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APRESENTAÇÃO

Mais um livro da Segesta!

Colocar dois textos de Erasmo, um sobre a paz e 
outro sobre a guerra, na coleção Raízes do Pensamento 
Econômico é um desafio bem instigante.

De fato, o mecanismo mais perverso e mais destrutivo 
da mente humana é o mecanismo das guerras, que 
proliferam sem freio em todas as épocas. Se sempre houve 
guerras, elas são imanentes ao ser humano? Se a guerra 
é um mal tão grave, por que a humanidade a mantém?

Nos últimos 70 anos, depois de duas devastadoras 
guerras mundiais, a humanidade foi obrigada a viver a 
tragédia das guerras da Coreia, do Vietnã, do Afeganistão, 
do Iraque, da Síria, da Bósnia, da Chechênia, da Nicarágua, 
de El Salvador, de Angola, de Moçambique, da Somália, 
da Eritreia, do Sudão, do Iêmen e...

 E sempre está no ar a pergunta: qual vai ser a próxima?

Os fabricantes de armamentos precisam vender 
mercadorias e estão prontos a provocar um novo conflito. A 
guerra aciona a economia em certas áreas e a paz em outras. 
Os impérios existentes precisam de guerras.
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A Segesta tenta, com este livro, fornecer mais 
elementos para enriquecer uma escola de pensamentos, 
fortalecer um laboratório de ideias.

Quantas mentes juvenis vegetam na penumbra, 
num crepúsculo, na incerteza das verdades que têm 
sucesso nos cursos de Economia orientados a ter como 
alvo o lucro e somente o lucro.

Agora, o problema fundamental da nossa vida é 
mesmo aquele de encontrar alguns ideais pelos quais vale 
a pena viver e lutar.

Aqui está uma humilde mensagem que 500 anos atrás 
Erasmo escreveu para fazer uma reflexão sobre a guerra, 
que deve ser evitada, e sobre a paz, que deve ser cultivada.

Há construtores de muros e há construtores de pontes.

Num período em que quem tem poder de governar 
constrói muros, com apoio de milhões de insignificantes 
mortais, observa-se que muitos poderosos devem sua 
importância às opiniões errôneas semeadas na multidão 
que, assim, vergonhosamente renuncia ao trabalho mais 
complicado que requer a construção de pontes.

A humanidade necessita deixar de considerar guerra 
e paz como verso e anverso de uma mesma moeda. Deixar 
de ver a guerra como um evento natural, ou um “mal 
necessário”, e passar a não considerar a paz como uma 
utopia. A face da guerra precisa ser apagada da moeda para 
que ela não seja uma opção para os governantes. Já é tempo 
de considerarmos a vida humana – toda vida humana! – 
como um bem que não pode ser tocado pelo Estado, seja 
aquele onde a pessoa nasceu, seja onde a pessoa habita. 
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A obrigação do Estado é preservar vidas e não as 
destruir: a guerra se presta sempre à destruição de seres 
humanos; logo, ela não pode mais ser considerada como 
evento humano: a guerra é anti-humana. 

Por isso a importância de sempre termos em mente 
escritos de vários pensadores que ensinam sobre a guerra 
e a paz.

Erasmo preocupou-se com o tema e nos deixou seus 
ensinamentos. Se o problema ainda existe, não significa que 
seus ensinamentos não foram bons, mas sim que nós não 
fomos bons o suficiente para compreendê-los. Já estamos 
em tempo de amadurecer.

Andrea Vicentini
Editor
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O LAMENTO DA PAZ1, DEDICATÓRIA

De Erasmo de Roterdã 

A Filipe, ilustríssimo bispo de Utrecht,2

Saudações.

Poderia te parabenizar, ó bispo Filipe ─ tu que as 
glórias da vida, não menos do que os grandes chefes teus 
antepassados, tornaram famosíssimo ─, pelo fato de que 
foste honrado por um cargo de tão grande responsabilidade, 
se não soubesse com quanta relutância o assumiste e com 
que custo foste impelido a isso pela autoridade do excelente 
e nobilíssimo príncipe Carlos,3 cuja boa vontade tinhas de 
qualquer modo a intenção de retribuir. Mas esse mesmo 

1 A tradução foi realizada a partir do texto latino impresso em Erasmo da Rotterdam, 
Scritti teologici e politici. A cura di E. Cerasi e S. Salvadori. Milano: Bompiani, 2011. 
As notas, que limitamos quase que exclusivamente ao mero objetivo de elucidar 
referências históricas e culturais menos evidentes e dar a localização de algumas 
passagens citadas por Erasmo (especialmente as que ele reproduz literalmente), 
também foram em sua maioria adaptadas de uma seleção das notas da referida 
edição. Para solucionar algumas dúvidas de estabelecimento de texto, recorremos à 
edição de Alois M. Haas e Urs Herzog, Ein Klag des Frydens: Leo Juds Übersetzung 
der Querela Pacis von 1521 zusammen mit dem lateinischen Original. Zurich: Orell 
Fussli Verlag,1969. 

2 Filipe de Borgonha, eleito em 1517 ao bispado de Utrecht.
3 Carlos de Habsburgo, que assumiu o trono da Espanha em 1516, como Carlos I, e 

tornou-se soberano do Império Romano-Germânico a partir de 1519, como Carlos V.
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fato nos dá a esperança mais segura de que cumpras tua 
tarefa com louvor, já que Platão, homem de juízo apurado 
e claramente divino, não considera aptos a administrar a 
república senão aqueles que a isso são arrastados contra 
sua vontade.4 Além disso, cresce a nossa confiança em ti 
quando nos vem à mente que irmão estás sucedendo e de 
que pai vós ambos nascestes.5 Pois Davi, homem tanto 
erudito como sábio, por muitíssimos anos ocupou esse 
posto de tal modo que com suas glórias acrescentou muito 
esplendor e dignidade a um cargo por si só importantíssimo. 
Foi sob vários aspectos um grande e admirável homem, 
mas benéfico para o estado principalmente no fato de que 
nada considerava preferível à paz pública. E também 
nisso buscou como guia seu pai, Filipe de Borgonha, um 
homem superior em tudo, mas especialmente insigne 
nas artes da paz, e assim confiado à eterna memória da 
humanidade. A quem deves imitar nisso com ainda maior 
zelo, não simplesmente como um filho a um pai, mas como 
Filipe a Filipe.

A tua sabedoria já compreende há algum tempo o 
que todo o povo espera de ti. Carregas nos ombros um 
peso tríplice: os exemplos do pai e do irmão e os fados 
desta época que (como dizê-lo de outro modo?) nos arrasta, 
não sei como, para a guerra. Nós próprios temos visto 
recentemente como alguns, mais funestos para os amigos 
do que para os inimigos, nada deixaram de tentar para que 
nunca houvesse um fim para as guerras; por outro lado, 
como alguns, que querem bem à república e ao príncipe, 
com dificuldade exprimem a opinião de que a paz com os 

4 Platão, República 347b-d, 520d-521a.
5 Davi de Borgonha, irmão de Filipe, foi bispo de Utrecht de 1456 a 1496. O pai de 

ambos foi Filipe III, o Bom (1396-1467), duque de Borgonha.

Erasmo de Roterda O lamento da Paz.indd   16 23/08/2019   10:34:37



17

O lamento da Paz

franceses é sempre desejável e, nestas circunstâncias, deve 
ser abraçada mesmo como necessária.6 Foi essa situação 
indigna que moveu meu espírito a escrever um lamento 
da Paz, que se encontra abatida por toda parte, decerto 
para que assim vingasse ou atenuasse a legítima dor do 
meu coração. Sem vaidade, envio-te este livrinho como as 
primícias devidas ao novo bispo, para que Vossa Alteza 
proteja com mais diligência a paz, de qualquer maneira 
que tenha sido obtida, se eu não permitir que ela esqueça 
com que grandes dificuldades se estabeleceu entre nós.   

6 Os conflitos pela conquista da hegemonia na Europa entre Carlos de Habsburgo 
e Francisco I de Valois (1494-1547), rei da França, encontraram uma cessação 
momentânea com a Paz de Noyon, de 13 de agosto de 1516. Foi nesse mesmo 
ano que Erasmo redigiu O lamento da Paz. A solução conseguida com o acordo de 
Noyon, contudo, não duraria muito tempo, pois em 1519, quando Carlos de Habsburgo 
assume o trono do Império Romano-Germânico, os interesses expansionistas deste 
e de outros estados europeus começam a suscitar novas hostilidades. 
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O LAMENTO DA PAZ
REJEITADA E ABATIDA

POR TODAS AS NAÇÕES

Fala a Paz 

Se os mortais assim me desprezassem, rejeitassem e 
arruinassem por alguma vantagem que disso lhes adviesse, 
ainda que eu não o mereça, deploraria somente a minha 
injúria e a sua injustiça. Agora, já que, abatendo-me, eles 
próprios afastam de si a fonte de toda felicidade humana 
e buscam o abismo de todas as calamidades, devo chorar 
mais sua infelicidade do que minha injúria, e sou compelida 
a lamentar a sorte e ter compaixão daqueles com quem 
preferiria apenas ficar irada. 

Com efeito, de qualquer maneira, é desumano repe-
lirem quem os ama; é ingratidão desprezarem quem lhes 
faz bons serviços; é ímpio ferirem a genitora e protetora de 
todos. Mas privarem a si mesmos das tantas e tão notáveis 
vantagens que trago comigo e, no lugar destas, buscarem 
por sua própria vontade a Hidra de Lerna, tão asquerosa, 
origem de todos os males, não parece isso sinal de uma 
demência extrema? É justo ficar irado com criminosos; 
mas pessoas assim levadas pela loucura, que mais pode-
mos fazer além de chorá-las? Não é outra a razão de serem 
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mais dignas de lamento além do fato de que não choram a 
si mesmas, e são mais infelizes porque não percebem sua 
infelicidade, já que não é um pequeno passo em direção à 
saúde reconhecer-se a magnitude de sua própria doença.

Assim, se eu sou aquela famosa Paz louvada pelos 
deuses e homens, fonte, mãe, nutriz, disseminadora e 
guardiã de todos os bens da terra ou do céu, se sem mim 
nada floresce em lugar algum, nada é seguro, nada é puro 
ou santo ou jucundo para os homens ou agradável aos 
deuses; se, ao contrário de tudo isso, a guerra é um oceano 
em que se encontra de uma vez tudo aquilo de mau que 
existe na natureza, se por esse vício de repente murcha o 
que floresce, decompõe-se o que cresceu, cambaleia o que 
se consolidou, perece o que está bem fundado e torna-se 
amargo o doce; enfim, se é uma coisa tão pouco santa, 
que se torna a peste mais venenosa para toda piedade e 
religiosidade; se nada é mais infeliz para os homens, nada 
mais odiosos aos deuses, pergunto (por Deus imortal!) 
quem acreditaria que são seres humanos que têm uma só 
faísca de sanidade mental os que, para me repelir, a mim 
que sou tal como disse, empenham-se com tantos gastos, 
tantos estudos, tão grande esforço, tantas artes, tantas 
preocupações e perigos, e querem comprar essa quantia 
de males a tão alto preço?

Se fossem as feras que me desprezassem desse modo, 
poderia suportar melhor e imputaria à natureza a afronta 
de ter nelas infundido um gênio cruel. Se eu fosse odiada 
pelo gado sem voz, perdoaria a sua ignorância, porque foi 
negada a esses animais a faculdade do espírito que é a 
única capaz de perceber meus dons. Mas ― ó coisa indigna e 
mais que monstruosa! ― a natureza criou um único animal 
provido de razão e apto para o intelecto divino, só a ele 
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gerou para a benevolência e a concórdia, e, no entanto, eu 
encontraria com maior rapidez lugar entre as feras mais 
selvagens e em meio ao gado mais embrutecido do que 
entre os homens. Por todos esses séculos têm vigorado 
constantemente leis entre tantos corpos celestes, embora 
não tenham os mesmos movimentos nem a mesma força. 
As forças dos elementos, ainda que em contraste umas 
com as outras, guardam entre si eterna paz num equilíbrio 
estável, e em tão grande discórdia alimentam a concórdia 
por meio de um consenso e mútuo comércio. Nos corpos 
dos seres animados, que fiel consenso entre os membros, 
quão bem preparada a defesa mútua! Que coisas são mais 
dessemelhantes do que o corpo e a alma? E, no entanto, 
com que estreita necessidade conectou-os a natureza, 
declara-o (não há surpresa aí) a própria separação da 
morte. Do mesmo modo que a vida nada mais é do que 
a associação entre o corpo e a alma, assim a saúde é o 
concerto de todas as funções do corpo. Os seres animados 
desprovidos de razão levam a vida, cada um em sua espécie, 
com civilidade e cordialmente. Em rebanhos vivem os 
elefantes, os porcos e ovelhas se alimentam em bandos, 
voam em turmas os grous e corvos, as cegonhas, mestras do 
amor filial,7 têm seus comícios, os golfinhos se respeitam e 
protegem mutuamente. É conhecida a organização política 
harmoniosa das formigas e das abelhas. 

Mas por que continuo a falar desses que, embora faltos 
de razão, não carecem de sentidos? Poderias reconhecer 
a amizade entre as árvores, entre as ervas. Algumas são 
estéreis se não são unidas ao macho; a videira abraça o 
olmo, o pêssego ama a videira. A tal ponto os seres que nada 

7 Ver Aristófanes, As aves 1353-1357; Aristóteles, História dos animais 615b23-24; 
Plínio, História natural 10.63.  
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sentem parecem sentir o benefício da paz! Mas eles, por 
outro lado, mesmo não tendo a faculdade de sentir, estão, 
porque têm vida, próximos dos que possuem sentidos. Que 
é tão embrutecido quanto o gênero das rochas? Dirias, 
porém, que também tem a percepção da paz e da concórdia. 
Assim, o ímã puxa o ferro e o mantém junto de si. O que 
dizer do acordo existente até entre as feras mais cruéis? 
“A ferocidade dos leões não produz combates entre eles 
mesmos.”8 O javali não vibra sua presa impetuosa contra o 
javali, há paz de lince com lince. A serpente não se enfurece 
contra a serpente. Até os provérbios celebram a concórdia 
entre os lobos. Acrescento (porque é ainda mais incrível), 
os espíritos ímpios, por meio dos quais a concórdia entre 
os seres humanos e os celestes foi por primeiro feita em 
pedaços e ainda hoje é violada, mantêm entre si um acordo e 
guardam de modo consensual sua famosa tirania, qualquer 
que seja a natureza desta.

Só aos homens ― a quem, entre todos, mais convinha 
e é especialmente necessária a harmonia de espíritos ― 
não concilia a natureza, tão poderosa e eficaz nas outras 
coisas, nem conjuga a educação, nem combina a enorme 
série de vantagens proveitosas que o consenso lhes daria, 
nem, finalmente, a percepção e a experiência de tão grandes 
males reconduzem ao amor recíproco. A aparência física é 
comum a todos, a voz, a mesma; e não obstante os outros 
gêneros de seres animados difiram muitíssimo entre si 
quanto à forma dos corpos, apenas ao homem foi conferida 
a faculdade da razão, que é comum a todos os humanos, 
assim como não a tem nenhum dos demais seres vivos; 
apenas a ele foi dada a linguagem, que é o principal fator 
de conciliação das relações de amizade. São inatas em todo 

8  Plínio, História natural 7.5.
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homem as sementes dos saberes e virtudes, uma natureza 
amena, pacífica e propensa à benevolência mútua, de modo 
que ser amado é fato que por si só traz prazer, e fazer o 
bem aos outros agrada todo homem, exceto aquele que, 
corrompido por desejos perversos, como que por poções 
de Circe, tenha degenerado de humano em besta. É daí, 
evidentemente, que o povo chama humano tudo aquilo que 
pertence à benevolência mútua. Acrescentam-se a isso as 
lágrimas, prova de um caráter que pode ser dobrado com 
rogos, com o qual, caso tenha acontecido alguma ofensa ou 
alguma nuvem tenha ofuscado o céu sereno da amizade, 
as lágrimas facilmente trazem de volta a boa vontade. Eis 
de quantas maneiras a natureza ensinou a concórdia! 
E contudo, não contente com os encantos da paz, quis 
que a amizade fosse não apenas agradável ao homem, 
mas também necessária. Por isso, distribuiu dotes físicos 
e espirituais de modo que ninguém fosse tão equipado 
deles, que às vezes não encontrasse ajuda até no favor dos 
mais humildes, nem concedeu a todos as mesmas coisas 
nem na mesma medida, para que essa desigualdade se 
equilibrasse pelas amizades recíprocas. Coisas diferentes 
são produzidas em diferentes regiões, para que a própria 
necessidade ensine as trocas comerciais.

Aos demais seres vivos a natureza atribuiu armas e 
proteções com que se defendessem; só ao homem gerou 
inerme e fraco e, em resumo, sem outra segurança que não 
aquela dos acordos e relações de amizade. A necessidade 
descobriu as cidades, a necessidade ensinou a estas as 
alianças, para que, unindo as forças, expulsassem as 
violentas incursões de feras e bandidos. De tal forma que 
não há coisa humana que seja suficiente a si mesma. 
O gênero humano teria perecido logo nos primórdios de 
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sua existência se, criado, não o propagasse a concórdia 
conjugal. Nem de fato nasceria um homem, ou, nascido, 
morreria em seguida e no próprio limiar da vida perderia 
a vida, se a mão amigável da parteira, se a pia amizade da 
nutriz não socorresse a criancinha. E para essa finalidade a 
natureza infundiu no homem aquelas conhecidas centelhas 
de afeto, para que os genitores amem até aquilo que ainda 
não viram. Acrescentou, reciprocamente, a devoção dos 
filhos para com os pais, para que a proteção daqueles, por 
sua vez, tornasse mais suportável a fraqueza da velhice 
destes, e nascesse aquele sentimento que é igualmente 
plausível para todos, mas que os gregos chamaram do modo 
mais adequado ἀντιπελάργωσις, isto é, “amor de cegonha”. 
Acrescentam-se os vínculos de parentesco e afinidade; em 
não poucos, a semelhança de gênios, de inclinações e de 
aspecto, certíssima medianeira da benevolência; em muitos, 
um certo sentimento misterioso e admirável, estímulo ao 
mútuo amor, que os antigos, admirados, atribuíam a um 
poder divino.

Com tais e tão numerosos argumentos a natureza 
ensinou a paz e a concórdia, com tantos encantos a ela 
convida, com tantos laços atrai, com tantas circunstâncias 
a ela compele! E mesmo assim, que Erínia9 é essa tão eficaz 
no prejuízo, que despedaça, dispersa e dissipa todas essas 
coisas, que infundiu nos peitos humanos um desejo louco 
e insaciável de lutar? Se o costume não destruísse em pri-
meiro lugar o espanto e, em seguida, até a percepção do 

9 As Erínias são divindades gregas ligadas ao poder da Terra e à vingança de crimes 
consanguíneos; assim aparecem nas Eumênides, de Ésquilo. Nessa peça, as Erínias 
perseguem Orestes, que matou sua própria mãe, e provocam nele uma espécie de 
delírio. Os romanos associaram as Erínias às Fúrias. Em Virgílio, na Eneida, tais 
deusas figuram como entidades infernais que castigam os malvados no mundo dos 
mortos (6.555-556, 570-571, 605-607). Uma delas, Alecto, é coadjuvante de Juno 
no incitamento à guerra arquitetado no livro 7 do poema. 
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mal, quem acreditaria que são providos de inteligência hu-
mana esses que com eternas desavenças, litígios e guerras 
disputam, contendem e promovem tumultos entre si? Por 
fim, confundem todo o sacro e o profano com pilhagens, 
derramamento de sangue, calamidades e ruínas, e não há 
tratados, por mais santos, que tenham poder para sepa-
rar os que brigam e se enfurecem no morticínio recíproco. 
Supondo que nada mais houvesse, era suficiente a simples 
denominação comum ser humano para que os homens 
entrassem em acordo.

Mas que seja: de nada terá valido a natureza entre os 
homens, ela que tem o maior poder entre as bestas. E da 
mesma forma nada valeu Cristo entre os cristãos? Que seja 
pouco eficaz o ensinamento da natureza, que tem máxima 
força também entre esses que são faltos de sentidos. A 
doutrina cristã, contudo, apesar de ser muito superior à 
natureza, por que não convence aqueles que a professam 
daquilo que, mais que tudo, procura recomendar, que é 
certamente a paz e a benevolência mútua? Ou pelo menos 
por que não os dissuade desta tão ímpia e feroz insânia 
beligerante? Quando ouço o nome homem, logo corro para 
ele, como que para o animal nascido especialmente para 
mim, confiando que ali seja permitido encontrar repouso; 
quando ouço o título cristãos, voo com ainda mais rapidez, 
certamente na esperança de entre eles até reinar. Mas 
também isto envergonha-me e tenho desgosto de dizer: 
os fóruns, basílicas, cúrias e templos de tal modo, por 
toda parte, atroam com lutas, que em nenhuma nação 
dos gentios encontrarias tumulto igual; a tal ponto que, 
embora boa parte das calamidades humanas seja causada 
pela turba dos advogados, até esta, em comparação com 
semelhantes ondas de litigantes, seria pequena e isolada. 
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Contemplo uma cidade; surge sem demora a esperança 
de que possam estar de acordo aqueles que são protegidos 
pelas mesmas muralhas, moderados pelas mesmas leis 
e, como que navegando juntos numa só nau, submetidos 
a um perigo comum. Mas ― ai de mim! ― aqui também 
descubro essas coisas todas pervertidas por desavenças, 
a tal ponto que mal posso encontrar uma casa onde possa 
passar alguns dias. 

Nem falo da plebe, arrebatada como o mar com sua 
agitação! Recolho-me aos palácios dos príncipes, como que 
ao abrigo de um porto. “Certamente aqui”, penso, “haverá 
um lugar para a paz: os príncipes são mais sábios que 
o vulgo, tanto que são o espírito da plebe e os olhos do 
povo. Além disso, fazem as vezes daquele que é o mestre 
e príncipe da concórdia, por quem sou recomendada a 
todos, e especialmente a estes”. E fazem todas as boas 
promessas. Vejo saudações insinuantes, abraços amigos, 
brindes alegres e todos os demais favores da humanidade. 
Mas ― ó indignidade! ― não foi possível vislumbrar entre 
eles nem uma sombra de concórdia verdadeira. Tudo é 
postiço e falsificado, inteiramente corrompido por evidente 
sectarismo, sedições e ressentimentos ocultos. Enfim 
compreendo que entre eles não está a sede da paz; antes, 
provêm daí as fontes e sementes das guerras. Depois disso, 
para onde dirigir-me, infeliz, após ter sido tantas vezes 
enganada pela esperança? 

Ora, os príncipes são mais grandiosos do que 
educados, e se deixam levar mais pelas paixões do que 
pelo reto juízo da inteligência. Fujo para a companhia dos 
doutores. A boa literatura forma os homens; a filosofia os 
torna mais que homens; a teologia, divinos. Junto destes 
poderá com certeza descansar quem se viu arrastada por 
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tantos caminhos tortuosos. Porém, eis a dolorosa realidade: 
também aqui, um outro gênero de guerra, de fato menos 
cruenta, contudo não menos insana. Uma escola diverge da 
outra e, como se a verdade das coisas mudasse conforme o 
lugar, assim certos axiomas não atravessam o mar, outros não 
transpõem os Alpes, outros ainda não nadam de uma margem 
à outra do Reno. Na verdade, na mesma academia, o professor 
de retórica está em guerra com o de dialética, o jurisconsulto 
dissente do teólogo. E até no mesmo ramo o tomista luta 
com o escotista, o realista com o nominalista, o peripatético 
com o platônico,10 de forma que nem nos mínimos detalhes 
encontram acordo e frequentemente digladiam-se do modo 
mais atroz por causa de lã de cabra,11 até que o calor das 
disputas recrudesce dos argumentos para as injúrias, das 
injúrias aos socos, e se a coisa não é tratada com punhais 
ou lanças, esfaqueiam-se com penas banhadas em veneno, 
dilaceram-se mutuamente com páginas dentadas, vibram uns 
contra a fama dos outros os dardos letais de suas línguas. 
Aonde me voltar, depois de perceber tantas vezes que me 
foram dadas tão somente palavras?

O que falta, senão a religião, como uma âncora sagrada? 
Embora a mesma profissão de fé seja comum a todos os 
cristãos, esses que são recomendados na linguagem do povo 
com o apelativo sacerdotes a professam de modo especial 
nos títulos, cultos e cerimônias. Assim, observando-os de 
longe, tudo me faz crer que ali foi-me preparado um refúgio. 
Sorriem para mim as vestes cândidas, notáveis pela cor que 
me representa; vejo as cruzes, símbolos da paz; ouço aquele 
dulcíssimo nome irmão, prova de excelente caridade, e as 

10 As referências são a diferentes orientações filosóficas. 
11 Expressão que tem origem em Horácio, Epístolas 1.18.15, rixatur de lana saepe 

caprina, referente a brigas por coisas de pouco valor.
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saudações da paz, favoráveis em seus alegres augúrios; 
contemplo a comunhão de todos os bens, o colegiado reunido, 
o mesmo templo, as mesmas leis, as reuniões cotidianas. 
Quem não confiaria que aqui terá lugar a paz? Mas ― ó coisa 
indigna! ― em quase nenhum lugar o colégio de sacerdotes 
está de acordo com o bispo. E isso seria pouco se eles próprios 
não estivessem cindidos em facções! Quão poucos sacerdotes 
não têm litígio com algum sacerdote! Paulo considera que é 
inaceitável que um cristão lute contra cristão. E um sacerdote 
disputa com outro sacerdote, um bispo com um bispo? Mas 
talvez alguém perdoe também a esses, visto que por um 
costume já antigo passaram quase para a comunidade dos 
profanos, desde que começaram também a possuir bens 
materiais. Mas seja, concordo! Que gozem livremente daquilo 
que reivindicam para si como que por prescrição.

Resta apenas um tipo de homem, o daqueles que são 
tão apegados à religião que, mesmo que desejem, não 
podem livrar-se dela de modo algum, não mais do que a 
tartaruga pode se livrar do casco. Eu esperaria entre eles 
ter um lugar, se tanta esperança frustrada não tivesse 
me ensinado o completo desespero. Todavia, não deixarei 
nada sem tentar, farei o experimento. Perguntas qual foi 
a conclusão? De ninguém fugi mais! Pois o que esperaria, 
quando a religião dissente da religião? Há tantas facções 
quanto irmandades: os dominicanos estão em conflito com 
os franciscanos, os beneditinos com os bernardinos.12 Há 
tantos nomes quanto há cultos e cerimônias diversas, de 
forma que em nada possam concordar; cada um se agrada 
do que é seu, condena e odeia o alheio. Até uma mesma 

12 Não se sabe se com esta última denominação Erasmo quer se referir à congregação 
de cistercienses fundada pelo espanhol Martín de Vargas no início do século XV ou 
à dos observantes, seguidores de São Bernardino de Siena.
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ordem é cindida em facções: os observantes perseguem 
os coletanos, e ambas as ordens perseguem uma terceira 
espécie, que toma seu nome do convento, embora não 
convenham em nada.13 Como é óbvio, desconfiando de tudo, 
eu desejava viver escondida até num pequeno monastério 
qualquer, desde que fosse verdadeiramente tranquilo. 
Digo-o contra a minha vontade (pois oxalá não fosse a 
maior verdade!): até agora não encontrei nenhum que não 
estivesse contaminado com ódios intestinos e rixas. Seria 
vergonhoso elencar quantas lutas movem, por nada, sobre 
ninharias e bagatelas, homens idosos que deveriam ser 
veneráveis com suas barbas e pálios, homens que, por fim, 
segundo lhes parece, são muito eruditos e santos. 

Sorria-me alguma esperança de que me fosse dado 
algum lugar, qualquer que fosse, em meio a tantos casais. 
Pois o que não prometem uma casa comum, fortuna, leito e 
filhos em comum? Por fim, o próprio direito que um cônjuge 
tem sobre o corpo do outro, de modo que acreditarias que 
antes são uma só pessoa composta de duas do que duas 
pessoas distintas? Aqui também aquela criminosíssima 
Éris14 se imiscuiu e separa com desavenças de espírito 
aqueles que se tinham unido com tantos vínculos. E 
entre estes eu gostaria de estar de preferência àqueles 
que professam uma caridade absoluta com tantos títulos, 
insígnias e cerimônias. 

13 Os observantes, os coletanos e os conventuais são três famílias de franciscanos. 
Poucos meses antes da publicação de O lamento da Paz, o papa Leão X tinha tentado 
sem sucesso promover a união entre essas facções.

14 Éris é divindade grega da discórdia e da luta, mencionada diversas vezes nos com-
bates da Ilíada de Homero ― 4.440 (como irmã e companheira de Ares); 5.518; 11.3, 
73; 18.535; 20.48 ―, bem como por Hesíodo, tanto na Teogonia (225, como filha da 
Noite e mãe de uma numerosa prole que inclui, entre outros, o Sofrimento, a Fome 
e os Assassinatos) quanto em Os trabalhos e os dias (11-26, passagem em que Éris 
é duplicada em Éris má e Éris boa, esta responsável por um espírito agonístico que 
leva os homens à prosperidade).
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Finalmente, comecei a fazer votos para ter lugar pelo 
menos no peito de um único homem. Nem sequer isso foi-
-me possível, pois o homem luta consigo mesmo. A razão 
guerreia com os sentimentos, e além disso sentimento 
entra em conflito com sentimento, enquanto a piedade 
chama num sentido, o desejo noutro. Por sua vez, a paixão 
sexual procura convencer o homem de uma coisa; a ira, 
de outra; a ambição, de uma terceira; a avareza, de outra 
ainda. E muito embora seja assim, não se envergonham de 
chamar-se cristãos, quando de todos os modos se afastam 
daquilo que é particular e peculiar a Cristo.

Contempla a vida inteira dele: o que é ela além 
do ensinamento da concórdia e do amor mútuo? O que 
inculcam seus preceitos, suas parábolas, senão a paz, 
a caridade recíproca? Quando o insigne profeta Isaías, 
inspirado pelo espírito celeste, anunciava que viria Cristo, 
aquele fator de conciliação de todas as coisas, por acaso 
prometia um sátrapa, um destruidor de cidades, um 
guerreiro, um homem honrado com o triunfo militar? De 
forma alguma. O que anunciava, então? O príncipe da paz. 
De fato, como queria que se entendesse que era o melhor 
príncipe de todos, designou-o com aquela característica 
que julgava ser a melhor de todas. Não surpreende que 
assim tenha parecido a Isaías, quando Sílio, poeta gentio, 
escreveu assim sobre mim: “a paz é a melhor das coisas” 
que a natureza deu ao homem.15 Canta junto com ele o 
famoso místico e citaredo: “e fez seu lugar na paz”.16 Diz 
que o príncipe da paz está “na paz”, não em tendas ou 
acampamentos militares, diz que ama a paz e se ofende 
com desavenças. Ainda Isaías chama a paz obra da justiça, 

15 Sílio Itálico, Guerra Púnica 11.592-593.
16 Salmos 75.3.
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sentindo o mesmo, se não me engano, que Paulo, o qual, 
do Saulo turbulento que era, tornou-se tranquilo e doutor 
da paz. Quando antepôs a caridade a todos os demais 
dotes do espírito misterioso, com que coração, com que 
eloquência fez meu encômio junto aos coríntios! Por que não 
me gloriar de ser assim louvada por homem tão louvado? 
Ele às vezes designa um “Deus da paz”, outras fala da “paz 
de Deus”, indicando claramente que a coesão entre essas 
duas coisas é tal, que a paz não pode estar onde não está 
presente Deus, nem pode estar Deus onde não esteja a 
paz. Da mesma forma, lemos nos livros sagrados que os 
homens pios e servos de Deus são chamados “mensageiros 
da paz”, o que por si só deixa claro quem devemos tomar 
como mensageiros da guerra. 

Ouvi, ó esforçados guerreiros! Vede sob as insígnias de 
quem militais! Não é surpresa: são as daquele que primeiro 
semeou a discórdia entre Deus e o homem. Toda calamidade 
que sofrem os mortais deve ser creditada a esse dissídio. É 
sem importância, de fato, o que argumentam alguns, que 
nas antigas escrituras fala-se de um Deus dos exércitos 
e de um Deus das vinganças. Há muita diferença entre o 
Deus dos judeus e o Deus dos cristãos, ainda que por sua 
natureza sejam um único e o mesmo Deus. Ou, se a nós 
também agradam os títulos antigos, que seja! Que haja um 
Deus dos exércitos, contanto que entendas as linhas de 
combate como o concerto das virtudes, sob cuja proteção 
os homens pios destroem os vícios. Que seja o Deus das 
vinganças, desde que entendas vingança como a correção 
dos vícios, de modo que as matanças sanguinárias de 
que os livros dos hebreus estão atulhados, não as refiras 
a dilacerar homens, mas a repelir os sentimentos ímpios 
do coração. Mas para voltarmos ao nosso objeto: todas as 
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vezes em que as escrituras querem mencionar a felicidade 
absoluta, fazem-no por meio do nome da paz, como, por 
exemplo, Isaías: “Meu povo residirá na beleza da paz”.17 
E diz outro: “Paz sobre Israel”.18 E de novo Isaías, que 
expressa admiração pelos “passos dos que anunciam a 
paz, dos que anunciam bens”.19

Quem quer que anuncie Cristo, anuncia a paz. Todo 
aquele que recomenda a guerra, recomenda aquele que é o 
mais dessemelhante de Cristo. Vejamos: que plano enviou 
o filho de Deus à terra senão o de reconciliar o mundo com 
o pai, unir os homens entre si por uma caridade recíproca 
indissolúvel e, por fim, fazer do próprio homem um amigo 
de Cristo? Portanto, era um embaixador em meu nome, 
tratava dos meus negócios. E por isso quis trazer como seu 
tipo a figura de Salomão,20 que é dito o εἰρηνοπιός, isto é, 
“pacificador”. Não obstante Davi fosse um grande homem, 
não se lhe permitiu edificar o palácio do Senhor, porque 
ele era um guerreiro, porque tinha se tornado ímpio pelo 
derramamento de sangue. Não merece, nisso, representar o 
tipo do Cristo pacificador. Ó guerreiro, considera agora isto: 
se são profanadoras as guerras declaradas e empreendidas 
por ordem da divindade, o que não farão aquelas que são 
estimuladas pela ambição, pela ira, pela loucura? Se o sangue 
derramado de gentios poluiu um rei pio, que consequência 
terá um tão grande derramamento de sangue cristão?

17 Isaías 32.18.
18 Salmos 124.5.
19 Isaías 52.7.
20 Erasmo emprega aqui uma forma de exegese bíblica conhecida como tipologia, a 

qual vê algumas personagens, eventos ou instituições do Velho Testamento como 
“tipos”, isto é, modelos ou moldes, para personagens, eventos ou instituições do 
Novo Testamento, seus “antítipos”, que realizam sob outra forma e aprofundam 
os modelos veterotestamentários (ver The Encyclopedia of Christianity. Ed. E. 
Fahlbusch et al., trad. G. W. Bromiley. Grand Rapids; Cambridge; Leiden; Boston: 
William B. Eerdmans; Brill, 2008, vol. 5, s.v. “Typology”, p. 576).  
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Suplico-te, ó príncipe cristão, se ao menos és 
verdadeiramente cristão, contempla a imagem do teu 
príncipe, observa de que modo entrou em seu reino, como 
ali andou, como deixou este mundo, e imediatamente 
compreenderás de que modo ele gostaria que tu governasses: 
seguramente, de forma que a tua principal preocupação 
seja a paz e a concórdia. Quando Cristo nasceu, por acaso 
os anjos soaram trombetas de guerra? Os judeus, a quem 
se permitiu fazer guerras, ouviram o clangor das trombetas. 
Tais auspícios combinavam com aqueles para quem era 
lícito odiar os inimigos. Mas para um povo pacífico, os anjos 
da paz entoam uma canção muito diversa. Acaso soam 
a trombeta romana, acaso prometem vitórias, triunfos e 
troféus? De forma alguma. O que então? Anunciam a paz, 
de acordo com os oráculos dos profetas, e a anunciam não 
àqueles que respiram massacres e guerras, que, ferozes, 
exultam em direção às armas, mas sim àqueles que por sua 
boa vontade sejam propensos à concórdia. Que os mortais 
acobertem sua doença com o pretexto que quiserem: 
se não amassem a guerra, não entrariam em conflitos 
eternos uns com os outros. Ora, o próprio Cristo já adulto, 
que outra coisa ensinou, o que expressou, senão a paz? 
Continuamente saúda os seus com um augúrio de paz: “Paz 
a vós”, e prescreveu essa forma de saudação aos seus como 
singularmente digna de cristãos. E não esquecidos desse 
preceito, os Apóstolos colocam a paz no prefácio de suas 
cartas, desejam a paz para aqueles que amam de forma 
especial. Deseja algo excelente quem deseja a saúde, mas 
pede a suma felicidade todo aquele que pede a paz. Ele, 
que a recomendou tantas vezes durante toda a vida, vê com 
que solicitude a recomenda ao morrer: “Amai-vos uns aos 
outros como eu vos amei”. E de novo: “Dou a vós a minha 
paz, deixo-vos a paz.”
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Escutais o que deixa aos seus? Cavalos? Uma guarda? 
Um império? Riquezas? Nada disso. O que então? Dá a paz, 
deixa a paz, a paz com os amigos, a paz com os inimigos. 
Agora gostaria que considerasses comigo o seguinte: o que 
rogou ao pai na ceia mística, já na iminência da morte, com 
suas últimas preces? Penso que pediu algo não vulgar, pois 
sabia que obteria o que quer que pedisse. “Santo Pai”, disse, 
“conserva-os no teu nome, para que sejam um, tais como 
nós”. Vê, peço, quão extraordinária é a concórdia que Cristo 
exige entre os seus. Não disse que fossem unânimes, mas que 
fossem um só, e isso não de uma maneira qualquer, mas “como 
nós” somos um só, que por um modo perfeitíssimo e inefável 
somos o mesmo. E assim indicou claramente que os mortais 
deviam salvar-se por esse único caminho, se alimentassem a 
paz uns com os outros. Além disso, já que os príncipes deste 
mundo marcam os seus com uma insígnia qualquer, para 
que possam ser diferenciados dos outros, particularmente na 
guerra, vê com que marca Cristo distinguiu os seus, que não 
é outra, é claro, senão a da caridade mútua. Disse: “Com esta 
prova os homens saberão que sois meus discípulos”, não se 
vos alimentais desta ou daquela maneira, consumindo esta 
ou aquela comida, não se jejuais por certo tempo, nem se 
tiverdes exaurido um certo número de salmos, mas se tiverdes 
amado “uns aos outros”, e isso não de um modo vulgar, mas 
como “eu vos amei”. São inúmeros os preceitos dos filósofos, 
vários os de Moisés, múltiplos os editos dos reis, mas é 
único, disse ele, “o meu preceito”, que vos ameis “uns aos 
outros”. Do mesmo modo, prescrevendo aos seus a forma 
de orar, por acaso não aconselha admiravelmente, já no 
próprio início, a concórdia cristã? “Pai nosso”, diz. É a prece 
de um só, uma súplica comum a todos, são todos uma só 
casa e a mesma família, dependentes de um só pai. Em que 
convém a eles se digladiarem em perpétuas guerras? Com 
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que face interpelas o pai de todos, se fincas a espada nas 
vísceras de teu irmão? Justamente porque quis que esse 
único princípio penetrasse profundamente nas almas dos 
seus, com quantos símbolos, parábolas e ensinamentos 
apregoou a devoção à concórdia? Chama-se a si mesmo 
pastor, e aos seus, ovelhas. E, insisto, quem jamais viu 
ovelhas lutando com ovelhas? Ou que fazem os lobos, se a 
própria grei se dilacera a si mesma? Quando se chama a si 
mesmo o tronco da videira e aos seus, os sarmentos, que 
outra coisa expressa além da unanimidade? Pareceria um 
portento a ser afastado com expiações, se na mesma vide 
sarmento guerreasse com sarmento; e não é um prodígio, 
se um cristão luta com um cristão? Por último, se há algo 
absolutamente sacrossanto para os cristãos, certamente 
deve ser sacrossanto e fixar-se no fundo de suas almas 
aquilo que Cristo transmitiu com os seus mandamentos 
derradeiros, como que estabelecendo um testamento e 
recomendando aos filhos aquilo que desejava que nunca 
fosse esquecido por eles. Mas, nesses mandamentos, o que 
ensina, ordena, instrui, suplica, senão que tenham amor 
uns pelos outros? O que a comunhão do pão sacrossanto e 
do cálice da amizade torna inviolável, a não ser uma nova 
e indissolúvel concórdia? Como sabia, entretanto, que não 
pode ficar de pé a paz onde há disputa por magistraturas, 
pela glória, pelas riquezas, por vingança, arranca como 
que pela raiz essas paixões das almas dos seus, proíbe 
absolutamente que lutem contra o mal, manda fazerem 
o bem mesmo aos que não o merecem; se puderem, que 
peçam o bem aos que pedem o mal. 

E consideram-se cristãos os que, por uma ofensa leve, 
insignificante, arrastam grande parte do mundo à guerra? 
Ele ensina a quem é príncipe do seu povo a fazer o papel de 
servo e não estar acima dos outros exceto por ser melhor e 
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ser útil a um maior número. E alguns não se envergonham 
de agitar tão enormes tumultos para acrescentar uma 
partícula mínima aos limites do seu reino? Ele ensina a 
viver para o dia, à maneira dos pássaros e lírios do campo. 
Veta estendermos nossas preocupações para o dia seguinte, 
quer que todos dependam do céu, exclui todos os ricos do 
reino dos céus, e ainda assim alguns não temem derramar 
tanto sangue humano por algum dinheirinho não pago, 
talvez nem devido. Mas, nestes tempos, essas parecem até 
as causas mais justas para se declarar uma guerra. Decerto 
não faz outra coisa Cristo ao mandar que os discípulos 
aprendam de si uma única ideia: ser de espírito manso e de 
modo algum feroz, quando ordena que se deixe a oferenda 
perto do altar e não a apresentem antes de se reconciliarem 
com seu irmão; acaso não ensina explicitamente que se 
deve antepor a concórdia a todas as coisas e que nenhum 
sacrifício será agradável a Deus se eu não o recomendar? 
O Deus recusava presente judaico, fosse um bode ou uma 
ovelha, que fosse oferecido por pessoas em dissidência, e 
cristãos, guerreando assim entre si, ousam ofertar aquela 
vítima sacrossanta. Já quando Cristo se compara à galinha 
reunindo os pintinhos sob suas asas, com que símbolo 
adequado pintou a concórdia! Ele é alguém que congrega, 
e como convirá a cristãos serem a ave de rapina? Concerne 
ao mesmo conjunto de ideias o fato de que foi definido como 
a pedra angular que conecta e dá apoio às duas paredes: 
como se coaduna com isso seus seguidores moverem 
todo o orbe às armas e jogarem um reino contra o outro? 
Têm como soberano aquele sumo conciliador (conforme 
afirmam, jactanciosos), mas não podem eles próprios se 
reconciliar de modo algum. Ele reconciliou Pilatos com 
Herodes e não tem poder para conduzir os seus de volta à 
concórdia? Pedro, que era ainda meio judeu e se preparava 
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para proteger seu senhor e mestre quando este estava em 
iminente perigo de vida, é censurado por aquele próprio 
que estava sendo defendido, que lhe ordena embainhar 
a espada; quanto aos cristãos, pelas causas mais fúteis 
sempre tiram a espada e a dirigem contra outros cristãos. 
Acaso gostaria de ser defendido pela proteção do gládio 
aquele que, ao morrer, pede pelos autores de sua morte?

Todas as escrituras sagradas dos cristãos, seja o Velho, 
seja o Novo Testamento, não dizem a altos brados outra 
coisa que não a paz e a unanimidade, e toda a vida dos 
cristãos não trata de nada além da guerra. Que ferocidade 
é esta, maior que a das feras, que não pode ser vencida nem 
atenuada por tantas circunstâncias? Que antes desistam de 
se gloriar do título de cristãos, ou então traduzam por meio 
da concórdia a doutrina de Cristo. Até quando a vida estará 
em contradição com o nome? Marcai quanto quiserdes as 
casas e vestes com a imagem da cruz: Cristo não reconhecerá 
outro símbolo que não aquele que prescreveu ele próprio, 
a saber, a concórdia. Congregados veem-no ascender aos 
céus, congregados recebem a ordem de aguardar o espírito 
celeste. E ele prometera sempre encontrar-se entre aqueles 
que estivessem assim congregados, para que ninguém 
esperasse jamais estar Cristo presente na guerra. Agora, 
aquele espírito ígneo, que é além da caridade? Nada é mais 
comunal que o fogo, um fogo se acende com outro sem que 
este se consuma. Queres reconhecer que aquele espírito é 
o pai da concórdia? Olha o resultado. Todos tinham, diz-se, 
“um só coração e uma só alma”.

Tira o espírito do corpo, e de imediato dissolve-se toda 
a juntura dos membros; tira a paz, e perece toda sociedade 
de vida cristã. Afirmam os teólogos de hoje que com tantos 
sacramentos se infunde o espírito celeste. Se pregam a 
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verdade, onde estão os efeitos daquele espírito especial, “um 
só coração e uma só alma”? Mas se são apenas fábulas, por 
que se dá tanta honra a tais coisas? E digo isso na verdade 
para que os cristãos tenham mais vergonha de seus costumes, 
não para tirar alguma autoridade dos sacramentos. Pois o fato 
de que decidimos dar o nome de igreja ao povo cristão, que 
outra coisa aconselha, senão a harmonia das almas? Que há 
de comum entre o acampamento militar e a igreja? Esta soa 
a união, aquele, o dissídio. Se te vanglorias de ser parte da 
igreja, que tens a ver com guerras? Se te afastaste da igreja, 
que tens a ver com Cristo? Se a mesma casa abriga a todos, 
se tendes um soberano comum, se combateis todos para o 
mesmo, se fostes iniciados pelos mesmos sacramentos, se vos 
alegrais com os mesmos donativos, se vos alimentais com os 
mesmos estipêndios, se é buscado um prêmio comum, por que 
assim tumultuais? Vemos entre esses ímpios companheiros 
de armas, que são conduzidos por um pagamento para o 
serviço de executar morticínio, haver tão grande concórdia 
não por outra razão senão o fato de militarem sob o mesmo 
estandarte, enquanto tantas coisas em comum não unem 
aqueles que professam a piedade. Então nada valem tantos 
sacramentos? O batismo é comum a todos, por meio dele 
renascemos para Cristo e, arrancados do mundo, somos 
enxertados nos membros de Cristo. E que coisas pode haver 
tão idênticas quanto os membros de um mesmo corpo? Em 
função do batismo, portanto, ninguém é escravo ou livre, 
bárbaro ou grego, homem ou mulher, mas todos são o mesmo 
em Cristo, que tudo reconduz à concórdia.

Um pouco de sangue provado em comum, de um 
cálice, une os citas de modo que jamais hesitam em até 
mesmo enfrentar a morte por um amigo. Para os gentios 
também são sagrados o laços de amizade, os quais 
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uma mesa comum concilia, enquanto o pão celestial e 
o cálice místico não mantêm na amizade os cristãos, na 
amizade sancionada pelo próprio Cristo, que os cristãos 
cotidianamente renovam e representam por meio de 
sacrifícios. Se nada realizou Cristo ali, para que hoje tantas 
cerimônias? Se fez algo sério, por que é assim negligenciado 
por vós, como se ele tivesse feito algo teatral, por gracejo? 
Ousa comparecer àquela mesa sagrada, símbolo da 
amizade, ousa frequentar o banquete da paz, alguém 
que se resolve pela guerra contra cristãos, que prepara 
a perdição daqueles pela salvação dos quais morreu 
Cristo, ousa beber o sangue daqueles pelos quais Cristo 
derramou seu próprio sangue? Ó peitos mais duros que 
o aço, em coisas tão numerosas há consórcio, e na vida 
uma tão inexplicável desavença! A mesma lei de nascer, 
a mesma necessidade de envelhecer e morrer existe para 
todos. Todos têm o mesmo príncipe da raça, o mesmo 
fundador da religião, todos redimidos pelo mesmo sangue, 
iniciados todos pelos mesmos rituais sagrados e nutridos 
pelos mesmos sacramentos. Qualquer benefício que daí 
advenha provém da mesma fonte e é igualmente comum 
a todos. É a mesma igreja para todos e, por fim, de todos 
o mesmo prêmio. Ademais, aquela Jerusalém celestial, 
pela qual suspiram todos os verdadeiros cristãos, tem seu 
nome de uma visão da paz, de que por enquanto a igreja 
fornece o modelo. E o que acontece para que ela esteja 
em tão imensa discrepância com o seu exemplar? A tal 
ponto nada promoveu, por tantas vias, a solerte natureza, 
nada realizou o próprio Cristo com tantos preceitos, 
tantos mistérios, tantos símbolos? Até os próprios males 
ajuntam mesmo os maus, segundo o provérbio; os cristãos, 
nem os bens nem os males unem entre si. O que é mais 
frágil que a vida humana, o que é mais breve? A quantas 
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doenças, a quantos acidentes está sujeita? Mas apesar de 
trazer em sua própria natureza mais males do que pode 
suportar, os próprios dementes mandam chamar para si 
a maior parte dos males. Tão completa cegueira ocupa a 
inteligência humana, que nada disso percebem, e assim são 
conduzidos, precipitadamente, a romper, cindir e rebentar 
todos os vínculos, todos os acordos da natureza e de Cristo. 
Lutam por toda parte e assiduamente, sem moderação ou 
limite. Povo colide com povo, cidade com cidade, facção 
com facção, príncipe com príncipe, e por causa da tolice 
ou ambição de dois homenzinhos, ainda que estejam 
destinados a logo falecer, como criaturas de um só dia, as 
coisas humanas se confundem e se invertem.

Não me prolongarei sobre as tragédias das guerras 
antigas. Retomemos apenas as realizadas nos últimos dez 
anos. Que povo não viu combates crudelíssimos por terra e 
mar? Que região não ficou encharcada de sangue cristão? 
Que rio, que mar não se tingiu de cruor humano? E lutam 
de modo mais desumano (vergonha!) que os judeus, que os 
gentios, que as feras. As guerras que os judeus travaram 
contra estirpes estrangeiras, deviam os cristãos travá-las 
contra os vícios, com os quais hoje estão de acordo, ao passo 
que guerreiam com homens. E os judeus, todavia, levava-os 
à guerra uma ordem divina. Já os cristãos, se verdadei-
ramente avaliares a situação, subtraindo-se os pretextos, 
arrasta-os um desejo nunca saciado de ter posses. E para 
aqueles, de ordinário, eram guerras externas, enquanto 
os cristãos fazem aliança com os turcos e guerreiam entre 
si. Já os tiranos gentios eram estimulados à guerra quase 
sempre pela sede de glória; e, contudo, subjugavam nações 
tão bárbaras e selvagens que lhes era útil ser vencidas, e o 
vencedor se esforçava para merecer o reconhecimento dos 
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derrotados. Faziam todo o possível para que a vitória fosse 
incruenta, a fim de que o vencedor obtivesse o prêmio de 
um renome honroso e, ao mesmo tempo, a benignidade do 
vencedor fosse um consolo para os vencidos.

Mas envergonho-me de lembrar por que causas 
aviltantes e frívolas os príncipes cristãos concitam o orbe 
às armas. Um encontra ou imagina algum título obsoleto 
e podre, como se fizesse realmente alguma diferença 
quem administra o reino, contanto que, com justiça, olhe 
pelos interesses públicos. Outro alega que foi omitido 
um não-sei-o-quê de um tratado de cem capítulos. Este 
é infenso àquele por motivos da esfera privada, por uma 
esposa roubada ou por um sarcasmo expresso um pouco 
mais livremente. E o que é mais criminoso de tudo, há os 
que, por uma arte tirânica, porque sentem que a concórdia 
do povo abala o seu poder e que este se torna estável por 
meio de dissensões, subornam quem de propósito excita 
a guerra, de modo que, a um só tempo, dividam os que 
estavam unidos e expropriem mais licenciosamente o povo 
infeliz; alguns celerados em extremo, que se alimentam dos 
males do povo e não têm muito o que fazer na república em 
tempos de paz. Que Fúria infernal foi capaz de instilar este 
veneno no peito de cristãos? Quem ensinou aos cultores 
de Cristo essa tirania, que não é conhecida nem de um 
Dionísio nem de um Mezêncio?21 Na verdade mais bestas 
que homens, famosos tão somente pela tirania, nunca 
cordatos a não ser para prejudicar, nunca de acordo a não 
ser para oprimir a república. E os que fazem tais coisas 
são tidos por cristãos, ousam, contaminados por toda parte 

21 Dionísio I, tirano de Siracusa de 405 a 367 a.C., foi sucedido por seu filho Dionísio 
II. Mezêncio é um personagem da Eneida, de Virgílio, um déspota etrusco cruel e 
irreligioso que foi expulso por seu próprio povo e juntou-se a Turno contra Eneias.  
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com sangue humano, aproximar-se dos templos e altares 
sagrados? Ó pestes, que deviam ser deportadas para as 
ilhas mais distantes! Se os cristãos são os membros de um 
só corpo, por que cada um não se alegra com a felicidade 
do outro? Hoje parece ser quase uma causa justa para 
empreender guerras o fato de um reino em todas as coisas 
próximo estar um pouco mais próspero.

Com efeito, se queremos dizer a verdade, que outra coisa 
moveu e hoje move tantos soberanos a atacar com armas o 
reino da França, senão o fato de que é o mais próspero de 
todos? Nenhum é mais extenso, em nenhum lugar o senado 
é mais augusto nem a academia mais célebre, em lugar 
algum a concórdia é maior e, por isso mesmo, maior o poder. 
Em nenhum lugar florescem da mesma forma as leis, nem 
a religião é mais ilibada e menos corrompida pelo comércio 
com os judeus, como entre os italianos, ou contaminada pela 
vizinhança com os turcos e marranos, da mesma forma que 
entre os espanhóis e húngaros. A Germânia, para não falar da 
Boêmia, foi dilacerada entre tantos reizinhos e não tem sequer 
o aspecto de um reino. Só a França, como flor inviolada da 
autoridade cristã e tal qual a fortaleza mais segura se acaso 
sobrevém alguma tempestade, é atacada de tantos modos, 
com tantas artes assaltada, e por nenhuma razão exceto o 
fato de que convinha parabenizá-la, se houvesse, nesses que a 
agridem, alguma veia de espírito cristão. E dá-se um pretexto 
pio a tão ímpias façanhas: assim constroem a estrada para 
propagar o império de Cristo. Ó monstruosidade! Creem que 
pouco se olhou pela república cristã, se não tiverem subvertido 
a parte mais bela e próspera do domínio da cristandade.

E o que dizer de que, ao tratarem disso, superam 
as próprias feras em ferocidade? Nem todos os animais 
selvagens lutam, e o conflito das feras é só com as de 
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espécie diferente, tal como antes dissemos e devemos 
muito mais vezes repisar, para fixar-se a ideia no espírito. 
A víbora não morde a víbora, nem o lince rasga o lince em 
pedaços. E quando as feras combatem, fazem-no com suas 
próprias armas: armou-as a natureza. Os homens, nascidos 
desarmados, ó Deus imortal, com que armas são armados 
pela ira! Cristãos atacam cristãos com máquinas infernais. 
Pois quem acreditaria que as bombardas são um invento 
humano? E as feras não se precipitam na destruição mútua 
com tão densos batalhões. Quem jamais viu dez leões 
travando combate com dez touros? E quantas vezes vinte mil 
cristãos combatem com ferro contra tantos outros cristãos! 
De tão grande valor é ferir e beber o sangue de irmãos! E 
para as feras não existe praticamente guerra, senão quando 
a fome ou a preocupação com a prole as leva ao furor. Mas 
para os cristãos que ofensa é tão leve que não pareça ocasião 
digna de guerra? Se isso o fizesse a plebe, poderíamos 
pretextar sua ignorância; se os jovens, poderia ser escusada 
a imperícia da idade; se os profanos, não pouco poderíamos 
relevar a atrocidade do ato com a natureza da pessoa. Agora, 
vemos nascer as sementes de guerra acima de tudo daqueles 
com cujos conselhos e moderação convinha apaziguar-se 
a agitação do povo. Isso é desprezado e o “vulgo ignóbil”22 
funda cidades egrégias; fundadas estas, administra-as com 
civilidade; administrando-as, enriquece-as. Nelas irrompem 
os sátrapas e, como zangões, surrupiam o que foi obtido 
pela diligência alheia, e o que foi bem acumulado por 
muitos é miseravelmente consumido por poucos; o que foi 
corretamente fundado é destroçado da forma mais cruel. 
Porque, se não lembram coisas antigas, repasse consigo 
quem quiser as guerras travadas nestes últimos doze anos. 

22 Virgílio, Eneida 1.149.
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Pese bem os motivos, e compreenderá que foram todas 
declaradas por causa dos príncipes e empreendidas para 
grande mal do povo, embora nem sequer um pouquinho 
dissessem respeito ao povo.

Aquilo que outrora era tido como hediondo entre os 
gentios, isto é, fazer “um elmo pesar sobre as cãs”, como 
disse o famoso poeta,23 toma-se como motivo de louvor entre 
cristãos. Para Ovídio, “é aviltante um soldado ancião”,24 e 
para esses é coisa magnífica um guerreiro septuagenário. Na 
verdade, nem mesmo se envergonham os próprios sacerdotes, 
que outrora Deus não quis que se poluíssem com sangue 
algum, nem naquela lei sanguinária e inclemente de Moisés; 
não se envergonham os teólogos, mestres da vida cristã; não 
se envergonham os que professam a religiosidade mais pura, 
nem os bispos, cardeais e vigários de Cristo, de serem os 
autores e instigadores daquilo que Cristo tão grandemente 
detestou. Como combinar mitra e elmo? O que há de comum 
entre o cajado de pastor e a espada? Entre o texto evangélico 
e o escudo? Como saudar o povo com um auspício de paz e ao 
mesmo tempo concitar o orbe às mais turbulentas lutas, dar 
a paz com palavras e desencadear a guerra com atos? Acaso 
tu louvas a guerra com os mesmos lábios com que pregas o 
Cristo pacificador, e com a mesma trombeta fazes soar Deus 
e Satanás? Tu, na assembleia sagrada, coberto com o capelo, 
incitas à matança o povo simples, que esperava ouvir de ti 
a doutrina evangélica? Tu, ocupando o lugar dos Apóstolos, 
ensinas coisas que contradizem os preceitos dos Apóstolos? 
Acaso não temes que aquilo que foi dito sobre os arautos de 
Cristo ― “que belos são os passos dos que anunciam a paz, 
dos que anunciam bens e a salvação” ― torne-se o contrário? 

23 Virgílio, Eneida 9.612; cf. Ovídio, Tristes 4.1.74.
24 Ovídio, Amores 1.9.4.
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Que abjeta a língua dos sacerdotes que exortam à guerra, 
incitam ao mal, conclamam à destruição! Entre os antigos 
romanos, até então ímpios na sua piedade, quem assumia o 
cargo de pontífice máximo costumeiramente assegurava por 
um juramento que conservaria as mãos puras de todo sangue, 
a ponto de nem mesmo se vingar quando ferido. E Tito 
Vespasiano, imperador gentio, manteve-se constantemente 
fiel a esse juramento, e a isso se faz louvor num escritor 
pagão.25 Mas entre os cristãos ― ó pudor, de todo roubado às 
coisas humanas ― os sacerdotes  consagrados a Deus e até os 
monges, que se gabam de ter algo mais santo do que aqueles, 
inflamam matanças, carnificinas, e fazem da trombeta do 
evangelho a trombeta de Marte. Esquecidos da sua dignidade, 
correm para cima e para baixo e não deixam de fazer ou sofrer 
nada até que suscitem a guerra. Por meio deles, príncipes que 
de outra maneira talvez ficariam quietos excitam-se para o 
combate, pessoas cuja autoridade devia aplacar os alvoroçados. 
Na verdade, o que é mais prodigioso, guerreiam eles próprios, 
e isso por causa de coisas que até entre os ímpios foram 
desprezadas pelos filósofos, pelas quais nutrir desprezo seria 
apropriado e peculiar aos homens apostólicos.

Há poucos anos, quando o mundo era arrebatado para 
as armas por alguma doença fatal, arautos do evangelho, 
a saber, irmãos menores e dominicanos, davam o sinal de 
combate do próprio púlpito sagrado e incendiavam ainda 
mais os propensos à fúria. Animavam os ingleses contra 
os franceses e os franceses contra os ingleses, instigando 
todos à guerra. Ninguém chamava à paz exceto um ou outro, 
que quase foram condenados à morte só por terem dito 
meu nome. Corriam para cá e para lá sacrossantos prela-
dos, olvidados de sua dignidade e profissão, exacerbando 

25 Suetônio, Vida do divino Tito 9.1. 
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a doença comum do mundo com seu esforço, instigando a 
apressar a guerra aqui Júlio, o pontífice romano26, ali os 
reis, como se não fosse o suficiente eles próprios enlouque-
cerem. E, contudo, encobrimos essa insanidade manifesta 
com títulos magníficos. Para tal fim distorcemos da forma 
mais impudente (para não dizer ímpia) as leis dos padres 
da igreja, os escritos dos homens pios, as palavras da sa-
grada escritura. De fato, a coisa chegou a tal ponto, que 
seria tolo e ímpio abrir a boca contra a guerra e louvar o 
que foi constantemente louvado pela boca de Cristo. Parece 
olhar pouco pelo povo e pouco se empenhar pelo príncipe 
quem aconselha a coisa mais saudável e procura dissua-
dir da mais pestilenta. Já as cerimônias sacras seguem 
os acampamentos militares, estão presentes os bispos e, 
abandonadas suas igrejas, tratam das coisas de Belona27. 
Em verdade, a guerra já gera sacerdotes, gera bispos e 
cardeais, para os quais o título de legado do campo é tido 
como honorífico e digno dos sucessores dos Apóstolos. 
O que não é surpresa, se respiram Marte os que Marte 
gerou. E para que o mal seja mais incurável, acobertam 
tão grande impiedade com uma aparência de piedade. Os 
estandartes têm a cruz. O soldado ímpio, conduzido ao 
açougue e à matança por alguns vinténs, traz à frente a 
insígnia da cruz, e é símbolo de guerra a única coisa que 
poderia fazer desaprender a guerra. Que tens com a cruz, 
militar celerado? Esses espíritos, esses feitos, convinham 
a dragões, tigres e lobos. O signo é daquele que venceu 
não lutando, mas morrendo; de quem salvou, não de quem 
destruiu. E tal símbolo poderia acima de tudo te advertir 
sobre os inimigos com quem deves lutar, se pelo menos és 

26 O papa Júlio II (1443-1513), incentivador da Liga de Cambrai, contra Veneza (1509), 
e da Liga Santa, contra a França (1511).

27 Deusa romana da guerra.
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cristão, e de que modo deve-se vencer. Tu portas a insígnia 
da salvação apressando-te para a perdição de teu irmão, e 
pela cruz o destróis, a quem foi salvo pela cruz? Dos mis-
térios sagrados e venerandos (pois também esses ritos são 
levados aos acampamentos), nos quais principalmente é 
representada a suma concórdia dos cristãos, corre-se para 
o exército, afunda-se o ferro terrível nas vísceras do irmão, 
e fazem Cristo tornar-se o espectador (se é que Cristo dig-
nou-se a estar ali presente) da mais criminosa das ações, 
a mais grata de todas para os espíritos ímpios. Enfim, o 
que é o maior absurdo: em ambos os acampamentos, em 
ambos os exércitos, brilha o signo da cruz, de ambos os 
lados realizam-se cerimônias sagradas. Que monstro é este: 
cruz luta com cruz, Cristo faz guerra contra Cristo. Esse 
signo do nome cristão costuma atemorizar os inimigos. Por 
que agora lutam contra o que adoram? Homens dignos não 
dessa cruz única, mas da cruz real. Pergunto-me, por que 
nessas cerimônias pronuncia o soldado “Pai nosso”? Boca 
insensível, ousas chamá-lo pai, tu que degolas teu irmão? 
“Santificado seja o vosso nome”: como poderia ser o nome 
de Deus mais desonrado do que entre vossos tumultos? 
“Venha a nós o vosso reino”: assim pedes, tu que edificas 
tua tirania com tanto sangue? “Seja feita a vossa vontade 
assim na terra como no céu”: ele quer a paz, e tu preparas 
a guerra. Pedes o “pão nosso de cada dia” ao pai de todos, 
tu que queimas os campos de trigo dos teus irmãos e pre-
feres que pereçam para ti a que lhe sejam úteis? Já com 
que boca dizes aquela parte: “e perdoai as nossas ofensas 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido”, 
e despachas-te para o parricídio. Esconjuras o perigo da 
tentação, tu que, expondo-te a esse perigo, arrastas a ele 
um irmão. Rogas que sejas libertado do mal, e pelo instinto 
do mal maquinas o sumo mal para teu irmão.
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Platão diz que não se deve chamar guerra o que os 
gregos movem contra gregos. É sedição, diz.28 E esses que 
vês hoje chamam até guerra santa a que é empreendida por 
quaisquer razões por tal soldado, com tais armas, de cristão 
contra cristão? As leis dos gentios mandam costurar num 
saco de couro e jogar “na água corrente”29 quem quer que 
tenha banhado o ferro no sangue fraterno. E acaso são menos 
irmãos os que Cristo juntou do que aqueles unidos por laços 
consanguíneos? E contudo aqui também há uma recompensa 
para o parricídio. Mísera sorte a dos que guerreiam! Quem 
vence é parricida, quem é vencido perece não menos culpado 
de parricídio, porque o tentou. E depois amaldiçoam os turcos 
como ímpios e estranhos a Cristo, como se agindo desse modo 
fossem cristãos, ou como se pudessem oferecer aos turcos um 
espetáculo mais agradável do que o de assistirem a cristãos 
enterrando dardos uns nos outros. Os turcos sacrificam aos 
demônios. Mas quando nenhuma vítima é mais aceitável para 
estes do que se um cristão imola um cristão, pergunto, que 
fazes de diferente daqueles? Então, de fato, os espíritos ímpios 
fruem de uma dupla oferenda, pois quem é sacrificado e quem 
sacrifica tornam-se igualmente vítimas. Se alguém favorece os 
turcos, se alguém é amigo dos demônios, que oferte vítimas 
desse tipo com frequência. Mas já ouço há algum tempo a 
desculpa que se apresenta para os homens engenhosos na 
busca do seu próprio mal. Reclamam que são coagidos e 
arrastados à guerra contra a sua vontade. Tira essa máscara, 
joga fora os disfarces e consulta teu próprio peito; descobrirás 
que a ira, a ambição, a tolice te arrastaram para cá, não a 
necessidade, a não ser que por acaso o critério para definir 
necessidade seja não satisfazer-se por algum meio aquilo 

28 Platão, República 470b-d.
29 Cícero, Da invenção 2.149.
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que tua mente deseja. “Deixa para o povo os ornamentos”30: 
Deus não se engana com disfarces. E enquanto isso fazem-
-se súplicas solenes, pede-se a paz com grandes clamores, 
vocifera-se com enorme mugido: “Rogamos que nos dês a paz! 
Ouve-nos!” Não seria por acaso com toda a justiça se Deus 
respondesse: “Por que zombais de mim? Rogais que eu afaste 
o que vós, por vossa própria vontade, mandais vir. Pedis que 
não aconteça aquilo de que sois os próprios autores”. Se 
qualquer ofensa dá à luz a guerra, quem não terá algo de 
que reclamar? Entre marido e mulher acorrem coisas a que 
convém fechar os olhos se não preferires que a benevolência 
seja destruída. Se surgir algo assim entre príncipes, por que 
seria necessário logo correr às armas?

Há leis, há homens eruditos, há abades venerandos 
e bispos reverendos com os saudáveis conselhos dos quais 
o tumulto poderia ser apaziguado. Por que não os tornam 
árbitros? Não poderíamos topar com juízes tão iníquos 
que não saíssem com um mal menor do que o de tentar as 
armas. Dificilmente haverá uma paz tão injusta que não 
seja melhor do que até a mais justa das guerras. Primeiro 
pesa cada uma das coisas que exigem ou trazem a guerra, 
e entenderás quanto lucro terás obtido. A autoridade do 
pontífice de Roma é suprema. Mas quando os povos e os 
príncipes agitam-se com guerras ímpias, e isso por alguns 
anos, onde está então a autoridade do pontífice, onde o poder 
próximo ao de Cristo? Era esta a ocasião de manifestar tal 
autoridade, se eles próprios não estivessem tomados de 
paixões semelhantes. Se o pontífice chama à guerra, que seja 
preparada! Se a mesma pessoa chama à paz, por que não 
obedecem da mesma forma? Se preferem a paz, por que se 
obedeceu tão de pronto a Júlio, autor da guerra, enquanto 

30 Pérsio, Sátiras 3.30.
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praticamente ninguém dá ouvidos a Leão,31 que conclama à 
paz e à concórdia? Se é realmente sacrossanta a autoridade 
do pontífice romano, com certeza é capaz de ter a maior força 
toda vez que estimula aquilo que foi o ensinamento especial 
de Cristo. Não obstante, aqueles que Júlio pôde aguilhoar 
a uma guerra perniciosa, já que Leão, santíssimo pontífice, 
chamando de todos os modos à concórdia cristã, não tem o 
mesmo poder, declaram, sob o pretexto da igreja, servir às 
suas paixões, para não dizer algo mais acerbo.

Se, de coração, estais fartos da guerra, darei um 
conselho com o qual podereis preservar a concórdia. Uma 
paz sólida não consiste em alianças por casamento nem em 
tratados dos homens, dos quais frequentemente vemos nascer 
as guerras. Devem-se purificar as próprias fontes de onde 
brota tal mal; desejos depravados geram esses tumultos. E 
enquanto cada um é escravo de suas paixões, é molestada a 
república, e, contudo, ninguém consegue obter aquilo mesmo 
que buscava por meios perversos. Que os príncipes sejam 
sábios, sábios no interesse do povo, não para si mesmos; mas 
sejam verdadeiramente sábios e meçam sua própria grandeza, 
tal como sua prosperidade, suas riquezas e seu esplendor, 
pelas coisas que realmente os tornam grandes e excelentes. 
Tenham para com a república a mesma disposição de espírito 
de um pai para com sua família. Julgue-se um rei tão grande 
quanto melhores os cidadãos sobre os quais impera; tão 
feliz, quanto mais felizes tornou os seus; tanto mais sublime, 
quanto manda sobre homens o máximo possível livres; 
rico, na medida em que tiver um povo rico; florescente, na 
proporção em que tem cidades florescentes com uma paz 

31 Leão X (1475-1521) deu apoio à paz com os franceses em 13 de outubro de 1515 
e procurou, sem sucesso, unir a Europa em uma cruzada contra os turcos. Mas, 
enquanto Erasmo escrevia esta obra, o mesmo Leão X dava início à guerra contra 
o ducado de Urbino.
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sem interrupções. E que os próceres e magistrados imitem 
esse espírito do príncipe, avaliem tudo conforme o bem da 
república, e por esse caminho terão atendido mais justamente 
a seus próprios interesses.

Um rei que tenha um espírito assim acaso será facilmente 
levado a extorquir riquezas dos seus para distribuir à bárbara 
soldadesca? Reduzirá os seus à fome para enriquecer alguns 
generais ímpios? Lançará a vida dos seus a tantos perigos? 
Creio que não. Exercerá o seu poder limitando-o com a 
lembrança de que é um homem governando homens, um 
livre governando livres e, enfim, um cristão governando 
cristãos. Por sua vez, o povo lhe delegue apenas tanto quanto é 
conducente à utilidade pública. Nada além disso exigirá o bom 
príncipe, enquanto o consenso do povo rebaterá as paixões 
de um príncipe mau; que esteja presente de ambas as partes 
uma racionalização da vantagem privada. Que seja conferida 
maior honra àqueles que com seu talento e sabedoria tenham 
afastado a guerra e restituído a concórdia; finalmente, a quem 
se esforce de todas as formas, não para aprontar uma enorme 
capacidade militar em soldados e máquinas de guerra, mas 
para que não se tenha disso necessidade. A mais bela das 
façanhas, que, de todos os imperadores, está registrado nos 
livros que apenas Diocleciano concebeu! Mas se a guerra 
não pode ser evitada, que seja conduzida de modo que a 
maior parte dos males recaia sobre as cabeças daqueles 
que deram causas a ela. Hoje os príncipes fazem guerra em 
segurança, seus comandantes progridem a partir da guerra, 
enquanto a maioria esmagadora dos males derrama-se sobre 
os camponeses e a plebe, que nada têm a ver com ela nem 
deram, eles próprios, nenhuma razão para guerrear. Onde 
está a sabedoria do príncipe, se não avalia essas coisas, onde 
seu espírito, se as considera levianamente?
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É preciso encontrar uma maneira de os impérios não 
mudarem tantas vezes, como que passeando de mão em 
mão, de modo que toda mudança de condições acaba por 
gerar tumulto, e o tumulto, guerra. Isso será facilmente 
obtido se os filhos dos reis se mantiverem nos limites de 
seus reinos, ou se, agradando a alguém a ideia de anexar 
os vizinhos, seja-lhe cortada a esperança de sucessão. Nem 
seja lícito ao príncipe vender ou alienar alguma porção 
do reino, como se as cidades livres fossem propriedade 
privada. Pois são livres aqueles que obedecem ao mando de 
um rei, mas escravos os que são oprimidos por um tirano. 
Hoje ocorre que, em virtude desses matrimônios, alguém 
nascido na Irlanda de repente passe a imperar sobre a Índia, 
ou alguém que há pouco mandava na Síria subitamente 
torne-se rei da Inglaterra. Ocorre que nenhuma das duas 
regiões tem um príncipe, na medida em que ele abandona 
a primeira e não é reconhecido pela segunda, o que não 
causa surpresa, pois é ali um desconhecido, nascido em 
outro mundo. E enquanto isso, ao passo que se apodera de, 
conquista e consolida este novo reino, esgota e vilipendia o 
outro, e não poucas vezes, enquanto se dedica a abraçar a 
ambos, perde os dois, ele que mal é capaz de administrar 
um só. Que os príncipes entrem num acordo de uma vez 
por todas sobre o que cada um deve administrar e, uma vez 
dados os limites da sua autoridade, nenhum casamento 
possa expandi-los ou restringi-los, nenhuma aliança possa 
destruí-los. Assim, cada um se esforçará para tornar sua 
porção tão bem aparelhada quanto possível, ao passo que 
dirige todo empenho a uma só região, e tentará deixá-
la a seus filhos enriquecida com os melhores bens. E 
dessa forma, por certo, ocorrerá que em toda parte tudo 
floresça. De resto, que se unam não por matrimônios 
ou sociedades fictícias, mas por uma amizade pura e 
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sincera, e sobretudo pelo desejo comum de beneficiar a 
humanidade. Seja o sucessor do príncipe aquele que é 
mais próximo por parentesco ou aquele que for julgado 
mais apto pelo sufrágio do povo. Os demais se contentem 
com ser considerados entre os próceres dignos de honra.

É qualidade do rei ignorar os sentimentos privados 
e estimar tudo segundo as vantagens públicas. Para tal 
finalidade, que o príncipe evite viagens a terras longínquas, 
ou melhor, nunca deseje ultrapassar as fronteiras do 
reino, lembrando-se do dito aprovado pelo antigo consenso 
dos séculos: “A fronte vem primeiro que a nuca.”32 Que se 
considere rico, não se tomou algo de outros, mas se tornou 
suas próprias coisas melhores. Quando se trata de guerra, 
não admita no conselho os jovens, aos quais agrada a guerra 
pelo fato de não terem experimentado o quanto tem de 
males,33 nem aqueles a quem é útil perturbar a tranquilidade 
pública e os que se alimentam e engordam com as desgraças 
do povo. Chame velhos cordatos e íntegros e aqueles cujo 
amor pela pátria tenha sido observado. Nem se ponha em 
movimento uma guerra temerariamente, segundo a paixão 
de um ou outro, pois, uma vez começada, não se termina 
com facilidade. A coisa mais perigosa de todas não deve ser 
empreendida senão com o consenso da totalidade do povo. 
As causas de guerras devem ser imediatamente cortadas 
pela raiz. Devem-se fazer certas concessões: uma cortesia 
convidará a outra cortesia. Às vezes deve-se comprar a paz. 
Se subtraíres da conta o que terá sido consumido pela guerra 
e quantos cidadãos salvarás da destruição, a paz parecerá 
comprada por preço baixo, mesmo que a tenhas comprado 

32 Catão, Sobre as coisas do campo 4.1.
33 Uma das mais evidentes das diversas passagens paralelas entre O lamento da Paz e 

o Adágio 3001, também traduzido neste volume. Não vimos necessidade em assinalar 
esses paralelos, que serão facilmente percebidos pelo leitor.
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por alta quantia, já que, além do sangue dos teus cidadãos, 
terias gasto mais com a guerra. Faças o cálculo de quanto 
de males evitarás, quanto de bens conservarás, e não te 
arrependerás do investimento.

Enquanto isso, que os prelados exerçam o seu dever, 
os sacerdotes sejam verdadeiros sacerdotes, os monges 
lembrem-se de seus votos, e os teólogos ensinem o que 
é digno de Cristo. Que todos conspirem contra a guerra, 
contra ela gritem todos. Preguem, exaltem e inculquem 
a paz na esfera pública e privada. De mais a mais, se 
não tiverem muito poder para evitar que as coisas sejam 
resolvidas com o ferro, ao menos não o aprovem, não 
intervenham de modo que, por sua autoridade, deem-se 
honras a coisa tão criminosa ou certamente tão suspeita. 
Que baste dar aos caídos em combate sepultura em solo 
não consagrado. Se há entre eles alguns bons, que com 
certeza são pouquíssimos, não por isso serão defraudados 
de seu prêmio no céu. Mas os ímpios, “que são a maior 
parte da multidão”,34 terão, suprimida essa homenagem, 
um motivo a menos para se comprazer.

Falo destas guerras que vulgarmente os cristãos travam 
com cristãos. Pois não penso o mesmo daquelas que, por um 
esforço sincero e pio, repelem a violência de uma invasão 
bárbara e, com risco da própria vida, protegem a tranquilidade 
pública. Hoje se colocam nos templos troféus tingidos com o 
sangue daqueles pela salvação dos quais Cristo derramou 
o seu próprio sangue. Tais troféus são dispostos entre as 
estátuas dos Apóstolos e mártires, como se depois se tornasse 
pio, em vez de ser um mártir, fazer mártires. Já seria demais 
conservar tais monumentos na praça pública ou guardados 

34 Virgílio, Eneida 6.611.
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num cofre qualquer. Nos recintos sacros, que é decente 
manter puríssimos, não convém receber nada poluído com 
sangue. Sacerdotes consagrados a Deus não intervenham 
senão para dirimir as guerras. Se estiverem nisso de acordo, 
se inculcarem o mesmo em toda parte, a coisa terá muitíssima 
influência. Mas se isto é uma doença a que o engenho humano 
está predestinado, de modo que é absolutamente incapaz de 
continuar a viver sem guerras, por que não se dirige esse mal 
de preferência contra os turcos, embora fosse melhor também 
a estes aliciar à religião de Cristo pelo ensinamento, por boas 
ações e pelo modelo de vida inocente, do que atacá-los com 
armas? Se a guerra, entretanto, como vínhamos dizendo, não 
pode ser evitada de modo algum, seria isso um mal menor 
do que cristãos combaterem e colidirem entre si, assim 
impiamente. Se a caridade recíproca não os une, ao menos 
os reunirá de qualquer maneira um inimigo comum, e haverá 
uma espécie de mistura, ainda que falte a verdadeira concórdia.

Por fim, grande parte da paz é desejar de coração a paz. 
Pois aqueles que de fato tomam a paz a peito aproveitam todas 
as ocasiões de paz; desprezam35 ou removem os obstáculos; 
suportam muitíssimos sofrimentos, contanto que fique 
incólume tão grande bem. Hoje os próprios homens buscam 
viveiros de guerras e diminuem ou até dissimulam aquilo 
que produz concórdia, enquanto exageram e exasperam 
o que leva à guerra. É vergonhoso mencionar a partir de 
que ninharias eles suscitam tão grandes tragédias e que 
tempestades universais surgem de tão minúsculas faíscas. 
Então vem à mente aquele batalhão de injúrias, e cada um 
exagera para si seu próprio mal, ao passo que há profundo 
esquecimento dos benefícios recebidos, a tal ponto que 

35 Faltam ao texto da nossa edição de base, por erro evidente, as palavras aut negligunt, 
presentes no texto de Alois M. Haas e Urs Herzog.
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poderias jurar que ambicionam a guerra. E frequentemente 
é uma questão privada dos príncipes que compele o orbe 
às armas. E deve ser mais que pública a razão pela qual 
se empreende uma guerra. E quando não há nenhuma 
causa, eles próprios inventam para si causas de dissídio, 
abusando dos nomes das nações como alimento dos ódios; 
magnatas e alguns sacerdotes nutrem esse erro da plebe 
estulta e usam-no em proveito próprio. O inglês é inimigo 
do gaulês, e por nenhuma razão além do fato de que este é 
gaulês. Ao escocês é o bretão hostil, e só porque ele é escocês. 
O germânico diverge do franco; o hispano, de ambos.36 Ó 
perversão, o nome vazio de uma região é fator de divórcio! 
E tantas outras coisas, por que não trazem conciliação? Tu, 
inglês, queres mal ao francês, e por que antes, ser humano, 
não queres bem ao ser humano; cristão, ao cristão? Por que 
uma coisa frívola tem mais poder entre eles do que tantos 
nexos naturais, tantos vínculos de Cristo? O lugar separa 
os corpos, não as almas. Outrora o Reno separava o gaulês 
do germânico, mas o Reno não separa cristão de cristão. Os 
Pirineus dividem uns dos outros os hispanos e os gauleses, 
mas não cortam a comunhão da igreja. O mar afasta os 
ingleses dos gauleses, mas não divide a associação religiosa. 
O Apóstolo Paulo se indigna de ouvir de cristãos palavras 
assim: “‘Eu sou de Apolo’; ‘eu sou de Cefas’; ‘eu, de Paulo’”,37 
e não permite que Cristo seja seccionado em sobrenomes de 
facções religiosas, pois Cristo tudo concilia, enquanto nós 
consideramos um nome comum de uma pátria uma causa 
séria pela qual um povo tencione exterminar o outro.

36 Neste trecho, Erasmo utiliza dois nomes diferentes para se referir aos ingleses (Anglus 
e Britannus), assim como aos franceses (Gallus e Francus). Ao contrário do que faz 
o tradutor italiano, preferimos manter essas distinções, bem como usar outros nomes 
antigos (por exemplo, “germânico” para Germanus) para reproduzir o efeito de abuso, 
confusão e perversão dos nomes de nacionalidades de que fala o autor.

37 I Coríntios 1.12.
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E isso não satisfaz às almas ávidas de guerra de alguns. 
Com esforço perverso buscam ensejos de dissídios: dividem 
a própria França e dilaceram com nomes aquilo que não é 
dividido por mares, nem por montes ou nomes verdadeiros de 
regiões. De uns franceses fazem alemães, para que nem pelo 
compartilhamento do nome se firme a amizade. Se em ações 
odiosas, como as de divórcio, o juiz não aceita com facilidade 
o litígio nem admite qualquer tipo de prova, por que esses 
homens admitem qualquer causa frívola no caso de todos 
mais odioso? Por que antes não pensam no princípio ― que é 
verdadeiro ― de que este mundo é a pátria comum de todos, se 
o título de pátria concilia; por que não pensam que todos têm 
origem nos mesmos antepassados, se o parentesco de sangue 
cria amigos; que a igreja é uma única família, igualmente 
comum a todos, se uma mesma casa conjuga as necessidades 
de seus habitantes? Para refutar esta parte, precisam ser 
engenhosos!38 Toleras certas coisas num sogro pelo simples 
fato de ser o sogro, e nada toleras naquele que pela comunhão 
religiosa é teu irmão? Muito perdoas aos parentes, nada 
àqueles que te são afins pela religião? Certamente nenhum 
vínculo liga mais fortemente do que a confraria de Cristo. 
Por que se observa diante dos olhos só aquilo que exacerba 
a alma? Se és favorável à paz, pensa antes assim: “Nisto me 
prejudicou, mas frequentemente em outras ocasiões me foi 
útil, ou me feriu impulsionado por outrem.”

Enfim, da mesma forma que em Homero as causas 
da discórdia entre Agamêmnon e Aquiles são atribuídas à 
deusa Ate por aqueles que chamam à reconciliação,39 assim 

38 Para obter a interpretação que as duas últimas frases do português expressam, 
segui o texto latino publicado em Alois M. Haas e Urs Herzog, com uma pontuação 
diferente daquela da edição de base.

39 Ate é deusa da cegueira ou insensatez que leva ao erro. Ver Homero, Ilíada 9.504-512, 
19.91-136.
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também, entre nós, que se atribua aquilo que não pode 
ser perdoado, vez ou outra, aos fados, ou, se preferirem, a 
algum espírito maligno, e transfira-se o ódio dos homens a 
essas entidades. Por que são mais sábios para alcançar seu 
prejuízo do que para proteger sua prosperidade? Por que são 
mais perspicazes para o mal do que para o bem? Aqueles que 
são um pouco mais sensatos avaliam, consideram, olham 
em torno antes de começar até mesmo um negócio privado. 
E eles próprios precipitam-se na guerra de olhos fechados, 
mormente quando, uma vez começada, não se pode encerrar 
sem que, de pequena, torne-se enorme, de uma só, muitas, de 
incruenta, sanguinária, principalmente quando essa procela 
não aflige um ou outro, mas envolve a todos por igual. Mas se 
o povo não pondera bem essas coisas, certamente é o papel 
do príncipe e dos nobres refletir sobre elas; o dos sacerdotes, 
fincá-las nas mentes de todas as maneiras, repeti-las aos 
homens, quer queiram ouvir, quer não. No fim, ouvindo-as 
por toda parte, vão aderir a essas ideias.

Pulas alegremente em direção à guerra? Primeiro 
analisa que tipo de coisa é a paz, que tipo a guerra, que 
males esta traz, que bens aquela, e assim comeces a cal-
cular se é vantajoso trocar a paz pela guerra. Se é uma 
coisa admirável um reino florescente em toda parte com 
os melhores bens, com cidades bem construídas, campos 
bem cultivados, ótimas leis, belíssima educação, costumes 
mui íntegros, pensa contigo: é forçoso que perturbe esta 
prosperidade se faço guerra. Por outro lado, se alguma 
vez viste cidades em ruínas, vilarejos arrasados, templos 
incendiados, campos desolados, e tal espetáculo pareceu 
digno de compaixão, como deve ser, pensa que isso é o fruto 
da guerra. Se julgas que é grave introduzir na tua região a 
criminosa imundície de soldados mercenários, alimentá-los 
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com o prejuízo da tua população, servi-los e adulá-los, e na 
verdade confiar a ti próprio e a tua segurança ao arbítrio 
de tais homens, tem o cuidado de pensar que essas são as 
condições da guerra. Se abominas o ataque de salteadores: 
a guerra o ensina. Se o parricídio te parece execrável: isso 
se aprende na guerra. Pois quem, exaltado, temeria matar 
uma só pessoa, se conduzido por um soldo ordinário degola 
tantas outras? Se negligenciar as leis é violentíssima peste 
para a república: “em meio a armas calam-se as leis”.40 Se 
consideras hediondos o estupro e o adultério e coisas ainda 
mais baixas que essas: a guerra é mestra de todas elas. 
Se a fonte de todos os males é a impiedade e o desprezo 
pela religião: esta última desaba imediatamente sob as 
tempestades da guerra. Se julgas que a república está em 
péssimo estado quando muito podem aqueles que são os 
piores: na guerra são reis os mais celerados, e aqueles que, 
na paz, tu pregarias na cruz, na guerra têm os trabalhos 
de primeira ordem. Pois quem melhor para conduzir tro-
pas por lugares apartados do que o salteador experiente? 
Quem mais audaz para saquear casas e espoliar templos 
do que um arrombador41 ou um homem sacrílego? Quem 
mais intrépido para ferir um inimigo e varar com a espada 
os seus órgãos vitais do que um gladiador ou parricida? 
Quem mais apto a lançar fogo a cidades e máquinas do que 
um incendiário? Quem desprezará as ondas e os perigos 
do mar tanto quanto um pirata exercitado em constante 
rapina? Desejas ver claramente que coisa ímpia é a guerra? 
Observa por quem é conduzida.

40 Cícero, Em defesa de Tito Ânio Milão 10.
41 Literalmente, parietum perfossor, “perfurador de paredes”, expressão retirada de 

Plauto, O mentiroso (Pseudolus) 980. 
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Se para um príncipe pio nada é preferível à segurança 
de seus súditos, para ele a guerra deve estar entre as coisas 
mais odiosas. Se a prosperidade de um príncipe é reinar 
sobre prósperos, deve abraçar a paz acima de tudo. Se o 
desejo precípuo de um bom príncipe deve ser mandar em 
súditos tão bons quanto possível, é preciso que deteste a 
guerra, de onde brota todo o refugo da impiedade. Se consi-
derar como suas riquezas tudo o que os cidadãos possuem, 
evite a guerra de todas as formas. Porque, mesmo supondo 
que seja bem-sucedida, certamente desgasta os recursos de 
todos e consome, em benefício de carniceiros desumanos, 
aquilo que se ganhou por artes honradas. Que pesem mais 
de uma vez o fato de que a cada um lisonjeia a sua causa 
e sorri sua esperança, quando aquela frequentemente é 
péssima (ainda que pareça justíssima a alguém exaltado) e 
esta não raro é ilusória. Mas imaginemos a causa mais justa 
e, na guerra, o resultado mais próspero: toma o cuidado de 
fazer o cálculo de todos os prejuízos com os quais se realizou 
a guerra e dos proveitos trazidos pela vitória, e vê se vencer 
valeu tanto. Raramente ocorre uma vitória sem mortes: já 
tens os teus poluídos por sangue humano. A isso adiciona 
o declínio dos costumes e da ordem pública, que não pode 
ser remendado por lucro. Exaures o fisco, espolias o povo, 
oneras os bons, concitas os maus ao crime; e terminada 
a guerra, não se estinguem imediatamente seus resíduos. 
As artes caem em desuso, ficam embargados os negócios 
do comércio. Para bloqueares o inimigo, serás forçado a 
excluir primeiro a ti próprio de tão numerosas relações! 
Antes da guerra, todas as regiões fronteiriças eram tuas, 
pois a paz universal, pelo comércio, torna todas as coisas 
de todos. Vê o que fizeste: agora mal é tua a tua própria 
jurisdição. Para assolar uma cidadezinha, quantas máqui-
nas de guerra, quantos acampamentos são necessários? 
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É preciso construir uma imitação de cidade para destruir 
uma cidade de verdade, e poderias, no entanto, construir 
uma outra cidade verdadeira com menores gastos. Para 
que não seja permitido ao inimigo sair de sua cidade forti-
ficada, tu dormes ao relento, como exilado da pátria. Teria 
custado menos edificar novas muralhas do que demolir 
com máquinas as já edificadas. Nem computo o dinheiro 
que escorre entre os dedos dos que vendem na guerra, 
dos que nessas circunstâncias cobram pagamentos e dos 
generais, o que certamente não é soma pequena. Mas se 
incluíres cada uma dessas coisas num cálculo verdadeiro 
e não compreenderes que a paz poderia ter sido comprada 
com um décimo dos gastos, então suportarei com tranqui-
lidade ser repelida de toda parte.

Mas te parece pouco digno de uma alma elevada 
perdoar algo das injúrias recebidas? Ao contrário, não há 
prova mais certa de um espírito baixo e nada régio do que 
a vingança. Consideras que fica aquém da tua majestade 
real se, tratando com um outro príncipe da região, talvez 
teu parente de sangue ou por casamento, quem sabe teu 
benfeitor no passado, cedes um pouquinho do teu direi-
to. Mas quanto mais não rebaixas tua majestade quando 
continuamente te obrigas a sacrificar a coortes bárbaras 
e à ínfima ralé dos criminosos, que nunca tem o bastante 
de ouro; quando, adulador e suplicante, mandas embaixa-
dores aos mercenários mais vis e nocivos; quando confias 
tua própria vida e a fortuna dos teus à lealdade de quem 
não possui nem lei nem religião? Porque, se parecer existir 
alguma injustiça na manutenção da paz, não penses: “perco 
isto”, mas “por tal preço estou comprando a paz”.

Mas alguém mais arguto dirá: “Facilmente perdoaria, 
se a questão me dissesse respeito na esfera privada. Sou o 

Erasmo de Roterda O lamento da Paz.indd   61 23/08/2019   10:34:39



62

Erasmo dE rotErdã

príncipe e, querendo ou não, trato dos negócios públicos.” 
Dificilmente declarará uma guerra que olha apenas pelo 
interesse público. Mas, ao contrário, vemos todas as causas 
de guerra nascendo de circunstâncias que em nada dizem 
respeito ao povo. Queres reivindicar teu domínio sobre esta 
ou aquela região: o que isso tem a ver com o interesse do 
povo? Queres te vingar de quem repudiou tua filha: o que 
isso tem com a república? Avaliar essas coisas, percebê-las, 
isso é que é digno de um príncipe verdadeiramente sábio, 
verdadeiramente grande. Quem jamais governou sobre região 
mais extensa e mais esplendidamente do que Otávio Augusto? 
Ele, porém, desejava até renunciar ao poder, se tivesse visto 
alguém que poderia ser um príncipe mais salutar para a 
república. Com razão são lembradas por autores egrégios as 
palavras de um certo imperador: “Que morram meus filhos”, 
disse, “se algum outro puder olhar melhor pela república”.42 
Esses sentimentos para com a república, que estão próximos 
da religião de Cristo, foram expressos por homens ímpios: e 
os príncipes cristãos consideram o povo cristão tão vil, que 
desejam realizar suas paixões pessoais ou vinganças com o 
gravíssimo incêndio do mundo inteiro?

Já ouço alguns tergiversando, negando que possam 
estar seguros se não repelirem duramente a violência dos 
maus. Por que então, entre os inumeráveis imperadores 
romanos, somente os Antoninos, o pio e o filósofo,43 não 
sofreram atentados? Por nenhuma outra razão além do 
fato de que ninguém reina com mais segurança do que 

42 Uma frase semelhante, atribuída a Marco Aurélio, aparece na História Augusta, 
Avídio Cássio 2.8, com referência ao perigo que o general Avídio Cássio 
representava, pois estaria envolvido numa conspiração para eliminar os filhos 
do príncipe e usurpar o trono. Cássio efetivamente se rebelou e foi proclamado 
imperador por suas tropas ainda durante o principado de Marco Aurélio, mantendo 
o controle sobre parte das províncias orientais por um curto período em 175 d.C.

43 Antonino Pio e Marco Aurélio.

Erasmo de Roterda O lamento da Paz.indd   62 23/08/2019   10:34:39



63

O lamento da Paz

aquele que está preparado até para renunciar, visto que 
governa para a república, não para si mesmo. Mas se nada 
vos comove, nem o sentimento natural, nem o respeito da 
piedade, nem tão grande calamidade, pelo menos o opróbrio 
do nome cristão reconduza vossos espíritos à concórdia. 
De que tamanho é a porção do mundo dominada pelos 
cristãos? E, contudo, ela é aquela cidade situada no alto 
de um monte, feita espetáculo para Deus e os homens.44 
E o que devemos achar que pensam e falam os inimigos 
do nome cristão, que coisas vergonhosas devem vomitar 
sobre Cristo, quando veem os cristãos assim lutando entre 
si por causas mais frívolas do que os gentios, mais cruel-
mente que os ímpios, com máquinas mais terríveis do que 
eles próprios? Quem inventou a bombarda? Não foram os 
cristãos? E para que a situação seja mais indigna, sobre 
essas armas colocam os nomes e esculpem as imagens 
dos Apóstolos. Ó irrisão cruel! Paulo, aquele constante 
instigador da paz, volta uma máquina infernal contra um 
cristão? Se desejamos aproximar os turcos da religião 
cristã, sejamos primeiro nós próprios cristãos. Eles nunca 
acreditarão nisso, se virem que é verdade que em nenhuma 
outra parte se cometem mais sevícias do que entre os cris-
tãos, coisa que Cristo detestou mais do que tudo. E o que 
o personagem homérico, sendo um gentio, vê com espanto 
entre os gentios ― o fato de que, embora haja saciedade 
até das coisas agradáveis, de sono, comida, bebida, dança, 
música, nunca há saciedade da guerra infeliz ―45 mostra-se 
mais verdadeiro entre aqueles para quem a própria palavra 
guerra devia ser abominável. Outrora Roma, aquela cidade 
famosa por seu furor guerreiro, viu contudo o templo de 

44 Mateus 5.14: “Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não 
se pode esconder.”

45 Homero, Ilíada 13.636-639 (fala de Menelau).
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Jano algumas vezes fechado.46 E como pode ser que entre 
vós nunca haja férias das atividades guerreiras? Com que 
face pregareis a eles Cristo, autor da paz, se vós próprios 
estais perpetuamente agitados com conflitos internos? Que 
ânimo pensais que vossa discórdia dá aos turcos? Nada é 
mais fácil, em verdade, do que vencer inimigos que lutam 
entre si. Quereis ser temíveis? Ficai de acordo. Por que, 
além de vos recusardes o prazer da vida presente, quereis 
vos excluir da felicidade futura? A vida dos mortais já está 
por si só sujeita a muitos males; a concórdia elimina grande 
parte desse penar, já que um consola ou ajuda o outro com 
favores recíprocos. Se ocorre algo de bom, a concórdia o 
tornará mais agradável e mais difundido, já que um amigo 
o compartilha com o outro, alguém benévolo se alegra com 
quem tem igual benevolência. Que fúteis e quão efêmeras 
as coisas pelas quais fazeis tumultos! A morte é iminente 
para todos, não menos para os reis do que para os plebeus. 
Um animalzinho que logo se desvanecerá como fumaça, 
que perturbação ele faz surgir! A eternidade está à porta. 
De que vale empenhar-se por essas coisas ilusórias, como 
se esta vida fosse imortal? Pobres daqueles que não creem 
naquela vida dos pios e dela não têm esperança; impuden-
tes os que se prometem um caminho até ela a partir das 
guerras, quando ela não é nada senão uma comunhão 
inefável de almas felizes, quando se realizar plenamente o 
que Cristo pedira com tanto empenho ao pai celeste, que 
eles se unissem entre si do mesmo modo que ele próprio 
estava unido ao pai. De que maneira podeis estar aptos a 
gozar dessa suprema concórdia se por agora não meditardes 
nela com todos os vossos recursos? Tal como um glutão 

46 O deus Jano tinha seu templo fechado quando se considerava que Roma não 
estivesse em estado de guerra.  
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emporcalhado não se transforma de repente em anjo, assim 
não se faz de um guerreiro sanguinário, de repente, um 
companheiro dos mártires e dos santos.

Eia! Já se derramou mais que o suficiente de 
sangue cristão, se é pouco dizer de sangue humano; já se 
enlouqueceu o bastante com o tento de gerar destruição 
mútua; já se sacrificou o bastante até aqui às Fúrias e ao 
Orco; durou o bastante nosso espetáculo para os turcos. A 
peça acabou. Pelo menos agora, depois de tolerar por tempo 
tão longo as misérias da guerra, finalmente acordai. O que 
se realizou de insanidade até o momento, imputemos ao 
destino. Que seja do agrado dos cristãos o que aos pagãos 
outrora aprouve: esquecerem os males passados. Depois 
debruçai-vos sobre planos comuns no encalço da paz. E 
aplicai-vos de modo que ela se torne firme, sustentada 
não por laços de estopa, mas por vínculos sólidos e 
adamantinos, para nunca ser quebrada.

Faço-vos um apelo, príncipes, de cujas decisões dependem 
no mais alto grau as coisas dos mortais, que representais entre 
os mortais a imagem do soberano que é Cristo. Reconhecei a 
voz de vosso rei chamando à paz. Considerai que o mundo 
inteiro, cansado de males que tanto duram, é quem vo-lo pede 
com insistência. Se alguém ainda tem algum agravo, é justo 
que o releve em benefício da felicidade pública. O negócio de 
que tratamos é muito importante para ser atrasado por causas 
frívolas. Faço um apelo a vós, sacerdotes consagrados a Deus: 
com todo o esforço exponde o que sabeis ser o princípio mais 
querido a Deus. E repeli o que lhe é mais odioso. Apelo a vós, 
teólogos, pregai o evangelho da paz, fazei-o ressoar sempre 
nos ouvidos populares. Apelo a vós, bispos e outros altos 
dignatários da Igreja: que vossa autoridade valha para fortificar 
a paz com vínculos eternos. Apelo a vós, nobres e magistrados, 
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que vossa vontade ajude a sabedoria dos reis e a piedade dos 
pontífices. Faço um apelo a todos vós, indiferentemente, que 
são arrolados sob o nome cristão: com espíritos concordes, 
conspirai para isso. Mostrai aqui quanto vale a concórdia do 
povo contra a tirania dos poderosos. Que todos juntos deem 
seus votos a esta causa comum. Que uma eterna concórdia 
reúna aqueles que a natureza uniu com tantos fatores, que 
Cristo uniu com ainda mais. Que todos façam, com esforço 
comum, o que diz respeito, por igual, à felicidade de todos.

A isso tudo convida: primeiro o próprio sentimento 
natural e, por assim dizer, a própria humanidade. Em 
seguida, o príncipe e autor de toda a felicidade humana, 
Cristo. Além disso, tantas vantagens da paz, tantas calami-
dades da guerra. Chamam a isto os próprios espíritos dos 
príncipes, já propensos, como que por inspiração divina, 
à concórdia. E eis o pacífico e plácido Leão,47 que trouxe 
a todos um sinal, convidando à paz, ele que verdadeira-
mente faz o papel de representante de Cristo. Se sois de 
fato ovelhas, segui o pastor. Se filhos, ouvi o pai. Chama 
a isto Francisco, o rei da França, cristianíssimo não só no 
nome,48 que não é acabrunhado com o peso de comprar a 
paz, nem jamais faz conta de sua própria majestade, desde 
que olhe pela paz, ensinando assim, enfim, que é verda-
deiramente esplêndido e régio beneficiar o gênero humano 
o máximo possível. Chama a isto o ilustríssimo príncipe 
Carlos, adolescente de índole incorruptível. Nem disto se 
esquiva o imperador Maximiliano, nem o recusa o ínclito 

47 O papa Leão X, a que se fez referência anteriormente.
48 Francisco I, que já mencionamos em nota, recebia, como outros reis franceses a partir 

da metade do século XV, o título de cristianíssimo. Vem citado em seguida, mais 
uma vez (como no início da obra), Carlos de Habsburgo, rei da Espanha e, depois, 
também imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Erasmo aludirá também 
a Maximiliano de Habsburgo, avô de Carlos e antecessor imediato deste no trono 
do Império, e, por fim, a Henrique VIII da Inglaterra. 
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Henrique, rei da Inglaterra. É justo que os demais imitem 
de boa vontade o exemplo de tão grandes príncipes. 

A maior parte da plebe detesta a guerra e pede a paz. 
Apenas pouquíssimos, cuja ímpia prosperidade depende da 
infelicidade pública, desejam a guerra. Se é justo ou não que 
a perversidade destes valha mais do que a vontade de todos 
os bons, avaliai vós mesmos. Vedes que até aqui nada se 
realizou com tratados, nada se promoveu com casamentos, 
nada pela violência ou pela vingança. Experimentai agora, 
por outro lado, quanto pode um espírito benigno e altruísta. 
De guerra gera-se guerra, vingança traz vingança. Que agora 
o perdão dê à luz perdão e benefício convide a benefício, e 
pareça mais régio aquele que mais ceder do seu direito. Não 
teve sucesso aquilo que se fez segundo os desejos humanos, 
mas Cristo fará prosperar as decisões piedosas, as quais 
ele verá que são tomadas tendo Cristo como autor e guia. 
Ele estará presente, propício, inspirará e favorecerá os que 
favorecem aquilo que ele próprio favoreceu acima de tudo; 
e que a utilidade pública vença as paixões privadas. Aliás, 
enquanto se olha pelo interesse público também a fortuna 
de cada um se torna melhor; o reino será mais augusto para 
os príncipes, se governarem sobre súditos pios e prósperos, 
de modo que reinem mais pelas leis do que pelas armas; a 
dignidade dos líderes será maior e mais verdadeira; o retiro 
dos sacerdotes, mais tranquilo; a tranquilidade do povo, 
mais fértil, e a fertilidade, mais tranquila. O nome cristão, 
mais formidável para os inimigos da cruz. Finalmente, que 
cada um de vós seja caro ao outro e todos caros a todos; 
felizes, sereis gratos acima de tudo a Cristo, aprazer ao qual 
é a felicidade suprema. Tenho dito. 
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A guerra é doce
para quem não a experimentou

(Adágio 3001)
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A GUERRA É DOCE
PARA QUEM NÃO A EXPERIMENTOU49

É provérbio de distinção, entre os mais importantes, 
e celebrado nos escritos de muitos: γλυκὺς ἀπείρῳ πόλεμος, 
isto é, “doce é a guerra para quem não tem dela experiên-
cia”. Assim o refere Vegécio no livro III, capítulo XIV, de 
Sobre a arte militar: “Não tenhas confiança o bastante se o 
recruta deseja ardentemente o combate; para os que não 
a experimentaram, a batalha é doce.”50 O dito é citado a 
partir de Píndaro:51 γλυκὺ δὲ πόλεμος ἀπείροισιν, ἐμπείρων δέ τις 

49 Dado o caráter gigantesco da coleção erasmiana de Adágios, é conveniente registrar, 
para facilidade de cotejo entre diferentes edições e citações, que o de número 3001 é 
o primeiro da chilias quarta, centuria prima (ou, na numeração corrida das centúrias, 
o primeiro da centúria 31). Essa obra monumental, que reúne, dá as fontes e faz o 
comentário (às vezes na forma de alentados ensaios) de mais de quatro mil provérbios, 
é dividida em chiliades, isto é, o grego para “milhares”. Cada milhar, por sua vez, é 
dividido em dez conjuntos de cem adágios (as centúrias). O adágio aqui apresentado 
poderia ser referido, portanto, com a indicação Adágios 4.1.1. São ao todo cinco 
chiliades, mas a última está incompleta. Além desses Adágios organizados em milhares, 
Erasmo também produziu uma Adagiorum collectanea, que seleciona 838 provérbios 
comentados, quase todos já presentes na coleção maior, mas muitas vezes com um 
texto remodelado. A tradução foi realizada a partir do texto latino impresso em Erasmo 
da Rotterdam, Adagi. A cura di E. Lelli. Milano: Bompiani, 2013. Para solucionar dúvidas 
sobre o estabelecimento deste, recorremos à edição crítica das obras completas de 
Erasmo publicada pelo Conseil International pour l’Édition des Oeuvres Complètes 
d’Érasme (Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Ordinis secundi, tomus septimus. 
Amsterdam: Elsevier, 1999), na qual o nosso adágio está entre aqueles editados por 
R. Hoven. Essa coleção das obras completas de Erasmo está disponível gratuitamente 
em http://www.oapen.org, onde se podem encontrar os Adágios e a Collectanea nos 
nove tomos da Ordo secunda. Também consultamos o texto latino que aparece em 
Érasme de Rotterdam, Les Adages. Sous la direction de Jean-Christofe Saladin. Vol. 
4: Adages 3001 à 4151. Paris: Les Belles Lettres, 2011. As notas seguiram o mesmo 
critério de economia explicado acima para O lamento da Paz.

50 Pelo menos nas edições atuais, a referência correta é 3.12.
51 Fragmento 99a Bowra.
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ταρβεῖ προσιόντα νιν καρδίᾳ περισσῶς, isto é, “doce é a guerra 
para os que não têm dela experiência, mas o experiente a 
teme muito quando ela se aproxima de seu coração”. 

Entre as circunstâncias dos mortais, há algumas 
que não se compreende quanto têm de perigoso ou mau 
senão quando o perigo se realiza. “Cultivar a amizade de 
um poderoso é doce para os inexperientes; o experiente 
tem medo”.52 Parece belo e honroso andar em roda dos 
magnatas da corte e tomar parte nos negócios de reis. Mas 
os velhos, que por experiência conhecem profundamente 
a coisa, de bom grado se abstêm de tal felicidade. Parece 
agradável amar meninas, mas só para aqueles que ainda não 
perceberam quanto existe de amargo no amar. Do mesmo 
modo, pode-se aplicar esse adágio a qualquer ocupação 
que é acompanhada de muito perigo ou de muitos males 
e que ninguém gostaria de tentar senão quando jovem e 
inexperiente das coisas do mundo. De fato, Aristóteles, 
na Retórica,53 apresenta a causa pela qual a juventude é 
mais audaz e a velhice mais receosa: o fato de que o parco 
conhecimento gera confiança para os jovens, enquanto 
para os velhos gera timidez e hesitação a experiência de 
muitos males.

Mas se existe algo entre as coisas humanas de que 
convém nos aproximarmos com hesitação, ou melhor, a 
que devemos de todas as formas escapar, execrar e afastar, 
certamente essa coisa é a guerra. Não há nada mais ímpio 
do que ela, nada mais calamitoso, mais amplamente 
pernicioso ou mais funesto e que prenda raízes mais 
tenazmente, e nada mais indigno do homem em geral, 

52 Horácio, Epístolas 1.18.86-87.
53 Retórica 1388b31-1390a27.
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para não dizer do cristão. Mas é espantoso mesmo exprimir 
em palavras quão disseminada está hoje a guerra, quão 
temerariamente é empreendida e por qualquer motivo, 
quão desumana e barbaramente, não apenas pelos pagãos, 
mas também pelos cristãos; não apenas pelos leigos, mas 
também por sacerdotes e bispos, não apenas por jovens e 
inexperientes, mas também por velhos e pessoas totalmente 
experimentadas; e não somente pelos plebeus e pelo povo 
por natureza volúvel, mas principalmente pelos soberanos, 
cujo dever era apaziguar com sabedoria e racionalidade 
as temerárias agitações da multidão tola. Nem faltam 
jurisconsultos e teólogos que acrescentam fogo a essas 
coisas tão nefastas e, como dizem, “às escondidas derramam 
água fria”.54 Por tais razões, ocorre que hoje a guerra é coisa 
aceita a tal ponto, que se admiram os homens que haja 
alguém a que ela não agrada; é tão aprovada, que é ímpio 
e, diria, quase herético reprovar a situação entre todas mais 
criminosa e, assim, também mais miserável. Quão mais justo 
seria, contudo, perguntar-se que espírito maligno, que peste, 
que calamidade, que Fúria incutiu na mente do homem algo 
a tal ponto digno de bestas selvagens, que aquele animal 
manso, gerado pela natureza para a paz e a benevolência 
e como o único que pode a todos salvar, precipita-se com 
loucura tão feroz e tumultos tão insanos para a destruição 
mútua! E isso causará ainda mais admiração a quem 

54 Plauto, A comédia da cestinha (Cistellaria) 35, e Adágios 1.10.51 (Frigidam aquam 
suffundere). A imagem soa inadequada para o contexto, mas deve ser lida à luz do 
que indica Mynors (Collected Works of Erasmus, Adages, I vi 1 to I x 100. Translated 
and annotated by R. A. B. Mynors. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto 
Press, 1989, p. 379-380), que observa que não se trata do sentido moderno de 
“banho de água fria” (isto é, algo que desencoraja). “Derramar água fria” usava-se 
de três formas na Antiguidade, significando: i. “reavivar” (como no caso de pessoas 
que desmaiaram; ver Adágios 3.2.60); ii. “espalhar escândalo sobre alguém” (como 
no trecho de Plauto citado acima); iii. “dar novas energias”, porque nas corridas os 
cavalos eram banhados com água fria como incentivo a novos esforços (ver Erasmo, 
Parabolae LB I 609B; CWE 23.244).
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quer que volte o espírito das opiniões aceitas pelo povo 
para analisar o próprio significado e natureza das coisas 
e, particularmente, contemple um pouco, com um olhar 
verdadeiramente filosófico, de um lado, o retrato do ser 
humano, e, de outro, a imagem da guerra. 

Em primeiro lugar, portanto, se alguém considera 
apenas a postura e a forma do corpo humano, por acaso 
não compreenderá de pronto que a natureza ― ou antes 
Deus ― gerou este animal não para a guerra, mas para 
a amizade; não para a destruição, mas para a salvação; 
não para a ofensa, mas para a gentileza? Pois55 equipou 
cada um dos outros seres vivos com suas próprias armas: 
armou os ataques dos touros com chifres; a fúria dos 
leões, com garras; colocou nos javalis presas fulminantes; 
protegeu os elefantes não apenas com sua pele e tamanho, 
mas também com sua tromba; fortificou completamente o 
crocodilo com escamas semelhantes a lâminas; deu aos 
golfinhos, à guisa de armas, suas barbatanas; defendeu o 
porco-espinho com seus aguilhões; a raia, com ferrões; no 
galos, fixou o esporão; a uns dotou de conchas; a outros, de 
couro espesso ou casca. Há alguns para quem providenciou 
segurança por meio da velocidade, como as pombas; há 
outros, por sua vez, a quem concedeu a arma do veneno. 
Acrescentou-lhes uma aparência terrível e bestial, olhos 
ferozes e o estridor da voz; implantou neles, por assim dizer, 
hostilidades inatas. Somente o homem foi gerado nu, fraco, 
delicado, inerme, com a carne mais tenra e a pele macia. 
Nada, nem mesmo nos seus membros, poderia parecer 
dado em vista de luta ou violência; para não dizer que os 
outros animais, quase imediatamente após o nascimento, 

55 Nossa edição de base traz aqui Non. A palavra correta, deduzível pelo contexto 
e encontrada nas outras edições consultadas, é Nam.
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são autossuficientes no que concerne à proteção de sua 
vida, enquanto o homem vem ao mundo de modo que por 
muito tempo depende por completo da ajuda alheia. Não 
sabe falar, nem andar nem obter alimento, implorando 
por auxílio somente com um vagido, de forma que até 
daí se poderia concluir que apenas este animal nasce 
inteiramente para a amizade, a qual se forma e permanece 
coesa com serviços mútuos. Daí decorre que a natureza 
desejou que o homem considerasse o presente da vida 
como devido não tanto a si próprio quanto à benevolência 
de outrem, para que compreendesse, evidentemente, que 
foi destinado à gratidão e à amizade. Então a natureza 
lhe deu aparência não terrível e horripilante, como aos 
outros, mas mansa e plácida, trazendo consigo as marcas 
distintivas do amor e da benevolência. Atribuiu-lhe olhos 
amigáveis e colocou neles sinais da alma. Deu a curvatura 
dos braços para o abraço. Deu a sensação do beijo, com o 
qual como que se unissem e tocassem as almas. Só a ele 
deu o riso, indício de alegria; só a ele as lágrimas, símbolo 
de clemência e misericórdia. Além do mais, deu-lhe uma 
voz, não ameaçadora e horrenda, como a das feras, mas 
amiga e agradável. Não contente com isso, só a ele deu a 
natureza o uso da linguagem e da razão, coisa que está 
entre as primeiras no poder de estabelecer e alimentar a boa 
vontade, para que absolutamente nada entre os homens 
fosse conduzido por intermédio da violência. Inseriu nele 
o ódio à solidão e o amor da companhia; plantou no fundo 
de seu peito as sementes da benevolência. Fez com que 
aquilo que é mais salutar fosse também o mais doce. Pois 
o que é mais agradável do que um amigo? E, por outra, que 
outra coisa é tão necessária? Daí que, se fosse possível levar 
uma vida confortável sem relações, nada, contudo, poderia 
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parecer jucundo sem um companheiro, a não ser que alguém 
se desvencilhasse de sua humanidade e decaísse para o 
estado das feras. Acrescentou, além disso, o interesse 
pelas artes liberais e o amor ardente pelo conhecimento, 
o que, assim como afasta muito o engenho humano de toda 
forma de ferocidade, também tem uma força especial para 
produzir amizades. Pois nem o parentesco por casamento 
nem a consanguinidade aproxima as almas com vínculos 
de amizade mais estreitos ou firmes do que a companhia 
em estudos honrados. Ademais, a natureza repartiu entre 
os mortais com uma variedade admirável tanto os dotes 
da alma quanto os do corpo, sem dúvida para que cada 
um encontrasse em outros indivíduos uma qualidade 
para amar e assumir por sua excelência, ou para buscar e 
abraçar por sua utilidade ou necessidade. Enfim, instilou 
uma centelha da inteligência divina, para que, mesmo na 
ausência de uma recompensa explícita, agrade por si só 
fazer bem aos outros; pois, no mais alto grau, é próprio de 
e natural para Deus olhar por todos com sua beneficência. 
De que outro modo explicamos o fato de sentirmos um 
prazer espiritual incomum quando percebemos que alguma 
pessoa foi salva por nossa intervenção? É por isto mesmo 
que um homem é caro ao outro: porque por algum benefício 
insigne foi a ele ligado. Portanto, Deus colocou o homem 
neste mundo como uma imagem de si mesmo, para que, 
como uma espécie de nume terreno, cuidasse da segurança 
de todos. Sentem-no até mesmo os animais irracionais, 
já que vemos que eles ― e não apenas os mansos, mas 
também panteras, leões e bestas mais ferozes do que estas 
―, quando em grande perigo, buscam refúgio na ajuda do 
homem. Este é para todos o asilo extremo, o altar mais 
santo; todos o têm como âncora sagrada. 
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Pintamos, de algum modo, o retrato do homem. 
Agora, se te parece bom, comparemos e contrastemos 
com ele a imagem da guerra. Assim, imagina que já estás 
vendo coortes bárbaras, horrendas pelo próprio aspecto e 
pelo som da voz; dispostos aqui e ali, batalhões cobertos 
de ferro; o estrépito temível das armas e, a um só tempo, 
seu fulgor; o frêmito odioso de tão grande multidão, os 
olhos ameaçadores, roucos clarins, o terrífico canto da 
trombeta, o trovejar das bombardas (não menos assustador 
que o dos verdadeiros trovões, mas mais nocivo), a grita 
insana, a correria enlouquecida, mutilações desumanas, 
as vicissitudes cruéis dos que morrem e matam, as pilhas 
de massacrados, os campos transbordantes e os rios 
tingidos de sangue humano. Enquanto isso, ocorre às 
vezes que um irmão caia sobre o outro, parente ataque 
parente, amigo se precipite sobre amigo e, já no delírio do 
furor comum, mergulhe o ferro nas vísceras daquele que 
nunca o tinha ferido nem com palavras. Enfim, tal tragédia 
comporta tantos males, que o peito humano se afasta, 
horrorizado, até de sua lembrança. Para não mencionar 
aqueles acontecimentos comuns e, diante dos mencionados 
há pouco, de pouca gravidade: plantações esmagadas 
por toda parte, propriedades totalmente consumidas pelo 
fogo, vilarejos incendiados, rebanhos roubados, virgens 
estupradas, velhos arrastados como cativos, templos 
saqueados; todas as coisas tomadas pela confusão, por 
pirataria, rapina e violência. E passo em silêncio aquilo que 
costuma se seguir até mesmo à guerra mais próspera e justa: 
o povo depenado, os líderes sobrecarregados, tantos velhos 
privados de descendência e, simultaneamente, perdidos 
pela matança dos filhos de modo mais infeliz do que se o 
inimigo lhes tivesse roubado, junto com a vida, a percepção 
do mal; tantas velhas abandonadas e destruídas mais 
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cruelmente do que com a espada, tantas mulheres viúvas, 
tantos filhos órfãos, tantas casas em luto, ricos reduzidos 
à falta de recursos. E de que adianta falar da perdição dos 
costumes quando ninguém ignora que todas as pestes que 
acometem a vida provêm da guerra? Daí vem o desprezo 
pela religião, a negligência das leis, daí o espírito pronto a 
ousar qualquer crime que seja. Dessa fonte flui para nós 
tão gigantesca turba de salteadores, ladrões, sacrílegos e 
assassinos. E o que é o mais grave: essa doença destrutiva 
não sabe se conter em seu espaço, mas, em qualquer canto 
que tenha nascido, invade como um contágio não apenas 
as terras vizinhas, mas também arrasta para um tumulto 
comum e uma tempestade universal as terras longínquas, 
seja por intervenção de mercenários, seja por ocasião de 
casamentos e alianças. De resto, uma guerra gera a outra; 
de uma simulada, nasce a verdadeira; de uma pequenina, 
uma enorme; não raro costuma ocorrer aqui o que se 
transmitiu nos mitos acerca do monstro de Lerna.

Foi por essa razão, penso eu, que aqueles antigos 
poetas, que compreenderam de modo extremamente sagaz 
e pintaram com imagens muito apropriadas o significado e 
a natureza das coisas, narraram que a guerra foi enviada 
ao mundo a partir dos infernos, e isso por intermédio das 
Fúrias; e que não era qualquer Fúria a adequada para a 
realização de tal negócio. Escolhe-se a mais funesta, a que 
“tem mil nomes e mil artes nocivas”.56 Ela, armada de 
inúmeras cobras, faz soar a trombeta do Tártaro. Pã enche 
o universo com tumulto insano; Belona estala seu flagelo 
furioso. “O ímpio Furor”, rebentando todos os nós das 

56 Palavras usadas por Juno em Virgílio, Eneida 7.337-338, ao invocar a Fúria Alecto 
para desencadear a guerra na Itália.
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cadeias, sai a voar, “hórrido, com a boca ensanguentada”.57 
Nem deixaram de vê-lo os gramáticos: alguns afirmam 
que “guerra” em latim se diz bellum por antífrase, porque 
nada teria de bom nem de belo, e do mesmo modo como 
guerra é bellum, assim as Fúrias são Eumênides.58 Outros 
gramáticos preferem derivar a palavra bellum de belua, 
“fera”, porque seria próprio de feras, não de homens, 
combaterem a fim de se destruírem mutuamente. Mas a 
mim parece mais do que selvagem e pior do que feroz o 
conflito armado. Em primeiro lugar, de fato, a maior parte 
dos animais, no interior de sua espécie, vive em concórdia 
e civilmente, move-se em grupo, e cada um protege o outro. 
Nem mesmo todos os animais selvagens lutam (pois há 
aqueles que são inofensivos, como os gamos e as lebres), 
mas apenas os mais ferozes, como os leões, os lobos, os 
tigres. Nem esses, entretanto, guerreiam entre si, tal como 
nós fazemos: “cão não come carne canina”,59 “a ferocidade 
dos leões não produz combates entre eles mesmos”,60 há paz 
entre as cobras e entendimento entre os animais venenosos. 
Mas não existe nenhuma fera mais perniciosa para o 
homem do que o próprio homem. Além do mais, aquelas 
feras, quando lutam, fazem-no com suas próprias armas; 
nós, homens, de forma antinatural nos equipamos para 
a destruição de homens com armas concebidas por uma 
arte demoníaca. E as feras não se enfurecem por quaisquer 
motivos, mas quando a fome estimula à fúria ou quando 

57 Ver Virgílio, Eneida 1.294-296.
58 Furia, além de sua tradução mais óbvia, é uma palavra latina para “loucura”. Conforme 

vimos anteriormente, as Fúrias romanas eram associadas às Erínias gregas, que, 
por sua vez, podiam ser chamadas Eumênides, “as Benevolentes”. Isso evidencia 
os aspectos positivos que essas divindades possuíam, entre os quais o poder de 
punir crimes e mesmo propiciar a fertilidade da terra. Erasmo restringe a simbologia 
das deusas aos seus elementos mais assustadores.

59 Varrão, Sobre a língua latina 7.31.
60 Plínio, História natural 7.5 (frase citada também em O lamento da Paz).
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se sentem atacadas ou temem por sua cria. E nós, ó Deus 
imortal, por que causas frívolas provocamos as tragédias das 
guerras! Pelos mais vazios pretextos de soberania, por ira 
pueril, pelo rapto de uma mulherzinha e também por causas 
muito mais ridículas do que essas. Some-se a isso o fato de 
que entre as feras a guerra é de uma única fera com outra, 
e brevíssima; e, por mais cruento que seja o combate, uma 
ou outra se afasta quando é ferida. Quem jamais ouviu ― 
o que entre os homens ocorre por toda parte ― que cem 
mil feras caíram mortas depois de muito se dilacerarem? 
Acrescenta que, tal como há uma dissensão natural de 
certas feras em relação a outras de espécie diferente, assim, 
por outro lado, possuem com algumas outras laços inatos 
e são a elas unidas em firme amizade. Mas de homem com 
homem, quaisquer que sejam, há luta perene, e não existe 
nenhuma aliança suficientemente firme, em parte alguma, 
entre os mortais. Assim, tudo aquilo que se afastou de 
sua natureza degenera em uma espécie pior do que se a 
natureza tivesse ali implantado malignidade inata. Queres 
saber quão ferina, quão feia, quão indigna do homem é a 
guerra? Já assististe alguma vez ao combate de um leão 
com um urso? Que esgares, que rugidos, que frêmitos, 
que ferocidade, que laceração! Fica horrorizado quem 
assiste, ainda que de lugar seguro. Mas quão mais feio 
espetáculo, quão mais desumana a visão de um homem que, 
equipado com tantas armas e tantos projéteis, combate outro 
homem! Pergunto-te: quem acreditaria que são homens, 
se a familiaridade com o mal não nos houvesse privado da 
capacidade de admiração? Os olhos se inflamam, os rostos 
empalidecem, o passo manifesta a loucura, a voz range, a 
grita é insana, o homem inteiro é de ferro, crepitam as armas, 
as bombardas fulminam. Seria algo mais gentil se, por causa 
da necessidade de alimentação, um homem devorasse outro 
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homem e lhe bebesse o sangue; embora até mesmo a isso 
já tenham chegado alguns, de modo que fazem por ódio o 
que o uso ou a necessidade teria tornado mais desculpável. 
Mas agora isso se torna mais cruel com dardos embebidos 
em veneno e máquinas de guerra infernais. Não há mais 
vestígio de homem em lugar algum. Por acaso pensas que 
a própria natureza reconhecerá aqui o que ela criou? E se 
alguém avisá-la de tal situação, por acaso não terá razão 
se execrar o crime ímpio por meio destas palavras: “Que 
novo espetáculo vejo? Que inferno deu à luz para nós este 
portento? Há quem me chame madrasta, porque em tão 
grande universo gerei alguns animais peçonhentos, ainda 
que também estes acabem por ser vantajosos para o homem; 
porque criei alguns seres vivos pouco gentis, ainda que 
nenhuma fera seja tão selvagem que não possa ser domada 
com artifícios e favores: o cuidado por parte do homem 
amansa os leões, torna dóceis as serpentes e servis os ursos. 
Afinal, quem é essa, mais que uma madrasta, que nos deu 
que esta nova besta, uma pestilência que afeta o mundo 
inteiro? Gerei um único animal inteiramente destinado às 
boas ações, pacífico, amigável, benéfico. Como aconteceu 
que degenerou em uma fera deste tipo? Nada reconheço 
daquele homem que moldei. Que gênio mau viciou minha 
obra? Que bruxa, por encantamento, tirou-lhe o espírito 
humano e introduziu um bestial? Que Circe perverteu a 
forma original? Eu mandaria que o infeliz se contemplasse 
no espelho; mas o que os olhos distinguirão quando a 
inteligência está ausente? Ainda assim, olha para ti mesmo, 
se podes, ó guerreiro furioso, se de algum modo acontecer de 
voltares à razão. De onde te veio esse penacho ameaçador no 
alto da cabeça? De onde a crista luzente, os chifres de ferro, 
as penas nos cotovelos, as escamas, os dentes de bronze, as 
placas metálicas, os dardos letais, a voz mais que bestial, o 
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rosto mais que feroz? De onde o trovão e o raio, mais temível 
e destrutivo do que o próprio raio de Júpiter? Eu te moldei 
como uma espécie de animal divino. O que te veio à mente, 
para te transformares em fera tão desumana, de modo que 
já nenhuma fera venha a ser fera quando comparada ao 
homem?” Creio que a arquiteta da natureza diria isso e 
muitas outras coisas desse gênero.

Então, já que o homem foi criado assim como mostramos 
e já que a guerra é circunstância deste tipo que vivenciamos 
(com uma frequência excessiva), não é com pequeno espanto 
que devemos perguntar que deus, que doença ou que lance do 
acaso primeiro colocou no coração humano a ideia de afundar 
o ferro assassino nas vísceras de um homem. Deve ter sido 
por muitos passos que se chegou a tão notável insanidade. 
Pois “ninguém jamais atingiu de repente o grau mais baixo 
da vileza”, como diz o poeta satírico.61 Os maiores males 
sempre se infiltraram na vida dos homens em meio à sombra 
e sob a aparência de um bem. Portanto, outrora, quando 
os antigos mortais, rudes, nus, sem muralhas, passavam 
a vida nas florestas, sem casas, ocorreu muitas vezes que 
eram atacados por feras e bestas. Assim, foi contra elas que 
primeiro o homem fez guerra, e considerava-se um varão 
corajoso e um líder aquele que tivesse repelido a violência 
das feras para longe do gênero humano. Além disso, parecia 
justíssimo degolar as feras que nos degolavam, trucidar as 
que nos trucidavam, principalmente quando nos atacavam 
gratuitamente, sem nenhuma injustiça que as provocasse. 
Como esses feitos eram tidos em grande louvor ― daí, com 
efeito, Hércules foi transformado em um deus ―, a juventude 
cheia de ânimo começou por toda parte a caçar animais 
selvagens e a ostentar suas peles como troféus. Então, 

61 Juvenal 2.83.
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não contentes de tê-los degolado, protegeram-se do rigor 
do inverno com sua pelagem. Esses foram os primeiros 
assassinatos e os primeiros espólios.

Depois disso, foram além e ousaram fazer o que 
Pitágoras julgou extremamente ímpio e poderia nos 
parecer monstruoso caso o costume não nos impedisse 
de vê-lo. O costume tem tanta força em toda parte, que em 
certas nações considerava-se pio espancar um pai idoso e 
arremessá-lo num fosso, arrebatando a vida àquele por meio 
de quem nos tocou recebê-la, como um presente;62 era tido 
como sagrado alimentar-se das carnes de amigos próximos; 
julgava-se belo prostituir ao povo uma virgem no templo 
de Vênus; e muitas coisas mais absurdas do que essas, 
que, se alguém hoje apenas as referir, ninguém deixará de 
abominá-las. Assim, nada é tão criminoso nem tão atroz que 
não possa ser aprovado se o costume o recomenda. 

Logo, que crime ousaram aqueles homens antigos? Não 
temeram se alimentar dos cadáveres das feras assassinadas, 
dilacerar com os dentes a carne morta, beber seu sangue, 
sugar fluido putrefato e, como diz Ovídio, “enterrar vísceras 
no interior de vísceras”.63 Tal crime, embora parecesse então 
desumano aos gênios mais mansos, foi recomendado pelo 
uso e pela comodidade. Mesmo em meio às delícias, tornou-
-se objeto de prazer a aparência do cadáver: as carnes 
são inumadas em cascas, embalsamadas com temperos, 
providas de inscrições como “Aqui jaz um javali” e “Aqui 
está sepultado um urso”. Ó volúpias cadavéricas! Foi-se 
mais longe. Das feras destrutivas avançou-se para o gado 
inocente. Em toda parte, a fúria exerceu-se contra a ovelha, 

62 No Adágio 3.5.1 (Risus Sardonius), Erasmo se refere a um tal costume, atribuído 
por Timeu (FGrHist 566 F 64) a antigos habitantes da Sardenha.

63 Metamorfoses 15.88.
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“animal sem fraude nem dolo”,64 e contra a lebre, não por 
causa de outro crime senão o de ser boa para comer. Não 
se conteve diante do boi doméstico, que com seu suor por 
longo tempo alimentara a família ingrata; não se poupou 
nenhuma espécie de ave, nenhuma espécie de peixe, e 
a tirania da gula foi a tal ponto que nenhum animal em 
lugar algum estava seguro da crueldade do homem. Mas 
o costume convenceu-os também de que isso não parecia 
crueldade contra nenhum gênero de ser vivo, desde que se 
abstivessem da matança de humanos.

Entretanto, talvez nos tenha sido permitido impedir 
a entrada do vício tal como ocorre com a do mar, mas, 
depois que se lhe deu acesso, não está no poder de 
ninguém definir um limite para seu avanço; qualquer 
um dos dois, uma vez recebido, é levado, independente 
de nossa vontade, por seu próprio ímpeto. Depois que foi 
estimulado à prática do massacre pelos rudimentos que 
descrevemos, a ira persuadiu o homem a atacar o homem 
com bastão, pedra ou punho. Pois até então lutava-se com 
essas armas, penso eu, e já tinham aprendido, matando os 
rebanhos, que se podia aniquilar também um homem com 
um trabalho mínimo. Essa crueldade, todavia, permaneceu 
por longo tempo restrita a combates singulares; dirimia-se 
uma guerra com a perda de um só indivíduo; às vezes 
ambos caíam, mas os dois eram indignos de viver. Além 
disso, eliminar um inimigo tinha até alguma aparência 
de justiça; começou a ser também objeto de louvor, se 
alguém tinha exterminado um homem violento e pernicioso 
– como foram, diz-se, Caco e Busíris ― e libertado o orbe 
de monstros desse tipo, pois de fato encontramos também 
essas glórias entre os louvores de Hércules. Em seguida, 

64 Ovídio, Metamorfoses 15.120. O poeta romano usa a expressão, não obstante, para o boi.
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houve combates entre grupos, unidos segundo relações de 
parentesco, vizinhança ou amizade, e o que hoje chamamos 
um ataque de salteadores era então a guerra. Procedia-se 
ainda com pedras e estacas endurecidas no fogo. Um riacho 
que corresse à frente, um rochedo ou qualquer obstáculo 
semelhante terminava os combates. Passando o tempo, 
enquanto o hábito faz crescer a ferocidade, enquanto as iras 
aumentam e mais vai ardendo a ambição, armam seu furor 
por meio da engenhosidade. Inventam armas de todo tipo 
para a sua própria defesa e a destruição dos inimigos. Já 
começaram a entrar em conflito por toda parte, já em tropas 
mais numerosas, já com armas. Nem faltou a sua honra a 
esta evidente loucura. Chamaram-na guerra65 e quiseram 
que fosse coragem se alguém, com perigo da própria vida, 
afastasse a violência do inimigo para longe dos filhos, da 
esposa, do gado, da casa. E assim, crescendo aos poucos 
a maldade em conjunto com a civilização, cidade começou 
a declarar guerra a cidade; região, a região; reino, a reino. 
Permaneciam ainda, entretanto, vestígios da humanidade 
primitiva, embora numa empresa em si crudelíssima. 
Pediam-se satisfações por meio do fecial,66 chamavam-se 
os deuses como testemunhas, preludiava-se o combate 
com escaramuças verbais. Resolvia-se o caso com armas 
comuns e coragem, não com fraude. Era sacrilégio ferir o 
inimigo se não se tivesse dado o sinal; não era lícito lutar 
quando o general tinha feito soar a retirada; enfim, era um 
certame de bravura e glória mais do que uma paixão de 
matar. Não se pegava em armas senão contra oponentes 
externos, que, por isso, chamavam-se hostes (“inimigos”), 

65 Novamente Erasmo pressupõe um parentesco etimológico entre bellum, “guerra”, e 
o adjetivo bellus, “belo”.

66 Membro de um colégio de sacerdotes que, na Roma antiga, eram encarregados de 
assuntos diplomáticos e podiam declarar guerra e fazer tratados de paz.
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à semelhança de hospites (“estrangeiros”). Daí nasceram 
impérios, que em nenhuma nação jamais se criaram sem 
grande derramamento de sangue humano. Desde então 
houve uma sucessão contínua de guerras, enquanto, a cada 
vez, um expulsa o outro do trono do império e o reivindica 
para si. Depois, quando o poder imperial tinha caído também 
nas mãos dos mortais mais celerados, colocaram-se em 
movimento as armas contra quem quer que fosse, por 
capricho, e passaram a ser os mais expostos aos perigos 
da guerra não os que tinham feito o mal, mas aqueles que 
tivessem fortuna. O objetivo do combate não era mais obter 
louvor, mas o sórdido lucro ou alguma coisa ainda mais 
criminosa. Não duvido que o sapientíssimo Pitágoras tenha 
previsto esse desenvolvimento quando buscava, com seu 
projeto filosófico, dissuadir a multidão ignorante de fazer 
em postas os rebanhos. Ele via que aquele que, sem ter 
sofrido injúria alguma, tivesse se acostumado a derramar 
o sangue do gado inocente, quando movido pela cólera 
e provocado por uma ofensa, não temeria matar um ser 
humano. Além do mais, que outra coisa é a guerra senão 
um homicídio de muitos, cometido coletivamente, como obra 
de salteadores, e tanto mais criminosa quanto mais extensa? 
Mas estas ideias, como se fossem delírios de acadêmicos, 
são alvo da zombaria dos grosseiros líderes de nosso tempo, 
que, além da aparência, nada têm de humano, apesar de 
se verem claramente como deuses.  

E todavia, a partir desses inícios, vemos que se chegou 
a tal ponto de insanidade, que nada se faz além disso, 
a vida toda. Estamos constantemente em guerra, nação 
contra nação, reino contra reino, cidade contra cidade, 
príncipe contra príncipe, o povo contra o povo e ― o que os 
próprios gentios consideram ímpio ― parente contra parente 
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(por casamento ou de sangue), irmão contra irmão, filho 
contra pai; finalmente ― o que eu considero seguramente 
mais atroz do que tudo isso ―, cristão contra ser humano; 
acrescento, contra a minha vontade, o que é atrocíssimo: 
cristão contra cristão. E ― ó cegueira da mente humana! 
― ninguém disso se admira, ninguém o abomina. Há os 
que aplaudem, que o desfilam com louvores, que chamam 
santa uma empresa mais que infernal e instigam à guerra 
soberanos já enlouquecidos, derramando, como dizem, 
“óleo sobre o fogo”.67 Um, falando do púlpito sagrado, 
promete a remissão de todos os pecados daqueles que 
tiverem lutado sob as insígnias de seu príncipe. Outro 
exclama: “Ó mais invencível dos príncipes, apenas conserva 
essa mente favorável à religião e Deus combaterá por ti!” Um 
terceiro promete a vitória certa, interpretando as palavras 
dos profetas para uma finalidade ímpia e desfigurando-as: 
“não temerás o temor noturno, a flecha voando à luz do dia, 
o demônio do meio-dia”, e “cairão ao teu lado mil e dez mil 
à tua direita”, e “sobre a áspide e o basilisco caminharás, 
e pisarás o leão e o dragão”.68 Todo este salmo místico 
era assim pervertido para um fim profano, para este ou 
aquele príncipe. Nem faltavam de ambas as partes tais 
profetas, nem quem tais profetas aplaudisse. Ouvimos 
discursos tão beligerantes de monges teólogos, bispos. 
Assim é empreendida a guerra por velhos decrépitos,69 por 
sacerdotes, por monges, e misturamos Cristo com assunto 
tão diabólico. Acorrem de ambas as partes batalhões 
levando à frente o estandarte da cruz, a qual podia, ela 

67 Horácio, Sátiras 2.3.321.
68 As palavras constituem uma versão de Salmos 91.5-7 e 13.
69 Segundo nota de Drysdall (Collected Works of Erasmus, Adages, III iv 1 to IV ii 100. 

Translated and annotated by Denis L. Drysdall; edited by John N. Grant. Toronto; 
Buffalo; London: University of Toronto Press, 2005, p. 411, n. 47), possível alusão 
ao papa Júlio II, que tinha mais de 60 anos quando iniciou seu pontificado, em 1503.
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própria, aconselhar de que forma convém a um cristão obter 
a vitória. A partir daquele objeto sagrado e celestial, com o 
qual se representa a perfeita e inefável união dos cristãos, 
precipitam-se no massacre recíproco, e fazemos de Cristo 
o espectador e autor de ato tão ímpio. Onde está o reino do 
Diabo, se não está na guerra? Por que arrastamos até este 
lugar o Cristo, que ficaria melhor em um bordel qualquer 
do que na guerra? O Apóstolo Paulo se indigna com haver 
alguma controvérsia entre cristãos que torne necessário 
um juiz para dirimir o litígio. O que pensaria se nos visse 
guerreando pelo mundo inteiro e por qualquer causa 
leviana, mais desumanamente do que quaisquer gentios, 
mais cruelmente do que quaisquer bárbaros? E se visse 
que isso se faz com a autoridade, a exortação e a ajuda 
destes que representam aquele pacificador e fator de união 
de todas as coisas, o pontífice, e que saúdam o povo com 
um augúrio de paz? E não me passa despercebido o que 
já há muito tempo clamam contra mim esses mercenários, 
que fazem colheita dos males públicos. “Fazemos a guerra 
contra a nossa vontade, coagidos pelos malfeitos de outros; 
buscamos o nosso direito. O que quer que a guerra comporta 
de males, que se leve à conta daqueles que foram a causa 
da guerra.” Mas fiquem tranquilos por agora; no momento 
oportuno refutaremos seus pretextos e removeremos este 
cosmético com que recobrimos nossa doença.

Agora, tal como colocamos lado a lado o ser humano e 
a guerra (isto é, o animal mais pacífico com o ato de longe 
mais desumano), para que ficasse mais visível a atrocidade, 
da mesma forma comparemos a guerra com a paz (a 
condição mais miserável e ao mesmo tempo mais criminosa 
com aquela que é a mais próspera e simultaneamente a 
mais benéfica), e assim finalmente ficará evidente quão 
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grande demência é lançar mão da guerra, com tão grande 
tumulto, trabalho, perigo e tantos desastres, quando por 
um preço muito inferior se pode comprar a concórdia. Em 
primeiro lugar, o que existe na natureza de mais doce e 
melhor que a amizade? Certamente nada. E o que é a paz 
além de uma amizade entre muitos? Da mesma forma, por 
outro lado, a guerra não é nada mais do que o ódio entre 
muitos. O cálculo das coisas boas é tal que, quanto mais 
se espalham, tanto mais vantagem trazem. Portanto, já 
que a amizade entre dois indivíduos é algo tão agradável e 
salutar, que enorme será a prosperidade se une-se reino 
com reino e nação com nação pelo vínculo da amizade! Pelo 
contrário, a natureza dos males é tal que, quanto mais se 
disseminam, mais tornam-se dignos de seu nome. Assim, 
se é deplorável e criminoso um homem atacar o outro 
com uma arma, quanto mais calamitoso e mais celerado é o 
mesmo ato praticado por tantos milhares de homens! “Com 
a concórdia, repúblicas pequenas crescem; com a discórdia, 
até as grandes são arruinadas.”70 A paz é mãe e nutriz de 
todas as coisas boas. A guerra sufoca, extingue, cancela, 
de repente e a um só tempo, tudo o que é alegre, tudo o que 
é belo, e derrama sobre a vida dos mortais essa espécie de 
Lerna de todos os males. Em tempo de paz, não diferente 
de uma espécie de nova primavera brilhando para as coisas 
humanas, cultivam-se os campos, verdejam os jardins, o 
gado pasta contente, constroem-se fazendas; surgem novas 
cidades, as derruídas são restauradas, as já construídas 
aumentam e são embelezadas; crescem as riquezas, os 
prazeres são alimentados, as leis são estimadas, brilha a 
disciplina da governança, é fervorosa a religião, tem força 
a justiça, sobressai-se a afabilidade, vigoram os ofícios dos 

70 Salústio, Guerra de Jugurta 10.6; Sêneca, Epístolas morais 94.46.
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artesãos, é mais fecundo o ganha-pão dos pobres e mais 
esplêndida a opulência dos ricos. Florescem os estudos das 
disciplinas mais nobres, a juventude torna-se erudita, os 
velhos gozam de um ócio tranquilo, as donzelas se casam 
com bons auspícios, “louvam-se as mães por darem à 
luz prole semelhante a seus pais”,71 os bons prosperam, 
os maus erram menos. Mas tão logo irrompe a cruel 
tempestade da guerra (Deus imortal!), que enorme mar de 
males ocupa, inunda e afoga todas as coisas. Rouba-se 
gado, plantações são pisoteadas, agricultores trucidados, 
fazendas incendiadas, cidades extremamente prósperas, 
construídas ao longo de tantos séculos, são aniquiladas por 
uma única procela, a tal ponto é mais fácil causar prejuízo 
do que beneficiar. As riquezas dos cidadãos são transferidas 
para as mãos de execráveis bandidos e sicários; as casas 
se afligem com o medo, o luto e os pesares, tudo se enche 
de lamentos; os ofícios dos artesãos se enregelam; os pobres 
têm de jejuar ou recorrer a artes más. Os ricos ou deploram 
a fortuna roubada ou temem pela que restou, de ambas as 
maneiras miserabilíssimos. As donzelas ou não se casam ou 
têm núpcias tristes e funestas; a matronas, abandonadas em 
casa, tornam-se estéreis. “As leis silenciam”,72 a afabilidade 
é motivo de escárnio, a justiça não tem lugar; a religião 
torna-se objeto de zombaria, não há mais nenhuma 
distinção entre o sagrado e o profano. A juventude é 
corrompida com todo gênero de vícios, os velhos, de luto, 
amaldiçoam sua longevidade. Nenhuma honra é dada aos 
nobres estudos das letras. Em suma, experimentamos na 
guerra mais males do que poderia exprimir o discurso de 
qualquer homem, e ainda menos o meu. 

71 Horácio, Odes 4.5.23.
72 Cícero, Em defesa de Tito Ânio Milão 4.11.
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As guerras talvez pudessem ser toleradas se fizessem de 
nós apenas vítimas de calamidades, não também culpados 
e ímpios; se a paz nos tornasse apenas mais felizes, não 
também melhores. É ímpio, porém, todo aquele que chama 
a guerra. Já sofrem muitos males ― ai, muitos! ― aqueles 
que, queiramos ou não, são continuamente atormentados, 
esmagados, engolidos por nossa miserável mortalidade. Há 
mais ou menos dois mil anos já foram catalogados pelos 
médicos trezentos nomes de doenças,73 sem contar as 
subespécies e as enfermidades novas que nascem todos os 
dias e a própria velhice, doença incurável. Lemos que num 
lugar cidades inteiras foram deitadas abaixo por terremotos; 
que noutro queimaram fulminadas por um raio; que uma 
abertura da terra engoliu regiões ainda agora firmes, 
que fortalezas caíram por efeito da escavação de galerias 
subterrâneas, sem mencionar a grande multidão de seres 
humanos consumida por eventos que, por serem habituais, 
já são ignorados, como inundações causadas pelo mar e por 
rios, desabamentos de morros e edifícios, venenos, quedas, 
animais selvagens, acidentes com alimentos, bebidas e com o 
sono. Uma pessoa se afoga com um cabelo num copo de leite, 
outra com uma semente de uva, outro com uma espinha de 
peixe que se prende à garganta. Há aqueles que são mortos 
por uma alegria súbita, embora seja menos surpreendente 
que o causador seja uma dor intensa. Acrescenta agora 
epidemias74 fatais que se enfurecem não raro por todo lugar. 
Nenhuma parte do mundo é sem perigo que ameace a vida 
humana, de qualquer forma por si só brevíssima. Perturbam-na 
tantos males, vindos de todos os lados, que não sem razão 
Homero declarou o homem o mais miserável dos seres.75 Mas 

73 Plínio, História natural 26.9.
74 Nossa edição traz, incorretamente, pestilentas no lugar de pestilentias.
75 Ilíada 17.446-447.
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esses males, porque não podem ser evitados facilmente nem 
ocorrem por nossa falta, fazem de nós apenas desgraçados, 
não também criminosos. Em que ajuda os expostos a 
inumeráveis calamidades chamarem para si um mal a mais, 
como se fizesse falta? E chamarem não um mal qualquer, 
mas aquele que é de longe o mais terrível, tão pernicioso que, 
sozinho, vence todos os outros, tão fecundo que, sendo um, 
abraça em si a universalidade dos males, tão pestilencial 
que gera pessoas não menos ímpias que desventuradas, de 
forma que as torna extremamente miseráveis sem, contudo, 
torná-las dignas de misericórdia, a não ser aquelas que menos 
querem a guerra e a sentem no mais alto grau. Acresce a isso 
tudo que as vantagens da paz se difundem da forma mais 
extensa e pertencem ao maior número. Na guerra, se algo 
acontece de próspero ― não obstante, ó deuses, o que se 
pode dizer próspero aqui? ―, pertence a poucos, e esses são 
indignos. A salvação de um é a perda de outro, as riquezas de 
um são os espólios tirados de outro, o triunfo deste é o luto 
daquele, de modo que a infelicidade é acerba e a felicidade 
desumana e cruel. Embora na maior parte das vezes ocorra 
que ambos os lados chorem a vitória, de acordo com aquela 
que chamam vitória de Cadmo.76 E não sei se alguma vez 
uma guerra foi tão bem-sucedida que um vencedor de bom 
senso não se arrependesse de tê-la empreendido. Portanto, 
já que a paz é tanto a melhor de todas as coisas quanto a 
mais feliz, e a guerra, ao contrário, é a mais miserável e 
simultaneamente a mais celerada, por acaso julgaremos 
que têm mente sã aqueles que, podendo preparar a primeira 
com uma dificuldade medíocre, preferem buscar a segunda 
até com os maiores embaraços?

76 Porque este, ao chegar no local onde fundaria Tebas, perde quase todos os seus 
homens na luta contra o dragão que guardava a fonte onde foram buscar água.
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Primeiramente, que coisa infausta aquele primeiro 
rumor de guerra, e quão odioso deve se tornar o soberano, 
enquanto depena os seus súditos com frequentes dízimos. 
Quanto embaraço na reunião e manutenção77 de tropas 
auxiliares, em mandar vir coortes bárbaras e soldados 
mercenários. Quanto gasto e, ao mesmo tempo, quantas 
preocupações na equipagem das frotas, na construção 
e reparo de fortalezas e fortificações, na preparação de 
tendas, no fabrico e transporte das máquinas, armas 
defensivas e ofensivas, em bagagem, veículos, provisões. 
Quanto de trabalho deve-se perder elevando muralhas, 
escavando trincheiras e galerias subterrâneas, colocando 
vigias e guarnições, fazendo exercícios militares. Já passo 
em silêncio os medos e perigos (pois o que não é temível 
na guerra?). Quem poderia enumerar os transtornos que 
os estultíssimos soldados suportam no acampamento? E, 
por terem-no sofrido voluntariamente, merecem incômodos 
ainda maiores! Comida que repugnaria até a um boi de 
Chipre,78 um leito que um escaravelho rejeitaria, sonos 
raros e nem sequer dados por tua vontade. Uma tenda 
perpassada de todos os lados pelo vento, ou nem sequer 
uma tenda. Deve-se perseverar numa vida a céu aberto, 
dormir no chão, ficar de pé em armas, passar fome, frio, 
calor, suportar poeira e chuva; deve-se desempenhar o 
papel de serviçal dos comandantes e aguentar o castigo 
de varadas, visto que a servidão de nenhum escravo é 
mais indigna que a dos soldados. Além disso, ao triste 
sinal de combate, deve-se avançar para a morte, para ou 
matares desumanamente ou caíres desgraçadamente. 
Afrontam-se tantos males para que seja possível chegar à 

77 Na nossa edição, retinentis, erro para retinendis.
78 Ver Adágios 1.10.95.
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coisa mais miserável de todas. Com males tão imensos nos 
rebaixamos primeiro a nós mesmos para que possamos 
rebaixar os outros. Mas se quisermos fazer o cálculo e com 
cifras verdadeiras avaliar quanto custa a guerra, quanto a 
paz, certamente descobrimos que esta pode ser adquirida 
até com uma décima parte das preocupações, esforços, 
incômodos, perigos, gastos e, finalmente, do sangue 
com que se procura a guerra. Conduzes uma tão grande 
multidão de homens ao perigo, para destruíres alguma 
cidadela; mas com as obras deles, até sem perigo, poderia 
ser construída uma outra cidadela muito mais magnífica. 
Mas queres ferir o inimigo. Isto já é em si desumano, mas 
considera o seguinte: se poderias feri-lo sem antes ferir 
os teus. Parece ser próprio até mesmo de um homem 
enlouquecido tomar tão grande quantia de um mal certo 
quando é incerto como cairão os dados da guerra. 

Mas admitamos que a tolice, ou a ira, ou a ambição, ou 
a avareza, ou a crueldade, ou ― o que eu penso que é mais 
provável ― Fúrias enviadas dos infernos tenham arrastado a 
essa insanidade os gentios; de onde nos veio, a nós cristãos, 
a ideia de empunhar o ferro cruento contra outro cristão? 
Se um irmão mata o outro, chama-se parricídio; mas um 
cristão está mais unido a um cristão do que qualquer 
irmão a outro irmão, a não ser que os vínculos da natureza 
sejam mais firmes que os de Cristo. Que absurdo é quase 
continuamente fazerem guerra entre si aqueles que uma só 
casa, a igreja, contém, que se vangloriam, como membros 
de um mesmo corpo, de uma cabeça comum, Cristo, têm 
um pai comum nos céus, têm vida por meio do mesmo 
espírito, foram iniciados nos mesmos mistérios, redimidos 
pelo mesmo sangue, renasceram da mesma fonte, são 
alimentados pelos mesmos sacramentos, militam para o 
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mesmo general, são nutridos pelo mesmo pão, bebem do 
mesmo cálice, têm um inimigo comum no Diabo e, por fim, 
são chamados à mesma herança? Onde estão tão numerosos 
sacramentos da concórdia perfeita, onde tão inumeráveis 
ensinamentos da paz? Só um preceito Cristo chamou seu, 
a saber, o da caridade. Que coisa entra em conflito com 
ela tanto quanto a guerra? Ele saúda os seus com o fértil 
augúrio da paz; aos discípulos não doa nada além da paz, 
nada deixa além da paz. Nas preces sagradas, suplica ao pai 
principalmente que, da mesma forma como ele próprio era 
um só com o pai, assim também os seus, isto é, os cristãos, 
fossem com ele uma só coisa. Já ouves mais do que a paz, 
mais do que a amizade, mais do que a concórdia. Salomão, 
cujo nome significa “pacífico”, possuía o tipo de Cristo.79 
Deus quis que um templo fosse construído por ele. A Davi, 
que, de resto, era especialmente querido por causa de suas 
diversas virtudes, Deus afastou da construção do templo, 
porque era um homem sanguinário. E sob o comando de 
Deus, contudo, fez guerra normalmente contra os ímpios, 
e isso naquele século em que aquele que veio completar a 
lei de Moisés ainda não havia ensinado que até os inimigos 
devem ser amados. Nascido Cristo, os anjos cantam não 
a guerra e os triunfos, mas a paz. Sobre Cristo ainda 
não nascido, prenunciou o famoso profeta místico: “Seu 
lugar foi feito em paz.”80

Faz o escrutínio de toda a sua doutrina: nada verás 
em lugar algum que não respire a paz, que não faça soar 
a amizade, que não tenha o sabor da caridade. E porque 
compreendia que não podia estar firme a paz de outro modo 

79 O texto que tomamos como ponto de partida tem um erro de impressão nesta frase, 
com typus em vez de typum. 

80 Salmos 76.2.
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senão com o desprezo completo das coisas pelas quais este 
mundo se digladia, ordenou que dele próprio aprendêssemos 
a ser brandos. Chamou bem-aventurados aqueles que 
considerassem de nenhum valor as riquezas e a filha 
destas, a soberba, pois os chama “pobres de espírito”; bem-
aventurados os que espezinhassem os prazeres deste mundo 
― que ele denomina “os que choram”; bem-aventurados os que 
permitissem ser privados de suas propriedades, sabedores 
de que este mundo nada mais é do que um exílio e de que a 
verdadeira pátria, a verdadeira propriedade, está situada no 
céu, para os pios; bem-aventurados os que, fazendo o bem 
a todos, ouvissem injúrias e fossem afligidos por males sem 
poderem se vingar. Proibiu a todos que reagissem contra 
o mal. Em suma, tal como todos os seus ensinamentos 
prescrevem a tolerância e o amor, assim sua vida inteira não 
ensina nada que não seja a afabilidade. Assim ele reinou, 
assim guerreou, assim venceu, assim triunfou. E os Apóstolos 
não insistem em nada diferente, eles que tinham se embebido 
do espírito ainda puro de Cristo e com aquele mosto estavam 
venturosamente embriagados. O que fazem soar a cada passo 
todas as cartas de Paulo, senão a paz, senão a brandura, 
senão a caridade? O que fala João, o que repete senão a 
afeição? O que diz de diferente Pedro? Que outra coisa dizem 
todos os escritores verdadeiramente cristãos? De onde vem 
tão grande tumulto de guerras entre os filhos da paz? Por 
acaso é uma fábula que Cristo chame a si mesmo “a videira” 
e os seus, “os ramos”?81 Quem jamais viu ramos de videira 
lutarem entre si? Ou acaso é sem significado o que Paulo 
escreveu mais de uma vez: que a igreja nada mais é do que 
um só corpo composto de diferentes membros ligados a 
uma só cabeça, Cristo? Quem viu o olho lutar com a mão 

81 João 15.5.
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e o ventre com o pé? Neste universo há harmonia entre 
todas as coisas, tão diversas. No corpo do ser vivo, há paz 
de membro com membro; o que cada parte possui de dote, 
não o tem apenas para si mesma, mas em função do que 
é comum a todos. Se algo acontece a qualquer um desses 
membros, o corpo inteiro vem em seu socorro. Por acaso a 
conexão natural em um corpo destinado a perecer tem mais 
poder do que o liame de espírito no corpo místico e imortal? 
Acaso não rezamos segundo a prescrição de Cristo:82 “Seja 
feita a vossa vontade, assim na terra como no céu”? Naquela 
cidade celeste, há a mais profunda concórdia. Mas Cristo 
não desejou que sua igreja fosse nada além de uma espécie 
de povo celeste na terra, vivendo, tanto quanto possível, 
segundo a imagem daquela cidade celeste, apressando-se 
na direção dela, dela dependente.

Agora imagina comigo que algum novo visitante, 
por exemplo, vindo daquelas cidades da Lua onde mora 
Empédocles,83 ou de qualquer um dos inumeráveis mundos 
fabricados por Demócrito, que um tal visitante veio a nosso 
mundo, desejoso de conhecer como vão as coisas aqui. 
Quando, informado sobre cada particular, ouvir que há um 
só ser vivo que mistura em si, prodigiosamente, um corpo, 
que é o que tem em comum com os brutos, e uma alma, 
que carrega a imagem da mente divina, e que é a tal ponto 

82 A edição que utilizamos contém aqui Christo em vez de Christi, evidente gralha que pudemos 
detectar pelo sentido da passagem e pelo cotejo com as outras edições consultadas.  

83 Não parece haver uma fonte antiga que documente uma crença de Empédocles em 
cidades lunares. Talvez Erasmo esteja usando a imagem para sugerir que isso poderia 
eventualmente surgir num pensador que ele considera imaginativo em excesso e 
propenso a ideias excêntricas. Drysdall, op. cit., p. 418, n. 88, supõe que as cidades 
da Lua podem ter sido inspiradas num passo de Diógenes Laércio no interior da 
seção dedicada a Empédocles (mais precisamente, em 8.72): ali é mencionada 
uma história atribuída a Heráclides segundo a qual um homem teria caído da Lua. 
Já a teoria de Demócrito sobre infinitos mundos, citada por Erasmo em seguida, 
é bastante conhecida.
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nobre que, embora esteja aqui em exílio, governa sobre 
todos os outros seres vivos; que, por sua origem celeste, 
sempre se esforça em direção às coisas celestes e imortais; 
que esteve sob tais cuidados da divindade eterna, que esta 
― porque aquele ser não podia alcançar o que buscava nem 
pelas forças da natureza nem pelos raciocínios da filosofia 
― delegou a este mundo seu próprio filho único, para que 
introduzisse um novo gênero de ensinamento; em seguida, 
nosso visitante, tão logo tenha aprendido completamente 
sobre toda a vida e os decretos de Cristo, desejará ver 
o que tinha ouvido olhando o mundo de uma espécie 
de observatório elevado. Quando contemplar os outros 
animais passando a vida com justiça no interior de suas 
próprias espécies e conduzindo-se pelas leis da natureza, 
nada desejando senão o que dita a natureza, e que um só 
animal faz tráficos, negócios, rixas e guerras, o visitante 
não suspeitará que qualquer um dos outros animais é o 
ser humano sobre o qual ouvira, antes de identificá-lo ao 
próprio ser humano?

Depois, quando alguém lhe apontar quem84 é o ser 
humano, já procuraria onde está aquele rebanho dos 
cristãos, que, seguindo o que foi instituído por aquele doutor 
celeste, exibiriam um retrato da cidade dos anjos; acaso não 
julgará que os cristãos habitam qualquer lugar que não estas 
regiões, nas quais visse apenas opulência, luxo, paixão, 
soberba, tirania, ambição, fraude, inveja, ira, discórdia, 
rixas, lutas, guerras, tumultos, em resumo, praticamente 
uma Lerna de todas as coisas que Cristo condena, lamaçal 
maior do que entre quaisquer turcos ou sarracenos?

84 Preferi a lição quis, “quem” (do texto de Hoven), a quid, “o que” (que figura nos textos 
de Lelli e Saladin).
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De onde tal praga se imiscuiu no povo cristão? Sem 
dúvida também esse mal foi aceito aos poucos pelos incautos, 
tal como a maioria dos outros males, já que todo mal ou 
penetra insensivelmente na vida dos homens ou se insinua 
sob o pretexto do bem. Primeiro, portanto, introduz-se 
sorrateiramente a erudição, como coisa adequada para 
refutar os heréticos, armados da literatura dos filósofos, 
poetas e oradores. No início, com efeito, essas coisas não 
eram estudadas pelos cristãos, mas aqueles que por acaso 
as haviam cultivado antes que Cristo fosse conhecido 
aplicavam o que haviam adquirido a finalidades religiosas; 
inclusive a eloquência, primeiro mais dissimulada do que 
desprezada, depois até mesmo aprovada às claras. Daí, sob 
o pretexto de causar a derrota dos hereges, insinuou-se a 
paixão ambiciosa por disputas, que arrastou para dentro 
da igreja uma peste não medíocre. Finalmente, avançou-se até 
o ponto em que Aristóteles foi aceito na íntegra no interior 
da teologia, e aceito de tal modo que a sua autoridade é 
quase mais santa do que a de Cristo. Pois se este disse algo 
pouco adequado a nossa vida, é possível distorcê-lo pela 
interpretação; mas é imediatamente vaiado quem ousar se 
opor, ainda que de leve, aos oráculos de Aristóteles. Deste 
aprendemos que a felicidade do homem não é perfeita se 
não estão presentes os bens do corpo e da fortuna; dele 
aprendemos que uma república em que todas as coisas 
são comuns não pode prosperar.85 Todas as doutrinas dele 
tentamos aglutinar com o ensinamento de Cristo, isto é, 
“misturar água com as chamas”.86 Aceitamos também algo 
das leis dos Césares, por causa da justiça que ostentam; e 

85 Erasmo se refere à crítica feita por Aristóteles, na Política (1261a-1264b25), às teses sobre 
a abolição da propriedade privada defendidas por Sócrates na República de Platão (por 
exemplo, 464a-e). Essa associação entre comunismo e cristianismo, sugerida por Erasmo, 
pode ser feita, por exemplo, a partir de Atos dos Apóstolos 4.32-35. 

86 Adágios 4.3.94.
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para que ficassem mais de acordo, distorcemos tanto quanto 
possível a doutrina evangélica, a fim de que combinasse 
com o direito romano. As leis romanas permitem “repelir 
violência com violência”87 e a cada um buscar o seu próprio 
direito; aprovam a especulação e aceitam a usura, desde 
que moderada; quanto à guerra, exaltam-na como preclara, 
desde que justa. E definem o justo como tudo aquilo que 
é decretado pelo príncipe, não importando quão infantil 
ou tolo ele seja. Assim, toda a doutrina de Cristo já está 
tão contaminada pela literatura dos dialéticos, sofistas, 
matemáticos, oradores, poetas, filósofos e jurisconsultos 
gentios, que é preciso consumir a maior parte da vida 
estudando-os antes que sobre tempo para investigar a 
literatura sagrada. Quando finalmente te aproximares 
desta, é forçoso que chegues infectado, contudo, com 
opiniões mundanas, de modo que os preceitos de Cristo já 
são inteiramente ofensivos ou são distorcidos para entrar 
em acordo com os dogmas daqueles outros. Tal coisa não é 
reprovada, a tal ponto que seria um sacrilégio que alguém 
que não tenha, como se diz, “enchido ambos os ouvidos”88 
com ninharias aristotélicas ou, antes, sofísticas, ouse falar 
das letras cristãs. Como se a doutrina cristã fosse tal que 
não pudesse, até no mais alto grau, ser comum a todos, ou 
não pudesse de modo algum concordar com a sabedoria 
dos filósofos.

Depois disso, aceitamos algo de honras, mas ofereci-
das espontaneamente; em seguida, começamos a exigi-las 
como algo devido; isso não pareceu injusto. Depois aceita-
mos riquezas, mas com o fim de distribuí-las para ajudar 
os pobres, mais tarde também para nosso próprio uso. Por 

87 Ulpiano nos Digesta 4.2.12.1.
88 Adágios 2.3.27
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que não, depois que aprendemos que essa é a ordem da 
caridade, que cada um seja o seu próprio próximo? Nem 
faltaram pretextos para esse mal: é pio olhar pelos filhos, 
justo tomar providências acerca da velhice futura. Por fim, 
dizem: “Por que rejeitarei riquezas se me tocou recebê-las 
sem fraude?” Por esses passos veio-se a tal ponto que é 
considerado o melhor aquele que é mais rico; nem jamais 
as riquezas tiveram mais honra entre os gentios do que 
hoje entre os cristãos. De modo geral, pois, que há de sacro 
ou profano que não seja por elas conduzido? Parecia que 
com esses ornamentos combinava um pouco de poder; nem 
faltou quem quisesse concedê-lo. Também isso se aceitou, 
mas como um peso e moderadamente; então, contentes 
só com o título, de boa vontade delegavam a outros o real 
poder. Por último, chegou-se paulatinamente a que o bis-
po não se sinta bispo se não alcançou algo da autoridade 
mundana; o abade é pouco honrado se em lugar algum 
pode o que podem os tiranos. Esfregando bem a face, tira-
mos dela todo pudor, arrebentamos todas as barreiras da 
vergonha. Tudo o que alguma vez existiu entre os gentios 
de avareza, ambição, luxo, soberba, tirania, nós imitamos, 
igualamos, superamos.

E, para omitir as coisas de menor importância, alguma 
vez entre os gentios guerreou-se tão continuamente ou mais 
cruelmente do que entre os cristãos? Que tempestades, 
que agitações de guerras, quantas ocasiões de tratados 
rompidos, que matanças vimos nestes últimos poucos anos! 
Que nação não entrou em conflito armado com que nação? 
E depois execramos os turcos, como se os turcos pudessem 
apresentar algum espetáculo mais deleitável do que aquele 
que nós mesmos oferecemos diariamente com tal destruição 
mútua. Era louco Xerxes, quando conduzia, para invadir a 
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Grécia, aquela enorme multidão. Acaso te parece ser são de 
espírito quem escreveu epístolas ameaçando o monte Atos, 
caso não cedesse a seu avanço, quem mandou chicotear 
o Helesponto porque era pouco adequado à navegação 
que desejava? Era louco Alexandre Magno. Quem nega? 
Aquele semideus desejava que houvesse mais mundos 
para que os conquistasse. E eles, contudo, que Sêneca 
não hesita em chamar piratas enlouquecidos, guerreavam 
de modo mais humano que nós, guerreavam com maior 
lealdade, não guerreavam com máquinas semelhantes nem 
semelhantes técnicas, nem por motivos tão frívolos quanto 
nós, cristãos. Se folheares a história dos gentios, quantos 
generais não encontrarás que evitaram a guerra por artifícios 
admiráveis, que preferiram prender o inimigo com obrigações 
a conquistá-lo pelas armas! Alguns até preferiram ceder 
o principado a experimentar Marte. Nós, pseudocristãos, 
não perdemos nenhuma ocasião de guerra. O guerreiro 
dos gentios, antes de vir às armas, vinha a conversações. 
Entre os romanos, depois de se tentar tudo, enviava-se 
um dos sacerdotes feciais junto com o presidente desse 
colégio; realizavam-se cerimônias; seguramente buscava-se 
uma demora que apaziguasse o desejo furioso de guerrear. 
Tendo-se executado essas cerimônias, não era permitido 
bater-se com o inimigo se não fosse dado o sinal, que se 
dava de tal forma que o soldado ignorava quando era preciso 
que se desse. E, mesmo quando tinha sido dado o sinal, 
atacar ou ferir um inimigo não era permitido a ninguém 
que, embora estivesse no acampamento, não tivesse sido 
vinculado pelo juramento militar. Isso era tão rigoroso que 
Catão o Antigo aconselhou seu filho, que estava inativo 
no acampamento, a voltar a Roma ou, se preferisse ficar 
no exército, pedir permissão ao general para que lhe fosse 
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autorizado bater-se com o inimigo.89 Tal como o sinal de 
combate não dava o direito de lutar senão aos vinculados por 
juramento, assim o sinal de retirada tirava a todos o direito 
de matar, a tal ponto que Ciro louvou um certo soldado que, 
já levantando a espada para matar um inimigo, quando 
ouviu o toque de retirada, mandou-o embora.90 Essas coisas 
visavam a que ninguém acreditasse lhe ser permitido matar 
um ser humano se a necessidade não o compelisse.

Hoje, entre os cristãos, se alguém se depara no meio 
do caminho, num bosque, com uma pessoa da nação 
com a qual se está em guerra, sendo que tal pessoa, sem 
armas mas carregando dinheiro, não está empreendendo 
guerra, mas fugindo para algum lugar para não guerrear, 
se esse alguém a mata, depois de morta a espolia e depois 
de espoliada a mete debaixo da terra, é tido como homem 
corajoso. São chamados soldados aqueles que, na esperança 
de um pequeno lucro, espontaneamente se arremessam à 
luta e lutam em ambos os exércitos, como gladiadores, 
irmãos contra irmãos, súditos de um mesmo príncipe. 
E esses, quando retornam para casa de tais combates, 
narram seus feitos como soldados e nesse ínterim não são 
punidos como salteadores, traidores da pátria e desertores 
de seu príncipe. Abominamos o carrasco porque, contratado 
pela autoridade das leis, executa os culpados e condenados; 
e aqueles que, abandonando os pais, as esposas e os filhos, 
espontaneamente correm para a guerra, não porque recebem 
soldo, mas pela ambição de serem contratados para uma ímpia 
chacina, quando voltam para casa recebem praticamente mais 
graças do que se nunca tivessem se ausentado. Julgam 
que dos crimes se lhes agrega algo de nobreza. Infame é 

89 Plutarco, Questões romanas 273E-F.
90 Xenofonte, Ciropédia 4.1.3-4.
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quem tomou uma roupa por furto; e quem, partindo para o 
exército, servindo e depois retornando da milícia, espoliou a 
tantos que não o mereciam, é considerado entre os cidadãos 
probos. Aquele dentre os soldados que se portou de maneira 
mais cruel é considerado digno de na próxima guerra fazer 
o papel de general. Assim, se contemplares a disciplina do 
exército antigo, o exército dos cristãos é quase um bando 
de salteadores, não um exército.

Mas se comparares os monarcas cristãos com os 
gentios, em quanto nossa causa é inferior! Estes não 
buscavam nada exceto a glória. Alegravam-se de tornar 
mais prósperas as províncias que tivessem submetido pela 
guerra; onde viviam povos agrestes, sem letras, vivendo 
sem leis segundo o modo das feras, eles traziam as artes 
da civilização e os instruíam. Com a construção de cidades, 
tornavam célebres regiões sem cultivo. Fortificavam 
lugares pouco seguros; com pontes, portos, estradas e 
mil comodidades desse gênero, vinham em auxílio da vida 
dos homens, de modo que então tivesse sido vantajoso ser 
conquistado. Além disso, mesmo quando estavam no meio 
da guerra, quantos ditos sábios e ações moderadas não se 
atribuem a eles? Por outro lado, o que se faz nas guerras 
dos cristãos é mais obsceno e mais atroz do que seria digno 
lembrar aqui. Assim, só aquilo que era o pior entre eles é 
por nós imitado ou, na verdade, superado.

Já valeria a pena ouvir de que modo justificamos esta 
nossa loucura tão grande. Dizem: “Se de forma alguma fosse 
lícito guerrear, Deus não teria ordenado aos judeus que guer-
reassem contra seus inimigos.” Ouço, mas convém que 
acrescentes que os judeus raramente guerreavam entre si, 
mas que o faziam contra estrangeiros e ímpios. Nós cristãos 
lutamos contra cristãos. Para eles, foi causa de disputa a 
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diferença de religião e não terem os mesmos deuses; nós 
somos conduzidos a isto ou por ira pueril, ou por fome de 
dinheiro, ou por sede de glória, frequentemente por um vil 
pagamento. Eles lutavam por ordem divina; a nós, é uma 
perturbação do espírito que nos coloca a espada em mãos. 
Se a tal ponto nos agrada, contudo, o exemplo dos judeus, 
por que, pelo mesmo motivo, não praticamos a circunci-
são? Por que não sacrificamos animais? Por que não nos 
abstemos da carne suína? Por que cada um de nós não se 
casa com várias esposas? Já que execramos tais coisas, 
por que apenas o exemplo da guerra nos agrada? Por que, 
numa palavra, seguimos “a letra que mata”.91 Aos judeus 
foi permitida a guerra, assim como foi permitido o divórcio, 
sem dúvida por causa da dureza de seu espírito. Mas de-
pois que Cristo mandou guardar a espada, não é decente 
aos cristãos que lutem, a não ser aquele combate, o mais 
belo, contra os mais terríveis inimigos da igreja, contra o 
desejo de dinheiro, a ira, a cobiça, o medo da morte. Esses 
são os nossos filisteus, estes os Nabucodonosores, estes os 
moabitas e amonitas, com quem não nos convém trégua 
alguma; aí deve-se lutar assiduamente, até que, eliminados 
desde a raiz os inimigos, sobrevenha a tranquilidade. Se não 
os subjugarmos, não será possível a ninguém permanecer 
em verdadeira paz nem consigo mesmo nem com outrem. 
Apenas essa guerra gera a verdadeira paz; quem vencer 
aqui não desejará guerrear com nenhum dos mortais.

Pois em nada me impressiona que alguns interpretem 
“as duas espadas”92 como os dois poderes, o secular e o 
eclesiástico. E ambos são reivindicados para os sucessores 
de Pedro, embora Cristo tenha permitido a Pedro errar 

91 2 Coríntios 3.6.
92 Lucas 22.38.
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exatamente nisso, para que, depois sendo-lhe ordenado 
guardar a espada, ninguém duvidasse que tinha sido 
proibida a guerra, que antes parecia ser lícita. Mas Pedro, 
dizem, lutou. Lutou, mas ainda enquanto judeu, não tendo 
ainda sido aceito o espírito verdadeiramente cristão. Lutou 
não por seus títulos e propriedades, como nós, nem mesmo 
por sua vida, mas pela vida do Mestre. Enfim, lutou aquele 
que, pouco depois, renegou o Mestre. Se agrada o exemplo 
do combatente, que agrade também o do abjurador. Embora 
pecasse por sentimento ingênuo, foi, contudo, repreendido. 
Por outro lado, se Cristo aprovava esse tipo de defesa, como 
alguns da forma mais estúpida interpretam, por que toda a 
sua vida e doutrina não pregam nada que não a tolerância? 
Por que ele faz os seus confrontarem a tirania armados 
apenas de um cajado e de um alforje? Se aquela espada 
que Cristo ordena comprar vendendo-se todos os bens93 é 
a defesa moderada contra os perseguidores, do modo como 
alguns a interpretam (não apenas de forma ignorante, mas 
também ímpia), por que os mártires nunca dela fizeram 
uso? Aqui apresentam-se as famosas definições rabínicas:94 
“É permitido a um soldado alistado guerrear, da mesma forma 
que é permitido a um açougueiro buscar o ganha-pão com 
sua arte. Se, todavia, este aprendeu a cortar em postas o 
gado, aquele aprendeu a fazê-lo com homens. É permitido 
aos cidadãos guerrearem, mas uma guerra justa”; justa, 
todavia, é qualquer guerra, travada de qualquer modo e 
contra qualquer inimigo, que um príncipe, não importa 
qual, tenha declarado. “Não é lícito aos sacerdotes e 
monges95 brandir a espada, mas lhes é permitido participar 

93 Lucas 22.36.
94 Conforme a edição de Saladin, op. cit., p. 21, n. 1, o adjetivo qualifica em Erasmo “o 

que é, a seus olhos, sofístico ou excessivamente formalista”.
95 O texto impresso em Lelli traz erroneamente monarchis em vez de monachis.
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e presidir à guerra. E não é permitido guerrear por motivo 
de vingança, mas sim por desejo de justiça.” Mas a quem 
não parece justa sua própria causa? “Cristo enviou os seus 
sem proteção, mas, enquanto ele estava presente, não 
careciam de proteção. Quando se aproximava o tempo de 
sua partida, aconselhou-os que preparassem um alforje 
e uma espada, o alforje contra a falta de provisões, a 
espada contra os inimigos. Por outro lado, as palavras: 
‘Não vos preocupeis com o dia de amanhã; fazei o bem a 
quem vos odeia’ e outras do mesmo gênero só valem até o 
momento de sua partida. Depois, se Paulo e Pedro ensinam 
o mesmo, são conselhos, não mandamentos.” 

Com brilhantes teorias desse tipo alimentamos a 
cobiça dos príncipes e lhes oferecemos com que se adulem 
a si mesmos. E como se houvesse um perigo de que em 
algum momento o mundo descanse de guerras, defendemos 
a guerra a partir das palavras de Cristo; e como se 
temêssemos que a avareza dos mortais se aplacasse na 
acumulação de riquezas, fazemos de Cristo o abonador 
da acumulação de propriedades, distorcendo suas 
palavras até o ponto de parecer que ele teria ordenado, não 
apenas permitido, aquilo que primeiro proibiu. O mundo 
tinha suas leis antes que surgisse o Evangelho: punia, 
guerreava, acumulava tesouros e mantimentos. O Senhor 
não tinha vindo ao mundo com o fim de nos aconselhar 
sobre o que era permitido, isto é, até que limite era lícito nos 
afastarmos da perfeição, mas que meta devemos buscar, 
segundo nossas forças. É suspeito de heresia quem com 
veemência procura dissuadir da guerra; mas os que com 
tais comentários diluem o vigor da doutrina evangélica e 
dão aos príncipes ocasiões para adular suas paixões, esses 
são ortodoxos e doutores da piedade cristã! Um doutor 
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verdadeiramente cristão nunca aprova a guerra; talvez em 
algum caso a permita, mas contra a vontade e aflito. Dizem: 
“Mas o direito natural, a aprovação por parte das leis e a 
aceitação por parte dos costumes ditam que a violência seja 
repelida com violência e que cada um proteja a sua vida e seu 
dinheiro, já que este, como diz Hesíodo, é a nossa própria 
vida.”96 Admito. Mas, mais eficaz do que tudo isso, a graça 
do Evangelho dita que não falemos mal dos maledicentes, 
que façamos bem a quem nos faz mal, que cedamos todas 
as nossas posses a quem delas toma uma parte, que oremos 
também pelos que nos ameaçam com a morte. Dizem: 
“Essas coisas dizem respeito aos Apóstolos.” Na verdade, 
dizem respeito a todo o povo de Cristo e ao corpo que, como 
dissemos, deve ser uma totalidade completa, mesmo se um 
membro for mais insigne que outro por seus dotes. Que a 
doutrina de Cristo não diga respeito em nada àqueles que 
não esperam ser premiados com Cristo! Que se digladiem 
pelo dinheiro, por terras e pelo poder aqueles que riem do 
que disse Cristo: “Bem-aventurados os pobres de espírito”, 
isto é, que são ricos os que não desejam nada das riquezas e 
honras deste mundo. Aqueles que colocaram sua felicidade 
nessas riquezas, lutem para proteger sua vida, mas apenas 
aqueles que não percebem que esta vida é uma morte e que 
se preparou para os pios a imortalidade. Já nos lançam em 
rosto alguns pontífices romanos, porque foram ao mesmo 
tempo autores e colaboradores de guerras. Lançam-nos em 
rosto preceitos de Pais da Igreja nos quais a guerra parece 
ser aprovada.97 Há de fato algumas coisas desse gênero, 

96 Os trabalhos e os dias 686. 
97 Na edição de Saladin, op. cit., p. 23, n. 1, observa-se: “A denominação de Pai da Igreja 

é fundada no uso; ela não tem nada de oficial. A lista dos Pais termina no século VI 
segundo alguns e se estende até o século XII segundo outros. Assim, não sabemos 
em quem pensa Erasmo. São Bernardo é às vezes considerado o último dos Pais; 
São Tomás de Aquino não é jamais colocado entre eles.” Bernardo de Clairvaux e 
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mas entre os mais recentes, já enfraquecidos em relação ao 
vigor de Cristo, e estas muito poucas, enquanto há inúmeras 
passagens que dissuadem da guerra nos escritores de 
provada santidade. Por que essas pouquíssimas coisas 
nos vêm à mente mais que tudo? Por que desviamos os 
olhos de Cristo para considerar os homens e preferimos 
seguir exemplos incertos ao autor inquestionável? Os 
pontífices romanos, em primeiro lugar, foram homens; 
depois, pode ser que tenham sido mal aconselhados ou 
desatentos; finalmente, que tenham sido pouco prudentes 
ou pouco pios. Nem mesmo nesses, contudo, encontramos 
a aprovação deste gênero de guerras que nós continuamente 
lutamos; o que eu provaria com argumentos claríssimos, se 
não estivesse evitando me demorar mais nesta digressão. O 
divino Bernardo louvou os guerreiros, mas os louvou de tal 
modo que seu elogio condena o nosso exército inteiro. Por que, 
entretanto, eu seria tocado mais pelo escrito de Bernardo ou 
pela controvérsia de Tomás do que pelo dogma de Cristo, que 
nos proibiu completamente reagir contra o mal, sem dúvida 
daquela maneira como o homem comum reage?

Dizem: “Mas é lícito supliciar um malfeitor; portanto, é 
lícito castigar uma cidade com a guerra.” O que poderíamos 
responder é longo demais para ser desenvolvido aqui. Direi 
apenas o seguinte: há uma diferença, porque um é condenado 
em julgamento para um castigo segundo as leis, enquanto na 

Aquino são citados por Erasmo na sequência do texto, sendo as obras em questão, 
segundo Drysdall, op. cit., p. 427, n. 128 e 129, o sermão Ad milites, de Bernardo, 
e a Suma teológica II-II q 40. É de se notar, por exemplo, que Tomás de Aquino 
aduz, como possíveis defesas cristãs do direito de guerrear, diversas passagens 
de Agostinho. Este seria um candidato mais plausível ao papel de Pai da Igreja e, 
embora bem menos tardio que um Bernardo, talvez também pudesse, na concepção 
de Erasmo, ser tido como distante demais do vigor da verdadeira doutrina de Cristo. 
Tanto Bernardo (ativo combatente de heresias da sua época e incentivador da 
Segunda Cruzada) quanto Aquino (principal representante do aristotelismo na igreja) 
apresentam alguns argumentos em defesa de certas formas de guerra criticados por 
Erasmo em outros passos deste Adágio. 
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guerra as duas partes acusam-se mutuamente como rés. Na 
primeira situação, o mal volta apenas àquele que ofendeu, 
e o exemplo chega a todos; na segunda, a maior parte dos 
males recai sobre aqueles que menos o merecem, isto é, os 
camponeses, os velhos, as mulheres, os órfãos e as virgens. 
Por outro lado, se algo de vantajoso pode ser colhido desta que 
é a pior das coisas, tal bem fica inteiro para alguns salteadores 
extremamente criminosos, para o soldado mercenário, para 
diligentes piratas e talvez para alguns poucos generais por 
cujo artifício essa própria guerra tinha sido desencadeada 
e para os quais nunca se está melhor do que no mais 
profundo naufrágio da república. Na primeira situação, um 
só homem não é poupado para que se cuide da segurança 
de todos; na segunda, para que nos vinguemos de poucos 
ou talvez de um só, afligimos cruelmente tantos milhares 
de seres humanos que em nada o merecem. É melhor 
deixarmos passar sem punição o crime de uns poucos 
do que, ao passo que levamos um ou outro a um castigo 
incerto, conduzir a perigo certo nossos entes queridos, os 
vizinhos e os inocentes inimigos ― pois assim os chamamos. 
É melhor deixar de lado uma ferida que não possas tratar 
sem grave prejuízo para o corpo todo. Mas se alguém exclama 
que é injusto não se castigar quem pecou, respondo que é 
muito mais iníquo arrastar para a calamidade mais extrema 
tantos milhares de inocentes sem que o mereçam. Nestes 
tempos, porém, vemos quase toda guerra nascer de não sei 
que títulos de propriedade e das ambiciosas alianças dos 
príncipes, enquanto conduzem o império inteiro para extremo 
perigo para reivindicar sua jurisdição sobre alguma pequena 
fortaleza. Depois, isso mesmo que reivindicam com tanto 
sangue, revendem ou doam.
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Dirá alguém: “Não queres que os príncipes busquem 
seus direitos?” Estou ciente de que não cabe a mim discutir 
de modo ousado os negócios de semelhantes príncipes. 
Admitindo-se que fosse seguro, é todavia assunto mais 
longo do que convém aqui. Direi apenas o seguinte: se um 
título de propriedade qualquer parecer uma causa digna 
de se iniciar uma guerra, em tão grandes vicissitudes das 
coisas humanas, em tamanhas mudanças, a ninguém pode 
faltar um título de propriedade. Que povo não foi alguma 
vez expulso de seu local de residência nem expulsou 
um outro? Quantas vezes não se emigrou de um a outro 
lugar? Quantas vezes poderes, por ação do acaso ou por 
alianças, não foram transferidos para cá e para lá? Que os 
habitantes de Pádua reclamem hoje o solo troiano, porque 
Antenor outrora teria sido troiano;98 que os habitantes 
de Roma reclamem a África e a Espanha, sob a alegação de 
que outrora foram províncias dos romanos! Além do mais, 
chamamos propriedade o que é administração; não se tem 
o mesmo direito sobre os homens, livres por natureza, que 
sobre o gado. Esse mesmo direito que tens foi o consenso 
do povo quem te deu; cabe ao mesmo que deu, porém, se 
não me engano, o poder de retirá-lo. Observa, depois, que 
não se trata de grande coisa: não se luta para que esta ou 
aquela cidade obedeça a um bom príncipe de preferência a 
servir a um tirano, mas para definir se será contada como 
propriedade de Ferdinando ou Segismundo, se pagará 
impostos a Filipe ou a Ludovico. Esse é aquele egrégio 
direito por causa do qual o orbe inteiro se confunde com 
guerras e massacres. Mas seja, que valha o que quiserem 
esse direito, que não haja diferença alguma entre um campo 
privado e uma cidade, ou entre cabeças de gado compradas 

98 Ver Virgílio, Eneida 1.242-249.
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com teu dinheiro e homens não apenas livres, mas também 
cristãos; convém a alguém prudente, entretanto, pesar se 
vale tanto a ponto de o perseguires a custo de tão imensos 
males para os teus. Se não podes exibir o espírito de um 
príncipe, pelo menos mostra o de um homem de negócios. 
Este despreza um gasto se tiver percebido que não pode ser 
evitado senão com graves despesas e tem em conta de lucro 
se saiu do negócio com pouco prejuízo e ainda na posse 
de sua fortuna. 

Que pelo menos, numa situação de perigo para a 
república, imites aquele exemplo da vida privada sobre 
o qual se conta uma estória popular bastante divertida. 
Dois parentes não entravam em acordo sobre uma divisão 
de bens. Como nenhum dos dois queria ceder ao outro, o 
caso parecia estar se encaminhando para a justiça e que 
a controvérsia seria resolvida pela sentença dos juízes. 
Visitavam-se advogados, preparava-se a ação, a causa estava 
com jurisconsultos. Acrescentados os juízes, abriu-se o 
processo e iniciaram-se os discursos, isto é, começou a guerra. 
Nesse momento, oportunamente, um deles recupera a razão 
e, chamando o adversário para uma conversa particular, 
fala assim: “Em primeiro lugar, não fica bem que o dinheiro 
separe aqueles que a natureza uniu; depois, o resultado do 
litígio é incerto, não menos do que o resultado de uma guerra. 
Iniciá-lo está em nossas mãos, terminá-lo não. A contenda 
é por um total de cem moedas de ouro; se formos à justiça, 
gastaremos o dobro dessa soma em cartórios, promotores, 
advogados, jurisconsultos, juízes e amigos de juízes. Teremos 
que os servir, adulá-los, dar-lhes presentes, sem falar das 
preocupações e do trabalho de andar em volta deles e de 
correr de um lado a outro. Em suma, mesmo que eu tenha 
ganho de causa em todos os pontos, há mais desvantagem 
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que vantagem. Por que não pensamos em nós em vez desses 
salteadores e não dividimos entre nós o dinheiro que seria 
neles mal aplicado? Cede a metade do teu, eu cederei outro 
tanto do meu; assim lucraremos também com nossa amizade, 
de outro modo destinada a morrer, e evitaremos tamanho 
incômodo. Mas se te recusas a ceder algo, eu submeto o 
negócio inteiro ao teu arbítrio; prefiro que este dinheiro fique 
com um amigo a que o tomem aqueles piratas insaciáveis. 
Terei lucro de sobra se poupar a minha reputação, conservar 
um amigo e fugir de tantos enfados.” A verdade da causa e o 
bom humor do parente comoveram o adversário. Acordaram 
a coisa entre si, para a ira dos advogados e juízes, corvos de 
boca aberta que foram logrados.99

Portanto, numa circunstância de muito maior perigo, 
esforça-te por imitar a prudência desses homens. Não 
olhes apenas para o que desejarias alcançar, mas para 
a magnitude da perda de boas coisas, com quão grandes 
perigos e calamidades o alcançarás, supondo que o alcances. 
Mas se, como que numa balança, pesando as vantagens e 
desvantagens de uma e outra coisa, descobres que é muito 
melhor uma paz injusta do que uma guerra justa, por que 
preferes tentar os dados de Marte? Pois quem, senão um 
demente, “pescaria com anzol de ouro”?100 Se vês muito 
mais de gasto do que de lucro, ainda que por acaso tudo 
tenha êxito, não é melhor ceder algo do teu direito do que 
comprar um pouquinho de vantagem pelo preço de tão 
incontáveis males? Prefiro que meu título de propriedade 
fique com qualquer um, se ele deve ser reivindicado com 
derramamento de tanto sangue. Suponhamos que um 
homem, quem quer que seja, já está no poder por muitos 

99 Ver Adágios 1.7.15 (Coruum delusit hiantem). 
100 Adágios 2.2.60.
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anos, acostumou-se a tomar as rédeas, é reconhecido 
pelos seus, desempenha a função de príncipe. Surgirá 
alguém que, encontrado algum título antigo em anais ou 
inscrições gastas, vire de pernas para o ar um estado de 
coisas equilibrado. Sobretudo quando vemos que nada 
permanece por muito tempo em seu lugar nas coisas 
dos mortais, mas por uma zombaria da fortuna, como 
que por uma espécie de maré, fluem e refluem, para que 
reivindicar com tanto tumulto o que em seguida migrará, 
por obra do acaso, para as mãos de outro? Por último, se 
os cristãos não podem desprezar essas coisas tão fúteis, 
onde está a necessidade de se correr imediatamente às 
armas? O mundo tem tantos bispos graves e eruditos, tantos 
veneráveis abades, tantos líderes velhos e tornados sábios 
pela experiência, tantos concílios, tantos senados instituídos 
não em vão pelos antepassados! Por que as queixas pueris de 
príncipes desse gênero não são reguladas por tais árbitros?

Mas é mais nobre o discurso daqueles que usam como 
pretexto a defesa da igreja... Como se o povo na verdade não 
fosse a igreja; como se toda a dignidade da igreja repousasse 
nas riquezas do clero; como se a igreja tivesse nascido, 
progredido e se firmado com guerras e carnificinas e não de 
preferência com sangue, paciência e desdém pela vida.101 
Com efeito, não me parece digno de aprovação nem sequer 
o fato de que incessantemente urdimos guerra contra 
os turcos. Vai sem dúvida mal a religião cristã se a sua 

101 Parece-nos que os tradutores consultados procuram aqui escamotear uma 
ambiguidade. O texto latino diz simplesmente sanguine, tolerantia uitaeque contemptu. 
É claro que se pode subentender, como tendem a fazer ditos tradutores, que o 
sangue é o sangue dos mártires e que o desdém pela vida é o menoscabo pela 
preservação da própria vida mostrado pelos mesmos mártires diante das ameaças 
de seus perseguidores. Em parágrafo tão irônico, contudo, não sei se Erasmo não 
busca justamente uma vagueza que nos permita pensar nos aspectos mais sombrios 
da história da cristandade.  
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segurança depende de tais proteções. E gerar bons cristãos 
não está em conformidade com esses princípios; o que é 
obtido com a espada, por seu turno com a espada se perde. 
Queres aproximar os turcos de Cristo? Não ostentemos 
nossas riquezas, nossas tropas ou nossas forças; que 
vejam em nós não apenas o nome, mas também as marcas 
certas do homem cristão: uma vida inocente, o esforço 
por fazer o bem mesmo aos inimigos, uma invencível 
tolerância de todas as ofensas, o desprezo pelo dinheiro, 
o menosprezo pela glória, uma vida simples; que ouçam 
aquela doutrina celeste em coerência com uma vida desse 
gênero. Com tais armas, os turcos serão subjugados da 
melhor maneira. Agora amiúde lutamos enquanto maus 
contra maus. Direi outra coisa, e oxalá com mais audácia 
do que verdade: se retirarmos o nome e a insígnia da cruz, 
lutamos turcos contra turcos. Se a religião se constituiu 
por meio de um bando de soldados, se firmou-se com o ferro, 
se aumentou com guerras, que a defendamos com o nosso 
tipo de proteção; mas se todas essas realizações se deram 
por outros meios, por que, desconfiados da proteção de 
Cristo, buscamos refúgio na assistência dos gentios? 
“Mas por que eu não degolaria”, dizem, “aqueles que nos 
degolam?” Então te julgas inferiorizado, se alguém é mais 
criminoso do que tu? “Por que não espolias aquele que te 
espolia? Por que não odeias o que te tem ódio?”102 Acaso 
pensas ser uma façanha cristã se, trucidados homens 
ímpios, como nós os julgamos, e contudo homens, para 
a salvação dos quais morreu Cristo, sacrificares uma 
vítima agradabilíssima ao Diabo e deleitares duplamente o 
inimigo, porque mata-se um homem e quem o mata é um 
cristão? A maioria, enquanto quer parecer muito cristã, 

102 Ver Lucas 6.27-35.
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esforça-se ao máximo para fazer mal aos turcos; e o mal 
que não pode fazer, deseja-o rogando pragas, embora se 
possa depreender justamente dessa evidência que se trata 
de algo pouco cristão. Assim, não poucos, enquanto querem 
parecer veementemente ortodoxos, amaldiçoam com pragas 
terríveis os que chamam heréticos, sendo que eles próprios 
são talvez mais dignos dessa denominação. Quem quer 
parecer ortodoxo, empenhe-se em trazer aquele que erra 
de volta à razão por meio de raciocínios cordatos. 

Cuspimos nos turcos e assim parecemos a nós 
mesmos belamente cristãos, talvez mais abomináveis 
perante Deus do que os próprios turcos. Mas se os antigos 
pregadores do Evangelho tivessem tido conosco a mesma 
atitude que temos com os turcos, onde agora estaríamos 
nós, que somos cristãos graças à tolerância daqueles? 
Socorre os turcos; de ímpios, se podes, torna-os pios; se 
não podes, deseja-o; e eu reconhecerei um espírito cristão. 

No mundo há tantas ordens de monges mendicantes, 
que querem parecer as colunas de sustentação da igreja; 
de tantos milhares, quantos há que, pela propagação da 
religião de Cristo, considerem de somenos a preservação 
de sua própria vida? “Mas não há esperança”, dizem. Na 
verdade, haveria a maior esperança, se os dominicanos e 
franciscanos adotassem os costumes de seus antepassados, 
entre os quais penso que existiu extremo menoscabo 
pelas coisas deste mundo, para não mencionar nada dos 
costumes dos Apóstolos. Nem mesmo os milagres nos 
abandonariam, se a glória de Cristo o exigisse. Agora, 
aqueles que se vangloriam de ser herdeiros e sucessores de 
Pedro, o príncipe da igreja, e dos demais Apóstolos, colocam 
quase toda a sua confiança em remédios humanos. Esses 
verdadeiramente severos professores da verdadeira religião 
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vivem em cidades opulentas e perdidas pelo luxo, onde eles 
próprios se corrompem mais rapidamente do que possam 
emendar os outros e onde há abundância de pastores para 
ensinar o povo e sacerdotes para cantar louvores a Deus. 
Vivem nos palácios dos príncipes, onde fazem coisas que não 
relatarei aqui. Tomara não fosse algo pior do que “um cão 
num banho”.103 Tentam abocanhar testamentos, saem em 
caçada ao lucro, são lacaios da tirania dos príncipes; e para 
que não pareçam ociosos, censuram nos livros passagens 
errôneas, suspeitas, escandalosas, irreverentes, heréticas 
e cismáticas; pois preferem reinar eles próprios com o 
mal do povo cristão a arriscar-se para propagar o reino de 
Cristo. E aqueles, no entanto, que nós chamamos turcos 
são em grande parte semicristãos e talvez mais próximos 
do verdadeiro cristianismo que a maioria de nós. Quantos 
há entre nós que não acreditam nem na ressurreição da 
carne nem na imortalidade da alma? Enquanto isso, através 
destes, encarniça-se alguém contra hereges insignificantes, 
que duvidam do poder do papa sobre as almas supliciadas 
pelo fogo do purgatório. Primeiro tiremos a trave do nosso 
olho para depois tirar a palha do olho de nosso irmão. A 
finalidade da vida evangélica são costumes dignos de Cristo. 
Por que insistimos em questões que em nada se relacionam 
com os costumes, os quais, se negligenciados, farão toda a 
fé ruir de uma só vez, como se lhe subtraíssemos os pilares? 
Por último, quem acreditará em nós, que colocamos diante 
de nós a cruz e o nome do Evangelho, se toda a nossa vida 
não apresenta nada senão o mundo? Acrescente a isso que 
Cristo, em quem nada havia de imperfeito, contudo “não 
apaga a mecha104 fumegante” e não esmigalha o cajado 

103 Adágios 1.4.39.
104 Em Lelli e Saladin aparece limum, mas Hoven traz linum, a lição correta.
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quebrado,105 de acordo com a profecia, e o que é imperfeito 
ele trata e tolera, até que progrida para o melhor. 

Nós nos preparamos para aniquilar com ferro toda 
a Ásia e a África, embora ali haja muitos cristãos ou 
semicristãos. Por que antes não reconhecemos aqueles e 
cuidamos destes e com clemência os emendamos? Mas se 
nos esforçamos para ampliar nosso império, se cobiçamos 
as riquezas deles, por que damos o nome de Cristo como 
pretexto para coisa tão profana? Por que, enquanto os 
atacamos tanto por causa de riquezas humanas, isto 
mesmo que nos resta do mundo arrastamos para um perigo 
manifesto? Que pequeno cantinho do mundo resta para 
nós? Quão poucos somos para provocar uma tão grande 
multidão de bárbaros! Mas dirá alguém: “Se Deus é por 
nós, quem será contra nós?” Isso será dito com justiça 
apenas por quem se apoiou exclusivamente nas defesas de 
Deus; mas àqueles que se sustentam com recursos distintos, 
o que diz nosso imperador, Jesus Cristo? “Quem fere com 
a espada, com a espada morrerá.” 

Se queremos vencer com Cristo, vamos cingir a espada 
da palavra do Evangelho, tomemos o elmo da salvação, o 
escudo da fé e o restante da verdadeira armadura apostólica; 
assim ocorrerá que vençamos mais quando formos vencidos. 
Mas imagina que os dados de Marte caiam para nós de 
maneira exitosa. Quem jamais viu obterem-se verdadeiros 
cristãos com ferro, matança, incêndios e saques? É menor 
mal ser abertamente turco ou judeu do que cristão 
hipócrita. “Mas devemos repelir a violência deles para 
longe de nossas vidas.” Então por que atraímos a violência 
deles para sobre nossas cabeças por meio de nossos 

105 Ver Mateus 12.20.
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conflitos internos? Estando nós em harmonia, certamente 
não nos atacarão com facilidade, e nossos favores os 
converterão à fé mais rapidamente se forem preservados 
do que se forem destruídos. Prefiro um turco sincero a um 
cristão fingido. Cabe a nós semear a semente evangélica; 
Cristo dará os frutos. A colheita é copiosa se não faltam 
trabalhadores. Para que transformemos alguns turcos, no 
entanto, em maus e falsos cristãos, quantos bons cristãos 
não transformaremos em maus e quantos maus em ainda 
piores? Pois o que diferente disso será gerado por tão grande 
tumulto de guerra? Na verdade, não gostaria de suspeitar de 
algo que infelizmente já se verificou com muita frequência: 
de que se usa como pretexto um rumor de guerra turca 
para com tal justificativa espoliar-se o povo cristão, para 
que, oprimido e alquebrado de todas as formas, suporte 
servilmente a tirania de príncipes seculares e religiosos. 

Não disse essas coisas porque condene de todo uma 
expedição aos turcos se eles tomam a iniciativa de atacar, 
mas para que, se fazemos uma guerra ostentando Cristo 
como nosso incentivador, façamo-la com espírito cristão e 
sob a proteção de Cristo. Que eles se sintam convidados à 
salvação, não atacados em vista do saque; levemos a eles 
costumes dignos do Evangelho; se nos faltar a língua para 
conversar com eles, nossa própria vida terá grande eloquência. 
Levemos uma profissão de fé simples e verdadeiramente 
apostólica, não carregada de tantos acréscimos humanos. 
E principalmente solicitemos deles as coisas que nos foram 
claramente transmitidas nos livros sagrados e nas cartas 
dos Apóstolos. Será mais fácil chegar a um consenso em 
poucos pontos, e mais facilmente permanecerá a concórdia 
se na maior parte dos assuntos cada um for livre para pensar 
da sua maneira, desde que o conflito esteja ausente. 
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Mas sobre todos esses temas os interessados poderão 
se informar de modo mais completo quando publicarmos 
o livro que intitulamos Antipolemus,106 que escrevemos 
durante nossa estada em Roma junto ao papa Júlio II, 
no tempo em que se deliberava sobre empreender guerra 
contra Veneza. Essa guerra que se deve antes lamentar 
que refutar. Se alguém examinar o assunto com maior 
precisão, descobrirá que quase todas as guerras dos 
cristãos nascem ou da tolice ou da maldade. Não poucos 
jovens, sem experiência das coisas, são a isso inflamados 
por maus exemplos dos antepassados, de histórias escritas 
por tolos sobre lembranças tolas, daí por exortação de 
aduladores e estímulos de jurisconsultos e teólogos, com 
o assentimento e a conivência de bispos, talvez até pelas 
exigências destes. Assim, tais jovens iniciam guerras mais 
por espírito temerário do que por maldade e aprendem, 
com tamanho mal para o mundo inteiro, que se trata de 
coisa a ser evitada de todas as maneiras possíveis. Uns, 
é o ódio oculto que os impele à guerra; outros, a cobiça; 
ainda outros, a crueldade de seu espírito. Pois até mesmo 
a nossa Ilíada não “contém” nada mais que “as paixões 
de povos e reis estultos.”107 Há os que empreendem 
guerra por nenhum outro motivo senão a finalidade de 
por essa via exercer mais facilmente a tirania sobre seus 
súditos. Pois nos tempos de paz a autoridade do senado, 
a dignidade dos magistrados e o vigor das leis impedem 
que se conceda ao príncipe tudo o que ele quer. Mas, 
iniciada a guerra, toda a soma dos assuntos de estado 
já é entregue ao bel-prazer de poucos. Os que o príncipe 
quer bem são elevados; aqueles com quem se ofendeu 

106 A obra perdeu-se ainda durante a vida do autor e jamais foi publicada.
107 Horácio, Epístolas 1.2.8.
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são rebaixados. Exige-se de imposto o quanto se quer. 
Por que usar muitas palavras? É então finalmente que se 
sentem verdadeiros monarcas. Enquanto isso, os generais 
entram em conluio para roer o povo infeliz até os ossos. 
Pensas que os que têm esse espírito terão dificuldade para 
arrebatar qualquer ocasião de guerra que se ofereça? Em 
seguida, escondemos nossa doença com títulos honrados: 
cobiço as riquezas dos turcos e o encubro com a defesa 
da religião; assujeito-me ao meu ódio e o encubro com o 
direito da igreja; sirvo à ambição, sigo a ira, arrebata-me 
um espírito feroz e descontrolado, e dou como causa um 
tratado rompido, uma amizade violada, não sei que omissão 
perante as leis do casamento ou qualquer coisa semelhante. 

Já é admirável o quanto não seguem aquilo que 
afetam buscar. E enquanto estultamente evitam este ou 
aquele mal, caem num outro ou ainda no mesmo, mas com 
maior gravidade. Com efeito, se são conduzidos pela glória, 
é muito mais magnífico conservar do que perder, muito 
mais belo construir uma cidade do que demoli-la. Depois, 
supondo que a coisa se conduza com o Marte mais propício, 
quão pequena porção de glória caberá ao príncipe, já que 
grande parte é reivindicada pelo povo, com cujo dinheiro 
realizou-se a empresa; uma parte maior, pelo soldado, 
que será estrangeiro ― como ocorre a mais das vezes ― e 
mercenário; quinhão não insignificante, pelos generais; 
e a maior parte, pela fortuna, que na guerra tem mais 
força, como em todo negócio. Se é a grandeza de espírito 
que te estimula à guerra, olha, peço, que mau serviço 
prestas a ti mesmo por esse meio. Enquanto não queres 
ceder a um só, quiçá um príncipe vizinho, quem sabe um 
parente, que talvez já te tenha feito um bem, quão mais 
abjeto suplicante te tornas quando imploras o auxílio de 
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bárbaros e, o que é mais indigno, de homens manchados 
por todo gênero de crimes, se é que podemos sequer chamar 
homens feras desse tipo; quando a eles fazes promessas, 
quando adulas e afagas estupradores, homicidas e piratas 
(pois é com eles, principalmente, que se empreende uma 
guerra)! Enquanto te esforças para ser um tanto feroz com 
o teu igual, és obrigado a submeter a ti mesmo à mais baixa 
escória dos mortais. Enquanto te preparas para expulsar de 
suas terras um vizinho qualquer, é preciso que admitas nas 
tuas a mais pestilencial imundície dos patifes. Não confias 
em um parente e te confias a uma multidão armada? Quão 
mais seguro te podia deixar a concórdia!

Se és arrastado pelo lucro, faz os cálculos. Que a 
guerra seja do teu agrado se não parece que gastas valores 
incalculáveis para buscar um ganho não apenas de longe 
inferior, mas também incerto. Mas pensas na república. 
Na verdade, por nenhuma via perecem as repúblicas mais 
rapidamente e irremediavelmente do que pela guerra. 
Antes de começares, já prejudicaste a pátria mais do que 
lhe terias sido útil vencendo. Exaures as riquezas dos 
cidadãos, desgraças as casas com o luto, enches tudo 
de salteadores, ladrões e estupradores, pois essas são 
as sequelas geradas pela guerra. E embora antes tivesse 
sido possível gozar da França inteira, excluis a ti mesmo 
de muitas regiões. Se verdadeiramente amas os teus, por 
que não te vem à mente isto? “Por que arremessarei esta 
juventude tão florescente a males de toda sorte? Por que 
privarei tantas mulheres de seus maridos e tantos filhos 
de seus pais? Por que reclamarei não sei que título e um 
direito ambíguo com o sangue dos meus?” Em guerras 
empreendidas sob o pretexto da defesa da igreja, temos visto 
sacerdotes serem pilhados com tão frequentes dizimações, 
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que nenhum inimigo poderia fazê-lo de modo mais hostil. 
Assim, enquanto estultamente fugimos do buraco, nele 
nos precipitamos a nós mesmos, espontaneamente; 
enquanto não somos capazes de suportar uma ofensa leve, 
infligimos a nós mesmos as maiores afrontas; enquanto 
nos envergonhamos de parecer complacentes com um 
príncipe, tornamo-nos suplicantes das pessoas mais vis; 
enquanto afetamos imprudentemente a defesa da liberdade, 
enredamo-nos na mais pesada escravidão; enquanto 
caçamos um pequeno lucro, infligimos a nós mesmos e aos 
nossos prejuízos imensos. 

Convinha a um homem prudente pesar essas coisas; 
a um cristão ― se apenas fosse cristão de verdade ―, evitar, 
deprecar e afastar a todo custo algo tão infernal e tão 
estranho à vida e à doutrina de Cristo. Mas, quando nada 
tiveres deixado de tentar, depois de teres movido mundos 
e fundos no esforço da paz, se a desonestidade de muitos 
vencer, então o melhor será procurar fazer que a empresa 
má seja conduzida por meio dos maus e se complete com o 
mínimo gasto de sangue humano. Pois se procuramos ser 
de fato o que se diz de nós, nada admiremos ou cobicemos 
das coisas deste mundo; se fazemos apenas por voar daqui, 
tornados tão desimpedidos quanto possível; se com todo o 
ímpeto nos erguemos para as coisas celestes; se colocamos 
nossa suma felicidade apenas em Cristo; se acreditamos que 
tudo o que é verdadeiramente bom, esplêndido e agradável 
está apenas nele; se nos convencemos de que um homem pio 
não pode ser prejudicado por ninguém; se avaliamos quão 
fúteis, quão fugazes são os enganos das coisas humanas; 
se consideramos com profundidade quão árduo é para 
um ser humano transformar-se, se algum modo, em um 
deus e, nesta vida, por meio de uma meditação incansável, 
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purificar-se de tal modo dos contágios do mundo, que 
depois, deixada de lado a roupagem do corpo, possa migrar 
para a companhia dos anjos; em suma, se mostramos as 
três virtudes sem as quais ninguém mereceria o nome 
de cristão: a inocência, para que sejamos puros, sem vício; 
a caridade, para que façamos a todos todo o bem possível; 
a paciência, para que toleremos os que praticam o mal e, 
se possível, cubramos sua injúria com nossos benefícios, 
pergunto, que guerra por razões insignificantes pode entre 
nós existir? Se Cristo é uma ficção, por que simplesmente 
não o expulsamos do palco? Por que nos vangloriamos de 
seu nome? Se ele é verdadeiramente “o caminho, a verdade 
e a vida”, por que todas as nossas ações se afastam tanto 
desse modelo? Se reconhecemos a autoridade de Cristo, ele 
que é caridade e nada ensinou e transmitiu senão caridade 
e paz, então, vamos, expressemos Cristo não com nomes 
e insígnias, mas com fatos e com nossa vida. Abracemos 
a busca da paz, para que Cristo, por sua vez, reconheça 
os seus. Que os papas, príncipes e cidadãos tomem suas 
resoluções juntos segundo esse princípio. Já se derramou 
o bastante de sangue cristão; já demos prazeres bastantes 
aos inimigos do nome cristão. Mas se o povo provoca algum 
tumulto à sua maneira, seja coibido pelos príncipes, os 
quais convém que sejam na república o que no corpo são 
os olhos, o que na alma é a razão. Por outro lado, se alguma 
perturbação vem dos príncipes, certamente cabe ao papa 
apaziguar as agitações com sua prudência e autoridade. 
Finalmente saciados de guerras tão prolongadas, sejamos 
tocados pelas saudades da paz. 

A própria calamidade arrasta a isso, o mundo cansado 
de males o exige, Cristo para tal convida; exorta-nos nessa 
direção o papa Leão, deste nome o Décimo, que faz as vezes 
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do verdadeiro Salomão pacífico, Jesus Cristo, um cordeiro 
quando se trata de fazer mal, mas um leão rugindo contra 
o que é contrário à piedade. É um homem de quem todos 
os votos e decisões, todas as tentativas tendem a isto: 
que aqueles que são unidos por uma fé comum, una-os 
também a concórdia. Trabalha para que a igreja floresça 
não com riquezas e poder, mas com seus próprios dotes. 
Uma tarefa de todo belíssima e além disso digna de tal 
herói, descendente dos famosíssimos Medici, cuja sabedoria 
cívica fez com que a célebre Florença, gozando de longa paz, 
muito florescesse; uma família cuja casa foi abrigo de todos 
os bons estudos. Ele próprio, a quem coube em sorte um 
gênio plácido e gentil, iniciou-se desde a mais tenra idade 
nas humanidades e nas Musas mais mansas; educado entre 
os homens mais eruditos e como que no grêmio das Musas, 
trouxe ao sumo pontificado uma vida e uma fama sem culpa 
e nunca manchada por rumores sinistros, nem mesmo numa 
cidade extremamente livre como Roma. Ele não forçou seu 
caminho até esse cargo; nada esperava menos. Foi chamado 
expressamente, como que por uma voz divina, para socorrer 
as coisas humanas cansadas de uma longa tempestade de 
guerras. Que a glória da guerra fique com Júlio, que tenha 
para si suas vitórias e seus magníficos triunfos, coisas que, 
se são decentes ao pontífice cristão, não cabe a pessoas 
semelhantes a mim pronunciar. Direi apenas o seguinte: que 
a glória dele, qualquer que tenha sido, ocorreu juntamente 
com a destruição e a dor de muitos. A paz, retornando ao 
orbe, gerará muito mais de verdadeira glória para nosso 
Leão do que para Júlio geraram tantas guerras pelo mundo 
inteiro, quer desencadeadas intrepidamente, quer travadas 
com sucesso. Mas esta digressão já terá parecido demorar 
demais para aqueles que preferem ouvir sobre provérbios a 
ouvir sobre a paz e a guerra.
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