado na
minha fé, e no meu pensamento, assim ele estaria certo de que a fé da Igreja, o
pensamento da Igreja têm sido o que deveriam ser.
Porém, Satanás, com mais força e veemência: “Ah, é isto, disse-me, façame, então, ver onde está escrito que um ímpio, um incrédulo, pudesse oficiar no
altar de Cristo e consagrar, realizar o sacramento na fé da Igreja (20)? Onde foi
que Deus prescreveu ou ordenou isso? Como provarás que a Igreja te comunica
sua intenção para que digas tua missa privada? E se, agora, não possuis
o verbo de Deus, se tua doutrina toda não passa de mentira. Que impudência a
vossa! Fizestes tudo isto nas trevas, abusastes do nome da Igreja; e, depois,
quereis defender todas essas

abominações pretextando a

intenção da

Igreja: a Igreja não crê nada, não pensa nada fora do verbo e da instituição de
Cristo, com muito mais razão ainda contra seu espírito e sua instituição; é o que
tenho dito, e S.Paulo disse antes de mim, na sua primeira Epístola aos Coríntios
(cap. II), comovendo a Igreja e a assembléia dos fiéis: “Nós possuímos o espírito
de Cristo”.
“Ora, de quem aprenderás que tal ou qual coisa é segundo o espírito e a
intenção de Cristo e da Igreja, senão do verbo de Jesus Cristo, da doutrina e da
confissão da Igreja? Como sabes que, segundo a intenção, e o espírito da
Igreja, o homicídio, o adultério, a incredulidade, são pecados mortais, como
sabes isto e outras coisas do mesmo gênero, senão pelo verbo de Deus?
“Agora, se para conhecer a intenção da Igreja, a respeito das boas ou das
más ações, é preciso referir-se ao verbo e ao mandamento de Deus, quanto
maior não será a necessidade de perguntar ao verbo de Deus o que ele pensa
da doutrina! Por que, então, tua missa privada, ó blasfemador! Contrarias as
ordens e as palavras precisas de Cristo? Por que buscar, em seguida, cobrir tua
mentira, tua impiedade, com o nome e a intenção da Igreja? É com essas
miseráveis cores que enfeitas tuas ficções, como se a intenção da Igreja
pudessem ser contrárias às palavras precisas e à instituição de Cristo? Donde te
vem essa prodigiosa audácia de profanar o nome da Igreja com uma mentira tão
impudente?
“Em suma, és dizedor de missas, e tu não fostes consagrado assim, pelo
bispo, senão para agir na missa privada contra as palavras precisas e a

instituição de Cristo, contra o espírito, a fé e a confissão da Igreja: então, tua
unção é tudo o que existe de mais profano; nada tem de santa nem de sagrada.
Além do mais, ela é mais vã, mais inútil, e também mais ridícula do que seria o
batismo de uma pedra, de um sino, etc.
E, para terminar, acrescentou Satanás, “fica provado que tu não
consagraste, mas somente ofereceste pão e vinho, como os pagãos; e, que,
num tráfico infame, insultante para a divindade, vendeste tua obra aos cristãos,
não servindo, assim, nem Deus, nem Cristo, mas teu ventre.
“Qual é, pois, essa abominação, inaudita no Céu e na terra?”
Este é, mais ou menos, o resumo dessa discussão.

COMENTÁRIOS DO PADRE DE CORDEMOY SOBRE A
CONFERÊNCIA ENTRE LUTERO E O DIABO
CAPÍTULO I
SE ESTE TEXTO É DE LUTERO
Não há pessoa de bom senso que não acredite, após ter lido esta
conferência, que aqueles que reconhecem Lutero como o primeiro dos seus
reformadores, não a tivessem rejeitado como uma peça inautêntica e feita,
expressamente, para desacreditar sua doutrina. Entretanto, Deus permitiu, para
confundi-los, que o próprio Lutero a escrevesse e que eles a recebem como uma
obra dele. Com efeito, o livro onde esta conferência é relatada surgiu (21) na
Alemanha de Lutero (22), o qual, longe de lamentar que se tivesse atribuído a
ele este livro, por malicia, escreveu (23) a Justo Jonas, seu amigo íntimo, para
pedir-lhe que o vertesse para o latim. Essa versão foi feita em 1534. e, após a
morte de Lutero, seus discípulos, e principalmente Felipe Melanchton, tiveram o
cuidado de incluí-la em suas obras, que foram impressas em latim, em
Wittemberg.
Os calvinistas, bem como os luteranos, reconhecem que esta peça é de
Lutero. Hospiniano, que é um historiador calvinista, fala desta conferência, cerca
de 1533, nestes termos (24): “Neste ano, Lutero publicou seu Livro da missa
privada e da consagração dos padres, no inicio do qual ele relata a conversa
que teve com o diabo, no meio da noite, e confessa que foi por esse espírito

maligno que ele foi advertido de muitos abusos da missa privada.” Esse autor
acrescenta que o resumo desta conferência mostra que Lutero aprendeu, com o
diabo, que a missa privada é uma coisa má, e, que, tendo sido convencido pelas
razoes do diabo, a aboliu.
O Sr. Drelincourt, Ministro de Charenton, próximo a Paris, disse quase o
mesmo (25): A serpente ancestral atacou Lutero e prometeu-lhe a vitória. Posto
que o servidor de Deus fora padre, e que durante quinze anos tivesse celebrado
missas privadas, ele lhe provou, com argumentos invencíveis, que essas missas
são contra Deus e as Escrituras divinamente inspiradas.
O Sr. Claude (26) dá o mesmo testemunho: Lutero, disse ele, narra que
estando certa vez acordado nas trevas da noite, o diabo se pôs a acusa-lo de ter
feito o povo de Deus idolatrar, e de idolatrar ele próprio, durante quinze anos em
que disse missas privadas. O Sr. Claude acrescenta que Lutero foi tomado de
uma violenta agitação espiritual, acompanhada de suores por todo o corpo; e, a
confusão onde se encontrou, fazendo lhe compreender que sua defesa não foi
consistente ... , ele resolveu renunciar às missas privadas.
Finalmente, quando os luteranos da Alemanha reprovam aos calvinistas
que Zwingle aprendeu de um anjo, que não era nem preto nem branco, a
explicar, num sentido figurado estas palavras: “Este é o meu corpo”, os
calvinistas apóiam essa reprovação referindo-se à conferência do diabo com
Lutero.
É falso, disse Hospiniano (27), que Zwingle não soubesse que esse anjo
era branco ou negro, porque Zwingle não fala de nenhum anjo; e, se ele falasse,
o que queria concluir Hunnius a fim de tornar nossa doutrina absurda? Não
sabia ele que Lutero, no sexto tomo das suas Obras, impressas em Iena, na
Alemanha, escreveu às folhas 83, não sobre um ANJO, MAS DO PRÓPRIO
DIABO, que teve com ele uma conversa durante a noite, e que o informou de
muitos abusos da missa dos papistas? Dirá ele que isso seja uma infâmia à seita
dos luteranos?
O mesmo historiador, após relatar o sumario da disputa que o diabo
travou com Lutero, disse (28) que os discípulos de Lutero deveriam lembrar-se
dessa disputa, e cessar de reprovar

a Zwingle, seu SONHO, no qual foi

advertido do verdadeiro sentido das palavras da ceia, não pelo DIABO, como
Lutero o foi pelos abusos e superstições da missa, mas por um outro
ADVERTIDOR, como ele mesmo escreveu.

E David Paréus, o qual o Sínodo de Dordrecht tanto louvou (29), falando
dos luteranos que atribuem ao diabo o sonho de Zwingle, usa estes termos (30):
“Por que não pensam principalmente naquilo que narra Lutero das suas
conversas familiares com o espírito negro, que é o diabo, e nas coisas que ele
declara abertamente sobre o que o diabo lhe sugeriu durante essas
conferências? Que refutem, pois, a patranha ordinária e o argumento tão batido
dos papistas: “Lutero, por seu próprio testemunho, aprendeu com o espírito
negro, que é o diabo, as razões pelas quais devia condenar a missa privada e a
unção dos padres; portanto, a doutrina de Lutero a respeito da missa é
diabólica.” Eis, digo eu, o que é preciso responder. Não podem negar o passado,
porque os papistas lhes objetariam com a longa lenda de Lutero, sobre a
conferência que teve com o espírito negro que é o diabo, e que ele mesmo
descreveu Mas, vós entendeis gritar imediatamente aos luteranos que isso é um
sofisma, posto que a verdade é sempre a verdade e não se transforma em
mentira, o que quer que tenha sido proferido, ou sugerido, pelo espírito negro,
que é o diabo. Por que isto não teria mais força para Zwingle, considerando que
ele nada diz, como Lutero confessou voluntariamente, que o espírito negro nada
lhe sugeriu, e que isto é uma coisa que os seus caluniadores não saberiam
como provar?”

CAPÍTULO II
OS PROTESTANTES NÃO DEVEM ESCUTAR LUTERO
Após todos esses testemunhos, não se pode duvidar que essa peça não
seja de Lutero. Mas, ao mesmo tempo, há motivo para se admirar que os
protestantes, vencidos pela límpida luz da sã e reta razão, tenham podido observar
Lutero como um homem do qual Deus se serviu para restabelecer a pureza dos
Evangelhos (31), porque não precisa que o senso comum, para ser convencido, não deva
mesmo escutar aquele que se gaba de ter aprendido com o demônio aquilo que ensina aos
outros. Também verão que os falsos profetas sempre disseram, a fim de dar autoridade às
suas palavras, que eles eram inspirados do alto. Foi assim que, apoiando-se em supostas
conversas secretas com a deusa Egéria, Numa Pompílio impôs ao povo romano muitas
coisas com relação ao culto de falsos deuses. Foi assim que Montano, fingindo ter
recebido revelações novas, seduziu tanto os cristãos, e, o próprio Tertuliano, que simulou,
antes da queda, um grande zelo pela Igreja. Aqueles que seguiram Maomé não creram

nos seus discursos senão porque ele se gabava de ser um grande profeta e porque tinha
bastante astúcia para persuadi-los de que o anjo Gabriel falava com ele freqüentemente,
da parte de Deus. Porém, sem ir buscar na antiguidade semelhantes exemplos,
encontramos no último século, quando tantos impostores se levantaram contra a
doutrina da Igreja (32), Carlstad, que foi um dos primeiros discípulos de Lutero, e
que rompeu com ele a respeito da eucaristia, ousou declarar, para se fazer
também um sectário, que foi do Pai Eterno que ele tinha aprendido o novo
sentido que deu às palavras: “Este é o meu corpo.”
A história, em todos os tempos, ensina que, a fim de atrair a
atenção dos homens, é preciso persuadi-los de que, aquilo que ouvem vem de
Deus, e, jamais houve outros, senão Lutero, que para se fazer crer, declarasse,
como ele fez, que o demônio era o seu mestre. Maomé, por mais que se diga
que o anjo Gabriel é seu, todos os cristãos têm horror às suas imposturas.
Carlstad, por mais que finja que o Pai Eterno tenha feito com que ele
entendesse o sentido das palavras da instituição da eucaristia, tem em Lutero o
primeiro a zombar do seu fanatismo (33), e, os protestantes (34), bem como os
católicos, o vêem como um insensato. Mas, quando Lutero diz que foi por
causa da persuasão do diabo que ele aboliu as missas privadas, então,
todos os protestantes o escutam com respeito, o vêem como um apóstolo (35) e
sustentam, até mesmo, quando são pressionados, que o demônio lhe revelou
uma verdade desconhecida por toda a Igreja. A que desvarios não se está
sujeito quando se abandona a doutrina da Igreja, como fizeram os protestantes,
para seguir apenas novidades? E não esta claro que Deus os entregou a um
senso incorreto porque eles mudaram a verdade em mentira (36)?
De resto, se tivessem o cuidado de consultar as Santas Escrituras, que se
gabam seguir com exclusividade, estariam bem protegidos de escutar o que o
demônio sugeriu a Lutero, para que ele se perdesse. Assim, o apóstolo S. João
recomenda aos fiéis (37) não crer em qualquer espírito, mas comprovar se os
espíritos são de Deus. Dessa maneira, quando se reconhece que é o demônio
que fala, como Lutero nos assegura, é necessário ficar surdo a tudo o que ele
diz. São Paulo escreveu aos Gálatas (38) que, se um anjo do Céu anunciar um
outro Evangelho diferente daquele que foi anunciado, que seja anátema. Devese, portanto, com mais forte razão, rejeitar o que o demônio anuncia contra a
doutrina que foi anunciada até então, a todos os fiéis, sobre o sacrifício da
missa. O mesmo apóstolo que diz aos Coríntios (39) que Satanás se transforma
em anjo de luz para nos enganar, e julgou desnecessário dever adverti-los a não

escutar quando falassem com Satanás, reconhecido como tal, porque ele bem
sabia que homens razoáveis não se deixariam jamais surpreender pelos
discursos desse espírito maligno, quando falasse a descoberto. É, pois, de
pasmar que Lutero, sabendo que era mesmo Satanás quem lhe falava, que o
houvesse escutado com tanta submissão, e, ainda pasmoso, que todos os
protestantes tenham podido se persuadir de que Lutero foi enviado por Deus
para reformar a Igreja, depois de lhes ter assegurado que Satanás é o primeiro
doutor dessa nova reforma.
Finalmente, os protestantes não poderiam jamais crer que o demônio
tivesse dito a verdade, se tivessem feito uma reflexão séria sobre a maneira com
que Nosso Senhor refuta os fariseus, quando eles o acusam de expulsar os
demônios pelo poder do príncipe desses mesmos demônios (40). “Como, disselhes, Satanás pode expulsar Satanás? E se um reino está dividido contra si
próprio, é impossível que se sustente; se, portanto, Satanás se levanta contra si
mesmo, fica dividido, é impossível que subsista, e é necessário que seu poder
acabe.” Essas palavras de Jesus Cristo mostram que o demônio não pode
querer abolir uma coisa da qual ele mesmo é o autor. Daí ser preciso concluir
que, desde que tenha sugerido a Lutero a abolição das missas privadas, não é
ele o seu autor, do contrário seria destruir a si mesmo, o que não se pode
concluir segundo a doutrina de Jesus Cristo. É, portanto, pecar contra o Espírito
Santo, a exemplo dos fariseus, sustentar, com os protestantes, que as missas
privadas vêm do demônio. E, se tivessem raciocinado como cristãos, ou mesmo
como pessoas razoáveis, jamais teriam se separado da Igreja Católica, porque
teriam visto que o demônio, não podendo combater o que é santo, era
necessário que as missas que desejava abolir fossem santas.
Porém, sem alusão às Escrituras, o que Lutero escreveu dos
sacramentais, ou daqueles que negam a presença real de Jesus Cristo na
eucaristia, mostra suficientemente que ele não deveria ser escutado. Porque
esse novo doutor, não podendo suportar que outros se metessem a
reformadores, disse, para impor horror aos sacramentais, que o diabo falou por
sua boca (41). Se, portanto, Lutero quer que se rejeite a doutrina dos
sacramentais porque ela vem do diabo, apesar de que nenhum deles ter dito
que vinha, pode-se, sem desatino, escutar Lutero e seguir sua doutrina, depois
do que ele declarou, abertamente, que a tinha obtido do próprio diabo? Não
obstante, é o que fazem todos os protestantes. E Lutero goza de tanta
autoridade sobre seu espírito que preferem crer nele, apesar do demônio ter

prevalecido contra ele, do que escutar a Igreja Católica, contra a qual Jesus
Cristo prometeu (42) que as portas do inferno não prevaleceriam jamais. São
esses diversos meios de que se servem para justificar Lutero que fazem melhor
ver até onde vão seus preconceitos e cegueira.

A CONFERÊNCIA ENTRE LUTERO E O DIABO (Parte II)
N.d.r.: nossos leitores puderam ler, no nº anterior do “Sel de la Terre”, o
texto da “Conferência entre Lutero e o Diabo, e os dois primeiros capítulos das
anotações do Pe. de Cordemoy sobre o assunto; publicamos agora a
continuação dessas anotações.
“Francisco começa assim:
“No último século, escapou do inferno uma raça de homens da qual não
sei se é mais digna de horror ou de compaixão. Abandonando a unidade da
religião cristã, e da nossa santa fé católica, e, em conseqüência, a verdade,
introduziram, por todos os lados, novos dogmas e novas heresias, saídos, na
maior parte, de antigos erros já condenados. Dividiram-se em tantas seitas
quantos chefes havia entre eles... Semelhantes às raposas de Sansão, cujas
cabeças separadas se moviam cada uma para um lado diferente, mas que
tinham suas caudas reunidas, tinham, entre si, um liame comum: levar o
incêndio ao seio da Igreja Romana e destrui-la, se para isto bastasse a vontade.”
“(...) Isto dito, pergunta-se de quem procedem as heresias do Séc. XVI.
Todas, afirma, são filhas de Lutero”, que, aliás, disso se gaba. Mas, quem
inspirou o monge apóstata? Nessa altura, Francisco fica indignado:
“Lutero, no seu livro A Missa Privada e a Unção dos Padres”, declara
claramente que Satanás apareceu-lhe cerca da meia-noite e demonstrou-lhe tão
bem, por meio de cinco argumentos, que, depois, Lutero se pôs a desprezar e
rejeitar, inteiramente, a missa e a unção dos padres ...
“Eia, homens de coragem, nossos ouvidos ouviram e nossos olhos viram!
Eis aí a tão famosa liberdade evangélica que Lutero, e, seguindo seu exemplo,
os demais hereges dos nossos tempos, introduziram! “Todos fomos libertados”,
diz Lutero, não graças à liberdade obtida para nós pelo sangue preciosos de
Cristo, mas, graças à liberdade que Satanás trouxe para Lutero do fundo dos
infernos.

“Bondade divina! Quem jamais entendeu tal coisa? Quem, agora, pode
entendê-la sem horrorizar-se?...”

Capítulo III
Anotações do padre de Cordemoy sobre a Conferência entre
Lutero e o Diabo (continuação)
Os protestantes se esforçam em vão para justificar Lutero
Alguns dizem que essa conversa de Lutero com o Diabo não passa de um
sonho: mas, para falar assim é preciso não tê-lo lido, pois Lutero afirma que
estava bem acordado (1) quando o Diabo veio discutir com ele. Aliás, no caso
dessa suposição, contra o testemunho de Lutero, que se tratou de um sonho,
em nada isso beneficiaria os protestantes, não seria melhor, pois ficaria acertado
que Lutero teria acreditado nessa sonho, o que é indigno não somente de um
cristão, mas de um homem razoável.
Outros pretendem que isto é uma figura de retórica, ou uma parábola, da
que Lutero se serviu para representar melhor as dúvidas da sua consciência,
que o reprovava ter dito por tanto tempo missas privadas, ou, mesmo, para dar a
conhecer as acusações que o Diabo formulou contra ele segundo o julgamento
de Deus. “Lutero, disse o Sr. Claude, seguindo o estilo dos monges daqueles
tempos, acostumados “às figuras de retórica com que recheavam os livros com
suas façanhas contra o Diabo, relata que, estando certa feita acordado, durante
as trevas da noite, o Diabo se pôs a acusá-lo de fazer o povo de Deus idolatrar e
de ter ele próprio idolatrado, durante os quinze anos em que disse missas
privadas (2). “Nisso tudo, nada existe que possa afastar um homem de bem do
seu dever, mesmo que, sendo ele completamente inocente, possa tomar essa
narrativa ao pé da letra, ou que a tome como uma espécie de figura ou parábola.
Ele disse que o Diabo o acusou no seu íntimo; isto significa que ele admitia, na
sua consciência, as acusações que o demônio poderia, um dia, formular contra
ele no tribunal de Deus, etc. (3).” Eis o que diz o Sr. Claude para defender
Lutero.
Entretanto, nenhum orador jamais deu um exemplo de semelhante figura
de retórica, e o próprio Sr. Claude não confessa que “essa maneira de expressar
as coisas, sob a forma de um combate contra o Diabo, afasta-se um pouco do

uso comum? “Basta ler Lutero para ver que ele quis fazer um relato simples e
ingênuo do que se passou durante sua conferência com o Diabo, e não uma
parábola. Porque a parábola finge uma coisa para fazer entender outra, e parece
que Lutero fala nessa passagem a descoberto a respeito daquilo que lhe
sucedeu. Ele não disse, como quer o Sr. Claude, ” que o Diabo o acusou
intimamente”; mas, “que numa noite, estando bem acordado, o Diabo veio
discutir com ele”. Ele relata as palavras desse espírito mau com as respostas
que lhe deu; e, essas respostas permitem saber-se que ele não estava de
nenhuma maneira sofrendo por causa das missas privadas, quando o Diabo
argumentou de forma a pô-lo em dúvida; ele assegura, mesmo, que as disse (as
missas) de boa fé, até então (4). O que confirma que sua consciência não
estava nada agitada, e, assim, o Sr. Claude está errado em dizer que o relato
de Lutero sobre sua conversa com o Diabo seja uma parábola, a fim de explicar
as agitações interiores de sua consciência a respeito das missas privadas.
Uma segunda razão para demonstrar que isto não poderia ser uma
parábola, é a seguinte: Lutero (depois de ter rebatido os argumentos do demônio
como coisas que lhe eram novas, e que se persuadia à medida em que os
compreendia, e depois de ter explicado toda a seqüência da disputa entre
ambos), afirma que “é quase impossível sustar, nessas ocasiões, a
impetuosidade do demônio (5).”
Mas, uma observação, por si só suficiente para convencer os espíritos
razoáveis de que Lutero não quis fazer uma parábola, é que ele disse, depois de
ter relatado essa disputa, “que Empserus, Oecolampade* e muitos outros
perderam a vida em semelhantes disputas (6).”
Não é pois, e não poderia ser uma parábola. Também o Sr. Claude
confessa que isto seria fortemente extraordinário; e, como bem previu, que as
pessoas de bom senso não se enganarão, cuida de iludir os simplórios, trazendo
um exemplo com o qual pretende mostrar “que os monges daqueles tempos
recheavam seus livros com suas façanhas contra o diabo (7). ”Retira esse
exemplo de Sto. Agostinho, o qual narra que “S. Domingos encontrou, certa
noite, o Diabo lendo um papel; a quem ordenou, em nome de Jesus Cristo, que
lhe mostrasse o que lia, no que foi obedecido, e, que, S. Domingos, tendo visto o
referido papel, dele se serviu para corrigir os religiosos de certos defeitos que o
Diabo tinha anotado para censurá-los, segundo o julgamento de Deus (8). “Isto
se pode (para usar os termos do Sr. Claude) chamar “uma façanha de um
monge contra o Diabo”, porque esse santo forçou o Diabo, em nome de Jesus

Cristo, a declarar-lhe o que desejava manter em segredo até o dia do
Julgamento. Ao contrário, Lutero, longe de se gabar por alguma vitória, confessa
que o Diabo o venceu com seu arrazoado, de modo que o caso pode ser
chamado de “façanha do Diabo contra um monge”.
Isso é muito diferente do que aconteceu a S. Domingos: o Diabo não
desejava instrui-lo, e, esse espírito mau não lhe entregou o papel senão pela
força que tem sobre ele o nome de Jesus Cristo. Sem esse constrangimento, ele
não faria S. Domingos conhecer os defeitos dos seus irmãos, porque jamais diria
uma verdade útil senão sob pressão. Por isso, o Sr. Claude ocultou, no relato
dessa história (9), a informação de que foi pelo nome de Jesus Cristo que o
Diabo obedeceu a S. Domingos, como esclareceu S. Antônio, com medo de que
se pudesse saber que o Diabo tinha sido forçado, e, a fim de que se pudesse
crer que ele tinha instruído S. Domingos, como o fez com Lutero. Porém, a
maneira pela qual o Diabo abordou Lutero mostra, perfeitamente, que o fez a fim
de seduzi-lo. Lutero não o tinha chamado; o Diabo expôs suas razões sem ter
sido forçado; Lutero as expôs com toda a força que pôde. Por fim, cedeu; e, foi
de acordo com as instruções de um tal mestre que fez com que se abolisse, por
meio daqueles que o seguiram, o sacrifício da missa.
De resto, se concordássemos com o Sr. Claude sobre tudo o que deseja,
isto é, que a narrativa de Lutero é apenas uma parábola, as coisas não estariam
melhor para a Reforma, porque, nessa parábola, o Diabo está sempre em
primeiro plano, é o mestre, e Lutero aparece como um discípulo muito submisso.
Isto, se pode ver, não é muito vantajoso para as pessoas que consideram Lutero
como o reformador principal; e, o Sr. Claude pode dizer o tanto que desejar a fim
de seduzir seus leitores, “que não há nada em tudo isso que se afaste do dever
de um homem honesto, ou que não seja um movimento de uma boa
consciência”; mas, ele jamais convencerá senão aqueles desavisados e de
pouco senso. Também o Sr. Pajon, homem hábil e ministro de Orleans, evitou,
cuidadosamente, na sua resposta ao livro Des Préjugés, revelar a passagem
que fala dessa conferência; ele viu que era melhor se calar do que imitar o Sr.
Claude, dizendo coisas absurdas, tão contrárias à razão quanto à narrativa de
Lutero.
Um ministro inglês creu remover o embaraço, e, ao mesmo tempo,
persuadir os simples de que a missa era uma invenção do Diabo, refutando-nos
com o que se encontra nos escritos de Surius: um dia “o Diabo, tendo tomado a

figura de um anjo, apareceu a um certo padre e o exortou a celebrar a missa
(10).”
Basta apenas ler essa história para se concluir, inteiramente, ao contrário
daquilo que o ministro afirma, e para se convencer da sua má fé. Eis como a
coisa é contada por Surius: “O santo homem Simeão recebeu ordem de subir o
Monte Sinai e lá permanecer algum tempo. Ele fez o que foi mandado, e, o
antigo inimigo pôs armadilhas para surpreendê-lo. O demônio o exortou, uma
noite, a celebrar a missa, porém, Simião, que não estava dormindo, nem de todo
acordado, replicou que ninguém podia exercer esse ministério sem ser ordenado
padre. O inimigo redobrou seus pedidos dizendo-lhe que era embaixador de
Deus, que Jesus Cristo assim queria, e importava que esse santo lugar não
fosse mais privado, por longo tempo, de tal ministério. Como viu que Simeão lhe
resistia sem cessar, então, ajudado por um outro demônio, o tirou do leito e,
depois de tê-lo bem acordado, o arrastou para diante do altar, onde o vestiu com
a alva. Mas, sobre a maneira de pôr a estola, contestou: o demônio queria vestila em Simeão como a coloca o padre, e Simeão, ao contrário, que ela deveria
ser colocada como faz o diácono. Por fim, o servo de Deus, voltando a si,
expulsou o inimigo pela força da oração e pelo sinal da cruz (11).”
Pode-se ver que diferença se encontra entre a história do monge Simeão
e a do monge Lutero. É verdade que o demônio tentou esses dois monges a fim
de levá-los a cometer um grande crime. Ele quis que o primeiro, apenas um
diácono, dissesse a missa, isto é, que fizesse uma coisa que Jesus Cristo
permitiu apenas aos padres fazer; e, quis que o segundo, que era padre, não
dissesse mais a missa, que passasse a ver como “uma horrível hidolatria” esse
sacrifício da nova lei que Jesus Cristo instituiu na véspera da sua morte, e que a
Igreja Católica sempre celebrou com tanta veneração.
Eis, portanto, como o demônio tenta dois monges: porém, Simeão resiste
à tentação, como deve fazer um discípulo de Jesus Cristo; e, Lutero sucumbe
desgraçadamente, como um homem sem fé. Simeão, simplesmente, não quis
escutar o demônio, não obstante este tenha tomado a “figura de um anjo” e se
gabava de ser “embaixador de Deus”. Lutero, ao contrário, não ignora que é o
próprio Satanás quem lhe fala, porém o escuta, como um discípulo fiel escuta
seu mestre. Simeão denuncia todos os artifícios do demônio, quando o espírito
maligno lhe fala contra a ordem estabelecida na Igreja; e, Lutero, descumpre
essa ordem, quando esse mesmo espírito de confusão o inspira a descumpri-la.
Enfim, Simeão se serve, para expulsar o inimigo, das armas ordinárias do

cristão, isto é, da oração e do sinal da cruz; e, Lutero, não tem força para fazer o
mesmo, porque antes dera oportunidade ao demônio: “Nessa angústia, diz ele, e
nesse combate contra o Diabo, queria repelir esse inimigo com as armas às
quais me acostumara sob o papado.” Se ele tivesse sido sábio e fiel à fé, logo
que o Diabo começou a falar-lhe, teria usado o escudo da fé para aparar todas
as setas inflamadas desse espírito maligno (12); teria tomado “a espada
espiritual, que é a palavra de Deus (13)”, para destruir tudo o que o Diabo lhe
dizia; e, por fim, para expulsá-lo, teria recorrido à oração e ao nome de Jesus
Cristo (14). Porém, esse

monge infeliz, esquecendo os votos que fez no

batismo, de renunciar a Satanás, se deixou prender por esses discursos vãos, e,
em lugar de caminhar como um filho da luz (15), seguiu cegamente pela vida
pela qual o conduziu o príncipe das trevas.
Parece, pois, que o ministro inglês falsificou a história do monge Simeão
relatando simplesmente que o demônio quis obrigá-lo a dizer a missa, levando à
conclusão de que seria a primeira vez que a diria, em vez de esclarecer que
esse santo religioso recusou-se a dizê-la, porque ainda não era padre. Prova,
portanto, que o padre a dizia normalmente; e, que se o demônio queria persuadir
Simeão a dizê-la, não era para fazê-lo realizar uma coisa que fosse má em si
mesma, mas para levá-lo a fazer algo que ainda não lhe era permitido, porque
não tinha recebido a ordem no grau que lhe daria o poder de celebrar a missa.
De resto, esse altar, essa estola, essa maneira de usá-la, e todas as demais
circunstâncias relatadas por Surius, provam que se dizia a missa com os
mesmos paramentos que serão usados, passado muito tempo, e, do mesmo
modo, sobre um altar. Vê-se, por tudo isso, que a missa não foi inventada pelo
Diabo para enganar o monge Simeão; e, se quis seduzi-lo, não foi de outro
modo senão compelindo esse diácono a abusar do altar e dos hábitos
sacerdotais, a fim de fazer uma coisa permitida somente aos padres. Calvino,
também concordava que se celebrava a missa muito antes que o demônio
tivesse tentado o monge Simeão, considerando que esse monge viveu no
começo do século onze (16), e Calvino disse que “desde o início da Igreja Cristã
foi inventada a cerimônia do sacrifício de Jesus Cristo (17).”
Porque, indagam alguns ministros, censurar Lutero por ter mantido uma
conversação com o demônio? O mesmo não ocorreu com Jesus Cristo no
deserto? Comparação odiosa, falar desse modo é brincar com a Religião. É
verdade que Jesus Cristo foi tentado. Porém, ele foi tentado, nos diz S. Paulo,
“sem estar sujeito a nenhum pecado (18), e, como ele tomou nossa natureza a

fim de destruir, com a sua morte, aquele que tinha o império da morte, isto é, o
Diabo (19)”, quis, assim, ser tentado para nos ensinar, por seu exemplo,
a

resistir

à tentação, e a não escutar, jamais as sugestões, ou mesmo os

discursos do Diabo, que devem, sempre, ser suspeitos a um Cristão.” Jesus
Cristo, premido pela fome, diz S. Crisóstomo, não fez nada daquilo que o
demônio lhe sugeriu, para, dessa maneira, ensinar-nos a jamais acreditar no que
nos aconselha esse inimigo. Como foi por isso que Adão ofendeu a Deus e
violou sua ordem, Jesus Cristo nos faz ver ser desnecessário escutar o
demônio, mesmo quando ele não vos leve a desobedecer a Deus (20).” Sto.
Atanázio acrescenta que não se deve jamais escutar esse espírito maligno,
mesmo se ele alegar as Escrituras para apoiar o que diz, porque sua intenção é
sempre má. Ainda, diz esse Padre, que o herege empreste das Santas
Escrituras o seu modo de falar, deve, sempre, ser suspeito. E, como seu espírito
é corrompido, o Espírito Santo lhe dirá: porque expões meus juízos, e porque
meu testamento está na sua boca? Vê-se, assim, que Nosso Senhor fechou a
boca do demônio, que se serviu das Escrituras Santas ao falar (21).”

Capítulo IV
Ao tempo da Conferência com o Diabo, Lutero ainda estava no
Seio da Igreja Católica
Se Lutero, em vez de escutar os raciocínios falsos que o demônio tirou
das Escrituras, contra o sacrifício da missa, tivesse repelido esse inimigo da
verdade, como fizera Jesus Cristo, não teria se transformado em autor de um
cisma, que tanto mal causou à Igreja

e ao Estado; e, os protestantes,

participariam ainda conosco do mesmo sacrifício. O mais deplorável é que todos
os doutores da nova reforma servem-se, contra a missa, de passagens das
quais o demônio se serviu para obrigar Lutero a aboli-la e, da mesma maneira,
acostumaram o espírito dos seus ouvintes às falsas explicações que dão dessas
passagens que, quando aqueles que têm seduzido se põem a ler o relato que
Lutero fez da sua conferência com o demônio, não podem deixar de dizer que o
demônio tinha razão, reconhecendo-o, assim, sem se dar conta, como o primeiro

reformador. Para isso, ele não teve necessidade de se transformar em anjo de
luz a fim de enganá-los.
Outros ministros, para impedir que se creia que foi por conselho do
demônio que Lutero iniciou sua reforma, asseguram que ele já tinha condenado
as missas privadas antes que o Diabo houvesse conferenciado com ele.
Pretendem prová-lo com o seu livro “La Captivité de Babylone” (“O Cativeiro da
Babilônia”) (22), e aquele outro no qual confirmou aos Agostinianos de
Wittemberg a idéia de abolir a missa privada, tinham aparecido muito tempo
antes que ele tivesse escrito o que fala da conferência com o Diabo.
É verdade que este último livro só foi escrito muito tempo depois dos dois
outros; mas, é verdade, também, que ele manteve essa conversa com o Diabo
antes que tivesse pensado em escrever essas duas obras, ou qualquer outra
contra as missas privadas. Porque, em primeiro lugar, ele próprio chama essa
conversa de “uma disputa” (23); e, se ele soubesse da opinião do Diabo sobre
as missas privadas antes de conversar com ele, seu acordo já teria sido feito, e
seria desnecessário discutir sobre esse ponto, como eles fizeram. Em segundo
lugar, parece que, quando teve essa conversa, ele cria, ainda, que havia sete
sacramentos, considerando que o Diabo saca um argumento contra ele: “Lá
estão, disse-lhe, vossos sete sacramentos (24).” Ora, é certo que no seu
“Cativeiro da Babilônia”, não fala como homem que acreditava nos sete
sacramentos: nega formalmente: “Antes de tudo, é preciso que eu negue que há
sete sacramentos, e que não admito, presentemente, mais que três, isto é, o
batismo, a penitência, e o pão (25).” Donde se conclui, necessariamente, que ele
escreveu “Cativeiro” após sua conferência com o Diabo, porque, desde essa
conferência, não acreditava em mais que três sacramentos, e o Diabo teria
argumentado desnecessariamente quando alegou que ele cria em sete.
Esta claro, também, que o livro que escreveu aos Agostinianos de
Wittemberg só foi elaborado depois da conferência, posto que, nesse livro,
ele fala contra as missas privadas, e, durante a conferência, ele as defenda, com
todas as suas forças, contra o Diabo.
Parece mesmo, pelos argumentos dos quais se servem ambos, que Lutero
ainda estava na Igreja. “Não teria eu recebido, desde o princípio, a unção e a consagração
das mãos do bispo? Não fiz todas essas coisas por ordem dos meus superiores? ( ... ) Por
que não teria consagrado, se pronunciei, seriamente, todas as palavras de Jesus Cristo?
(26).” Isto demonstra, evidentemente, que ele ainda estava na Igreja; também o Diabo,
nesse encontro, fala nestes termos: “Isto é o que nem tu, nem qualquer papista, pode

negar (27)”, e, noutro lugar: “Mas, tu que és ímpio, e que não conheces Jesus Cristo,
estás lá de pé, sozinho, e pensas que Jesus Cristo instituiu o sacramento só para ti (28)”, e
um pouco mais adiante: “Todo o restante da Igreja, que não sabe mesmo que dizes a
missa, nada aprende de ti, nada recebe de ti; porém, tu, sozinho no teu canto, sem dizer
nada, tu comes só, bebes só (29).” Estas palavras não mostram, claramente, que Lutero
dizia, então, missas privadas? E, no fim do seu relato, ele diz: “Nessa angústia, e nesse
combate com o Diabo, queria derrotar esse inimigo com as armas às quais estava
acostumado sob o papado, e eu lhe objetei com a intenção e a fé da Igreja ( ... )
Desejo, disse-lhe, que não cri como devia crer, e que me enganei; a Igreja, no
entanto, creu nisto como devia crer, e não se enganou (30).”
Ele mostra que o Diabo, nesse encontro, “redobrando seus esforços, o
pressionou com mais veemência que no princípio, querendo demonstrar que se
Deus tinha ordenado consagrar na fé da Igreja; como ele provaria que a Igreja
lhe comunicou sua intenção de uma missa privada; e, que se ele não tinha mais
a palavra de Deus, era preciso que, se os homens tivessem sido ensinados sem
essa palavra, sua doutrina sobre as missas privadas não passou de uma mentira
(31).” Donde se conclui que o demônio fê-lo escrupuloso sobre as missas
privadas e deu-lhe os primeiros ensinamentos que lhe serviram na sua
pretensão de reformar a Igreja nesse ponto.
Vimos, também, que Hospiniano (32) e o Sr. Drelincourt (33), afirmam que
foi do Diabo que Lutero aprendeu “que as missas privadas eram contra as
Escrituras, e que ele as deveria abolir”. Com efeito, ele não se serve, em todos
os seus escritos contra as missas privadas, senão de argumentos que o Diabo
lhe sugeriu nessa conferência. Assim, aqueles que vêem Lutero como um dos
primeiros reformadores da Igreja, devem ir mais longe, e reconhecer o Diabo
como autor dessa reforma. E os senhores da pretensa religião reformada devem
por bem dizer que seguem a doutrina de Lutero, porque, além de a seguirem
nesse ponto, é certo que eles sempre o puseram entre seus principais
reformadores, de acordo com a opinião de Calvino (34), que afiança que,
quando Lutero viesse chamá-lo de “diabo”, ele o acataria como “um grande
servidor de Deus”.
Aliás, a união que os calvinistas fizeram com os luteranos bem demonstra
que lhes reconheceram Lutero como um homem de Deus, e que não tinham
outras razões além daquelas de Calvino, que fundamenta o grande respeito que
tinha por ele sobre a firmeza com que, sozinho, atacou toda a Igreja Romana
(35). Ora, é evidente que não o tinha, ainda, atacado na sua doutrina, quando

teve essa conferência com o Diabo, posto que ele admitia todos os sacramentos
que recebeu, e, que, ao justificar ao demônio que dizia missas privadas
validamente, alegava que as dizia na fé dessa Igreja, e não tinha, ainda, escrito
nenhum dos livros que publicou contra ela, e que lhe renderam, da parte de
Calvino e seus seguidores, os honrosos títulos de “apóstolo e servidor de Deus
(36)”.
Pergunta-se, talvez, por que Lutero não falou dessa conferência na última
das três obras que escreveu contra as missas privadas. É questão de fácil
resposta. Ele não cuidou, quando começou a escrever contra as missas
privadas, de alegar que o Diabo era o autor dessa doutrina; e, como já
estivesse persuadido (como se verá adiante) de que o Diabo pudesse ensinar na
Igreja e nela desempenhar o ofício de pastor, não via o mundo já disposto a
receber os ensinamentos de semelhante mestre. É por isso que, quando
escreveu, em 1520, seu livro “Cativeiro” (37) e, em 1521, aquela que dedicou
aos Agostinianos de Wittemberg (38), nada disse sobre seu aprendizado com o
Diabo sobre as razões das quais se serviu contra as missas privadas. Vê-se que
ele temia que a maioria dos religiosos desse convento não pudesse suportar
uma doutrina tão nova e estranha. O prefácio mostra isso bem: ele diz que
poucos são capazes de “resistir à autoridade de toda

a Igreja, e à prática

universal de tantos séculos”; acrescenta que “teme existir entre eles muitos
fracos (39)”. E, sabendo-os capazes de se amedrontar com a novidade da sua
doutrina, guardou-se de informar-lhes que a obteve do Diabo.
Capítulo V
Estranho extravio de Lutero sobre a administração dos sacramentos
Onze ou doze anos depois, quando Lutero viu tanta gente correr para ele,
e já não precisava dizer mais que uma palavra para ser acreditado, redigiu seu
terceiro tratado contra as missas privadas, nele inserindo o relato da sua
conferência com o Diabo, comentando, para dar ao fato autoridade, que o Diabo
poderia, não somente ensinar na Igreja, mas, também, administrar todos os
sacramentos. Essa proposição é assombrosa (40), porém, a maneira com a qual
Lutero a explica o é ainda mais: “Eu não sou, disse, da opinião dos papistas, que
dizem que nenhum anjo, nem mesmo Maria podem consagrar. Eu digo ao

contrário: se o Diabo viesse ( ... ) e que eu soubesse que se dispunha a oficiar
como pastor da Igreja, tomando a figura de homem, fosse chamado a pregar, e
tivesse ensinado, publicamente, na Igreja, que tivesse batizado, celebrado a
missa, dado absolvição dos pecados, e desempenhado essas funções segundo
a instituição de Jesus Cristo, nós seríamos obrigados a acreditar que os
sacramentos não seriam, por isso, ineficazes; nós teríamos, sim, recebido um
verdadeiro batismo, um verdadeiro sacramento do corpo e do sangue de Jesus
Cristo. Porque nossa fé, e a eficácia dos sacramentos, não estando apoiados
sobre a qualidade da pessoa, não importa se essa pessoa seja boa ou má, que
tenha ou não recebido a unção, que tenha sido ou não legitimamente chamada,
que seja um diabo ou um anjo (41).”
Pouco depois, acrescenta, a fim de apoiar essa opinião com um exemplo,
“que ouviu dizer, certa vez, que um pregador tendo passado mal, um
desconhecido o substituiu, apresentando-se no lugar do outro, o qual, após ter
pregado de maneira firme e emocionante, declarou que era o diabo, e que não
tinha pregado o Evangelho com tanta veemência senão para poder acusá-los no
último dia com mais força (42)”. “Não verifiquei se essa historieta é verdadeira,
ou se foi inventada para instruir, mas sei que ela é verossímil, isto é, que o
Diabo pode atuar como ministro e pastor, dar sacramentos, etc. (43).” Depois
disso, não é de se admirar que Lutero tenha ouvido tão bem o Diabo sobre as
missas privadas, tanto quanto o tenha conhecido naquilo pelo que ele é, e, se
por fim declarasse que foi dele que obteve tal doutrina.
Outro meio do qual se servem os ministros é dizer que mesmo que Lutero
tivesse aprendido essa doutrina com o Diabo, não seria por isso que se devesse
rejeitá-la, porque o Diabo diz algo de verdade, como quando diz que Jesus
Cristo é “o Filho de Deus vivo (44)”, e, sobre os apóstolos, que são “os
servidores do Altíssimo (45)”.
De fato, não se pode rejeitar essas verdades porque o Diabo as pronunciou;
mas, deve-se considerar duas coisas: uma, que quando ele falou dessa maneira, foi porque
estava constrangido, como admite o próprio Calvino (46). Além do mais, essas verdades,
aliás, já eram conhecidas, sem o que não precisaria acreditar nelas, porque, como se
trata do pai da mentira, seu testemunho é sempre suspeito, mesmo quando diz a verdade.
“O exemplo de Jesus Cristo, diz S. Crisóstomo, nos mostra que, quando os demônios nos
disserem qualquer coisa de verídico, não devemos crê-la. Ele os fez calar quando
proclamaram que era o Filho de Deus; e S. Paulo, também lhes impôs silêncio, se bem
que falassem a verdade (47).” Esse mesmo padre disse noutro lugar que “Jesus Cristo fez

calar os demônios para nos ensinar a não nos fiarmos jamais nos seus discursos (48)”.
Donde se deve concluir que, quando o Diabo é o primeiro a dizer uma coisa, sem
constrangimento, deve ser uma mentira, porque ele não pode contrariar sua natureza, isto
é, só pode mentir. Ora, não parece que ele estivesse constrangido a falar, como fez com
Lutero, contra as missas privadas; pelo contrário, parece que ele foi o primeiro que
disse que essas missas eram “uma abominação”, e, em conseqüência, tudo
aquilo que ele diz não pode, e não deve, passar além de uma mentira.
Mas, diz-se, ele chegou, algumas vezes, a dizer a verdade, e a dizê-la
vigorosamente, a fim de levar as almas ao desespero. E, este último motivo, que
admite ter o Diabo, na verdade, ensinado Lutero, é tirado do próprio Lutero (49).
Para impedir que se ria do crédito que deu à fala do Diabo, e, para mostrar que
esse espírito da mentira diz, algumas vezes, a verdade, dá o exemplo de Judas.
Diz que Satanás apresentou a esse traidor uma verdade incontestável: “que ele
traiu o sangue do Justo”; mas, que o fez para levá-lo ao desespero, e, que esse
espírito mau tinha a mesma intenção quando lhe fez ver a abominação das
missas privadas, mas que, pela graça de Deus, ele aproveitou da verdade, sem
se levar ao desespero (50).
Eis aí o que se pode dizer de mais sutil; porém, isso só pode enganar
aqueles que não se acautelam que o exemplo de Judas é de todo diferente do
caso em tela. Quando o Diabo lhe formulou esta grande verdade: “Tu traiste o
sangue do Justo”, nada disse além do que já sabia, nem mesmo por meios que
não lhe permitissem dúvidas. Dessa maneira, o Diabo não quis ensiná-lo, mas
servir-se apenas daquilo que Judas sabia, para lançá-lo no desespero. Ao
contrário, quando conversou com Lutero, sobre as missas privadas, propôs-lhe
uma coisa nova. E Lutero, longe de mostrar sabê-la, viu-se que sustentou o
contrário, que estava assim persuadido.
Não se pode alegar que o que disse o Diabo fosse do conhecimento de
Lutero por outras vias, posto que este mesmo disse que toda a Igreja, cuja
opinião então seguia, cria o contrário. Dessa forma, se o Diabo lhe disse a
verdade, conclui-se que queria instruí-lo, e, em

conseqüência,

que

tinha

deixado de ser o pai da mentira, o que é absurdo. A alegação de que o fez
entender essa verdade essencial, para desesperá-lo, não faz sentido, pois
parece que durante toda a conferência o Diabo ensinou Lutero. Ele repreendeuo por não ter bastante confiança em Jesus Cristo e, após tê-lo persuadido, o
deixou (51). De fato, falou-lhe das missas privadas como de “uma grande
abominação” e “horrível idolatria”, mais isto não poderia levar Lutero ao

desespero; e, se Judas se desesperou, foi porque o Diabo lhe apresentou uma
verdade em toda a sua crueza, da qual já estava convencido, e contra a qual
agiu. Caso Lutero não estivesse firme em sua consciência, de que não tinha
agido contra ela, esta lhe teria dado ocasião, como a Judas, de se desesperar.
Mas, enfim, porque o Diabo, que deseja perder as almas, teria o trabalho
de ensinar uma verdade a Lutero, cuja perda já estava certa, desde que ele
estava na idolatria, que é o nome com o qual denominava as missas privadas?
Nada mais teria que fazer senão deixá-lo dizer essas missas, isto é, de acordo
com o que supunha, deixá-lo idolatrar. É assim que esse espírito maligno faz
com os pagãos: deixa os idolatrar, e nunca trata de levá-los ao desespero, nem
cuida de fazê-los conhecer as abominações da sua idolatria, porque sabe que
sua perda é infalível, deixando-os nesse desgraçado estado. O mesmo quanto a
Lutero, se sua missa fosse uma idolatria. O fato do Diabo ter sido o primeiro a
dizer-lhe isto, assegura, pelo contrário, que não é. O Diabo tentou, de fato o
monge, não para desesperá-lo, mas sim para induzi-lo ao erro e, com ele, tantas
outras almas que o seguiram. Eis o verdadeiro objetivo da conversa que
manteve com Lutero.
Parece evidente que tudo o que dizem os ministros para justificar Lutero
está fora de propósito. Não se trata de verificar se o Diabo disse algo verdadeiro;
sabe-se que assim fala quando é obrigado (e ainda é necessário que a verdade
já seja conhecida), ou quando dela se serve para atirar as almas no desespero,
como nos ensina a história de Judas.
Não cogitam, apenas, de juntar alguns exemplos de monges que foram
tentados. Cuidam, somente, de mostrar que se pode, em consciência,
escutar o Diabo, quando ele é o primeiro a dizer algo desconhecido a tudo aquilo
que se é fiel na Igreja. Eis o que precisam dizer para justificar Lutero, o que
esses ministros jamias poderão fazer, seja o que for que aleguem. É, para eles,
vantajoso pregar que a missa é uma idolatria, mas não persuadirão, jamais, as
pessoas de bom senso e instruídas (52), porque não se pode atentar contra o
que a antiga Igreja sempre viu como uma coisa solidamente estabelecida nas
Santas Escrituras (53) segundo confessa o próprio Calvino. Basta saber que o
demônio foi o primeiro a persuadir Lutero a abolir esse sacrifício por estar
convencido da santidade dessa ação e do erro dos pretensos reformadores que
o vêem como coisa abominável. Para que os Cristãos se deixem,
desgraçadamente, seduzir pelo demônio, não é necessário que esqueçam que
“esse inimigo (da nossa salvação) ronda ao redor de nós rugindo como um leão,

para nos devorar (54)?” Mas, que se escute mais a Igreja Católica, posto que
Jesus Cristo nos ordena escutá-la como a Ele próprio (55), que é, segundo S.
Paulo, “a coluna e o apoio da verdade”, sem dar ouvidos ao espírito da mentira.
“Quem conhece a Deus, diz S. João, nos escuta, mas aquele que não é de
Deus, não nos escuta (...) assim conhecemos o espírito da verdade e o espírito
da mentira (56).
Foi, sem dúvida, esse último espírito que sugeriu a Zwingle o que deveria
responder ao chanceler de Zurique (57), cuja dissertação o havia fortemente
embaraçado numa assembléia realizada a respeito da Eucaristia (58). “Sonhei,
quando dormia, diz Zwingle, que discutia com o chanceler, e permanecia
totalmente mudo sem poder expressar o que sabia ser verdade. Nesse estado,
vi de repente alguém que me advertia (não sei se era branco ou negro (59), que
me disse: Ei, pobre homem! Porque não lhe respondes o que está escrito no
Êxodo: “é a Páscoa, i.e., a passagem do Senhor?” E acrescenta: “servindo-se
dessa passagem das Escrituras, na assembléia que ocorrerá amanhã, todas as
almas que ainda têm algum escrúpulo sobre sua doutrina, a receberão com
alegria”.
Esses exemplos confirmam em detalhes o que diz o Espírito Santo pela
boca de S. Paulo: “nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé, entregando-se
aos espíritos dos erros e às doutrinas dos diabos (60).”

NOTAS: A Conferência entre Lutero e o Diabo (Parte I)
( 1 ) – Os protestantes chamam de missas privadas àquelas onde só o
padre comunga.
( 2 ) – P. 228 do tomo 7 das obras de Lutero, impressas em Wittemberg,
1558. – Isto não foi um sonho, posto que Lutero afirma que estava bem
acordado quando teve esta conferência com o demônio.
* – “Coletânea de Dissertações sobre Aparições, Visões e Sonhos”.
( 3 ) – Considerando que Lutero buscava, aqui, justificar-se de idolatria, o
fato confirma que não cria, então, que fosse um crime celebrar missas privadas.
( 4 ) – O Diabo, aí diz uma mentira, porque os turcos não crêem que
Jesus Cristo foi crucificado. “Os judeus, diz Maomé, não crucificaram o Messias
Jesus, filho de Maria, porém um deles que lhe era parecido.” Alcorão de Maomé,
capítulo das mulheres.
( 5 ) – O espírito da mentira dá-se, aqui a conhecer, quando diz que os
padres da Igreja Católica não têm confiança na misericórdia de Jesus Cristo;
que eles não o reconhecem como mediador; que eles o têm como um juiz cruel,
que eles não o chamam de mediador. E é sobre estas afirmações falsas que ele
pretende que não haja verdadeira fé em Jesus Cristo na Igreja Católica. Todas
as preces da missa se dirigem sempre a Deus e concluem por Jesus Cristo
como mediador.
( 6 ) – O diabo ataca a invocação dos santos, supondo falsamente que a
Igreja erra quanto à mediação de Jesus Cristo, quando recorre às preces
daqueles; porque a Igreja crê, simplesmente, que é bom e útil suplicar aos
santos, que reinam com Deus, no mesmo espírito de caridade que nos leva a
pedir ajuda aos nossos irmãos que vivem na terra. Conc. Trid. Sessão 2. Sessio
de Invoc. etc. Expo. do Sr. Bispo de Meaux, art. 6 da Invocação dos Santos, p.
19 e 29.
( 7 ) – O demônio tenta enganar o pobre Lutero: longe de arrancar a glória
de Jesus Cristo, pelo contrário, é fazer-se merecedor dela, pois que se dirige

aos santos não para se afastar ou não reconhecer a mediação de Jesus Cristo;
bem ao contrário, para pedir-lhe, instantemente, por intermédio dos seus
amigos, e daqueles que lhe são caros na Pátria Celeste, como o foram na terra.
( 8 ) – Essas palavras mostram que Lutero ainda se encontrava no seio
da Igreja

quando o diabo lhe apareceu, estimulando-o a sacudir o jugo da

religião católica.
( 9 ) – Quem disse ao demônio que é proibido ao padre dar o sacramento
aos fiéis? Ele devia se lembrar do Concílio de Trento, sessão 22, capítulo 6,
onde o santo concílio deseja que os fiéis comunguem sacramentalmente nas
missas.
** – no original francês: “diseur”. Aqui, o diabo faz um jogo de palavras a
fim de menosprezar a Santa Missa. Dizer a missa significa celebrá-la. O
“dizedor” é aquele que fala muito; ou o que conta anedotas, gracejador. (N.d.t.)
( 10 ) – Mas, se ninguém se apresentou para a comunhão nas missas
ditas por Lutero, esta não foi a sua falta; seria necessário, para que o diabo
falasse a verdade, que ele reprovasse Lutero por ter recusado a comunhão
àqueles que se apresentaram para recebê-la. De outra forma, todos esses
raciocínios se tornam falsos, e não podem ser admitidos por um espírito justo.
( 11 ) – Todas essas razões são falsas, como mostramos na nota
precedente, e que pode se aplicar a tudo o que está dito nas últimas páginas.
( 12 ) – Oh! Oh! Tudo bem, havia um respondedor que participava, pelo
menos, das preces, e, se não participava do sacramento não era essa a falta de
Lutero.
( 13 ) – Dá-se a eucaristia a todos os que se apresentam para comungar:
porém, o diabo supõe, por malicia, que é proibido aos padres deixar de dá-la a
alguém. Nas assembléias de protestantes e reformados, é muito necessário que
todos participem da ceia. A despeito disto, os ministros se poupam de crer e
dizer que sua ceia é imperfeita, porque são poucos os que participam.
( 14 ) – Quem não vê o quanto o diabo procura enganar? O dinheiro que
se dá ao padre não é o preço de uma venda, mas uma esmola que ele recebe
das mãos dos fiéis. O sacrifício não tem preço suficiente na terra, porém, faz-se
essa caridade ao padre celebrante para ajudá-lo a subsistir, porque, segundo S.
Paulo, o padre vive do altar. E os próprios ministros, seja entre os protestantes,
seja entre os reformados, não são pagos para exercer as funções do seu
ministério? E

pode-se dizer que eles vendem a palavra de Deus e fazem

comércio? Caso se diga, eles lembram, para se defender, como acabamos de
ver, da autoridade de S. Paulo.
( 15 ) – É uma calunia, a igreja não batiza os sinos; ela somente os
benze, como benze os ornamentos e outros objetos que servem ao culto. E isto
tão somente para advertir que os objetos bentos não devem servir a usos
profanos.
( 16 ) - Também não se batisma , e jamais se batizou, senão quando há
um sujeito próprio para receber o sacramento do batismo. Do mesmo modo, o
padre não celebra só. Ele oferece o sacrifício, tanto por ele próprio quanto pelos
assistentes: orate, frates, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabili fiat apud
Deum. Esta é uma das preces do padre.
( 17 ) – Falsidade, porque o padre é, pelo menos, o ministro do
sacramento, assim como é o ministro do

batismo.

( 18 ) – Mas, onde está prescrito, na instituição da eucaristia, que todos
os fiéis devem comungar? É aos apóstolos, como padres, que Jesus Cristo diz:
“Tomai e comei, etc”. Porém, aquele que não está preparado faz muito bem em
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