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O objetivo deste artigo é apresentar uma análise lógica acerca do poder 

de persuasão que tinha o padre São João Maria Vianney. A análise será feita a 

partir de um sermão em particular deste santo, intitulado “Não somos nada por 

nós mesmos”4, sobre as tentações. 

Antes de tudo, cabe apresentar ele, que é objeto desta pesquisa: São 

João Maria Vianney, também conhecido como Cura D’Ars, nasceu em 8 de maio 

de 1786 em Dardilly, uma aldeia próxima a Lyon, na França. É o quarto de sete 

filhos do casal Mateus e Maria Vianney. Desde muito cedo, ainda na tenra 

infância, gostava de frequentar a Igreja, coisa que se tornara extremamente difícil 

para ele e todos os católicos na França, pois o contexto sociopolítico em que 

Cura D’Ars se encontra é o da revolução francesa, onde a Igreja Católica foi 

muito perseguida. Na escola, tornou-se amigo do padre Fournier, e essa 

amizade foi muito relevante para que ele viesse a decidir-se pelo sacerdócio. É 

aqui que entra um fator interessantíssimo para nossa pesquisa: Já na formação 

sacerdotal, Cura D’Ars tinha perante seus superiores fama de ignorante, pois 

tinha muita dificuldade com os estudos, principalmente em aprender latim, que 

era o idioma no qual eram feitos os estudos e também no qual era celebrada 

toda a liturgia. Por isso, foi enviado para uma paróquia na pequena comuna 

francesa de Ars, situada ao norte de Lyon. Lá, então, São João Maria Vianney 

desempenhou seu trabalho com diligência e extrema humildade, assim foi 

instrumento para a conversão de toda a cidade, e sua paróquia tornou-se um 

grande polo espiritual na Europa, recebendo inúmeras pessoas de toda parte 

que procuravam o Cura D’Ars para lhes atender a confissão ou orientar 
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espiritualmente. Mas como pode um padre com fama de ignorante ter arrastado 

tantas almas? Com certeza, muito por seu exemplo de vida austera a penitente, 

e também pela graça de Deus, que o cumulou com o dom de convencer e 

persuadir os fiéis para o caminho da Verdade com seus sermões, coisa que 

veremos a partir de agora. 

No sermão sobre as tentações “Não somos nada por nós mesmos”, Cura 

D’Ars começa explicando que as tentações são necessárias para que se possa 

exercitar a humildade. Baseando-se em Santo Agostinho, ele exorta os fiéis 

acerca da tendência pelagiana que muitas vezes temos ao cair em pecado, 

minimizando a graça de Deus e pensando ser capazes de levantar novamente 

confiando apenas em nossos próprios esforços. Isso fica claro nas palavras do 

próprio santo: 

Quando nós não temos nada do que nos envergonhar, quando todas 

as coisas estão correndo bem e de acordo com os nossos desejos, nós 

ousamos pensar que nada poderia nos derrubar. Nós esquecemos 

facilmente do nosso próprio nada e de nossa fraqueza interior. 

Chegamos mesmo a protestar, que estamos prontos a morrer do que 

permitirmos sermos vencidos. 

 Ele reforça sua exortação dando o exemplo do apóstolo São Pedro, que 

disse a Jesus que jamais se escandalizaria dele, mas depois o negou três vezes, 

jurando perante uma simples empregada que sequer conhecia o Senhor. Com 

isso, Cura D’Ars mostra do que somos capazes quando estamos entregues a 

nós mesmos. Em suma, ele faz uma crítica ao cristão que inveja as virtudes 

heroicas dos santos e julga ser capaz de imitá-las, mas sucumbe no menor 

contratempo. Com isso, fica comprovado que o homem deve contar muito pouco 

consigo. 

Cura D’Ars continua o sermão, ainda apoiado em Santo Agostinho, mas 

agora querendo nos mostrar outra coisa: que as maiores vítimas da tentação do 

demônio não são os miseráveis que já se arrastam de pecado mortal em pecado 

mortal, pois estes já estão dentro de seu cercado e servem apenas para, 

enquanto vivos, arrastarem outras almas para o inferno com seu mau exemplo: 
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Se o demônio tivesse incitado a este ladrão ali na frente, a roubar em 

tudo quanto é ocasião, ele teria ido acabar na forca e não teria tempo 

para induzir seu vizinho a seguir seu mau exemplo. Se o demônio 

tivesse encorajado esse beberrão ali, a se embebedar 

incessantemente com o vinho, ele já teria morrido a muito tempo atrás 

nas suas libertinagens, e não teria tempo de fazer com que outros 

seguissem seu mesmo caminho. 

 Os que são, sim, as maiores vítimas da tentação demoníaca, são os que 

procuram viver com diligência a vontade de Deus, renunciando a sua própria: 

As pessoas mais tentadas são aquelas que estão prontas, com a graça 

de Deus, a sacrificar tudo pela salvação de suas pobres almas, que 

renunciam a todas as coisas que a maioria das pessoas buscam 

ansiosamente. 

A seguir, São João Vianney nos diz qual é a primeira tentação com a 

qual o demônio persegue qualquer fiel empenhado: o respeito humano. Cura 

D’Ars descreve o respeito humano como a vergonha que podemos sentir de 

demonstrar a nossa fé em atos diante dos olhos das pessoas, preocupados 

sempre com o que elas vão pensar de nós. O resultado disso, segundo São João 

Vianney, é que passamos a nos esconder e a esconder a nossa fé. Se o respeito 

humano não é suficiente para afastar um fiel de Deus, a próxima artimanha é 

incutir nele um extremo escrúpulo, como nos diz o próprio Cura D’Ars: 

Se o demônio não consegue fazê-la retroceder na caminhada espiritual 

através do respeito humano, ele infundirá nela um extraordinário medo, 

dizendo-lhe que suas confissões não servem pra nada, que seu 

confessor não a entende, que seja lá o que ela fizer, será sempre em 

vão, que ela irá pra condenação eterna do mesmo modo ou que ela 

obteria o mesmo resultado (a salvação) no final, deixando tudo correr 

solto ao invés de continuar a lutar, afinal as ocasiões de pecado já 

demonstraram ser demais para ela! 

São João Vianney atesta sua tese voltando a Santo Agostinho, desta vez 

relatando um acontecimento: 

Enquanto Santo Agostinho vivia no pecado e na maldade, ele não tinha 

porque se preocupar com as tentações. Ele acreditava se encontrar em 

paz, como ele mesmo nos conta. Mas no momento que ele resolveu a 
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dar as costas para o demônio, ele teve que travar um combate contra 

ele a ponto de perder sua respiração na luta. E isso durou cinco anos! 

Assim, São João Vianney comprova e torna evidente tudo o que disse 

até agora sobre as tentações. Mesmo assim, ele ainda apresenta mais uma 

evidência, relatando a série de tentações que sofreu São Jerônimo no deserto. 

Observe os seguintes silogismos: 

Todos os que vivem na graça são tentados; 

Ordenar a vida segundo a vontade de Deus é viver na graça; 

Logo, são tentados os que ordenam sua vida de acordo com a vontade de Deus. 

Todos os que ordenam sua vida de acordo com a vontade de Deus são tentados; 

Sócrates não orienta sua vida de acordo com a vontade de Deus; 

Logo, Sócrates não é tentado. 

Estes silogismos estruturam, basicamente, o pensamento e a lógica de 

São João Vianney neste sermão: se os que vivem em pecado não são tentados, 

e os que tentam ordenar sua vida segundo a vontade de Deus são muito 

tentados, Logo, deveríamos nos preocupar se nossa vida parece tranquila 

demais. 

Cura D’Ars termina seu sermão dizendo que a pior de todas as tentações 

é não ser tentado, pois isso mostra que o demônio já está nos guardando para 

o inferno. As principais teses apresentadas neste sermão, portanto, são: que não 

devemos ser entregues a nossa própria força somente; que os tentados não são 

os que já vivem em pecado, mas os empenhados em cumprir a vontade de Deus; 

que deveríamos, portanto, nos preocupar se não somos tentados. 

Ao longo do sermão aqui analisado, podemos concluir que é possível 

identificar algumas estruturas lógicas, até mesmo alguns raciocínios em forma 

de silogismo. Não obstante, o principal elemento utilizado por São João Maria 

Vianney é o argumentum ad baculum, que é um argumento de apelo à 

autoridade, com uma sutil ameaça (no caso deste sermão, a ameaça real da 

condenação ao inferno). Isso fica evidente sempre que Cura D’Ars procura 

comprovar ou reforçar sua tese através de ditos ou testemunhos dos santos 
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(Santo Agostinho é, de longe, o mais citado), que são exemplos de imitação para 

todos os católicos.  

Tudo isso que expomos, numa época em que as pessoas pareciam ter 

um pouco mais de sensibilidade para as coisas da fé do que temos hoje, bastou 

para que o padroeiro dos padres diocesanos viesse a tornar-se um grande santo 

e um grande arrastador de almas com seus sermões e seu exemplo de vida. 


