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Sobre o Estado Universal1 
 

Adriano Moreira 
 

1. O tema que me foi confiado, nesta série de conversas sobre o pensamento de 
Teilhard de Chardin, resulta-me facilitado pela intervenção precedente de Madame de 
Wespin, na medida em que ela leu os textos relativos a este problema. Esses textos, que 
são hoje constantemente citados e que sugerem a ideia dum Estado planetário ou 
universal, são os que exprimem os elementos essenciais do pensamento de Teilhard de 
Chardin. 

A fim de fixar alguns pontos de referência sobre este problema do Estado 
universal e sobre a situação actual, na medida em que constitui uma preocupação dos 
homens do nosso tempo, será talvez bom lembrar a distinção estabelecida por um homem 
que não acredita na paz futura dos homens, Toynbee (pois ele pensa antes que a evolução 
do género humano é caracterizada por um sistema de agressão e de resposta entre os 
sistemas culturais), ou seja: a distinção entre a era «pré-gâmica» e a era «post-gâmica», 
isto é, a história da humanidade até à viagem histórica de Vasco da Gama e a história da 
humanidade depois da histórica viagem de Vasco da Gama. Nós consideramos este ponto 
de referência, que ele fixou com uma imparcialidade a que nós, portugueses, não estamos 
habituados, como fundamental para a compreensão do nosso tema porque – e não se trata 
certamente de pura coincidência – é sobretudo a partir do século XV, no momento em 
que os portugueses começam a fazer a demonstração da unidade do género humano, que 
aparecem os primeiros grandes projectos de paz universal. Eis um tema que não foi 
estudado do ponto de vista da ciência política, mas há aí uma coincidência que não pode 
deixar de impressionar vivamente o nosso espírito: é que é precisamente em paralelo com 
esta primeira tomada de consciência com todos os ramos da espécie humana, marcada 
pela viagem de Vasco da Gama, que surgem os primeiros grandes projectos de 
congregação do género humano sob o signo da paz. 

Parece que o verbo terá também escolhido uma ocasião útil de se manifestar e, 
nestas matérias, encontramos sempre, lado a lado, os profetas, os percursores e os 
mestres. É precisamente um problema que oferece um certo interesse a propósito do 
pensamento de Teilhard de Chardin, o de saber em que categoria o podemos classificar, 
se entre os profetas ou os percursores; certamente que não, neste caso, entre os mestres. 
Mas ele pertence, sem nenhuma dúvida, à grande família desses homens que, a partir do 
século XV, nas vésperas da viagem conclusiva de Vasco da Gama, se preocuparam com o 
problema da paz universal, naturalmente com os antecedentes como o de Pierre du Bois 
(1306). E é curioso que o seu pensamento se tenha tornado numa força viva do nosso 
tempo, precisamente no momento em que a era gâmica parece chegar ao fim para ceder 
lugar à era interespacial. Há como que uma filiação comum, uma corrente subterrânea 
que, ao longo dessa era gâmica, percorre o pensamento da humanidade para reaparecer 
com força na nossa época, onde precisamente acaba uma era e começa outra. 

Esses projectos que vou mencionar, a título de simples lembrança, apenas servirão 
de factos para tentar definir um certo número de conceitos operacionais necessários à 
compreensão do problema. Isto significa que não me proponho fazer-vos um relato 
exaustivo. Procurarei, somente, fazer uma exposição significativa de factos históricos que 
nos ajudará a compreender os conceitos operacionais. 

Um dos projectos mais significativos do século XVII, se deixarmos de lado o 
precedente e importante projecto do rei Jorge da Boémia, de 1462, e também a 
inquietação de Erasmo, que foi já cognominado do primeiro europeu e que chamava a 
atenção para a necessidade de tomar, antes de tudo, consciência da unidade cristã a fim de 
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que fosse possível atacar os Turcos, é uma obra de 1648, intitulada A Nova Cynea, ou 
discurso de Estado expondo as ocasiões e os meios de estabelecer uma paz geral e a 
liberdade de comércio em todo o mundo. Aos monarcas e aos príncipes soberanos deste 
tempo. Este projecto, cujo autor é Emeric Crucé, recomenda, com vista à instauração 
duma paz universal, o recurso a dois métodos fundamentais: antes de mais, a arbitragem; 
seguidamente, o estabelecimento duma sociedade de Estados cuja descrição evoca, 
sensivelmente, o que hoje chamamos a Carta das Nações Unidas. O autor escrevia que 
seria necessário escolher uma cidade onde todos os soberanos manteriam em 
permanência os seus embaixadores. Assim, as divergências que pudessem sobrevir 
seriam resolvidas por sentenças de toda a assembleia. Um pouco mais ambicioso que as 
Nações Unidas, o autor não se contentava com a regra da maioria de dois terços para os 
casos graves: ele exigia a unanimidade de votos dos soberanos. Este homem era 
professor, não sabemos exactamente onde, obscuro e mal estimado, tal como o projecto a 
que se consagrou. 

O segundo grande projecto do século XVII é o de Sully. Coisa curiosa, se 
ignoramos onde pregou ou mesmo onde ensinou Emeric Crucé, quanto a este projecto de 
Sully não se encontra ele redigido em parte nenhuma. É igualmente curioso constatar, a 
título de coincidência, que o texto original da primeira base da organização mundial do 
nosso tempo para o estabelecimento da paz que é a Carta do Atlântico, não se encontra 
igualmente redigida em parte alguma. Nunca foi possível encontrar o original. Ora, esse 
grande projecto que animou os pensadores da ciência política do século XVII não foi, do 
mesmo modo, redigido duma maneira sistemática. Conseguimos deduzi-lo das memórias 
de Sully e dos comentários que nos deixou. Este projecto esforçava-se igualmente por 
estabelecer (isto em 1638) uma Liga ou Confederação de Estados, em primeiro lugar 
como meio de resolver os conflitos entre os soberanos e, em segundo, como um concerto 
europeu, destinado a assegurar o equilíbrio entre as potências. 

O terceiro grande projecto do século XVII é o Despertar Universal, de Amos 
Comenius, natural da Morávia, e data de 1645. Este homem propunha, para garantir a paz 
permanente no mundo, as seguintes condições: um sistema escolar aperfeiçoado sob a 
direcção de uma espécie de academia internacional, missão que, na nossa época, 
procurámos confiar à UNESCO; a coordenação política sob a direcção de instituições 
internacionais, espécie de antecipação da prática hoje consagrada em instrumentos tais 
como a Organização Mundial de Saúde, ou o B.I.T., por exemplo; a reconciliação das 
Igrejas separadas por meio da convocação de um concílio ecuménico. Isto em 1645  

Finalmente, o quarto grande projecto do século XVII é o de William Penn, um 
dos raros pensadores políticos do mundo que teve a ocasião de aplicar as suas ideias com 
sucesso e, por conseguinte, com mais felicidade do que o seu colega Platão. Este homem 
fundou em 1681, na Pensilvânia, território que ele tinha obtido por doação de Carlos II, e 
é durante o interregno do seu governo que ele escreve acerca do futuro da paz na Europa. 
Para resolver os conflitos entre países, propunha a criação dum Parlamento mundial no 
seio do qual cada país disporia dum número de votos em função da sua importância. E é 
curioso constatar que, por entre todos esses autores, cujo pensamento parece determinado 
pela revolução que começou com a era gâmica, é o único que faz alusão a Portugal, ao 
qual ele reserva a modesta participação de três votos neste concerto universal ou nesta 
Sociedade das Nações que se propunha organizar para assegurar a paz. 

Terminado o século XVII, à parte o projecto que todo o mundo conhece e que é 
frequentemente citado, muito mais do que todos os que acabo de mencionar, ou seja, o do 
abade de Saint-Pierre intitulado Paz Perpétua, não se encontra, ao longo dos séculos 
seguintes, nenhum projecto de paz universal que seja digno de nota. A propósito de Saint-
Pierre e do seu trabalho, refira-se que, ao preconizar a criação dum parlamento mundial, 
afirmava que, em vista das condições predominantes à época no mundo, esse parlamento 
não poderia ser instituído senão daí a 200 anos. Efectivamente, por coincidência, foi 200 
anos mais tarde que foi fundada a Sociedade das Nações. 
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2. Esta estirpe de homens, que parecem todos inspirados pela unidade do 
género humano, encontrou a oposição dalgumas circunstâncias fundamentais. Em 
primeiro lugar, todos eles são pensadores europeus; em segundo lugar, utilizam apenas 
uma experiência europeia; em terceiro lugar, quando falam de paz perpétua, eles não 
falam em realidade senão de paz da Europa. Resulta daqui que a experiência portuguesa 
não foi para eles de nenhuma ou quase nenhuma utilidade, pois, sendo a sua experiência 
política limitada ao continente europeu, é em relação às potências europeias que procura 
elaborar projectos com vista a eliminar para sempre a guerra como instrumento de 
resolver os conflitos entre os povos. E desta limitação, desta fraqueza que consiste em 
rejeitar ou ignorar a experiência doutros povos, doutras latitudes, nunca mais a Europa se 
conseguiu curar, compreendendo os Portugueses a quem se deve o advento da era 
gâmica, que durou até aos nossos dias em que assistimos ao começo da era 
interplanetária; com efeito, não se encontra nas nossas universidades, nas nossas tradições 
de investigação ou de ensino, nenhuma tentativa de investigação sistemática das 
concepções do mundo e da vida dos povos com os quais entrámos em contacto e reside aí 
um dos males contra os quais o pensamento de Chardin nos adverte. O perigo do 
etnocentrismo que correm os anti-racistas reside no facto de, sendo anti-racistas, sendo 
pela igualdade do género humano, interpretam esta igualdade no sentido de que a sua 
concepção particular do mundo e da vida é excelente para todos e rejeitam a dos outros. 
Esta fraqueza, como disse, nunca pôde ser eliminada da experiência europeia. Em todo o 
caso, tratava-se de sistemas que se inspiravam indubitavelmente da linha de orientação da 
igualdade do género humano. Mas tinham igualmente contra eles uma outra grande 
fraqueza: é que existia uma outra tradição, igualmente europeia, igualmente cristalizada 
na época, igualmente contemporânea do início da era gâmica, que era a tradição 
maquiavélica. A tradição maquiavélica não se preocupava com a paz perpétua entre os 
povos; não se preocupava com a igualdade das nações ou da resolução dos conflitos por 
consentimento mútuo; pelo contrário, ela preocupava-se com o desenvolvimento e o 
reforço de cada Estado, em defesa dos seus próprios interesses. E existe talvez um facto 
significativo, que traduz bem a contradição entre estes dois pensamentos: no momento 
em que a experiência da era gâmica se expandia largamente, um comentário feito por 
Frederico II numa carta dirigida a Voltaire, dizia, a propósito do projecto de paz perpétua 
do abade de Saint-Pierre: «O abade de Saint-Pierre, com quem tenho a honra de me 
corresponder, enviou-me uma bela obra sobre a maneira de restabelecer a paz na Europa. 
A coisa é possível: para tal, basta obter o consentimento da Europa e umas tantas outras 
pequenas bagatelas.» O cepticismo dum chefe de Estado que foi uma figura de proa da 
sua época, exprimia a outra tendência já afirmada no momento da era gâmica, cristalizava 
uma das nossas possibilidades europeias de acção. E, efectivamente, em vez de nos 
orientarmos no sentido definido pelos doutrinários da paz universal para tentar realizar a 
igualdade efectiva do género humano, a descendência que consagrámos à direcção 
política dos Estados europeus foi a descendência de Machiavel. 

Tudo isto ajudar-nos-á talvez a compreender melhor o que se passa na nossa 
época em relação ao tema do Estado universal. 

 
 
3. Antes de mais, gostaria de recordar que a expressão «Estado universal», 

entre muitos outros sentidos, tem pelo menos dois que são fundamentais para a 
compreensão do nosso tema e, por consequência, para a determinação das possibilidades 
de ver concretizar na realidade a tomada de consciência da unidade do género humano à 
qual Chardin faz alusão, essa moral internacional efectiva, de que igualmente ele nos fala. 
Num sentido, entendemos por Estado universal o Estado que exerce um poder político em 
relação a comunidades culturais diferenciadas. Por conseguinte, o Estado universal opõe-
se neste sentido ao Estado cujo poder político é exercido em relação a comunidades 
culturais homogéneas. 

Num outro sentido, o Estado universal confunde-se com o Estado planetário. Na 
realidade, reside aqui o desenvolvimento lógico do primeiro sentido; dito doutra forma, 



 4 

tratar-se-ia duma qualquer espécie de autoridade a exercer sobre todo o planeta; por 
consequência, seria uma espécie de Estado exercendo a sua autoridade em relação a 
grupos culturalmente diferenciados. A nossa experiência nesse sentido pode reduzir-se a 
alguns pequenos esquemas que apenas têm utilidade didáctica e que nos ajudarão talvez a 
compreender o ponto em que nos encontramos em relação a este problema do 
estabelecimento duma autoridade geral à escala do planeta. 

Antes da era gâmica, tínhamos uma experiência europeia com tendência à 
concepção duma zona cultural a que todos pertencíamos. Esse era, por exemplo, o 
testemunho de Erasmo, quando dizia que nós devíamos ser antes de tudo cristãos e, 
depois, combater os Turcos. Em todo o caso, o fenómeno que se desenrolava nessa época 
era diferente do que ele pensava ser e que nos conduziu à situação em que hoje nos 
encontramos. 

Em primeiro lugar, temos uma experiência de zonas culturais a que as pessoas se 
sentem ligadas, como a um património comum, sem que haja coincidência entre a zona 
cultural e o poder político. É uma experiência que a Grécia possuía já. Todos os Gregos 
sentiam-se Gregos, pertenciam, por conseguinte, a uma mesma zona cultural, mas essa 
zona cultural estava dividida em diferentes poderes políticos. 

 
ZONA CULTURAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A primeira grande experiência do Estado universal no sentido indicado, ou seja, 
de poder político estendendo-se a comunidades ligadas a sistemas culturais diferenciados, 
foi realizada por um Bárbaro, Alexandre. E ela é confirmada por uma estrutura política 
que está talvez na base da ideia que ainda por vezes fazemos da Europa, ou seja, pelo 
Império Romano. Aqui, o sistema aparece completamente diferente, uma vez que 
acontece que há zonas culturais diferenciadas, submetidas a um só poder político. 
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Ora, quando aqueles homens do século XVII, em plena era gâmica, elaboram os 
seus projectos de paz perpétua – e nesse sentido temos o testemunho do primeiro Europeu 
que foi Erasmo – pensam que o primeiro dever da cristandade é de tomar consciência da 
república cristã, por constituir uma unidade e, quer o digam ou não, quer tenham disso 
consciência ou não – bem parece que eles desejavam um sistema em que o espaço 
cultural correspondesse ao espaço político. E foi efectivamente nesse sentido que as 
coisas evoluíram, não seguindo aquela linha universal da unidade do género humano, mas 
precisamente seguindo a linha que se cristalizou na tradição de Machiavel. Pois que é o 
princípio nacional que se afirmará na Europa. Vamos aqui encontrar uma tentativa de 
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organização em que, a cada zona cultural, corresponde um poder político, aquilo a que 
chamamos o Estado nacional. 

 
ZONA NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

4. No entanto, não perdemos por isso a lembrança da unidade que havia já 
existido sob um poder político único, como é o caso do Império Romano, nem a 
expressão, mais cultural que política, a que chamámos República Cristã e que Voltaire 
deveria chamar igualmente a República das Letras. Contudo, um elemento novo surgiu, 
sobre o qual poderia ser fundada a unidade e que poderia servir a pôr fim a esta divisão 
armada da nação cristã, objectivo visado pelos projectos de Estado universal do século 
XVII que mencionei. Esse elemento foi a ideia da missão nacional. 

Cada país começa a invocar uma missão nacional. Seguidamente, da conjugação 
dessas missões nacionais resultou a definição dum espaço supranacional ao qual todos 
sentiam pertencer, mas com um elemento característico muito importante: é que esses 
espaços eram o resultado da concorrência das missões de cada unidade política, eram 
espaços informais. Dito doutra maneira, sem nenhuma organização política, sem nenhum 
poder que impusesse a coexistência pacífica ou a resolução pacífica dos conflitos que 
surgiriam eventualmente entre eles. E foi assim que vivemos toda a era gâmica até à 
época das guerras mundiais; até que, 200 anos após o projecto de Saint-Pierre, que foi 
considerado ridículo na sua época, apareceu a primeira Sociedade das Nações. Foi então 
que surgiu de novo o problema da organização do Estado universal, isto é, duma 
autoridade qualquer que pudesse, de alguma maneira, impor uma regra, uma moral 
internacional, uma autoridade qualquer correspondendo ao sentimento ou à tomada de 
consciência da unidade do género humano, uma autoridade que se inscrevesse na linha 
abandonada pelos autores dos projectos do século XVII, que tinha sido eliminada em 
favor da tradição maquiavélica. 

Simplesmente, há um fenómeno extremamente importante na organização política 
do mundo, que não é tida em conta geralmente nem pelos profetas, nem pelos 
precursores, nem pelos mestres: é que a base de solidariedades é sempre constituída por 
interesses comuns e não se conhece, por mais lamentável que seja esta conclusão, 
nenhum fenómeno de fusão voluntária de unidades políticas que não seja consequência 
ou o reconhecimento da existência de interesses comuns. Uma das razões da falência dos 
projectos de organização planetária reside precisamente no facto de o verbo ter tido 
igualmente uma ocasião para se manifestar e o verbo manifestou-se aqui antes que os 
factos estivessem preparados a ser por ele modelados. Dizendo doutro modo: era 
necessário, antes de mais, que os povos tomassem consciência da existência de interesses 
comuns, cuja salvaguarda lhes renderia a união indispensável para que o Estado 
universal, enquanto autoridade efectiva, pudesse ser estabelecido. Ora, enquanto que toda 
a era gâmica foi precisamente caracterizada pelo desenvolvimento duma acção política 
que mergulhava as suas raízes no pensamento e na tradição de Machiavel e que, tudo o 
que se pôde obter, foi que a oposição dos factos limitou a expansão que cada grupo 
político reclamava, hoje em dia os problemas foram definidos; começou-se a ver surgir os 
interesses fundamentais do género humano que, esses, são da natureza desses interesses 
que não é costume serem salvaguardados senão por uma autoridade comum. Noutros 
termos: o princípio da igualdade do género humano que foi proclamado pelo cristianismo, 
cuja bondade foi demonstrada pela era gâmica, que foi aplicada na acção de 
interpenetração cultural que caracterizou a posição nacional de alguns países, pelo menos 
do nosso (experiência limitada em face do maquiavelismo dominante), esse princípio 
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encontra-se hoje perante uma situação em que os interesses comuns da humanidade são 
de natureza a obrigar a pensar seriamente na necessidade duma autoridade internacional. 

 
5. Iremos tentar enumerar apenas alguns desses interesses que parecem exigir 

o estabelecimento duma autoridade internacional. O que ninguém consegue predizer é 
quantos anos serão necessários para estabelecer essa autoridade internacional, nem 
ninguém se aventurará a formular um julgamento do género do que formulou o abade de 
Saint-Pierre, quando predisse, com um avanço de 200 anos, a instituição duma espécie de 
parlamento internacional.  

O primeiro problema que parece traduzir um interesse comum ao género humano 
e exigir uma autoridade internacional é precisamente o da paz. Chegámos a um ponto da 
nossa evolução em que a tradição maquiavélica, que dominou toda a era gâmica, nos 
conduziu a um equilíbrio de impotência dos maiores países do mundo. De forma que essa 
impotência se traduz por uma verdadeira paralisia em relação à maior parte dos 
problemas que os afectam, o que implica que, sempre que eles consideram um interesse 
como vital e que sentem necessidade de recorrer ao argumento final que é a força, isso 
pode acarretar a destruição do género humano. 

Estas palavras não têm qualquer importância quando são pronunciadas pelos 
professores nas escolas, mas são muito importantes quando as encontramos nos discursos 
de homens como o general Mac Arthur que, após ter abandonado as suas funções de 
comandante em chefe do Oriente, parece ter-se apercebido do risco que ele tinha feito 
correr, quando pensava que o poder atómico deveria talvez ser empregado e quando, ele 
próprio, num discurso pronunciado nessa data, chamou a atenção para o facto de que o 
uso da força atómica detida por um Estado poderia engendrar a destruição da 
humanidade. São palavras igualmente trágicas as que foram pronunciadas pelo general 
Eisenhower no importante discurso que dirigiu à nação americana antes de abandonar a 
presidência dos Estados Unidos quando, no final do seu mandato, e certamente 
consciente de que tinha chegado ao fim da sua vida política, declarou: «O Estado que 
dirigi é hoje um complexo militar e industrial que pode conduzir à destruição da 
humanidade, pois o poder que detém é suficiente para destruir a humanidade.»  Daí as 
tentativas que fez, e de que todos nos lembraremos, no sentido de definir uma qualquer 
forma de coexistência pacífica. 

Parece claro que a situação que acabo de descrever arrasta inevitavelmente esta 
consequência: na medida em que os maiores países do mundo detêm o poder suficiente 
para destruir a totalidade do género humano, no caso de eles se decidirem a utilizá-lo em 
defesa de interesses que eles consideram como fundamentais, isso implica que se 
encontram igualmente paralisados em relação aos interesses menores, visto que não 
podem arriscar a sua própria existência na defesa desses interesses. Mas isto é uma 
consequência terrível, que abre uma larga margem à irresponsabilidade das pequenas e 
médias potências, que têm um vasto campo livre para perturbar a paz do mundo. E é esta 
a razão por que precisamente os países grandes podem depender dum país pequeno, duma 
potência média que, não tendo nem o sentido das responsabilidades, nem a força dos 
grandes países, poderia arrastá-los para um conflito que eles considerassem vital. Se bem 
me expliquei, poderia tirar deste facto uma conclusão, que seria a de que hoje a paz é 
indivisível. E a paz é indivisível não somente do ponto de vista moral, isto é, condenável 
do ponto de vista moral, não somente indivisível no sentido de que não importa qual é o 
país que pode declarar a guerra, mas muito mais indivisível no sentido de que toda a 
guerra pode conduzir à destruição do género humano. Temos indiscutivelmente aqui um 
interesse comum do género humano que sugere a necessidade de uma autoridade 
internacional. 

O segundo ponto que me parece definir um interesse comum da nossa época e que 
parece preconizar a necessidade de uma autoridade internacional é a explosão 
demográfica. A explosão demográfica inquieta hoje as principais autoridades espirituais 
do mundo e inquieta correlativamente todos os Estados; e essas são inquietações 
solidárias porque nenhum Estado não se aventura a agir nesta matéria em desacordo com 
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as regras estabelecidas pelas autoridades espirituais supremas. Mas enquanto não seja 
estabelecido um método qualquer para controlar a explosão demográfica (e se for 
possível estabelecê-la, será preciso convencer os povos a utilizá-la), alguns observadores 
constatam que o mundo dispõe ainda de excedentes de recursos suficientes para assegurar 
as necessidades da população. E então a consciência da unidade do género humano, que a 
era gâmica enraizou, indica-nos uma solução possível: é que deixemos de pensar que os 
recursos do mundo estão reservados ao privilegiados, ao grupo dos Estados privilegiados; 
ela conduz-nos a estimar ou a recordar que o mundo foi feito para o homem e que, 
consequentemente, a totalidade dos recursos do mundo deve estar ao serviço da totalidade 
do género humano. Isto faz com que a explosão demográfica se manifeste como um 
problema fundamental de interesse comum do género humano, que exige alguma 
autoridade internacional. Sobretudo (e este é o aspecto fundamental) na medida em que 
esta explosão demográfica é acompanhada do terrível fenómeno da fome, que faz com 
que apenas um em cada cinco pessoas disponha em cada dia de alimentação suficiente, o 
que sublinha necessariamente as oposições fundamentais e particulares da nossa época, 
nomeadamente a oposição entre países ricos e países pobres. Uma oposição que é das 
mais graves e explosivas e, em consequência, este problema da fome parece provar que 
estamos em presença duma questão que exige uma autoridade internacional. 

Existe, finalmente, um terceiro problema decorrente precisamente do facto que 
nos leva a pensar que estamos no fim da era gâmica e no início da era interplanetária.  

Em breve, segundo o que se anuncia, e ouvimo-lo afirmar neste colóquio, um 
russo ou um americano alcançará a lua (e isto, conforme nos dizem, não terá uma grande 
importância, pois trata-se duma pequena etapa, a mais pequena). Toda a humanidade se 
preocupa com isto, pois está aí um interesse comum do género humano. Seria bom que 
não fosse nem um russo nem um americano que alcançasse a lua; era necessário que fosse 
simplesmente um homem. E isto porque seria para nós uma certeza que este 
desenvolvimento espectacular da técnica não seria operado contra os interesses gerais da 
humanidade, contra os interesses gerais do género humano. 

Estes problemas, os da indivisibilidade da paz, a explosão demográfica, a fome e 
o subdesenvolvimento, a presença humana no espaço interplanetário, parecem constituir 
hoje interesses fundamentais suficientes do conjunto do género humano para nos levar a 
reconhecer a necessidade de uma autoridade internacional. A marcha para uma solução 
deste género será necessariamente lenta. A nossa experiência do passado, a dificuldade 
que temos sempre tido em realizar quaisquer ideias simples e generosas, imediatamente 
compreensíveis, mas sempre muito difíceis de executar, permitem-nos prever que o 
estabelecimento duma autoridade deste género não será fácil, rápida e eficaz a breve 
trecho. Há, contudo, uma coisa que surge, aparentemente, como evidente ao nosso 
espírito: é que esta é uma imposição dos factos. 

Isto implica igualmente que a humanidade tenha tomado consciência duma 
consequência que parece não estar sempre presente no espírito dos condutores do mundo: 
parece que a realização de qualquer grande ideia exigiu sempre um profeta, mais do que 
um profeta, alguém que fosse o símbolo disposto a sacrificar-se a essa ideia, a assumir 
dela as responsabilidades. Nunca houve um grande sistema no mundo que não exigisse 
um homem, um povo ou um grupo para ser o seu intérprete ou o seu arauto, encarregado 
de realizar o valor essencial que represente esse grande sistema ou essa grande ideia. 
Tivemos homens eleitos, classes eleitas, povos eleitos de Deus. Seria o momento de 
admitir que o género humano inteiro é eleito de Deus. 

 
 
 
 


