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EDITORIAL 

Os superlativos para falar sobre Santo Agostinho parecem já terem 
sido exauridos. Alguns chegam a dizer que toda a história da teo-
logia ocidental nada mais é do que uma série de notas de rodapé a 
Santo Agostinho. 

Independentemente de concordância ou não com o bispo de 
Hipona suas obras demandam engajamento. Recentemente lecionei 
sobre exegese Patrística e tive de lidar com as demandas herme-
nêuticas de Agostinho. O que ficou claro para mim durante esse 
período foi que ele resiste meras objetificações. Enraizado em uma 
preocupação com o significado do texto, Agostinho expõe a ideia do 
significado dentro de um paradigma que vê o relacionamento das 
palavras com sinais e coisas. O conhecimento dos sinais só pode ser 
verdadeiro se o leitor tiver alguma noção da realidade da “coisa.” Por 
isso a interpretação dos Salmos em Agostinho se torna tão idiossin-
crática para nossas sensibilidades modernas: A realidade do Antigo 
Testamento é encontrada na vida, morte e ressureição do nosso 
Senhor Jesus Cristo. Por isso parar meramente nos sinais textuais 
presentes nas palavras do Salmista significa não compreender a rea-
lidade do texto. 
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Outras facetas da teologia de Agostinho também exibem corren-
tes interessantes (e.g., doutrina da iluminação, partes da doutrina da 
trindade). Justamente por estar num momento chave da história e por 
ter cuidados exegéticos e teológicos que sua obra se torna parte deste 
corpo da tradição Cristã. Não é à toa que teólogos medievais, refor-
mados e modernos continuam a olhar para Agostinho, mas sempre 
reivindicando ele para si. Durante o período escolástico, medieval e 
pós-reformado ele era citado sempre em nível de autoridade. 

O presente volume destaca justamente artigos e resenhas que se 
engajam criticamente com o bispo de Hipona. Não somente isso, mas 
tais engajamentos são feitos na melhor corrente de retrieval: Buscando 
a sabedoria do passado para responder a desafios do presente. Eis a ri-
queza e perene valor de estudar Agostinho: seus escritos estão longe, 
mas ao mesmo tempo perto. Os problemas de ética, hermenêutica, 
teologia que assolavam a mente de Agostinho continuam a assolar as 
nossas. Por isso no espírito Agostiniano, convido você a pegar este vo-
lume e lê-lo (Tolle Lege!).
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A TEOLOGIA DO 
AMOR HUMANO NO 

PENSAMENTO DO SANTO 
AGOSTINHO

UMA MANEIRA PARA ENTENDER A 
IDENTIDADE HUMANA

FELLIPE DO VALE1

Hoje em dia é comum ouvir discussões sobre as várias categorias 
que são mais importantes – e mais complexas – do ser humano. Seja 
gênero, raça ou outras formas para identificar uma parte da vida 
que é controversa, é necessário que o cristianismo tenha recursos 
para entender a identidade humana. Quando alguém em sua igreja 
diz, “Eu me identifico como homem,” o teólogo ou pastor tem al-
gum jeito de mostrar como esta frase tem significado teológico para 
ajuda-lo com sua vida cristã? Infelizmente, raramente a resposta é 
positiva, e eles não podem dar direção nessas lutas na vida espiritual. 
Nesse artigo, eu quero fornecer uma estrutura que compreenda a 
1 Southern Methodist University, Dallas, Texas
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identidade humana de uma forma teológica, um jeito de pensar sobre 
as complexidades do ser humano com os recursos da teologia.

Normalmente, no pensamento secular, essas identidades são es-
colhidas – eu posso ser o que eu quero ser, e não tem nenhum limite 
nas categorias que eu posso atribuir a mim mesmo. Claro, para o cris-
tão, esta não pode ser a resposta, porque esses limites são derivados 
da palavra de Deus e sua visão que “nós não somos nossos” porque 
nos fomos “comprados por um alto preço” (1 Cor. 6:19-20). Mesmo 
assim, há uma parte crucial da formação da identidade que não está 
presente hoje em dia no cristianismo, uma parte que pode nos ajudar a 
entender partes da vida humana como o gênero. Isso, eu quero sugerir, 
é o amor humano. Alguns teólogos contemporâneos, como o James 
K.A. Smith, argumentaram que os seres humanos são muito mais do 
que sua capacidade de raciocinar, e se queremos saber a identidade 
fundamental de uma pessoa, temos que pesquisar o que ele ama.2 
Essa ideia é bem antiga no pensamento cristão, e a maneira principal 
que eu gostaria de explicar meu ponto é recuperar a teologia do amor 
humano de Santo Agostinho. Segundo Agostinho, todos nós somos 
definidos pelo o que amamos: “o amor da pessoa determina a quali-
dade da pessoa.”3 Esse ensinamento fornecerá a estrutura conceitual 
para entender as complexidades do ser humano, pois nenhuma ou-
tra figura na história cristã tentou entender o que é ser humano neste 
mundo e as implicações do amor como Agostinho. Na primeira par-
te desse artigo, vou discutir a teologia do amor humano Agostiniana. 
2  Veja, por exemplo, James K.A. Smith, Você e Aquilo Que Ama: O Poder Espiritual do Hábito (São Paulo: 

Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 2017).
3  Agostinho, Tractatus in Epistolam Iohannis ad Parthos, II.14. Daqui em diante, Tr.ep. Io., II.14. Todas as 

traduções do Agostinho nesse papel são feitas por mim do Latim original em consulta com traduções 
em inglês. 
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Vamos ver que esse amor, quando bem ordenado, começa e termina 
com Deus, a fonte e a finalidade de nossos amores. Fomos criados 
com a capacidade de amar, mas esse amor também nos guia na vida 
social, nos ajudando a ver quais bens terrenos podemos amar e quais 
são suas importâncias adequadas. Pelo o Espírito Santo, várias pessoas 
formam uma comunidade baseada no que amam – isso se chama a 
“cidade celestial.” Nessa cidade, que existe em todos os tempos e em 
todas a partes do mundo, as identidades humanas são avaliadas de 
acordo com suas capacidades de nos ajudar em nossa peregrinação em 
direção a Deus. O resultado é que não somos só homens ou mulheres, 
mas homens e mulheres com a responsabilidade de apontar essa cate-
goria humana para o amor de Deus. Na segunda parte do artigo, vou 
comparar em breve essa visão de amor humano com a teologia dos 
desejos de Sarah Coakley. Embora sua teologia seja compatível com 
a de Agostinho, vou mostrar que ele pode ajudar a melhorar algumas 
áreas onde ela demonstra problemas. Enfim, quero mostrar que ser 
humano, em todas as complexidades de identidades, é ultimamente 
definido pelo que amamos, e nosso guia será o doctor caritatis, Santo 
Agostinho.

I. A Teologia do Amor Humano do Santo Agostinho
Em várias partes de sua vida, Agostinho afirmou que a identidade 
fundamental de uma pessoa é formada por aquilo que ama. Além da 
citação de seu sermão em 1 João, podemos ver evidências disso tan-
to no início de sua vida como pregador e teólogo quanto mais tarde. 
Perto do fim de sua vida, ele assume que “a maioria das pessoas são de 
alguma forma parecidas com os amores que as motivam.”4 Em um de 
4  Agostinho, Sermones 96.1. Daqui em diante, Serm. 96.1.
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seus primeiros trabalhos, contra os Maniqueístas ele diz plenamente: 
“A pessoa se conforma com aquilo que ama.”5  Não temos opção se 
vamos amar, porque “não tem ninguém que não ama, mas a questão 
é, o que eles amam? Então, não somos urgidos a não amar, mas a es-
colher o que nós vamos amar.”6 Somos criaturas feitas para amar, e 
amar é inevitável. Além disso, a qualidade do amor e, portanto, da pes-
soa, é definida pelos os objetos do amor. “Você quer saber o caráter 
do amor de uma pessoa?” ele perguntou sua igreja, “Observe aonde 
isso os leva.”7 Agostinho, então, pensa que o amor é básico para o que 
é fundamentalmente verdadeiro sobre uma pessoa. Mas, por que ele 
pensa isso? Quais são as convicções, bíblicas e teológicas, que estabe-
lece essa conclusão?

Para o Agostinho, toda boa teologia começa e termina com Deus, 
porque Deus é o nosso criador e aquele para quem nós fomos feitos.8 
E na própria vida de Deus, acharemos amor. Umas das contribuições 
mais excepcionais do Agostinho à teologia trinitária é sua afirmação 
que o Espírito Santo é definido pela característica do amor. No livro 
de Trinitate capitulo cinco, Agostinho clarifica que “nem tudo que se 
fala sobre Ele é dito de sua substância...Pois algo pode ser dito Dele 
com respeito à relação, como a relação do Pai com o Filho, e do Filho 
com o Pai.”9 Essas relações são o que definem as pessoas da Trinidade, 
e mesmo se o termo “pessoa” é um pouco estranho quando aplicado 
à uma relação, Agostinho mantém que é o que está disponível para a 
5  Agostinho, de Moribus ecclesiae Catholicae et de Moribus Manichaeorum, I.21.39. Daqui em diante, de 

Mor. I.21.39.
6  Serm. 34.2.
7  Agostinho, Enarrationes in Psalmos, 121.1. Daqui em diante, En. in Ps., 121. 1.
8  Veja aquela passagem mais famosa das Confissões, I.1.1: “Você nos fez para você mesmo, e nossos cora-

ções são irrequietos ate eles descansam em você.” Daqui em diante, Conf., I.1.1.
9  Agostinho, de Trinitate, V.5.5. Daqui em diante, de Trin., V.5.5.
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insuficiência das palavras humanas: “Mas a fórmula ‘três pessoas’ já ti-
nha sido inventada, não para dar uma explicação completa à isso, mas 
para que não sejamos obrigados a ficar em silêncio.”10 O Pai é o Pai 
por causa da relação que ele tem ao Filho, e vice versa. E o Espírito 
Santo? Agostinho afirma que a relação de gerar é o que define o Pai 
e o Filho, mais entre o Pai e o Filho também tem mais uma relação, 
a relação do amor: “O Espírito Santo, portanto, é algo comum...entre 
o Pai e o Filho...e é mais adequadamente chamado amor.”11 Todas as 
relações intrínsecas a Deus tem que ser pessoas, e se entre o Pai e o 
Filho tem a relação de gerar e uma relação de amor, temos que achar 
mais uma pessoa divina que é identificada pela essa relação. Para o 
Agostinho, a bíblia diz que essa relação de amor identifica o Espírito 
Santo.12 Podemos ver isso com claridade quando percebemos o jeito 
que o Espírito entra no tempo e espaço, principalmente na habitação 
do Espírito nos corações de crentes: “Amor, então, que é de Deus e 
é Deus, é propriamente o Espirito Santo, por meio de quem a cari-
dade de Deus é derramada em nossos corações, por meio de quem a 
Trinidade inteira habita em nós.”13 Novamente usando uma das suas 
passagens bíblicas favoritas, Romanos 5:5,14 Agostinho mantém que 
se quisermos saber sobre o amor, temos que começar com Deus, 
porque ele é amor (1 João 4:8) e permite os crentes à amar pelo o der-
ramamento do Espírito em seus corações.
10  de Trin., V.9.10.
11  de Trin., VI.5.7.
12  As passagens mais importantes para o Agostinho aqui são Atos 8:20 e sua linguagem de dom e 

Romanos 5:5. Para mais detalhe sobre esse argumento, veja Lewis Ayres, Augustine and the Trinity 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), capítulo 10 e Luigi Gioia, The Epistemology of 
Theology of Augustine’s De Trinitate (Oxford: Oxford University Press, 2008), capítulo 6.

13  de Trin., XV.18.32.
14  A Carol Harrison estimativas que ele referencia essa passagem mais do que 200 vezes (Augustine: 

Christian Truth and Fractured Humanity (Oxford: Oxford University Press, 2000), 96). 
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A responsabilidade das pessoas que tem o Espírito em seus 
corações é amar Deus em resposta a ação dele: “Vamos amar Deus 
com Deus,” ele pregou para sua igreja, “Sim, com certeza, visto que 
o Espírito Santo é Deus, vamos amar Deus com Deus.”15 Mas onde 
a capacidade de amar começa nas pessoas humanas? Citando o livro 
apócrifo da Sabedoria 11:21, Agostinho diz que “tudo foi administra-
do por medida, número e peso” na criação do mundo16 e que o peso 
dos seres humanos é o amor deles. O que esses termos significam, e 
o que eles nos ensinam sobre o amor e a criação dos humanos? Carol 
Harrison diz que essas categorias “constituem a unidade da existência 
sob Deus e estão na base da metafisica de Agostinho.”17 Tudo que exis-
te pode ser analisado em termos de medida, número e peso, porque 
foi assim que Deus criou o mundo inteiro em sua imagem trinitária. 
A medida “coloca um limite para tudo,” o número “dá uma forma es-
pecífica para tudo” e o peso “puxa tudo para o lugar de descanso e 
estabilidade.”18 Por exemplo, a medida de uma bola de futebol é o ta-
manho dessa bola específica, em suas medidas particulares. O número 
da bola são todos aqueles atributos que se tornam uma bola, o tipo, se 
é circular, cheia de ar, usada em jogos de futebol e assim por diante. 
Ultimamente, o peso da bola é razão pela qual a bola foi feita; a teleo-
logia da bola (ser chutada, entrar no gol). Quando essas três coisas são 
parte de algo de um jeito sem imperfeição, podemos ver as intenções 
15  serm. 34.3.
16  Na biblia Latina que o Agostinho usou: “Omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti.” Tem 

várias discussões dessas categorias no corpus do Agostinho. Para mais detalhe, veja Carol Harrison, 
“Measure, Number and Weight in Augustine’s Aesthetics,” em Augustinianum 28 no. 3 (1988): 
591-602. 

17  Harrison, “Measure, Number and Weight,” 592. Essa tradução, e todas traduções de textos Ingleses 
nesse artigo, são feitas por mim.

18  Agostinho, de Genesi ad Litteram, IV.3.7. Daqui em diante, de Gen. ad Lit., IV.3.7.
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de Deus em criando isso e a beleza da criação.19 Cada tipo de coisa tem 
sua própria medida, número e peso, de acordo com o plano de Deus 
descrito em Genesis 1 e 2.

A criação humana também tem sua medida, número e peso. Mas 
o importante para essa busca é o peso das criaturas humanas. Aqui po-
demos entender aquela passagem famosa das Confissões: “Meu amor 
é meu peso; para qualquer lugar que eu seja levado, é o amor que me 
leva.” Agostinho continua usando uma imagem do mundo natural que 
faz muito sentindo visto o que acabamos de ver sobre a criação do 
mundo:

Achamos nosso descanso no seu dom, e é aí que o desfrutamos. 
Nosso descanso é onde pertencemos. O amor nos levanta para 
esse lugar, e o seu bom Espírito levanta nossa humildade das 
portas da morte. Com boa vontade nos achamos paz. Embaixo 
do seu próprio peso um corpo gravita para o seu lugar próprio; 
essa gravitação não é sempre para baixo, mas para o lugar certo...
Quando o óleo é derramado sob a água, ele sobe acima da água; 
quando a água é derramada acima do óleo, ela afunda debaixo 
do óleo. Cada um tem sua forca gravitacional, e vai para o seu 
lugar certo. Tudo que está fora do seu lugar certo está sem des-
canso; e quando volta para seu lugar certo, acha descanso.20

Do mesmo jeito que o óleo sobe acima da água, nosso amor nos 
puxa para nosso próprio lugar. Claro, nesse mundo caído, não foram 
19  Veja, por exemplo, de Gen. ad Lit., III.16.25: “Todas as coisas, veja, contando que continuem a existir, 

tem suas próprias medidas, números e ordens…todas essas coisas existem sem sua contribuição para 
a beleza do mundo em seu jeito.”

20  conf., XIII.9.10.
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todos recalibrados para a direção certa; mas, quando o Espírito Santo 
é derramado em nossos corações, podemos amar corretamente de 
novo. Só podemos amar Deus com Deus, na teologia Agostiniana, e 
para isso precisamos do Espírito. Mas quando vivemos com Espírito 
habitando em nossos corações, nosso peso volta para sua própria cali-
bração e podemos amar Deus.

Fomos feitos para amar Deus, porque fomos criados para essa 
razão, com esse peso. O amor, por isso, é parte da definição de ser hu-
mano, antes de qualquer consideração da vida humana social. Por essa 
razão, é que só em amando Deus que nós podemos ser felizes: “A bus-
ca por Deus, portanto, é o desejo de felicidade, mas a obtenção de 
Deus é a felicidade própria. Nós perseguimos Ele quando amamos.”21 
O âmago humano foi feito para Deus e para ser feliz, e esses dois obje-
tos não são diferentes. Essa convicção Agostiniana é derivada de várias 
partes da bíblia que dizem que Deus é o nosso bem, principalmente 
Salmo 73:28: “Mas para mim, o bom é agarrar-se a Deus.” Sobretudo, 
temos que amar Deus com “todo seu coração” (Mat. 22:37), porque 
é assim que seremos feitos à imagem de Cristo. Nossa santificação co-
meça com esse amor e continua com o mesmo. “Nos agarramos a ele 
tornando-nos piedosos. Pois, em sendo feito piedosos, estamos in-
cendiados com um amor completo e faltando nada, um amor que é a 
única coisa que nos evita a ser redirecionado de Deus e nos conforma 
a ele em vez deste mundo...tudo isso é feito pelo Espírito Santo.”22 Nós 
fomos feitos para amar Deus acima de tudo, e nessa vida temos que 
crescer na semelhança de Cristo. Não podemos fazer isso sozinhos; 
21  de Mor., I.11.18. Veja também, de Vida Beata IV.35: “Sem dúvida, essa a vida feliz, a vida que é perfei-

ta. E temos que presumir que nos que estamos apressados para ela vamos chegar lá por meio de uma 
fé firma, uma esperança animada e uma caridade ardente.”

22  de Mor., I.13.22-23.
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precisamos da graça de Deus em todos nossos passos, e a forma dessa 
graça é o próprio Espírito Santo nos moldando e nos reparando para 
amar corretamente.

Tudo isso é importante, finalmente, porque somos conformados 
com o que amamos. Se amamos Deus com a ajuda do Espírito que 
foi derramado no nosso coração, vamos ser conformados a Deus. Mas 
como é que isso acontece? Para Agostinho, o amor é tipo uma cola da 
alma,23 pegando as coisas externas que amamos e colando em nossa 
identidade:

...a força do amor é tão forte que a mente atrai em si mesma essas 
coisas nas quais refletiu com amor, e às quais se juntou pela a 
afeição dedicada...E como eles são corpos que amou fora de si 
mesmo pelos os sentidos do corpo, e que se apegou por um tipo 
de familiaridade, ela não pode internalizar essas coisas como um 
país incorporal, e, portanto, ela constrói imagens dessas coisas, 
que ela fez dela mesmo, e força em si mesmo.24

O que Agostinho está dizendo aqui? Simplesmente que quando 
nós amamos, a nossa mente25 forma uma imagem da coisa amada. Eu 
amo minha esposa, mas a minha imagem da minha esposa não é exata-
mente a mesma coisa que ela mesmo; todo dia eu aprendo uma coisa 
23  Veja de Trin., VIII.10.14: “O que é o amor, portanto, exceto um tipo de vida que junta ou tenta juntar 

duas coisas, a saber, a pessoa amando e o objeto do amor?” Nesse tema, veja Joseph T. Lienhard, S.J., 
“‘The Glue Itself is Charity’: Ps 62:9 in Augustine’s Thought” em Augustine: Presbyter Factus Sum, ed. 
Joseph T. Lienhard, S.J., Earl C. Muller, S.J., e Roland J. Teske, S.J. (Nova York: Peter Lang, 1993), 
375-384.

24  de Trin., X.5.7.
25  O Agostinho não pensa que amor só existe na faculdade da vontade, mas o intelecto, a vontade e 

a memória são todos entrelaçados. Veja Peter Burnell, The Augustinian Person (Washington, D.C.: 
Catholic University of America Press, 2005), capítulo 2.
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nova sobre ela, e meu conhecimento dela cresce. E todas essas partes 
da minha imagem da minha esposa estão armazenadas na minha me-
mória e prezas com a “a cola do amor”: “essas coisas sensatas...deixam 
suas pegadas, de certa forma, na nossa mente porque nós pensamos 
nelas frequentemente. Essas pegadas, podemos dizer, são marcadas na 
nossa memória quando nós pensamos nas coisas corporais exteriores 
com o resultado que, mesmo quando elas não estão presentes, as ima-
gens estão presentes com as pessoas que pensam nelas.”26 Quando 
essas imagens das coisas exteriores que nós amamos moram na nos-
sa memoria, nós somos “formados como elas.”27 Inicialmente, isso é 
um pouco estranho, mas podemos ver a razão desse jeito de pensar 
sobre a centralidade da memoria para identidade humana quando 
pensamos sobre casos mais comuns. Este fenômeno, por exemplo, 
é bem familiar para quem já assistiu um filme de terror e teve medo 
de descer a escada no escuro no meio da noite. Ou, em um caso mais 
sério, podemos ver o poder da memoria para a identidade da pessoa 
quando nós acompanhamos alguém que está sofrendo com demên-
cia. À medida que suas memorias começam a desaparecer, às vezes 
parece que a pessoa está desaparecendo.28 O Agostinho entende que 
é na memoria que as coisas que nós formamos são armazenadas, e 
quando elas entram na memória, nos viramos pessoas novas, e quan-
do elas saem, viramos pessoas novas também. Uma grande parte de 
quem nós somos é definido pelas a coisas que nós colocamos em nos-
sa mente pelo nosso amor.
26  de Trin., X.8.11.
27  de Trin., X.6.8.
28  Para algumas reflexões nesse tema, veja Miroslav Volf, The End of Memory: Remembering Rightly in a 

Violent World (Grand Rapids: Eerdmans, 2006) e John Swinton, Dementia: Living in the Memories of 
God (Grand Rapids: Eerdmans, 2012).
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Então, quando amamos Deus pelo o Espírito Santo, seremos 
transformados para ser mais semelhantes a Deus. Mas não é só Deus 
que podemos amar no pensamento de Agostinho; podemos amar 
outras pessoas e, até mesmo, coisas não pessoais. A tentação para os 
leitores de Agostinho é pensar que ele não deixa espaço para os amo-
res terrenos quando ele observa o comando de Jesus para amar Deus 
com todo o coração. Em uma parte famosa de seu livro de doctrina 
Cristiana, Agostinho diz:

Aquelas coisas que devemos desfrutar nos fazem felizes; aque-
las coisas que devemos usar nos ajuda em nosso caminho para 
sermos felizes, nos fornecendo, de um jeito de falar, com mule-
tas e suportes para alcançar as coisas que nos fazem feliz, e nos 
ajudam a mantê-los...Afinal, desfrutando consiste em agarrando 
a algo com amor para ele mesmo, mas usando consiste em refe-
rindo as coisas na vida para aquilo que o seu amor deseja obter...
Portanto aquelas coisas que devemos desfrutar são o Pai e o Fi-
lho e o Espirito Santo – a Trinidade – um ser supremo que é 
compartilhado por todos os que desfrutam Dele.29

Já vimos que só podemos alcançar felicidade quando amamos 
Deus, e isso é claro nessa passagem. Mas, será que o Agostinho está 
dizendo que não podemos amar aquelas coisas boas criadas no resto 
do mundo? O que acontece com aqueles dons perfeitos que são dados 
pelo Pai da luz (Tiago. 1:17)? É fácil confundir o que Agostinho diz 
aqui. Parte da confusão reside no fato que a palavra Latim para “usar” 
(uti/utor) não tinha conotações instrumentais. Tanto o desfruto e o 
29  de doctrina Cristiana, I.3.3-I.4.4, I.5.5. Daqui em diante, de doct. I.3.3-I.4.4, I.5.5. 
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uso são, no pensamento do Agostinho, formas de amor. “Nem tudo 
que devemos usar também devemos amar,” ele continua, “mas so-
mente aquelas coisas que podemos relatar para Deus.”30 Usar, então, 
é uma forma de amor como o desfruto – os dois são tipos de amor. A di-
ferença entre eles é a atitude da pessoa amando. Como diz o Charles 
Mathewes, “O contraste entre ‘desfrutar’ e ‘usar’ não divide as coisas 
que devemos amar e as coisas que não devemos amar; em vez dis-
so, é um guia para como devemos amar várias coisas. Agostinho não 
é o ignorante de Kant; o jeito que ele usa ‘usar’ tem a intenção para 
nos proibir de esperar coisas de ser Deus, para nos proibir de agindo 
como merecemos uma felicidade final delas.”31 Ou, como diz o Rowan 
Williams, “A linguagem de uti é projetada para avisar contra uma ati-
tude em relação a qualquer pessoa ou objeto finito que encerra seu 
significado em sua capacidade de satisfazer meus desejos...não deve-
mos tratar essas coisas como se a relação com elas pudesse garantir 
felicidade eterna.”32 Em vez disso, devemos ver todas as coisas que 
Deus criou como “imagens de Deus”; mesmo se só são humanos que 
foram criados na própria imagem de Deus, Agostinho afirma que de 
um jeito mais simples, podemos dizer que tudo que o Criador criou 
se assemelha a ele porque foram feito pelas mãos Dele.33 O mundo 
inteiro é bom, porque o mal é sempre uma privação das coisas boas e 
não existe por si mesmo: “todas naturezas, na medida que são nature-
zas, são coisas boas, porque nenhuma natureza pode ser feita exceto 
30  de doct. I.23.22.
31  Charles Mathewes, “A Worldly Augustinianism: Augustine’s Sacramental Vision of Creation,” 

Augustinian Studies 41, no. 1 (2010): 341-2.
32  Rowan Williams, On Augustine (Nova York: Bloomsbury, 2016), 44, 196.
33  Veja de Genesis ad litteram imperfectus, 16.59.
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por Deus mais elevado e verdadeiro.”34 Por causa disso, podemos amar 
todas as coisas boas no mundo, mas na ordem certa.

A ideia do ordo amoris é famosa. Agostinho resume: 

Vivendo uma vida justa e piedosa requer alguém de ter a capa-

cidade de um objetivo e imparcial avaliação das coisas; de amar 

as coisas, quero dizer, em sua ordem certa, para não amar aqui-

lo que não devemos amar, ou não amar aquilo que devemos 

amar, ou ter um amor maior que devemos ter para as coisas que 

deveríamos amar menos, ou um amor igual para as coisas que 

deveríamos amar mais ou menos, ou um amor menor ou maior 

para as coisas que deveríamos amar do mesmo jeito.35

A ordem do amor, então, é uma questão de valor, e sabendo 
quanto devemos amar e por qual razão. No topo da pirâmide é o nos-
so amor supremo que nos faz feliz eternamente, Deus. Deus, como 
Criador do mundo inteiro, nos deu o resto da criação como um pre-
sente, o nosso amor tem que reconhecer todas as coisas boas da vida 
como isso. Nossos objetos de amor que não são Deus, aqueles objetos 
que devemos “usar,” tem seus valores porque são criaturas, não porque 
eles têm valores intrínsecos. Nossos relacionamentos, nossa comida, 
nossas atividades são todos objetos de amores próprios, mas só quan-
do nós recebemos como dons de Deus. Em vez de restringir as coisas 
que podemos amar, Agostinho nos lembra que Deus está presente em 
todos os nossos presentes, porque todos foram Dele originalmente.
34  de natura boni, 1.
35  de doct., I.27.28.
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O uso próprio de um presente, como nos sabemos, é designado 
pelo doador do presente. Se meu avô me dá um relógio velho e quase 
quebrado, e diz para mim que eu me lembre dele por esse relógio, eu 
não vou jogar no lixo como eu jogaria um relógio velho e quebrado 
que achei na rua. O valor do relógio é atribuível a quem o deu para 
mim. Do mesmo jeito, os dons de Deus têm seus valores, e são ordena-
dos por esses valores, pela a intenção do Doador. Agostinho, em suas 
homilias sobre 1 João, apresenta uma ilustração memorável para en-
fatizar esse ponto. “Se um noivo fez um anel para sua esposa,” ele diz, 

e ela amou o anel que ela recebeu mais do que seu noivo, que 
fez o anel, nós não vamos ver que ela tem uma alma adultera no 
próprio presente do noivo, mesmo se ela amou o que o noivo 
deu para ela? É verdade, ela amou o que o noivo deu para ela. 
Mas, se ela diz, ‘O anel é suficiente para mim; agora eu não quero 
ver a cara desse noivo nunca mais,’ que tipo de pessoa que ela é? 
Quem não ia detestar essa mulher louca? Quem não diria que 
ela tinha uma mente adultera? Você ama o dourado em vez do 
homem, você ama um anel em vez do seu noivo...É por isso que 
Deus te deu tudo isso, então; ama ele que te deu essas coisas. Ele 
quer te dar mais – na verdade, Ele quer te dar Ele mesmo, que 
criou tudo.36

O valor do anel, Agostinho insiste, tem que ser visto como vindo 
do noivo; se a esposa ama o anel de um jeito que elimina sua relação 
com o noivo, o anel perde o valor. Agostinho diz que é isso que aconte-
ce quando nós amamos as coisas boas no mundo sem relação a Deus, 
36  Tr. ep. Io., II.11.
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e isso é o que significa amar sem ordem. Deus dá esses dons, mas Ele 
também dá para eles vários valores. Se noós amamos coisas criadas 
no lugar de Deus, ou se amamos coisas com valores menores no lugar 
das coisas com mais valor (como o anel e o noivo), nosso amor está 
desordenado. O resultado, claro, é idolatria. Mas o amor ordenado re-
conhece o valor de tudo como dons e imagens de Deus, amando tudo 
por e em Deus.37

Qual é o oposto do amor ordenado? Agostinho diz que amor 
pecaminoso desfigurado tenta dominar as coisas que ama. Esse amor 
depravado tem vários nomes nos escritos do Agostinho – concu-
piscência (concupiscentia), cupidez (cupiditas), libido para dominar 
(libido dominandi) – mas a ideia fundamental é que ele é “um desejo 
sombrio para controlar, para apropriar, e para tornar todas as boas coi-
sas que foram criadas por Deus e devem-se ser aceitada com gratidão 
e compartilhada com outros para usos privados. É isso que está na raiz 
de todas as misérias que afligiu a humanidade.”38 Se o amor virtuoso 
reconhece a ordem dos dons de Deus, e tenta respeitar os valores deles, 
o amor pecaminoso tenta tirar o valor das coisas amadas, aplicando-o 
a intenções egoístas. Em vez de responder com um coração cheio de 
gratidão para Deus, tornando o amante em uma pessoa virtuosa, esse 
amor depravado transforma o amante em uma pessoa lasciva, domi-
nadora e egoísta pelo tempo que ele é permitido a existir. Agostinho 
acredita na onipresença do pecado original e seus efeitos no amor hu-
mano, e isso é refletido quando ele prega que “não tem ninguém que é 
37  Para mais detalhe nessa parte do pensamento Agostiniano, veja John Burnaby, Amor Dei: A Study 

in the Religion of St. Augustine (Eugene, OR: 2007) e Gerald W. Schlabach, For the Joy Set Before Us: 
Augustine and Self-Denying Love (South Bend, IN: University of Notre Dame Press, 2001).

38  Peter Brown, The Body & Society: Men, Women, & Sexual Renunciation in Early Christianity, 25th 
Anniversary Ed. (Nova York: Columbia University Press, 2008), 418.
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livre do amor de exercer poder ou anseia pela gloria humana.”39 Somos 
o que nós amamos, mas porque nós também somos pecadores, nossos 
amores refletem nossa condição caída. E, ultimamente, o amor peca-
minoso é abusivo e destrói a alma do amante.

De uma forma ou de outra, seja o amor ordenado por Deus ou 
amor pecaminoso, existe mais um detalhe na teologia do amor hu-
mano de Agostinho, a saber, sua capacidade de criar comunidades 
humanas. Quando nós amamos algo, e esse amor tem importância su-
ficiente, acharemos outros que compartilham deste amor. Acharemos 
que essas pessoas parecem conosco de algum jeito, porque nós somos 
parecidos com nossos objetos de amor e temos o mesmo amor. A par-
tir dessa realização, surge uma comunidade. Em sua reflexão sobre as 
características das comunidades humanas, Agostinho conclui:

Mas, se um povo é definido de um outro jeito – suponha que 

dizemos que um povo é uma multidão de seres racionais juntado 

por um acordo comum sobre os objetos do seu amor – então é 

claro que se quisermos descobrir o caráter de um povo temos 

que olhar com detalhe nas coisas que ele ama. Não importa o 

que ame, contudo; se é uma multidão reunida, não de animais 

mas de criaturas racionais, e se é unida por um acordo comum 

de seus objetos de amor, não é absurdo chamá-lo de povo, e é 

claro que, na medida que seus objetos de amor são melhores, o 

melhor o povo será, e na medida que seus objetos de amor são 

piores, o pior o povo será.40

39  En. in Ps., I.1.
40  Agostinho, de civitate Dei, XIX.24. Daqui em diante, de civ., XIX.24.
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Qual é a diferença entre um grupo aleatório de pessoas sem re-
lação – por exemplo, as pessoas com quem eu ando no trem para à 
universidade – e um povo, um grupo de pessoas que tem uma rela-
ção verdadeira que se ajuntam? Para Agostinho, a diferença é que o 
segundo grupo compartilha um objeto de amor com uma importân-
cia suficiente.41 Aliás, a qualidade do povo vai ser determinada pelo o 
objeto do amor. Podemos ver esta realidade em casos banais: os tor-
cedores de um time de futebol (por exemplo, do Liverpool FC) vão 
pensar eles são melhores do que outros torcedores (por exemplo, do 
Manchester United) porque pensam que seu time é melhor do que 
o outro. E esses torcedores, mesmo se eles não tenham nada em co-
mum antes do jogo, se tornam grandes amigos e amigas – irmãos e 
irmãs, até – quando o jogo começa. Eles têm um objeto comum de 
seus amores.42

 Mas, para o Agostinho, essa realidade é maior do que o fu-
tebol. Na verdade, “mesmo vários grupos de pessoa são espalhadas 
pelo mundo inteiro, morando com varias práticas religiosas e va-
rias práticas morais e são distinguidos por uma grande variedade 
de línguas, armas, e roupas, só tem dois tipos de sociedade huma-
na, na verdade; e, seguindo nossas Escrituras, podemos chamá-los 
duas cidades.”43 “Cidades,” aqui, é uma metáfora para uma grande 
organização social, agrupando toda humanidade em duas facções 
exaustivas e mutuamente exclusivas. De um lado, temos a “cidade 
celestial,” composta por todos que tenham o amor verdadeiro de 
41  A importância necessária não é a mesma em todos os casos. Dependendo do grupo e do objeto, o 

ardor do amor varia, mas sempre tem algum limite que formará o grupo.
42  Para mais detalhe, veja Oliver O’Donovan, Common Objects of Love: Moral Reflection and the Shaping 

of Community (Grand Rapids: Eerdmans, 2002).
43  de civ., XIV.1.
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Deus, e de outro lado temos a “cidade terrena,” composta por to-

dos que não tem esse amor e vivem, em vez disso, com o libido para 

dominar. Agostinho diz: “Dois amores, portanto, fizeram as duas 

cidades. Amor a si mesmo, até chegar a desprezo para Deus, fez a ci-

dade terrena, e amor a Deus, ate chegar desprezo para si mesmo, fez 

a cidade celestial. A primeira gloria-se em si mesma, e a segunda glo-

ria-se no Senhor.”44 Cada cidade tem suas “mini-cidades” em todos 

os locais e tempos na história humana, mas todas essas mini-cidades 

participam em uma das duas cidades verdadeiras. O que determina 

em qual cidade ela participa é o seu amor.

Todos que tem o amor de Deus pelo Espírito Santo – todos que 

formam a cidade celestial – também tem uma responsabilidade adi-

cional de amar as coisas terrenas em comum com a cidade terrena, 

mas por uma razão completamente diferente. A cidade celestial ama 

as coisas terrenas para um alvo diferente, um telos diferente. Enquanto 

a cidade terrena ama coisas mundanas para gratificar a si mesmo de 

um jeito egoísta, a cidade celestial ama as mesmas coisas45 mas as di-

reciona para o desfruto de Deus. Como diz Agostinho, “Ao mesmo 

tempo, contudo, [a cidade celestial] dirige a paz terena para a paz ce-

lestial que é uma paz tão verdadeira que, estritamente falando, só ela 

pode ser considerada e chamada a paz de criaturas racionais...por essa 

fé ela mora com justiça quando direciona para à obtenção desta paz 

todas ações boas para Deus e – porque a vida dessa cidade é social 
44  de civ., XIV.28.
45  Claro, com exceção aquelas coisas que cristãos não podem amar.
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com certeza – para o vizinho.”46 Voltamos para a distinção entre usar e 
desfrutar, mas agora sabemos o alvo para tudo que usamos com nos-
so amor. Os habitantes da cidade celestial acham o valor dos dons de 
Deus no contexto de sua viajem para a cidade. Como peregrinos,47 nós 
estamos distantes da cidade celestial completa, viajando em um mun-
do difícil para aquela cidade “que tem fundamentos, da qual o criador 
e construtor é Deus” (Heb. 11:10). Antes da nossa chegada, e enquan-
to viajamos, amamos as várias coisas mundiais na medida em que elas 
nos ajudam a chegar lá e de um jeito que continuamos a manter o va-
lor mais alto nela. Em uma viajem longa de avião, nós amamos várias 
coisas porque elas nos ajudam a chegar em nosso destino – o filme, os 
compartimentos para mala, a cadeira confortável. Mas seria ridículo 
se, chegando no destino, nós ficamos tão extasiados com essas coisas 
que não queiramos sair do avião!48 Do mesmo jeito, os habitantes da 
cidade celestial amam as coisas terrenas (afinal, de uma forma ou ou-
tra, essas coisas vão ser parte da vida escatológica da cidade celestial) 
em relação com sua jornada como um peregrino ao seu próprio lar, 
definida por vida beatifica com Deus.

Enfim, qual é a teologia do amor humano de Santo Agostinho? 
Para ele, nossa identidade é formada pelo nosso amor. Nós somos 
46  de civ., XIX.17. Tem havido grande controvérsia sobre esse pondo no pensamento Agostiniano. O 

Robert Markus, em seu livro chamado Saeculum:History and Society in the Theology of St. Augustine 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1970), manteve que Agostinho imaginou a vida social 
de um jeito religiosamente neutro, com todos usando as mesmas coisas no mundo. Várias respostas 
corrigiram essa parte do livro do Markus, principalmente Oliver O’Donovan em seu artigo, “The 
Political Thought of City of God 19” em Bonds of Imperfection: Christian Politics, Past and Present 
(Grand Rapids: Eerdmans, 2004), 48-72. Aqui, estou seguindo o O’Donovan e outros que acham o 
valor religioso no centro da concepção das duas cidades. 

47  Uma imagem predileta do Agostinho para a vida crista. Veja Sarah Stewart-Kroeker, Pilgrimage as 
Moral and Aesthetic Formation in Augustine’s Thought (Nova York: Oxford University Press, 2017).

48  Agostinho usa esse tipo de imagem em de doct., I.4.4.
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aquilo que nos amamos. Ele começa com a realidade da vida de Deus, 
que todo amor verdadeiro e cristão tem que começar e terminar com 
Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trinidade, é amor, aquele 
amor que existe entre o Pai e o Filho, uma relação diferente da relação 
da geração, mais uma pessoa divina mesmo assim. O Espírito é der-
ramado nos corações dos crentes por fé, e ele nos ajuda a recalibrar 
nosso peso para ele para quem nos fomos feitos. Com o Espírito, po-
demos amar Deus acima de tudo, e isso é o que é ser verdadeiramente 
feliz. Também podemos – devemos – amar outras coisas, mas em sua 
ordem, como dons das mãos de Deus, para ser amadas em seu jeito 
certo. Se amamos essas coisas sem Deus, somos idólatras, mas se ama-
mos em Deus, podemos situá-las na nossa jornada em direção ao nosso 
verdadeiro lar. Amando, essas coisas entram em nossas memorias e 
formam nossa identidade, mas se amamos pelo desígnio de Deus, nós 
temos uma identidade genuinamente cristã. Já falamos o suficiente 
sobre como as várias identidades complexas podem ser entendidas 
teologicamente. Vamos discutir o caso de gênero, em conversa com 
Sarah Coakley.

II. Amor e Identidade Humana: Gênero
Vamos ver, em breve, como podemos entender categorias comple-
xas da identidade humana com o sistema teológico que acabamos de 
descrever. Para conseguir fazer isso, vamos começar com as ideias de 
Sarah Coakley. Sua compreensão sobre gênero é impressionante, mas 
vou mostrar que tem alguns problemas. Problemas estes que a teo-
logia de amor humano por Agostinho pode retificar. Em resumo, ela 
pensa que o gênero é um tipo de desejo situado dentro de uma cons-
telação mais ampla de desejos que definem a pessoa. Ela descreve seu 
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argumento como uma “ontologia de desejo”: “uma visão da naturerz 
trinitária de Deus como a fonte e o objetivo dos desejos humanos, 
como Deus pretendeu.”49 O desejo é central na opinião de Coakley, e 
é pelos desejos que Deus nos transforma, principalmente pelos efei-
tos da oração contemplativa em nossos desejos. Gênero, um tipo de 
desejo, e é subsumido em nossos desejos por Deus, e transformado 
quando nos envolvemos em práticas de oração. Embora essa interpre-
tação tenha grandes vantagens, como evitar ser capturado por teorias 
seculares,50 eu vou argumentar que o conceito principal dela – “desejo” 
– precisa ser refeito. Vou sugerir que a teologia do amor Agostiniana 
pode substituir o conceito de desejo, evitando os problemas que vou 
demonstrar. Ela encontrou e buscou uma “pista preciosa”51 quando 
ela sugeriu que desejo constitui a identidade da pessoa, inclusive seu 
gênero; mas quero dizer que desejo é insuficiente. E a ideia de amor 
pode mais.

Eu não posso cobrir toda a visão de Coakley aqui, mais no centro 
dela está as convicção que “o desejo é divinamente e ontologicamen-
te básico” para todas as pessoas, humanas ou divinas.52 Para ela, uma 
teologia de desejo tem pelo menos duas partes. Primeiro, ser humanos 
não são apenas constituídos pelos seus desejos, mas também tem a 
responsabilidade de se envolver na “ordenação piedosa do desejo.”53 
Como o Agostinho, Coakley mantém que os desejos tenham uma or-
dem, e no topo dessa ordem é Deus, levando os cristãos a viverem de 
49  Sarah Coakley, God, Sexuality, and the Self: An Essay “On the Trinity” (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2013), 6.
50  Veja Coakley, God, Sexuality, and the Self, 52-3.
51  Coakley, God, Sexuality, and the Self, 58.
52  Coakley, God, Sexuality, and the Self, 10. Veja mais em 58-9.
53  Sarah Coakley, The New Asceticism: Sexuality, Gender and the Quest for God (Londres: Bloomsbury 

Continuum, 2015), 30.
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acordo com “a primazia de desejo divino.”54 Somos feitos para desejar 
a Deus, e todos os outros desejos vem deste desejo. Segundo, o jei-
to que ordenamos nossos desejos começa com admitindo que nossos 
desejos foram distorcidos pelo pecado e precisam de reparação. Para 
isso, teologia cristã tem à sua disposição “os conceitos teológicos de 
criação, queda e redenção.”55 O teólogo pode avaliar todos os desejos, 
incluindo os desejos envolvidos com o gênero, identificando seus lu-
gares na grande história da bíblia. Podemos perguntar sobre qualquer 
desejo se ele é em bom, criado por Deus para o desfruto humano. Ou, 
se ele é pecaminoso, uma aberração de um bom desejo. Ou, se ele foi 
salvo, restaurado pelo o Espírito Santo. Os desejos humanos, portan-
to, tenha uma ordem, e eles são ordenados pela história bíblica.

Com isso estabelecido, Coakley contribui a parte original de sua 
concepção: gênero é um desejo humano que está enraizado e é com-
pleto em nosso desejo para Deus: o desejo do gênero “encontra suas 
origens em desejo divino correto.”56 Gênero, constituído pelos vários 
desejos,57 depende no desejo que nos temos para Deus, e na medida 
que nosso desejo para Deus é santificado, nosso gênero é santificado. 
Em outras palavras, nossos gêneros dependem radicalmente de nosso 
discipulado. Nesses vários detalhes, as ideias da Coakley são muito 
atraentes. Gênero, uma parte da identidade humana que raramente é 
visto como parte da vida cristã, acha seu próprio lugar na teologia da 
Coakley. Não podemos separar a vida cristã das identidades sociais, 
54  Coakley, God, Sexuality, and the Self, 326.
55  Coakley, God, Sexuality, and the Self, 53-54.
56  Coakley, God, Sexuality, and the Self, 316.
57  A Coakley não é clara sobres quais desejos são importantes, ou quais são seus objetos. Às vezes 

parece que são os desejos por outras pessoas geralmente (God, Sexuality, and the Self, 53), e outras 
vezes parece que são desejos sexuais (God, Sexuality, and the Self, 316). Essa ambiguidade em umas 
das maiores falhas do livro dela. 
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não importa a complexidade. Desta forma, a Coakley nos oferece uma 
teologia genuína de gênero. 

Mesmo assim, essa interpretação tem seus problemas. O concei-
to de desejo não é suficientemente específico para entender gênero.58 
Tem alguns desejos, por exemplo, que não me motivam a agir. Eu te-
nho um desejo para assistir futebol essa tarde, mas eu também tenho 
um desejo de terminar esse artigo em tempo. Eu vou agir no segundo 
e não no primeiro. Ou, tem alguns desejos que eu tenho, mas só por 
um tempo curto, e esses desejos curtos não fazem muita diferença na 
minha vida. Também podemos desejar que tenhamos certos desejos, 
chamados desejos de “segunda ordem.” Imagine duas pessoas que te-
nham um desejo forte para assistir pornografia. A primeira pessoa não 
quer ter esse desejo, ela quer ser livre dele, mas tem uma dificuldade 
com o vício. A segunda não importa que ele tenha esse desejo, e não 
luta contra ele. Os dois tem o mesmo desejo de primeira ordem, mais 
podemos dizer que a primeira está em um lugar bem melhor em rela-
ção dos seus desejos de segunda ordem. O problema com a teologia 
de desejo oferecido pela Coakley é que ela não especifica quais de-
sejos são formativos na identidade cristã. É qualquer desejo que nos 
forma, ou só os desejos que estão de acordo com os desejos de se-
gunda ordem? Podemos tratar aqueles desejos curtos e transitórios 
com a mesma importância que aqueles desejos que temos pela vida 
inteira? Temos que agir de acordo com os desejos que formam nossas 
identidades, ou somos formados por desejos sobre os quais não agi-
mos? Como é que nossos desejos nos formam como pessoas de um 
tipo ou de outro? Coakley não fala sobre isso, mas acho que quando 
58  Para mais detalhe sobre essas objeções, veja Harry Frankfurt, The Reasons of Love (Princeton: 

Princeton University Press, 2004), 10.
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começamos a dar respostas para essas perguntas, vamos chegar na teo-
logia de amor do Santo Agostinho.

Assim como Coakley, nós vimos que Agostinho pensa que 
nossos amores têm uma ordem, e essa ordem é derivada da história 
bíblica. Mas ele fornece um mecanismo que explica como os objetos 
de nossos amores entram em nossa mente, principalmente na memo-
ria, e formam a nossa identidade. Ele também especifica quais objetos 
são certos para o nosso amor, e diz como podemos amar esses obje-
tos com vários níveis de importância. A conexão entre esses objetos 
e Deus é clara na teologia dele, mas não sabemos como Deus relacio-
na com coisas terrenas na teologia da Coakley. Também vimos como 
nossos amores nos formam em comunidades, e gênero é melhor en-
tendido como uma parte importante das comunidades. Finalmente, o 
amor tem uma origem nas intenções do Criador na teologia de amor 
do Agostinho, mas Coakley não diz nada sobre isso. O corpo é im-
portante, mas não necessariamente o corpo descrito em Genesis 1 
e 2. Para Agostinho, o amor é criado (tendo uma importância física 
e corporificada) e social ao mesmo tempo (tendo uma importância 
em grupos de pessoas e suas comunidades). Por extensão, o gênero 
também é criado, físico, corporificado e social e comunal. Não pode-
mos dizer tudo isso somente com a linguagem de desejos; mas, com 
o amor – especialmente a teologia do amor Agostiniana – podemos 
dizer isso com clareza.

III. Conclusão
O maior objetivo deste artigo, e a parte que ocupou o espaço maior, foi 
explicando a teologia do amor humano no pensamento de Agostinho. 
Mas, eu acredito que essa teologia de amor pode nos ajudar a entender 
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as várias categorias de identidade que vemos em um mundo que está 
parecendo cada vez mais estranho para os cristãos. Não só isso, mas 
podemos entender essas categorias de um jeito reconhecidamente cris-
tão. Com todos os novos desafios que a igreja enfrenta na cultura que 
está mudando rapidamente, podemos confessar que somos aquilo 
que nós amamos. E o nosso amor não é uma coisa qualquer, mais uma 
grande parte de nós que começa e que acha sua finalidade em Deus. 
Deus não quer somente transformar nossas crenças, mas Ele quer nos 
transformar em coração, alma, mente e pensamento – Ele quer redimir 
até os nossos gêneros! Com um guia bem antigo podemos navegar a 
cultura contemporânea, para a glória de Deus. Com Santo Agostinho, 
vamos amar Deus com Deus, no gênero e no resto da vida.59

59  Muito obrigado para Renata Mendenhall, que me ajudou a expressar essas ideias com claridade.
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AGOSTINHO DE HIPONA 
SOBRE MATRIMÔNIO E 

CASTIDADE

MATEUS WEBSKY

INTRODUÇÃO
Na literatura recente, tem sido regularmente sugerido que, em 
seus últimos anos, Agostinho de Hipona tornou-se cada vez mais 
pessimista em relação ao casamento e à sexualidade. Greenblatt 
escreveu em uma importante revista americana um artigo intitu-
lado “Como Santo Agostinho inventou o sexo: ele resgatou Adão 
e Eva da obscuridade, arquitetou a doutrina do pecado original - e 
o resto é história sexual”1. Atribui-se a Agostinho a construção de 
uma tradição de ordenamento sexual, baseada em uma doutrina 
pessimista ou repressiva onde a concupiscência da carne estava em 
evidência. Ele seria o principal responsável por uma era das trevas 
do milênio de “frustração sexual” e “opressão eclesiástica” em todo 
1  Greenblatt, Stephen. How St. Augustine invented sex. The New Yorker. June 12, 2017. Disponível em 

https://www.newyorker.com/magazine/2017/06/19/how-st-augustine-invented-sex, 
acesso em 26/05/2020.
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o mundo ocidental. E os reflexos disso, segundo ele, muitos ainda 
insistem em defender.

A vida de Agostinho frequentemente é retratada como a de um 
homem sexualmente pervertido, promíscuo e libertino, que, após 
uma experiência religiosa catártica, decidiu viver na castidade, defen-
der a virgindade e proferir sermões “terríveis” contra o prazer sexual, 
até mesmo entre um homem e uma mulher legitimamente casados.

O termo matrimônio - do latim matrimonium - deriva sua raiz 
da palavra mater, mãe, porque, como afirma Santo Agostinho, o ob-
jetivo de conduzir uma mulher ao casamento é torná-la mãe. Para 
Agostinho, o matrimônio pode ser definido como a união legítima de 
homens e mulheres para viver em profunda unidade, formar família, 
procriar, formar e educar os filhos.2

O bispo de Hipona escreveu: “Os bens do matrimônio são três: 
a fidelidade, a descendência, o sacramento. Pela fidelidade, cuida para 
que não haja comércio carnal com outro ou com outro fora do vínculo 
conjugal, para que os filhos sejam recebidos com amor, nutridos com 
solicitude e educados religiosamente; e pelo sacramento, para que a 
união não se desintegre, e o repudiado ou repudiado não se case com 
outro ou outro, mesmo tendo em vista uma descendência. É como a 
regra do casamento, pela qual a fertilidade da natureza é adornada, ou 
a deformidade da incontinência é corrigida.”3

Quando, em 1930, o Papa Pio XI publicou sua encíclica Casti 
Connubii (“Sobre o casamento casto”), ele usou como dispositivo 
estruturante de sua carta os mesmos “três bens” do casamento elabo-
rados por aquele Pai da Igreja. De acordo com o Papa, o bem da prole 
2  Saint Augustine, Contra Faustum, XIX, 26.
3  Agostinho de Hipona, Comentário Literal em Gênesis, IX, 8.
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impedia o uso de contracepção, esterilização ou aborto pelo cristão; 
o bem da fidelidade opunha-se a qualquer relação sexual pré ou extra-
conjugal; e o bem do “vínculo sacramental” proibia o divórcio a casais 
católicos, exceto em raras circunstâncias. O fato de um chefe da Igreja 
Católica no século XX poder apoiar seu caso tão firmemente nos en-
sinamentos de um autor que viveu um milênio e meio antes, indica a 
importância marcante dos escritos de Agostinho sobre casamento e 
sexualidade para os séculos vindouros.4

Qual seria a representação correta do verdadeiro Agostinho, 
fiel às evidências e respeitando sua formação cultural e histórica? 
Qual foi a contribuição deste teólogo ao cristianismo na doutrina 
do casamento e da castidade? O que é uma distorção moderna em 
seus escritos, e o que podemos aprender de seus ensinamentos para 
nossa vida real hoje?

Este artigo será dividido em quatro grandes pontos para respon-
der estas questões: o contexto histórico e cultural de Agostinho, o 
matrimônio e a sexualidade nos escritos de Agostinho aos maniqueus, 
a polêmica joviniana sobre o valor do matrimônio e a superioridade 
da castidade e, finalmente, o problema ético do prazer sexual - a polê-
mica entre Agostinho e Juliano de Eclano.

CONTEXTO HISTÓRICO E CULTURAL
Os dados dão pouco suporte à ideia romântica e generalizada de que o 
mundo romano pré-cristão era um “ensolarado Éden dos não reprimi-
dos”. Menos lícito ainda é explicar e, portanto, desculpar a austeridade da 
ética sexual cristã e a novidade da ênfase cristã na renúncia sexual plena, 
4  Elizabeth A. Clarck, St. Augustine on Marriage and Sexuality, (Washington: The Catholic University of 

America Press, 1996), p. 1.
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como se nada mais fosse do que uma reação compreensível, embora ex-
cessiva, à devassidão que teria prevaleceu entre as classes educadas do 
Império. O que temos, ao contrário, é um Império cuja ênfase está há 
muito tempo estabelecida por pessoas austeras e cuidadosas.

Obviamente, embora a elite geralmente defendesse os princípios 
conservadores com relação à moralidade sexual, estava claro que ha-
via sim práticas e costumes romanos que ofendiam abertamente os 
ensinamentos cristãos. Embora a fidelidade fosse desejada e valoriza-
da entre os pagãos, na prática ela também era desrespeitada. A cidade 
de Hipona devia oferecer a Agostinho, em sua infância, um quadro 
bastante comum desse ponto de vista, e Roma, em sua juventude. O 
que ele viu? Homens que defenderam e exerceram seu próprio direito 
de manter frequentes uniões extraconjugais, mulheres que aceitaram 
essa situação, convencidas de que a única arma em seu poder era a 
tolerância. Os patrões gozavam impunemente da sexualidade de suas 
criadas, que eram escravizadas em todos os sentidos, e ofereciam aos 
maridos a desculpa de não terem que buscar o amor das prostitutas.

Da mesma forma, em sua propriedade, o chefe da família romana 
podia fazer o que quisesse: maltratar seus servos, ou mesmo animais. 
Sem falar nas sacerdotisas dos templos, principalmente os deuses re-
lacionados à fertilidade e à beleza, como Vênus. Isso poderia ocupar 
muitas páginas, mas para não desviar o foco desta pesquisa, citamos 
aqui Justino Mártir5:

Mas, quanto a nós, fomos ensinados que expor crianças recém-
-nascidas faz parte dos homens iníquos; e isso nos foi ensinado 
para que não cometamos dano a ninguém e não pecássemos 

5  Justin the Martyr, First Apology, XXVII
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contra Deus, primeiro, porque vemos que quase todos assim 
expostos (não apenas as meninas, mas também os homens) são 
levados à prostituição. E como se diz que os antigos criavam re-
banhos de bois, ou cabras, ou ovelhas, ou cavalos que pastam, 
agora vemos vocês criarem filhos apenas para esse uso vergo-
nhoso; e por causa dessa poluição, uma multidão de mulheres e 
hermafroditas, e aqueles que cometem iniqüidades inomináveis, 
são encontrados em todas as nações. E você recebe o aluguel 
destes, e impostos e taxas deles, a quem você deve exterminar 
de seu reino. E qualquer um que usa tais pessoas, além das re-
lações sexuais ímpias, infames e impuras, pode possivelmente 
estar tendo relações sexuais com seu próprio filho, ou parente, 
ou irmão. E há alguns que prostituem até mesmo seus próprios 
filhos e esposas, e alguns são abertamente mutilados para fins 
de sodomia; e eles remetem esses mistérios à mãe dos deuses, 
e junto com cada um daqueles a quem você estima deuses, está 
pintada uma serpente, um grande símbolo e mistério. Na verda-
de, as coisas que você faz abertamente e com aplausos, como se 
a luz divina fosse derrubada e extinta, você atribui a nós; o que, 
na verdade, não faz mal a nós, que evitamos fazer tais coisas, mas 
apenas àqueles que as fazem e dão falso testemunho contra nós.

A fim de fazer uma separação clara entre eles e os romanos, eles 
geralmente se concentravam apenas em condenar seus pecados mais 
graves. Mas os romanos nem sempre foram da maneira como foram 
pintados. Eles também escreveram contra algumas dessas atitudes. 
Seus mentores escreveram extensivamente sobre os tópicos de mu-
lheres e casamento, e até mesmo relações sexuais, com o objetivo de 
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encontrar uma maneira de permitir que membros da classe alta pen-
sassem em voz alta entre seus pares sobre as questões ponderáveis de 
poder, ordem conveniente e continuidade serena.6

Também, entre os judeus, de acordo com relatos históricos como 
o de Plínio, o Velho, Filo de Alexandria e Josefo, na Palestina, havia 
uma seita chamada Essênios “destacando-se entre todas as outras tri-
bos do mundo, uma vez que eles não têm mulheres e renunciaram a 
qualquer desejo sexual, ... uma raça em que ninguém nasce continua 
[apesar disso] a viver para sempre” 7. Não devemos considerá-los pre-
decessores diretos dos monges cristãos. Sabemos muito pouco sobre 
as razões pelas quais militantes judeus do sexo masculino adotaram 
uma vida de continência permanente. O que sabemos é que as pessoas 
abstinentes eram membros de associações compostas predominante-
mente por chefes de família casados. Não eram comunidades isoladas. 
A reforma de Israel como um todo, não estava em jogo, e os militantes 
não tinham intenção de questionar a vida de casados dos judeus.

O fato de o próprio Jesus não ter se casado aos trinta anos de 
idade não causou nenhum espanto. Seu celibato era um complemento 
sem importância para sua vocação profética. Não rompeu com a mo-
ral judaica em relação ao casamento ou às estruturas familiares, pelo 
contrário, reforçou-a: quando ele falou no Sermão da Montanha so-
bre o adultério no coração com apenas um olhar de luxúria; quando 
ele apontou que os pensamentos maus e a luxúria vêm de dentro do 
coração; e também quando proibiu o divórcio por quaisquer motivos 
triviais, exceto adultério.
6  Peter Brown, Corpo e Sociedade, (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990), pg. 29.
7  Peter Brown, Corpo e Sociedade, (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990), pg. 42.
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Após a morte de Cristo, seus seguidores em geral eram uma co-
munidade composta de famílias comuns, piedosas e honestas: com seus 
ritmos sociais tradicionais, suas mulheres, filhos, parentes. Mas entre es-
tes, não demorou muito até o aparecimento de discípulos pregando um 
nítido contraste entre a vida dos “filhos deste mundo, que se casam e 
são dados em casamento”, e a vida dos “filhos do Reino dos céus” - neste 
Reino até mesmo o marco usual do casamento estaria ausente.

Já no segundo século, Atenágoras, na Petição para os Cristãos, 
escreveu:

Como temos esperança na vida eterna, desprezamos as coisas 

da vida presente e até os prazeres da alma, tendo cada um de nós 

por mulher aquela que tomou conforme as leis estabelecidas por 

nós e com a finalidade de procriar filhos. Assim como o lavra-

dor, jogada a semente na terra, espera a colheita e não continua 

semeando, do mesmo modo, para nós, a medida do desejo é a 

procriação de filhos. E até é fácil de encontrar muitos dentre nós, 

homens e mulheres, que chegaram celibatários à velhice, com a 

esperança de um relacionamento mais íntimo com Deus. Se o 

viver na virgindade e castração aproxima mais de Deus e só o 

pensamento e o desejo separam, se fugimos dos pensamentos, 

quanto mais não recusaremos as obras? 8

Algumas passagens bíblicas foram usadas para apoiar esses ideais 
ascéticos e de castidade, as quais mencionaremos apenas brevemente.
8  Atenágoras de Atenas, Petição em favor dos cristãos, 33, em Padres Apologistas, Paulus, São Paulo, 

1994, p. 161 (Col. Patrística).
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No evangelho de Mateus 19.10-12, Jesus coloca positivamente 
os “que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto 
para aceitar isto, que aceite”, ao responder a uma pergunta feita pelos 
discípulos.

A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, é um texto particu-
larmente importante, especialmente os versículos 7-9, 27, 32-34 e 38. 
Neste capítulo, Paulo prescreve o casamento apenas para aqueles que 
não podem dominar seus próprios impulsos sexuais, e deseja que to-
dos os cristãos possam viver em celibato, como ele era. Mas reconhece 
que nem todos os cristãos têm esse “dom” do celibato.

Assim, não demorou muito para que as ideias de que a castida-
de, assumida voluntariamente, conferisse uma recompensa celestial 
maior e constituísse um modo de vida superior ao dos casados.

Antes de os autores cristãos se apropriarem do termo áskesis para 
nomear seu ideal, seu uso era frequente entre os autores pagãos e seu 
significado tinha muitas interpretações: do atleta que mantinha a dis-
ciplina física ao filósofo que buscava o autocontrole. Assim, os pagãos 
educados nos primeiros séculos da era cristã recomendavam alimen-
tação, vigilância sexual e física como uma expressão de autocontrole 
e autocuidado.

Os cristãos mantinham, porém, que a renúncia não deve ser em-
preendida para o bem-estar da própria pessoa, mas em vista de uma 
relação mais íntima com Deus. Os autores cristãos sabiam que as 
práticas ascéticas eram populares em outros contextos pagãos, mas in-
sistiam que a incompreensão da motivação as tornava inúteis.

Eusébio Cesariensis reuniu em sua obra essa concepção encratis-
ta (ou seja, uma visão extremamente ascética) do casamento:
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Aqueles que são chamados de Encratitas, e que surgiram de 

Saturnino e Marcião, pregaram o celibato, deixando de lado o 

arranjo original de Deus e censurando tacitamente aquele que 

fez o homem e a mulher para a propagação da raça humana. In-

troduziram também a abstinência das coisas por eles chamadas 

animadas, mostrando assim ingratidão para com o Deus que fez 

todas as coisas. E negam a salvação do primeiro homem. Mas 

isso só foi descoberto recentemente por eles, um certo Taciano 

sendo o primeiro a introduzir essa blasfêmia. Ele era um ouvinte 

de Justino, e não expressou tal opinião enquanto estava com ele, 

mas após o martírio deste último, ele deixou a Igreja e tornou-se 

exaltado com a ideia de ser um professor, e inflado com a ideia 

de que era superior aos outros, ele estabeleceu um tipo peculiar 

de doutrina própria, inventando certos æons invisíveis como os 

seguidores de Valentino, enquanto, como Marcião e Saturnino, 

ele declarou o casamento como corrupção e fornicação.9 

O gnosticismo, por sua vez, com sua premissa dualística, segundo 
a qual a matéria é intrinsecamente má, deu ao Encratismo um fun-
damento dogmático. O gnosticismo sustentava que o casamento e o 
coito serviam apenas para colocar um maior número de almas na pri-
são do corpo e recomendava a abstinência total para frustrar, por um 
lado, o propósito do demiurgo e, por outro, sujeitar a carne ao espírito. 
Essas ideias vieram ao encontro da concepção cristã da periculosidade 
do sexo por causa do pecado e da subordinação das exigências do ca-
samento aos apelos e postulados do reino de Deus.
9  Eusebius Caesariensis, Historia Ecclesiastica IV, 29, 2-3.
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Embora seja frequentemente afirmado, como fez Eusébio, que 
a ênfase radical no dualismo entre corpo e alma foi o que motivou 
o ascetismo do Cristianismo antigo, Clark esclarece que o desenvol-
vimento tratava de uma compreensão particular da pessoa humana. 
Muitos autores cristãos pensavam que a alma (ou o espírito) e o cor-
po estavam intimamente ligados e que os movimentos de um tinham 
efeito direto sobre o outro: assim como a alma poderia trabalhar para 
disciplinar o corpo, da mesma forma que a disciplina de o corpo que 
ele poderia se aperfeiçoar. De certa forma, uma noção otimista da 
“transformabilidade” da pessoa: corpo e alma podem assim ser me-
lhorados pela vida ascética10.

Duas regiões geográficas foram destacadas na história do desen-
volvimento do ascetismo cristão: Egito e Síria. Antônio, ou Antônio, 
o suposto fundador do mosteiro egípcio, retirou-se para o deserto por 
volta do ano 270. Ele é frequentemente considerado o primeiro asceta 
no deserto, embora sua biografia (provavelmente escrita por Atanásio 
de Alexandria) testemunhe que já havia “ homens zelosos ”que pra-
ticavam renúncias, cuja disciplina Antônio imitava. Por volta de 
320-330, em Scetis, Nitria, surgiram os primeiros grupos estritamente 
ascéticos, e no ano 370 havia 3.000 ou mais ascetas, um número que 
20 anos depois passou a 5.000.11

Na Síria, os textos siríacos demonstram fortemente que a vida 
ascética foi imposta nesta região como uma norma para os cristãos. 
Taciano, um líder cristão lá, disse que até o casamento era “fornicação”, 
e em sua harmonização dos evangelhos (Diatessaron) fez emendas 
10  Elizabeth A. Clark. Agostinho através dos tempos: uma Enciclopédia. Org. A. Fitzgerald. Editora Paulus. 

p.152.
11  Elizabeth A. Clark. Agostinho através dos tempos: uma Enciclopédia. Org. A. Fitzgerald. Editora Paulus. 

p.154.
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para favorecer leituras mais ascéticas. Um elogio especial foi reserva-
do aos yihidaye, os “solitários”, que se comprometeram com o celibato 
e a “pureza de coração”, imitando Jesus.

Assim, quando chegamos aos dias de Agostinho, um conceito 
que Brown chama de “especialização moral” foi amplamente difundi-
do: as comunidades cristãs passaram a aceitar que uma vida era para 
os “perfeitos” e outra para o cristão médio. “E foi precisamente esse 
aprofundamento do abismo entre uma elite ascética e um plebeu pas-
sivo que paralisou a cristianização do mundo romano.”12

Na verdade, no tempo de Agostinho a virgindade era como um 
título de nobreza para as famílias e as mulheres virgens ocupavam um 
lugar privilegiado na organização religiosa e social cristã da época.13

Aurelius Augustinus era um cidadão romano do norte da África, 
e este berço certamente influenciou fortemente sua personalidade e 
visão de mundo. Uma pequena cidade africana do século IV poderia 
ser uma comunidade estrita e puritana. Consistia em famílias intima-
mente unidas, nas quais a mãe tinha um papel dominante.

Agostinho tinha vivido em sua própria casa uma situação de 
infidelidade por parte de seu pai, conforme narrado nas Confissões 
IX, 9,19: 

“Educada assim na modéstia e temperança (...) Quando chegou 
a idade núbil plena, deram-na em matrimônio a um homem, 
a quem servia como a senhor. (...) Sofria-lhe também as infi-
delidades matrimoniais com tanta paciência, que nunca teve 
discórdia alguma com o marido, por este motivo. Esperava que 

12  Brown, Peter R. L., Santo Agostinho – uma biografia, (Rio de Janeiro, Record, 2005), p. 309.
13  P. de Luís, Introducción, versión, bibliografia y notas. In: E. A. Eguiarte Bendímez, ’De Santa uirgini-

tate’, cuestión eclesial o de género? Uma proposta hermenêutica. Augustinus, Madrid, nº 53, 2008, p. 658.
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a vossa misericórdia descendo sobre ele, o fizesse casto (...) Mas 

ela sabia que era melhor não resistir à ira do esposo, nem por 

ações ou palavras. (...) Enfim, muitas senhoras tendo maridos 

muito mais benignos, traziam no rosto desfigurado os vestígios 

das pancadas. (...) [Minha mãe] lembrava-lhes que, desde o ma-

trimônio, como quem escuta a leitura de um documento pelo 

qual são feitas escravas, elas se deviam considerar como tais.”14

Em suas Confissões, Agostinho descreve sua juventude como 
dissoluta. Ele lamenta que seus pais não tenham insistido que ele logo 
contraísse um casamento que teria sido capaz de acalmar o ardor de 
seu desejo e dar-lhe filhos (Confissões 2,2-4). Por volta dos dezoito 
anos, ele contratou uma concubina com quem permaneceu quatorze 
e teve um filho, Adeodato, que morreu jovem.

A castidade não foi fácil para Santo Agostinho. Em seu livro 
Confissões, ele escreve que sua oração contínua era pedir castidade 
a Deus, mas em seu coração ele sentia uma voz que também pedia 
a Deus que não tivesse pressa em torná-lo casto. Ou seja, ele conti-
nuou a adiar sua decisão de ser casto. O primeiro passo que deu nessa 
direção foi tentar não ter mais amantes e optou por um casamento 
tradicional. A mãe de Agostinho, Mônica, desejava para o filho um 
casamento adequado às ambições profissionais do filho. Foi escolhida 
uma garota de classe apropriada, de dez anos, mas como ele era mui-
to jovem, Agostinho encontrou provisoriamente outra concubina, já 
que sua parceira de longa data havia sido retirada e enviada de volta ao 
Norte da África, conforme acordado.
14  Santo Agostinho, Confissões, (Petrópolis: Vozes, 2015) 6ª edição, cap. IX, 9.
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Entretanto, meus pecados se multiplicavam. Sendo arrancada 
do meu lado como impedimento para o matrimônio aquela 
com quem partilhava o leito, meu coração, onde ela estava pre-
sa, rasgou-se, feriu-se e escorria sangue. Retirara-se ela para a 
África, fazendo-vos voto de jamais conviver com outro homem 
e deixando-me o filho natural que dela tivera. E eu, miserável, 
não imitei esta mulher! Impaciente da dilação – porque só 
depois de dois anos receberia a que pedira em casamento – e 
porque não era amante do matrimônio, mas escravo do prazer, 
procurei outra mulher – mas não esposa – para assim manter e 
prolongar intacta, ou mais agravada, a doença da minha alma, 
patrocinado pelo mau hábito que perduraria até à vinda do 
reino matrimonial. Não sarara ainda aquela chaga, aberta pelo 
corte da primeira mulher. Mas após a inflamação e após a dor 
pungentíssima, a ferida gangrenava, doendo-me de um modo 
mais frio, mas mais desesperado.15

Embora Agostinho pareça exagerar a incontrolabilidade 
de seus impulsos sexuais, ele mesmo relata que permaneceu fiel 
à concubina durante todos os anos juntos. No entanto, ele viu a 
disputa entre a “carne” e o “espírito” como uma característica mar-
cante da vida humana. Esse conflito influenciou fortemente sua 
compreensão do pecado e da salvação, quando de sua conversão 
ao Cristianismo.

Apesar de seu autorretrato, provavelmente é incorreto imaginar 
Agostinho como um jovem desenfreado. Os tons marcantes de sua 
autobiografia provavelmente se devem mais à profundidade de seu 
15  Santo Agostinho, Confissões, (Petrópolis: Vozes, 2015) 6ª edição, cap. VI, 15.
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arrependimento e santidade posteriores do que a atos vergonhosos, 
pelo menos no que diz respeito ao seu contexto cultural antes de se 
tornar cristão.

Aceitar uma concubina era considerado uma medida apro-
priada para um jovem que ainda não queria ou não era capaz de se 
casar. O concubinato era um tipo de relacionamento legalmente 
reconhecido. Como as concubinas geralmente eram mulheres das 
classes mais baixas, não eram consideradas parceiras adequadas 
para os homens da classe alta ou, no caso de Agostinho, em vias de 
ascensão social.

Depois de sua conversão, o Agostinho que emerge parece ser 
bem diferente do que era e se torna irredutivelmente celibatário e um 
apologista da virgindade. Poucos amavam as mulheres tanto quanto 
Santo Agostinho. Daí a pergunta inevitável: por que ele, que tanto 
amou as mulheres, se afastou delas?

A narrativa de sua luta interior em sua conversão sugere que foi 
tanto pela continência quanto pelo cristianismo. Ele nunca pareceu 
considerar que poderia se tornar um cristão e se casar, para ele o batis-
mo impôs um compromisso com uma vida celibatária. Agostinho não 
achava, porém, que esse compromisso fosse necessário para todos os 
cristãos: também o casamento pode ser um estado de santidade.

Quando ele voltou da Itália para o Norte da África, ele e seus 
amigos se retiraram para uma propriedade da família. Uma vez em 
Hipona, já ordenado, estabeleceu um mosteiro na igreja, onde viveu 
com outros “servos de Deus”, numa comunidade quase monástica, 
onde não havia mulheres. Sua irmã dirigia uma instituição de servas 
de Deus, a quem ele endereçou uma epístola “Regra para freiras” após 
a morte de sua irmã.
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MATRIMÔNIO E SEXUALIDADE NOS ESCRITOS DE 
AGOSTINHO AOS MANIQUEUS 
Depois que Agostinho abandonou o campo maniqueísta e se tornou 
cristão, ele se propôs a escrever sobre o contraste entre a ética sexual 
maniqueísta e a dos cristãos católicos: isso ele conseguiu principal-
mente em dois tratados do final dos anos 380: De moribus ecclesiae 
catholicae et de moribus Manichaeorum. Nessas obras, ele contrastou as 
visões ascéticas de alguns maniqueus, supostamente motivados pelo 
ódio ao corpo contaminado, com as de católicos ascetas que se conti-
veram por amor a Deus.

Neste tratado Agostinho defende um princípio16 que manterá 
em seus escritos posteriores: embora o ascetismo seja a forma mais 
elevada de vida cristã, o relacionamento conjugal é abençoado por 
Deus e advoga que “os casados sejam como se não fossem casados”, 
isto é, abster-se de relações sexuais no casamento (1 Coríntios 7.29).

Santo Agostinho endureceu este entendimento de negar o prazer 
pelo prazer e chegou a afirmar que é condenável e vergonhoso praticar 
o coito com a própria esposa e ao mesmo tempo prevenir a gravidez. 
Essa compreensão da Igreja foi formulada a partir de influências an-
tigas. Como resultado, faz todo o sentido referir-se às raízes pagãs do 
pessimismo sexual. Além disso, não foi uma inovação agostiniana, 
pois para a maioria dos Pais da Igreja, o fim do casamento é principal-
mente a procriação da prole.

 Ele também observou que os maniqueus permitiam relações se-
xuais para a categoria inferior de seus adeptos, os Auditores, apenas 
se esses adeptos adotassem várias medidas anticoncepcionais. A pos-
tura anti-reprodutiva dos maniqueus foi aquela que Agostinho veio 
16  Agostinho de Hipona, De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum 1,79-80.
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a combater vigorosamente até o fim de seus dias: na verdade, para 
Agostinho, o objetivo principal das relações sexuais no casamento era 
a procriação de filhos.

A oposição ao maniqueísmo teve consequências importantes 
para a exegese pró-ascetismo de Agostinho. Os maniqueus zomba-
ram dos relatos da criação em Gênesis 1-2, alegando que o princípio 
mais elevado, Luz ou Bem, nunca teria imposto tais práticas. Contra 
a zombaria dos maniqueus, Agostinho desenvolveu uma exegese es-
piritualizada do relato da criação, afirmando que “sede fecundos e 
multiplicai-vos” significava “reprodução espiritual”, não procriação 
física ou prole.17 A união carnal surgiu apenas após a queda. Essa exe-
gese alegórica ele aprendera com Ambrósio.

Se Adão e Eva não tivessem pecado no jardim do Éden, ele pas-
sou a acreditar, o desejo de se envolver em atos sexuais motivados 
apenas pela luxúria nunca teria ocorrido: a procriação teria perma-
necido o único propósito da relação sexual. Ao desenvolver sua ética 
sexual nos anos seguintes, Agostinho enfatizou que qualquer forma 
de atividade sexual que automaticamente excluísse a possibilidade de 
concepção, como sexo anal ou oral ou relações do mesmo sexo, de-
veria ser condenada como “contra a natureza”. Da mesma forma, ele 
chegou a pensar que o desejo sexual experimentado até mesmo por 
casais era pecaminoso em um grau menor - uma pecaminosidade que 
seria desculpada por Deus se o casal não se envolvesse em quaisquer 
práticas anticoncepcionais ou atos sexuais “não naturais” e permane-
cessem bons cristãos católicos em outros aspectos.

Essa leitura espiritualizada e assexuada de Gênesis causou des-
conforto a Agostinho em seus últimos anos, depois que ele adotou 
17  Agostinho de Hipona, De Genesi adversus Manicheos, 1, 30. 
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uma interpretação mais terrena das relações edênicas. Se em seus pri-
meiros anos como cristão, quando lutava contra o “determinismo” 
maniqueísta, Agostinho havia defendido a liberdade da vontade de es-
colher e realizar o bem, à medida que amadurecia foi ficando cada vez 
menos ansioso para avançar neste ponto. Foi provavelmente por meio 
de seu estudo da Epístola de Paulo aos Romanos a partir da década de 
390 que ele começou a adotar uma visão mais cética da capacidade 
da vontade de se livrar de pensamentos e comportamentos pecami-
nosos: os humanos (mesmo os cristãos batizados) lutam ao longo de 
suas vidas contra os “desejos da carne”.

Havia um mistério para a pecaminosidade humana que não era 
explicável em bases racionais. O pecado não era apenas o efeito de 
ensino inadequado ou maus hábitos que podiam ser rapidamente re-
mediados com instrução e prática virtuosa; alguma mancha escura 
permaneceu no coração humano e vontade, mesmo após a limpeza 
fornecida pelo batismo cristão.

Agostinho passou a ver cada vez mais essa “escuridão” - represen-
tada na luxúria e no constrangimento dos humanos com a aparente 
incontrolabilidade de seus impulsos sexuais - como resultado do pe-
cado inicial no Jardim do Éden. O fato de o primeiro casal ter corrido 
para cobrir seus corpos nus após o pecado sugeriu a Agostinho que 
algo desagradável havia ocorrido em relação a seus órgãos sexuais e 
desejos que não estavam presentes antes. 18

De nossa perspectiva posterior, podemos postular que Agostinho 
talvez tenha apontado esses eventos como símbolos da problemática 
do relacionamento humano. No entanto, sua interpretação de Gênesis 
18  Elizabeth A. Clarck, St. Augustine on Marriage and Sexuality, (Washington: The Catholic University 

of America Press, 1996), p. 7.
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1-3 foi considerada por oponentes posteriores como tendo conse-
quências práticas para o pensamento e comportamento dos cristãos 
a respeito do casamento e da sexualidade. Na verdade, seus pontos de 
vista foram adotados por muitos professores cristãos posteriores para 
propor uma ética sexual conservadora.

A CONTROVÉRSIA JOVINIANA SOBRE O VALOR DO 
MATRIMÔNIO E A SUPERIORIDADE DA CASTIDADE
O encontro de Agostinho com debates cristãos sobre ascetismo na 
década de 390 fundiu-se com sua meditação contínua sobre a ima-
gem de Paulo do pecado humano em Romanos e em Gênesis 1-3 para 
afastá-lo de uma defesa da liberdade humana e do casamento. Em par-
ticular, ele tentou estabelecer um meio-termo entre as alegações de 
escritores resolutamente ascetas que insinuaram que o casamento e a 
reprodução eram experiências indignas para os cristãos, e aqueles, em 
contraste, que afirmaram que nenhuma preferência deveria ser dada à 
vida ascética.

Contra os ascetas ferrenhos, Agostinho elogiava o casamento pe-
los “bens” que produzia - embora cada vez mais ele lembrasse a seus 
leitores que a força pecaminosa da luxúria permaneceu mesmo nos 
casais que lutaram fortemente para levar uma vida de virtude cristã.

Mas contra aqueles que não atribuíam nenhuma superioridade à 
vida celibatária, Agostinho concordou com muitos escritores cristãos 
de sua época que Paulo estava correto em conceder o primeiro lugar 
ao celibato, mesmo quando ele reconheceu, citando as palavras de 
Jesus em Mateus 19.11, que “nem todos poderiam receber” tal ensino.
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Como foi mostrado antes, a doutrina cristã sobre castidade e ca-
samento estava se desenvolvendo desde o apóstolo. Em sua obra O 
Pedagogo, Clemente de Alexandria examina: 

Mas as núpcias são aceitas e regulamentadas. Na verdade, o Se-
nhor quer que a humanidade se multiplique (Gn 1.28), mas não 
diz ‘viver na libertinagem’ nem quer que nos entreguemos aos 
prazeres como se tivéssemos nascido para o acasalamento (...). 
Mesmo os animais, sem motivo, têm seu próprio tempo para in-
seminação. Copular por (outras) razões que não a procriação de 
filhos é violar a natureza. É bom que, aprendendo na escola da-
quele mestre (natureza), respeitemos os sábios ensinamentos de 
sua pedagogia em relação ao tempo, ou seja, o que ela tem posto 
sobre a velhice e a idade dos filhos (...); portanto, (a natureza) 
não autoriza o casamento em qualquer idade. O casamento é um 
desejo de procriação, não uma expulsão desordenada de sêmen, 
o que é contrário à lei da razão.19

Outra visão pessimista do casamento é encontrada em Gregório 
de Nissa. Por volta de 371, em seu tratado sobre a virgindade20, ele 
defende a virgindade consagrada a Deus e diz que o casamento está a 
serviço da morte. Algumas de suas expressões recolhidas nesta obra 
dão a ideia de sua concepção negativa sobre o casamento: “Último 
passo do distanciamento da vida paradisíaca” (XIII, 1,7), “a união cor-
poral atua na produção de corpos mortais” (XII, 3, 10); “A procriação 
corporal não é mais princípio de vida do que de morte” (XIV, 1.5); “O 
19  Clemente de Alexandria, O Pedagogo, 95, 2-3.
20  St. Gregory of Nyssa, On Virginity. 
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casamento fornece o seu material à morte e prepara as pessoas des-
tinadas a morrer” (XIV, 1,34). Assim, o casamento teria parte com a 
morte. Parece que ele não vê nada no casamento além de um prove-
dor da morte. Ainda no capítulo XII, 3, 1, depois de lembrar que “a 
carne está sujeita à morte”, imediatamente diz: “a geração segundo a 
dissolução”. Deste modo, a sexualidade e a morte estão intimamente 
ligadas, “estes corpos ao serviço da vida corruptível”, “instrumentos da 
sucessão mortal”, “dão frutos para a morte” (XIV 1,14-17; 4,8). Como 
o homem, através da geração dos filhos, prolonga a cadeia das gera-
ções, ele retarda a manifestação do grande Deus quando da parousia 
de Cristo (XIV, 4,10).

Joviniano, um personagem quase desconhecido nos círculos pa-
trísticos, era um monge residente em Roma. Chocado com a doutrina 
de uma recompensa particular devido à virgindade ou ao jejum, come-
çou a pregar insistindo na graça batismal idêntica em todos, ou seja, 
o batismo - não a virgindade - define o verdadeiro cristão. Jerônimo o 
apresenta ensinando “que virgens, viúvas e mulheres casadas, uma vez 
lavadas em Cristo (batizadas), têm méritos iguais, se não diferirem em 
outras coisas”21. 

Com isso, abriu a discussão sobre a questão do mérito e, pos-
teriormente, sobre a virgindade perpétua de Maria. Na verdade, 
enfatizava o sentido do batismo, desacreditando as formas exasperadas 
de ascetismo, de jejum, colocando virgens, viúvas e mulheres casadas 
no mesmo plano. A mensagem de Joviniano fez muitos discípulos 
em ambientes romanos e influenciou algumas virgens consagradas. 
Pode-se entender a reação imediata dos defensores do ascetismo mais 
rigoroso, como a de Jerônimo.
21  Agostinho de Hipona, Adversus Jovinianum, 1,3.
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Cada um dos oponentes de Joviniano tinha seus interesses 
particulares. Para Sirício, a preocupação com o status do clero era pre-
dominante; Ambrósio preocupava-se com símbolos de pureza, como 
os corpos de virgens consagradas e daquela preeminente Virgem Maria 
(embora a preocupação com a autoridade episcopal não estivesse au-
sente); para Jerônimo, um esforço persistente de autopromoção literária 
foi combinado com zelo para fomentar o ascetismo monástico. Essas 
diferenças revelam algumas das diversas formas de piedade ascética no 
Ocidente, bem como seu potencial para conflito. O comportamento as-
cético era uma fonte poderosa de poder social no final da Antiguidade e 
um terreno fértil para a produção de diversas hierarquias.22

Ambrósio convocou um sínodo em Milão, no qual condenaram 
Joviniano e sua doutrina. Dois polêmicos livros de Jerônimo gera-
ram escândalo, pelo exagero de sua defesa da virgindade. As cartas de 
Jerônimo 48-50 mitigam os efeitos de seu trabalho contra Joviniano. 
O papa Sirício convocou um sínodo romano no qual Joviniano e oito 
de seus seguidores foram condenados. Embora se possa perceber a 
dimensão evangélica da doutrina joviniana, é praticamente impossível 
saber exatamente, já que seus Commentarioli foram completamente 
perdidos. Joviniano foi exilado em 398 pelo imperador Honório.

Agostinho concluiu que Jerônimo tinha ido longe demais em sua 
defesa para a renúncia ascética. Para Jerônimo, o único bem do casa-
mento era produzir virgens para a igreja. Ele invoca as desgraças do 
casamento - filhos gritando, cônjuges adúlteros, escravos desobedientes 
e coisas do gênero - para dissuadir os jovens. Ele classifica os casamentos 
como o “vômito” ao qual nenhuma viúva gostaria de retornar.
22  David G. Hunter, Ascetism and Clerical Authority, Journal of Medieval and early Modern Studies 

(33.3, 2003), p. 466.
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O tratado Dos Bens Do Matrimônio, de Agostinho, é a única 
síntese expressamente dedicada ao tema do casamento em toda a 
Patrística. Daí sua enorme importância. Foi composta por volta do 
ano de 401 como uma resposta posterior à polêmica levantada em 
Roma por Joviniano, tentando provar que a virgindade cristã poderia 
ser elogiada sem denegrir o casamento. Pode parecer inútil, à primeira 
vista, retomar um debate já encerrado há alguns anos e cujo promotor 
se encontrava no exílio. Diante dessa objeção que poderia ser feita, 
Agostinho esclarece nas Retratações a perspectiva de novidade com 
que reexaminou a questão: para ele, não se tratava de denegrir o casa-
mento em favor da virgindade, como fizera Jerônimo, mas de mostrar 
que o casamento é vantajoso em relação à virgindade, antes de exaltar 
a validade da escolha ascética.

Os três bens do matrimônio, que o tornam legal e santo, são: a pro-
le, a fidelidade e o sacramento. Nos tempos atuais já se considera 
mais útil e mais santo não procurer a prole carnal, abstendo-se de 
qualquer contato desta espécie, para unir-se espiritualmente a um 
único esposo, Jesus Cristo; com tal que se sirvam desta abstenção 
e imunidade como está escrito, para pensar nas coisas do Senhor; 
e como lhe agradar mais, isto é: que se observe sempre a continên-
cia, sem que se menoscabe a obediência.23 

Portanto, ao reconhecer o casamento como um bem, Agostinho 
se distancia das visões que defendiam rigidamente o ascetismo e re-
tratavam o casamento como pecaminoso, lançando as bases para a 
compreensão cristã do casamento como é entendido até hoje.
23  Agostinho de Hipona, Dos Bens do Matrimônio, XXIV, 32.
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O primeiro elo natural na sociedade humana foi entre o ma-
rido e a esposa. Agostinho diz: “Deus não os criou separadamente, 
unindo-os depois como dois estranhos. Do homem retirou a mulher, 
manifestando assim a força da união no lado, do qual foi extraída e 
formada a mulher (Gn 2,21). Pelos lados se unem dois que caminham 
juntos, e se dirigem ao mesmo ponto” 24. Colocando, deste modo, na 
Criação o valor do vínculo entre eles.

“Os filhos vêm estreitar os laços desta sociedade, e são fruto ho-
nesto, não da simples união, senão da união carnal do homem e da 
mulher. Ainda sem a união carnal, poderia dar-se entre os dois sexos 
uma união amical e fraterna, na qual o homem fosse o dirigente e a 
mulher obsequiosa e obediente.”25 E então, Agostinho aponta que se 
Adão e Eva não tivessem pecado, eles teriam filhos de alguma forma 
diferente da relação sexual, o que revela que Agostinho não poderia 
separar o sexo do pecado.

 Ao conceber o ser humano profundamente ferido pelo pecado 
original, Agostinho coloca a sexualidade na esfera animal e não lhe 
atribui nenhuma característica humana específica. Isso se demonstra, 
segundo ele, na excitação autônoma dos órgãos sexuais, na impos-
sibilidade de dominar o orgasmo com vontade e na intensa emoção 
libidinosa que leva a uma diminuição e subjugação do espírito à se-
xualidade, de tal forma que a procriação não ocorre sem um certo 
impulso ao apetite animalesco.

Igualando pecado original, luxúria e emoção libidinosa, 
Agostinho conclui e define a união conjugal como boa em teoria, mas 
considera, em termos concretos, todo contato sexual, pelo menos 
24  Agostinho de Hipona, Dos Bens do Matrimônio, I, 1.
25  Ibid.
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materialmente, ruim. Assim, pode-se dizer literalmente que cada filho 
nasce “no pecado” dos pais. Mas, por condescendência e para garantir 
a descendência desejada por Deus, é pecado permitido ou tolerado, 
pelo qual a consumação do casamento, objetivando subjetivamente a 
procriação dos filhos, deve ser moralmente justificada. O mesmo vale 
para o cumprimento dos deveres conjugais, porque pelo casamento o 
direito sobre o próprio corpo foi transferido para o cônjuge.

Nesse trecho, Agostinho deixa claro que considera a libido um 
mal: “Outro bem que dimana do matrimônio é que a incontinência 
carnal ou juvenil, mesmo viciada, é reduzida à honestidade de pro-
pagar a prole; de modo que de um mal, com é a libido, tira um bem 
a união conjugal. Acrescente-se a isso que a concupiscência da carne 
reprime-se e se ordena com o afeto paterno.”26

No pensamento de Santo Agostinho, o coito só era permitido com 
a justificativa da gravidez como fim; a relação sexual é um ato passível 
de culpa se a procriação não for intencional. Posteriormente, Santo 
Agostinho e teólogos medievais argumentaram sobre a semelhança 
do ser humano com Deus a partir da ideia de que essa semelhança é 
apenas ubi sexus nullus est (onde não há sexo). A essência da natureza 
humana não é tocada pela sexualidade, ou seja, “é nula”.

Mas ele toma o cuidado de deixar claro que o casamento em 
si não foi uma coisa pecaminosa: “Entretanto o Apóstolo continua: 
‘mas estas pessoas’ que se casam ‘terão tribulações na carne; eu vo-las 
desejaria poupar’ (1 Cor 7,28). Por esse modo de exortar à virginda-
de e à continência perpétua, ele afasta-se um pouco do casamento, 
mas o faz discretamente. Não como se o casamento fosse algo mau 
e ilícito, mas como sendo um estado que pode causar muitas penas e 
26  Agostinho de Hipona, Dos Bens do Matrimônio, III, 3.
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contrariedades na vida presente”.27 O pensamento de Agostinho neste 
ponto era, por assim dizer, revolucionário em seu tempo.

A continência era, para o bispo, “uma virtude do espírito e não 
da carne”. Por isso, os melhores da comunidade religiosa gozavam dos 
bens considerados supremos, especialmente a virtude da continência. 
A continência a que se refere o matrimônio não é a virtude habitual 
daqueles a quem o apóstolo se referia quando dizia: Se você não pode 
manter a continência, case-se (1 Cor 7,9), mas será o caso daque-
les que foram informados: quem é apto para aceitar isto, que aceite! 
(Mateus 19,12). Assim, homens perfeitos em virtude têm usado as 
coisas deste mundo, subordinando-as a outro bem superior pelo há-
bito da continência, que não só determina uma obrigação em relação 
a esses bens, mas permite que não os usem quando não é necessário.

Da mesma forma, para Santo Agostinho, a situação temporal dos 
casados   era complexa em comparação com aqueles que viviam conti-
nuamente, pois 

seria grande imprudência sobrecarregar-se dessas tribulações 
pelo prazer de se casar, conforme o Apóstolo predisse aos que tal 
pretendiam (...) Quando o Apóstolo diz querer poupar aqueles 
que terão essas tribulações da carne, a explicação mais sensa-
ta que me ocorre neste momento é que ele não quis explicar e 
desenvolver por palavras essas mesmas tribulações preditas aos 
que optam pelo casamento, isto é, suspeitas de ciúmes conjugais, 
procriação e educação dos filhos, assim como o temor e a triste-
za por perde-los.28

27  Agostinho de Hipona, Dos Bens do Matrimônio, XIV, 16.
28  Ibid.
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Como resultado, a condição mútua de casados,   para o Hiponense, 
estava relacionada às realidades mundanas e isso impedia os cristãos 
de buscarem uma vida mais perfeita, santidade, autocontrole, força, 
redenção. Sobre isso nos disse: “Certamente, há necessidades presen-
tes a serem evitadas, quando opõem obstáculos à aquisição dos bens 
futuros. Existem necessidades que obrigam na vida conjugal a pensar 
nas coisas deste mundo (...) Essas coisas, porém, não privam do reino 
de Deus, como acontece com o pecado.”29 Percebe-se como ele atingiu 
um equilíbrio superior, mantendo a dicotomia “coisas deste mundo x 
reino de Deus”, mas entendendo a distinção que permitia manter o 
casamento ainda como um estado de santidade.

Ainda, em seu tratado sobre o casamento, Santo Agostinho re-
força a ideia de restringir o divórcio, assim como o recasamento: “Por 
enquanto, afirmamos que (...) o matrimônio entre o homem e a mu-
lher é um bem, tão encarecido e recomendado pela Sagrada Escritura, 
que nem à mulher repudiada pelo marido lhe é lícito unir-se a outro, 
em vida do marido; nem ao marido repudiado pela mulher lhe é lícito 
tomar outra até a morte da mulher que o abandonou.”30

Também critica o concubinato: “se, porventura, alguém por um 
tempo determinado se unisse à concubina com a única finalidade de 
ter filhos dessa união, jamais poderá ser preferido àqueles que realizam 
dentro do matrimônio os atos, que indulgentemente são tolerados.”31 
Assim, opõe-se a um costume aceito entre os pagãos, e no qual ele 
mesmo havia vivido.

Nessa perspectiva, em comparação com a compreensão do mon-
ge Jerônimo sobre o casamento cristão, o bispo Agostinho entendeu 
29  Agostinho de Hipona, Dos Bens do Matrimônio, XIV, 14.
30  Agostinho de Hipona, Dos Bens do Matrimônio, III, 3.
31  Agostinho de Hipona, Dos Bens do Matrimônio, XIV, 16.
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que os monges de Estridão haviam interpretado mal a visão paulina 
do casamento - exclusivamente o sétimo capítulo da primeira carta 
de São Paulo aos Coríntios. Porque, mesmo em uma condição abaixo 
do celibato, Agostinho assinalou que “o casamento, portanto - repito 
-, é um bem e um bem defensável com toda espécie de razões con-
tra toda linhagem de calúnia”. Além disso, para o Bispo de Papa, tanto 
aqueles que igualaram o casamento à virgindade consagrada quanto 
aqueles que o condenaram defenderam proposições errôneas. Assim, 
para Agostinho, tanto Joviniano, quanto Jerônimo e os Maniqueus es-
tariam errados em suas interpretações do casamento cristão.

Pode-se dizer que, ao fazer essa afirmação, ele queria demons-
trar que era um melhor conhecedor dos textos bíblicos que faziam 
referência ao casamento, à virgindade, à continência e à humanida-
de. Diante da visão negativa do casamento de Jerônimo e da ideia de 
equidade entre o casamento de Joviniano e a virgindade, o hiponense 
escreveu nos tratados ascéticos sobre a continência sexual e a virgin-
dade consagrada, dizendo que essas virtudes eram as melhores para a 
humanidade, mas que o casamento era bom.

O PROBLEMA ÉTICO DO PRAZER SEXUAL – A 
CONTROVÉRSIA ENTRE AGOSTINHO E JULIANO DE 
ECLANO
Quase duas décadas depois, Agostinho se envolveu em outra polêmica. 
Ele escreveu a obra De nuptiis et concupiscentia para responder, à acusa-
ção de Pelagianos e Juliano de Eclano, em particular. Santo Agostinho 
defendeu a ideia de que o pecado fosse transmitido no desejo do ato 
sexual a cada bebê. Eles viam na doutrina agostiniana do pecado ori-
ginal e da luxúria, uma negação implícita da bondade do casamento. 
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Juliano respondeu imediatamente ao trabalho de Agostinho com um 
escrito em 4 livros, o que o obrigou a escrever, então, por volta de 421, 
o segundo livro sob o mesmo título. 

Nas últimas duas décadas da vida de Agostinho, ele foi pressio-
nado por oponentes pelagianos a declarar sua posição sobre questões 
conjugais e reprodutivas de forma mais clara e completa. De muitas 
maneiras, os pontos de vista de Pelágio ressoavam com os primeiros 
ensinamentos anti-maniqueístas de Agostinho: os cristãos devem ser 
encorajados a fortalecer sua vontade para que possam escolher e rea-
lizar o bem, visto que nenhum impulso ou poder do mal os impede 
de fazê-lo. Assim, os cristãos seriam livres para escolher uma vida de 
pureza sexual e moderação.

Para os seguidores de Pelágio, que desenvolveram ainda mais 
suas visões sobre casamento e sexualidade, não há culpa herdada 
que corrompa o coração e a vontade humanos. Espalhando uma vi-
são “desenvolvimental” da psicologia humana, Pelágio sugeriu que 
as crianças adotassem caminhos malignos copiando o mau exemplo, 
o que endurece o coração em hábitos perversos. Mas este estado de 
coisas seria corrigível, mesmo na idade adulta: alegar que as trevas 
permaneceram no espírito humano mesmo após o batismo sugeriu a 
alguns pelagianos que Agostinho havia estimado inadequadamente o 
poder dos sacramentos cristãos, especialmente o batismo, e estava se 
aproximando perigosamente de um visão “maniqueísta” da maldade 
da natureza humana.

Com a habilidade fatal do homem que acredita poder explicar o 
fenômeno complexo simplesmente reduzindo-o às suas origens históri-
cas, Santo Agostinho lembrou sua congregação das circunstâncias exatas 
da Queda. Ao desobedecer a Deus comendo o fruto proibido, Adão e 
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Eva ficaram “envergonhados”, eles cobriram seus genitais com folhas de 
figueira. Isso bastou para Agostinho: “Este é o lugar! É por este lugar 
que se transmite o primeiro pecado.” Ele considerava a tentação sexual 
universal, portanto, a vergonha da inquietação incontrolável dos órgãos 
genitais seria a punição adequada para o crime de desobediência.32

Contra os pelagianos, Agostinho desenvolveu uma doutrina do 
pecado original que permaneceria por muito tempo influente na teo-
logia cristã, mesmo quando posteriormente modificada para fornecer 
forte encorajamento para o esforço moral. A visão madura de Santo 
Agostinho sobre o pecado original foi resumida da seguinte forma: 
embora o primeiro casal tenha sido criado com livre arbítrio e tivesse 
a capacidade de não pecar, uma vez que a primeira escolha errada foi 
feita por Adão, após Eva, os humanos perderam sua capacidade para 
escolher o bom. Essa deficiência se aplica não apenas a Adão e Eva, 
todos os seus descendentes estão implicados no pecado. Assim, cada 
criança que vem ao mundo está inevitavelmente manchada com a cul-
pa desse pecado e merece condenação futura, a menos que a culpa 
seja apagada pela graça de Deus. Até mesmo pais cristãos geram filhos 
não regenerados, a “oliveira cultivada” que engendra a “oliveira brava”, 
como Agostinho expressou, tomando emprestada a analogia de Paulo 
em Romanos 11.17-24.

Dois dos resultados decisivos do pecado original, segundo 
Agostinho, foram tornar os humanos mortais e dominados pelas pai-
xões pecaminosas por toda a vida. Embora o batismo possa mitigar 
os efeitos do pecado original, o corpo humano permanece resisten-
te ao controle racional e a morte ainda nos espera no final - embora 
Agostinho acreditasse que uma recompensa celestial eterna aguardava 
32  Brown, Peter R. L., Santo Agostinho – uma biografia, (Rio de Janeiro, Record, 2005), p. 482.
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aqueles cristãos a quem Deus havia concedido a graça predestinadora. 
Aqui estava uma interpretação desenvolvida das palavras de Paulo em 
Romanos 5-7 sobre o pecado de Adão e a desobediência de nossos 
membros corporais.

Os seguidores de Pelágio reagiram fortemente a esse aspecto do 
ensino de Agostinho. Para eles, a explicação do pecado de Agostinho 
parecia condenar o casamento e a reprodução. Deus se enganou ao or-
ganizar o mundo para incluir dois sexos, implantando neles o desejo 
sexual e abençoando o ato reprodutivo? Claro que não! Para os opo-
nentes pelagianos, os pontos de vista de Agostinho não eram apenas 
ilusórios, eles eram perigosos, fortemente reminiscentes da condena-
ção maniqueísta do corpo e da reprodução. 

Além disso, em grande parte do trabalho sobre o casamento, o 
bispo Agostinho se dedicou a explicar e defender a natureza do casa-
mento, mas preferia o celibato. Da mesma forma, Agostinho, em seu 
tratado sobre a virgindade, não apenas dirigiu seu Discurso sobre o 
casamento cristão contra o pessimismo maniqueísta, mas também 
contra o otimismo pelagiano.

Santo Agostinho lutou para manter a posição de que o casamento 
e a reprodução eram bons, apesar da opinião que ele simultaneamen-
te expressou sobre a transmissão do pecado original e a maldade 
da luxúria. Clark33  afirma que alguns estudiosos agora pensam que 
Agostinho, sob o ataque de tais pelagianos, pode ter suavizado sua 
posição sobre essas questões em seus últimos anos, admitindo a pos-
sibilidade de que (hipoteticamente) poderia ter havido uma libido 
inocente, desejo sexual em um Jardim do Éden sem pecado. 

33  Elizabeth A. Clark, St. Augustine on Marriage and Sexuality, (Washington: The Catholic University 
of America Press, 1996), p. 10.
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Fica claro que as posições de Santo Agostinho em De bono co-
niugali e De nuptiis et concupiscentia são substancialmente as mesmas 
apesar das duas décadas que os separam. Em outras palavras, quali-
ficações como ser sábio ou pessimista não fazem realmente justiça à 
posição de Agostinho, que permaneceu a mesma ao longo dos anos. 
Em meio à polêmica pelagiana, Agostinho fez muito mais uso dos 
textos bíblicos para sustentar suas visões sobre o casamento e a concu-
piscência em relação à doutrina do pecado original, na polêmica com 
Juliano de Eclano ele teve que se defender de acusações como trazer 
uma doutrina inovadora e herética.

CONCLUSÃO
A concepção agostiniana de ascetismo se desenvolveu em meio a 
polêmicas sobre casamento, procriação e sexualidade. É uma ironia 
que este eminente Pai da Igreja, que iniciou a sua vida religiosa adulta 
como maniqueu, tenha sido acusado de maniqueísmo no final da sua 
distinta carreira devido à sua concepção (supostamente) demasiado 
ascética da vida sexual.

Dentro dessa pesquisa, concluímos que o bispo Agostinho, em 
seu tratado sobre casamento e virgindade, escrito na década de 400, 
discordou da defesa excessiva da virgindade em detrimento do casa-
mento, feita pelo monge em Adversus Jovinianum. Dito isso, Agostinho 
adotou uma posição intermediária, menos unilateral e mais moderada 
sobre a sexualidade humana do que a de Jerônimo e Joviniano.

A condenação de Joviniano foi um momento decisivo na his-
tória do ascetismo ocidental, embora, como explicado aqui, os 
líderes da Igreja Ocidental não falaram a uma só voz sobre o assunto. 
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Curiosamente, embora 1 Coríntios 7 tenha recebido tanta atenção, os 
versículos 3-5 podem não ter recebido a devida importância:

Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, 

de igual modo, a esposa, ao seu marido. 4A esposa não tem po-

der sobre o seu próprio corpo, e sim o marido; e também, de 

igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, 

e sim a esposa. 5Não se privem um ao outro, a não ser talvez por 

mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à 

oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não 

tente vocês por não terem domínio próprio.

Aqui podemos ver o apóstolo Paulo reconhecendo com sur-
preendente clareza as relações conjugais não como um mal, mas como 
um bem para a vida conjugal, e que a privação da cama é fortemente 
desencorajada, para evitar a tentação do diabo e cair na falta de auto-
controle. Ainda assim, aponta para a mutualidade ou o pensamento 
principalmente sobre o cônjuge e como agradá-lo, mesmo sexualmen-
te, como uma chave para a felicidade no casamento.

Existe um pensamento popular que leva a muitos mal-enten-
didos em relação ao pensamento de Agostinho sobre a sexualidade, 
ou seja, a sexualidade evoca a luxúria da carne, a sexualidade é luxú-
ria (negativo). Primeiro, Agostinho distingue sexualidade de luxúria. 
Este último é bom ou mau de acordo com seu objeto; Por exemplo, se 
se refere a Deus, é bom; se se refere ao que se opõe ao espírito, é mo-
ralmente ruim. A luxúria, para ele, não está ligada à luxúria da carne; 
também é principalmente do espírito.
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Porém, a luxúria relacionada com a presente desordem da carne, 
típica da polêmica com Juliano de Eclano, postulava uma reformulação 
de muitos problemas, em particular do matrimonial e da sexualidade 
em geral. Santo Agostinho, ao reformulá-lo, teve três componentes: 
a aquisição da transmissão do pecado original pela geração humana; 
as categorias paulinas do homem que se opõe ao espírito; o artigo 
do símbolo “Eu creio na ressurreição da carne”. Se os dois primei-
ros tornaram problemático tanto o exercício da sexualidade quanto 
cada desejo sentido na carne contra o espírito, eles apresentaram ao 
pensamento em relação ao “corpo de Cristo”, balanços ainda a serem 
aprofundados em seus escritos.34

No entanto, a análise da qualidade e grandeza de um homem 
deve sempre ser feita à luz de seu contexto cultural e histórico. Só as-
sim podemos evitar caricaturas grotescas, revisionismos históricos 
e anacronismos. Esta é a razão provável pela qual muitas análises de 
nossos dias, para retratar Agostinho de Hipona de formas tão contra-
ditórias quanto questionáveis, dizem mais sobre nossos dias e seus 
autores do que sobre o verdadeiro Agostinho e sua obra.

Embora sempre haja algo a discordar da opinião de outros ho-
mens, não se pode negar que Agostinho de Hipona, ao escrever o 
primeiro tratado sobre o valor do casamento, e sua posição nas con-
trovérsias relevantes em um momento de grande transformação no 
Ocidente mundo, elaborou a base teológica para a compreensão da 
Igreja sobre castidade e casamento.

34  Agostinho através dos tempos: uma Enciclopédia. Org. A. Fitzgerald. Editora Paulus. p. 
894.
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RESENHA CRÍTICA:  
PAULO & O DOM1

TIAGO ROSSI MARQUES2

A comunidade epistêmica associada aos estudos teológicos, 
principalmente aquela cujo enfoque se dá na matéria concernente 
aos estudos paulinos, receberam com muito entusiasmo o fruto de 
dez anos de trabalho e pesquisa de John Barclay em Paulo e o Dom, 
lançado em 2018 no Brasil pela editora Paulus. Sua extensão inves-
tigativa perpassa aquilo que nomeou de o “motivo paulino” do “dom 
e da graça”, o qual se constitui como um “motivo” comunicador de 
uma “linguagem” que “se tornou central à tradição teológica cristã”, 
vindo a ser, inclusive, parte constituinte das reflexões de grandes 
1  BARCLAY, John M. G. Paulo e o Dom. 1ª ed., São Paulo: Paulus, 2018. 
2  Bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Belo Horizonte UNI-BH, com 

enfoque em filosofia política e filosofia reformacional (dooyeweerdiana); mestre em Relações 
Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), com enfoque 
em Política Internacional, Teologia Pública, Teologia Política e Kuyperianismo; doutorando em 
Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas); ba-
charel em Teologia pelo Seminário Martin Bucer, com enfoque em Teologia Pública e Política; 
pós-graduado (Especialista) em Estudos Teológicos pelo Centro de Pós-Graduação Andrew 
Jumper da Universidade Presbiteriana Mackenzie;  professor adjunto e membro do Conselho 
Acadêmico do Seminário Martin Bucer Brasil; vice-presidente e pastor adjunto da Igreja Batista 
Novo Riacho na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Currículo Lattes: http://
lattes.cnpq.br/1522408305116374
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proponentes da fé e da tradição cristã como Agostinho, Lutero, Calvino, 
Barth, dentre outros (p.11)3.

Barcley, sucessor de James D. G. Dunn como professor de 
Divindade na Universidade de Durham, lida com o dom e a graça con-
siderando as matérias da antropologia e da história da interpretação 
sobre os temas em questão, assim fazendo mediante um esforço com-
parativo tanto da “teologia da graça” presente nos escritos paulinos em 
Gálatas e Romanos, quanto daquela proveniente das literaturas do ju-
daísmo do Segundo Templo. Nesse sentido, aponta-nos o autor, “A 
estratégia do livro é situar os termos e conceitos relevantes, tanto de Paulo 
quanto de seus companheiros judeus, dentro da categoria de “dom” (p.12). 

A tese principal do livro seria a de que a “graça” (charis) haveria 
de ser um “conceito multifacetado, melhor abordado a partir da categoria 
de dom [...]” sendo “suscetível ao “aperfeiçoamento” (extensão conceitual) 
em vários caminhos diferentes, que não constituem um pacote unificado” 
(p. 15). Barclay se vale daquilo que nomeou de “aperfeiçoamentos” 
para estabelecer uma classificação abrangente do conceito “graça”, via  
o “dom”, de maneira a tornar evidente o tipo ou a natureza da graça uti-
lizada em um determinado contexto que, por conseguinte, implicaria 
em conclusões teológicas diferenciadas do que esta “graça” representa 
(pp. 69-70).

Para tanto, o livro é organizado em quatro grandes partes, abran-
gendo um total de dezoito capítulos, acrescido de um apêndice, uma 
seção bibliográfica e três índices (autores, temas e fontes antigas).

A primeira parte (pp.18-171), contemplando os capítulos de 
1 a 4 e sendo intitulada de “Os múltiplos significados de dom e graça”, 
3  Todas as citações referenciadas no corpo do texto, tanto de forma direta e em itálico, quanto indireta-

mente, são feitas a partir da obra aqui referenciada, salvo quando apontado outra qualquer.
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situa os fundamentos e as bases para as demais seções posteriores. 
Inicialmente, Barclay apresenta uma moldura antropológica e his-
toriográfica acerca do “dom”, localizando a discussão no contexto 
do mundo greco-romano e judaico, ofertando um ferramental ana-
lítico a partir da noção daquilo que intitula de “aperfeiçoamentos da 
graça”. Totalizados em seis, esses “aperfeiçoamentos da graça”, capa-
zes de definirem a essência do “dom”, deveriam ser compreendidos 
em: (1) Superabundância, que designa a extravagância e a abrangên-
cia do dom; (2) Singularidade, a qual muda seu foco do “dom” para 
o “doador”, especificamente, para o “espírito” exclusivo de “bondade” 
ou “benevolência”, no qual a dádiva é ofertada e sem a prerrogativa do 
ato de punição da maldade; (3) Prioridade, onde foca-se no “tempo 
do dom”, sendo este “perfeito” por ser concedido anteriormente a ini-
ciativa daquele que o recebe; (4) Incongruência, referindo-se a um 
“dom” que é entregue “generosamente” e “sem dizer respeito ao valor do 
receptor”, de forma a “não leva[r] em consideração condições anteriores de 
dignidade”; (5) Eficácia, em que volta-se para o “efeito do dom”, o qual 
“alcança completamente o que foi designado a fazer”, produzindo aquilo 
que intentou na pessoa do destinatário; (6) Não circularidade, sendo 
esta aquela em que o “dom” é “definido como dom pelo fato de que foge da 
reciprocidade, do sistema de troca ou quid pro quo que caracteriza a ven-
da, a recompensa ou o empréstimo”. Ou seja, a dádiva do “dom” sem que 
se atente para algum tipo de retorno daquele que o recebe, também 
compreendido contemporaneamente como “dom puro”. 

O capítulo três e quatro (pp.79-171), igualmente partícipes desta 
primeira seção, apresentam o desenvolvimento histórico dos aperfei-
çoamentos da graça, bem como a síntese e as conclusões da primeira 
parte. Discorre sobre o tema desde suas construções mais preliminares 
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na história eclesiástica cristã, até aquelas mais contemporâneas e der-
radeiras, situando os principais usos da graça e do dom via os teólogos 
da igreja como Marcião, Agostinho, Lutero, Calvino, Barth, Bultmann, 
Sanders, a Nova Perspectiva sobre Paulo (NPP) e outros – tais como 
D.A. Carson e Simon Gathercole. 

Destes anteriormente mencionados, ressaltamos aqui quatro no 
intuito de demonstrarmos parte da abordagem de Barclay. Em Marcião, 
por exemplo, haveria um trato para com Paulo a partir de uma leitura 
mais associada ao tema da singularidade, ao passo que na abordagem 
agostiniana, a graça seria assumida tanto em incongruidade, no sentido 
de que beneficia o indigno, quanto em congruidade, uma vez que ela 
transforma aqueles que a recebem. Em Lutero, por conseguinte, ha-
veria o questionamento do entendimento agostiniano da eficácia da 
graça enquanto substância entregue a alma. No entanto, assim como 
em Agostinho, Lutero assumiria em seu ensino a incongruidade da gra-
ça entregue aos indignos, tendo também em sua teologia traços de 
superabundância além de, segundo Barclay, ser possível a identificação 
do tema de não-circularidade. Por seu turno, Calvino apresenta em sua 
teologia da graça um padrão de não singularidade, já que Deus predes-
tina o ímpio para a perdição, associado a ênfase no tema da prioridade 
da graça sobre a vida daquele que crê, bem como da incongruência. 
Esta incongruência segue acompanhada das obras como fruto da graça 
na vida do salvo, acrescida do aspecto de circularidade, pois, há um 
retorno como resposta a dádiva. Deste modo, pode-se dizer que tanto 
em Lutero quanto em Calvino há ênfase na superabundância e na in-
congruência da graça, assim como na prioridade divina na salvação, ao 
passo que seria possível também a identificação de uma apropriação 
divergente entre ambos no tocante a não-circularidade da graça.  
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A segunda parte (pp.173-292), intitulada de “Dom divino no 
judaísmo do Segundo Templo” e abrangendo os capítulos de 5 ao 10, 
procura estabelecer o trato para com a graça e o dom a partir da leitu-
ra originária do judaísmo do Segundo Templo sobre a questão, assim 
fazendo no intuito de ofertar uma abordagem distinta daquela pro-
posta por Sanders em Paul and Palestinian Judaism [Paulo e o Judaísmo 
Palestino]. Deste modo, Barclay oferta sua análise selecionando cinco 
textos do judaísmo, cujo enfoque central se dá na matéria teológica da 
benevolência divina, ressaltando no processo o caráter de diversidade, 
ao invés de unidade, em que se tem um “tipo muito diferente da imagem 
de “nomismo da aliança””, assim vista a partir do uso dos aperfeiçoa-
mentos da graça. 

(a) O capítulo cinco apresenta A sabedoria de Salomão onde o 
dom demonstra-se em termos da superabundância, porém, ofertado 
de forma incongruente aos não merecedores da dádiva (pp.177-191); 
(b) o capitulo seis abarca Fílon de Alexandria em que o dom é apre-
sentado como superabundante, singularidade, prioridade e eficácia, 
contudo, se distanciando do aspecto incongruente ao demonstrar 
congruência da graça (pp.193-216); (c) o capítulo sete trata das 
Hodayot de Qumran (1QH), os Hinos de ações de graças de Qumran, 
os quais dão ênfase no dom como superabundante, prioridade, eficaz 
e incongruente, na medida em que o autor registra cada um desses 
aspectos nos cânticos (pp.217-238); (d) o capítulo oito lida com o 
Liber Antiquitatum Biblicarum de Pseudo-Fílon (p.239), sendo aque-
le que mais tenazmente apresenta a assertiva acerca da infalível 
misericórdia de Deus entre os escritos do judaísmo do Segundo Templo, 
celebrando a Incongruência da graça para com o povo eleito de Israel, 
estando associada à superabundância, todavia, sem demonstrativos 
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de singularidade e não circularidade (p.249-250); (e) o capítulo nove 
versa sobre 4 Esdras, sendo aquele a abordar mais profundamente 
“as reflexões teológicas sobre a história e a esperança de Israel da era do 
Segundo Templo” (p.251). Ademais, apresentando certo distancia-
mento do Liber Antiquitatum Biblicarum, destaca a misericórdia de 
Deus dirigida não ao povo escolhido, mas ao justo que vela pelas or-
denanças de Deus. Desta maneira, 4 Esdras ressalta o fato de que “a 
graça não é um tópico simples nem incontroverso na teologia do judaísmo 
do Segundo Templo”, exibindo “mais abertamente os problemas teológi-
cos associados com a misericórdia divina ou dom se eles são aperfeiçoados 
enquanto benefícios incongruentes para os indignos” (p. 274). 

(f) O capítulo dez, o último desta segunda seção, traz consigo uma 
sumarização no tocante a “dinâmica diversificada da graça no judaísmo 
do Segundo Templo, fornecendo uma amostra das diversas maneiras pe-
las quais os judeus do Segundo Templo refletiam sobre a beneficência de 
Deus” (p.275). Assim o faz mediante o resumo de cada um dos capí-
tulos que compõe a segunda parte, acrescido da “localização de Paulo 
dentro desta discussão judaica da benevolência divina”. Segundo Barclay, 
a abordagem de Paulo sobre a graça e o dom deveria ser alocada em 
conjunto àquela dos judeus do Segundo Templo sobre o mesmo tópi-
co. Ainda que os pontos de vista entre estes não sejam idênticos entre 
si, haveria uma extensiva convergência entre suas abordagens. No en-
tanto, na medida em que se distancia da abordagem de Sanders e dos 
debates pós-Sanders, Barclay aponta que “Se a voz de Paulo é consisten-
temente distinta, essa diferença diz respeito ao evento Cristo e à missão dos 
gentios e a relação de ambos com a misericórdia incongruente” (p.292). 
Disso surge a questão que norteia a pesquisa nas duas últimas seções 
do livro: “O que Paulo quis dizer com graça?” (p.292).
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A terceira parte (pp.293-390), nomeada de “Gálatas: O dom de 
Cristo e a recalibragem da dignidade”, composta pelo agregado dos capí-
tulos de 11 ao 14, entrega “uma leitura de Gálatas a partir da perspectiva 
da teologia paulina da graça” (p.14). Nesse processo, Barclay busca ir 
além das leituras assentadas nas tradições interpretativas agostinianas 
e reformadas, bem como daquelas provenientes da Nova Perspectiva 
de Paulo. Ao longo da seção o autor estabelece pontos de diálogo e 
antítese no tema, na medida em que propõe uma interlocução com 
quatro leituras muito próprias do livro de Gálatas, originadas daqueles 
expressivos representantes destas tradições, a saber, Marinho Lutero, 
James Dunn, J. Louis Martyn e Brigitte Kahl. 

Para tanto, Barclay busca discorrer sobre o sentido daquilo que 
intitula de “polaridades paulinas”, existentes no decorrer do livro de 
Gálatas, demonstrando as “relações antitéticas” presentes nas “dualida-
des: Deus-humanidade, Espírito-carne, liberdade-escravidão, Cristo-lei, 
nova criatura-mundo, fé em Cristo-obras da lei” (p.300). Deste modo, 
na lida para com essas polaridades, as quais estariam pautadas naquilo 
que Barclay nomeou de “evento Cristo”, examina-se as quatro leituras 
de Gálatas, ofertadas pelos quatro teólogos outrora referenciados, 
seguido da própria abordagem oferecida pelo autor. Assim será, argu-
menta Barclay, uma vez que “cada leitura é determinada pela maneira 
como constrói e organiza as polaridades da carta” (p.331).

Barclay aponta para o fato de que lidar com a teologia paulina 
em Gálatas, demanda o assumir da graça como “o dom de Cristo”. 
O foco argumentativo apresentado pelo autor o conduz a assumir 
a lógica da incongruência do dom para se ler a teologia paulina em 
Gálatas, somado ao aperfeiçoamento do aspecto de prioridade e efi-
cácia, sendo que o próprio chamado de Paulo seria “o drama de um 
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dom incongruente” (p.315). A graça e o dom nesta carta conectam-se 
com a ideia do favor imerecido concedido ao indigno, isto diante da 
própria condição de não merecimento, realizado no beneficiário na 
pessoa e obra de Cristo.

Ainda nessa terceira seção, entre os capítulos treze e quatorze, 
tem-se a exposição de conceitos-chave para a teologia paulina presen-
te em Gálatas, além do próprio conteúdo exposto da carta. Lida-se 
com (I) as obras da lei enquanto a prática da Torá (p.330); (II) a ideia 
de justiça como um estado, de forma que “Ser “considerado justo pela fé 
em Cristo” é, portanto, o resultado do dom de Cristo, não a sua condição, 
uma vez que o dom salvífico já foi dado por Cristo, sem levarem em consi-
deração o mérito”. Além disso, tem-se que “[...] Deus considera “justos” 
aqueles cujas novas vidas, evidenciadas na fé, foram geradas a partir do 
evento Cristo (p.333); (III) a fé em Cristo, no lugar do mérito, faz com 
que Deus reconheça “como “justo” aqueles que indicam, pele fé em Cristo, 
que o evento Cristo se tornou o fundamento do seu ser”. Um reconheci-
mento que “é concedido com base na “fé em Cristo”, não porque essa fé 
em si mesma estabelece uma espécie de “mérito”, mas porque é dirigida ao 
evento em que foi criada, sem levar em conta o mérito, uma nova fonte” 
(p.334); (IV) a relação entre o dom de Cristo, a Lei e a promessa pre-
sente na carta aos Gálatas, de maneira a demonstrar o ‘remapeamento’ 
da relação de Deus com a humanidade a partir do evento Cristo. Na 
ótica do plano divino, o “evento Cristo é o cumprimento de uma promes-
sa antiga”, ao passo que, na perspectiva humana, seria uma “disjunção 
e uma impossibilidade”. Gálatas demonstraria que a Torá não deve ser 
“integrada com a história da promessa de Deus e que não determinou nem 
permitiu o cumprimento dessa promessa em Cristo”, fazendo com que 
a fé em Cristo não seja “incorporada nem condicionada pelas rubricas 
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da prática da Torá” (p.370); (V) a apresentação da nova comunidade 
como expressão do dom. Uma vez que “a questão da Lei em Gálatas não 
é da Lei como demanda ou da lei como meio para salvação”, seria possível 
a apreciação desta “lei como prática comunitária essencial para a expres-
são da boa-nova” (p.389).

A quarta e última parte (p.391-490), a qual recebe o título de 
“Romanos: Israel, os gentios e o dom criativo de Deus” e abarca os ca-
pítulos de quinze ao dezessete, é seguida das porções conclusivas da 
obra no capítulo dezoito (pp. 491-502) – o qual faz registro de que 
esta obra antecederá um possível segundo volume onde se pretenderá 
analisar as demais cartas paulinas – e de um apêndice (pp. 503-509), o 
qual busca oferecer um Léxico do Dom: Grego, Hebraico, Latim e Inglês. 
Nesta seção final do texto, Barclay procura pesquisar a graça e o dom 
em Romanos mediante uma leitura selecionada da carta, “pretenden-
do estabelecer a coerência de uma carta que é frequentemente reduzida a 
suas partes”. Isso culminará em uma discussão de Romanos 9-11, além 
da proposição de pontos de “similaridades e diferenças” entre ambos os 
textos paulinos de Gálatas e Romanos (p.15).

Seguindo suas partes, o capítulo quinze propõe um comparativo 
entre os entendimentos de Paulo no tocante a graça (dom e misericór-
dia), presentes em Gálatas e Romanos, bem como daquelas outras 
leituras provenientes do judaísmo do Segundo Templo. Nos capítulos 
iniciais de Romanos, assim como em Gálatas, o dom (favor de Deus) 
é apresentado como “incongruente com a dignidade de seus receptores”, 
de maneira que a “teologia de Paulo da graça incongruente está a serviço 
da missão gentílica”. De forma mais intensa que em Gálatas, Romanos 
melhor apresentaria “a incompatibilidade entre o ato divino e a dignidade 
humana como integrais à história escriturística e à identidade central do 
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“verdadeiro judeu”” (p.429). Ademais, Paulo não estaria em oposição 
aos princípios estabelecidos no judaísmo do Segundo Templo, uma 
vez que a “tradição judaica” não estaria associada a uma “Soteriologia 
de “obras” em contradição com a “graça””. No entanto, Barclay ressalta 
que “no horizonte escatológico do dom de Cristo, há o resultado adequado 
de uma vida de “boas obras””, de forma que tal cenário não seria “hipo-
tético nem não paulino, porque o dom incongruente e incondicionado em 
Cristo não é também incondicional, no sentido de não esperar alteração 
nos receptores do dom” (p.429).

No capítulo dezesseis, Barclay discute sobre a “graça e a cons-
trução de um Habitus cristão”, algo como o poder transformador da 
graça sobre a vida daqueles beneficiários da dádiva. Estes, mesmo 
habitando em seus “corpos moribundos”, estão inseridos no “reino da 
graça” como uma “nova comunidade construída pela acolhida incondi-
cional”, vivendo em novidade de vida – aquilo que também intitulou de 
“uma existência “excêntrica”” proveniente do evento Cristo. A dádiva do 
dom seria imerecida e gratuita, no entanto, seria também fortemente 
vinculante, estabelecendo obrigatoriedades de se viver obediente-
mente em conformidade à essência recebida em sua novidade vida 
em Cristo – do contrário, “sem essa obediência, a graça é ineficaz e não 
realizada” (p. 453). Assim é, pois, “o “Reino de Deus” não é uma questão 
puramente “espiritual”, como se significasse algo desvinculado da prática 
corporal” (p.451). Antes, essa “novidade de vida” comporta um “novo 
habitus”, tornando-se “efetivo somente na prática”. A vida sob a graça 
trará consigo uma “estrutura de obediência”, firmada em obrigatorieda-
des associadas à imagem do escravo utilizada por Paulo, todavia, sem 
a ideia de se “ganhar a graça (ou a salvação)”. Uma caminhada de vida 
que se inicia na “incongruência moral do dom no começo da vida cristã”, 
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e que será “completado como um dom moralmente congruente”, sendo 
assim pela graça, mediante uma vida derivada de Cristo e no poder do 
Espírito, a qual é marcada por contínua santificação.

O capítulo dezessete aplica-se a discutir as relações existentes 
entre “Israel, Cristo e a misericórdia de Deus”, a partir dos capítulos de 
9 ao 11 da carta aos Romanos. Para tanto, o capítulo examina “como 
Paulo traça ao longo da Escritura o padrão de incongruência que é bási-
co ao chamado de Deus de Israel”, o que atribui sentido “às estranhas 
reversões experimentadas correntemente (a descrença israelita e a crença 
gentílica) enquanto sinaliza esperança para o futuro de Israel” (p.455). 
Desta forma, será esta “misericórdia (ou graça) de Deus”, concedida 
sem “referência à dignidade”, que desenvolveria “a raiz criativa dos pro-
pósitos de Deus para o mundo” (pp. 455-456). Além desta “ênfase radical 
na incongruência da graça de Deus”, a qual não implicaria em uma não 
circularidade, Barclay assevera que a teologia paulina apresentada em 
Romanos situa-se enfaticamente também no tema da superabundância 
da graça e do dom, operando em termos de incondicionalidade no senti-
do de ser concedida incondicionada ao beneficiário indigno, contudo, 
não sendo incondicional no sentido de que aqueles que recebem dessa 
dádiva do dom da graça são transformados. O juízo final evidenciaria 
essa assertiva, revelando que os beneficiários receptores de tal graça 
divina também experimentaram transformação (p.486). Juntamente 
a isso, outras perfeições para além da superabundância são igualmente 
agrupadas no relato paulino como a ênfase na “prioridade do chamado 
ou do dom de Deus, a singularidade final no propósito da misericórdia de 
Deus” e o aspecto “geral da eficácia da graça” – esta última presente “no 
fato de que o evento Cristo e sua pregação suscitam fé, mas não há uma 
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reflexão sobre o mecanismo dessa eficácia na forma como que muitos de-
senvolveram esse aperfeiçoamento” (pp.486-487). 

Sumariamente, o capítulo conclui que o “relacionamento entre a 
graça que era operativa no chamado de Israel e a graça promulgada no 
evento Cristo” apresenta-se de forma distinta em Gálatas e Romanos. 
No primeiro, o “foco Cristológico [...] colocou ênfase na novidade do even-
to Cristo, sem referência às gerações israelitas entre Abraão e Cristo”. No 
segundo, “O foco teológico [...] habilita Paulo a localizar o evento Cristo 
em uma linha histórica  com um passado, bem como com um futuro: as 
origens da família abraâmica [...] e os meios pelos quais Israel foi formado 
e preservado” seriam mais que meros “tipos do presente”, contados de 
forma significativa “em si mesmos” (p.488). Por conseguinte, o evento 
Cristo deve ser reconhecido em Paulo, em seus muitos sentidos, como 
a “promulgação definitiva da graça incongruente”. A “incongruência da 
graça é a marca registrada do evento Cristo”, sendo aquela que carac-
teriza a relação de Deus para com Israel, ao passo em que o “padrão 
incongruente das relações de Deus com Israel é cristologicamente determi-
nado”. Desta forma, a história dos israelitas e o evento Cristo na ótica 
da graça e do dom, seriam ‘co-interpretativo’ um do outro. Se, por um 
lado, os eventos da graça, registrados em Romanos 9-11, “são produtos 
hermenêuticos, o efeito do trabalho interpretativo de Paulo”, por outro 
lado, aos olhos do próprio Paulo, “a identidade de Israel e a forma de sua 
história não são, desse modo, criadas, mas descobertas”. Logo, “o evento 
cristo não é simplesmente um estágio na história de Israel, mesmo que seu 
estágio final; é o momento que dá significado ao todo” (p.490).

Como anteriormente pontuado, o capítulo dezoito capitania 
os resultados conclusivos da pesquisa desenvolvida ao longo das se-
ções. Nas quatro partes que compõe seu argumento ao longo do texto, 
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Barclay buscou oferecer “uma nova abordagem ao conceito de “graça”, 
uma nova análise das teologias da beneficência divina do judaísmo do 
Segundo Templo e uma nova leitura de Gálatas e Romanos por meio das 
lentes da teologia da graça paulina”. Assim fez por meio do trato da 
“Graça como dom”, mediante os “Aperfeiçoamentos distintos da graça”, 
estabelecendo “Paulo entre os teólogos judeus da graça, expondo A teo-
logia da graça de Paulo em seu contexto social original”, bem como os 
“Novos contextos e novos significados da graça”.

Ao que nos parece, a publicação de Paulo e o Dom por John M. 
G. Barclay e sua inserção no Brasil pela editora Paulus, se configura 
como uma contribuição de grande valor para os estudos teológicos 
em todo o contexto de fala portuguesa, sendo uma obra robusta, pos-
suindo um amplo e criativo aporte teológico, metodológico, analítico 
e argumentativo. Representa, igualmente, um grande esforço na busca 
pela redefinição de uma agenda de pesquisa no tocante aos estudos 
paulinos, principalmente, no que diz respeito a matéria da graça e o 
dom, o qual reconhecemos aqui com louvores. No entanto, assim faze-
mos não sem algumas considerações pontuais diante daquilo que nos 
parece ser aspectos dissidentes ao nosso trato sobre o tema, ainda que 
entremeados por linhas de convergência.

A primeira seção é pródiga em desenvolver os aspectos teológicos 
e historiográficos nos quais se firma o desenvolvimento das perfeições 
da graça, abarcando desde os aspectos mais preliminares da história da 
igreja no assunto, até aqueles mais contemporâneos, contemplando 
grandes representantes da cátedra eclesiástica, personificados na pes-
soa de proeminentes teólogos da igreja ao longo do tempo e em sua 
lida para com o tema. O que se tem a partir deste texto, como apon-
ta-nos Barclay (pp.500-501), seria a oferta de uma hermenêutica de 
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Paulo, a qual “deve ser interpretada tanto como uma recontextualização 
da tradição agostiniana-luterana, retornando a dinâmica da incongruên-
cia da graça em seu ambiente de missão original, no qual é acompanhada 
da formação de novas comunidades”, assim como, segue o autor, “uma 
reconfiguração da “nova perspectiva”, colocando suas melhores intuições 
exegéticas e históricas dentro do quadro da teologia paulina da graça”.

Ao assim fazer, Barclay apresenta o endosso para com uma 
apropriação muito particular de Lutero e de sua teologia, sendo ela 
de estirpe finlandesa – preconizando a ênfase no “puro altruísmo” 
(p.95), rompendo com a eficácia da graça enquanto substância le-
gada ao beneficiário –, da qual nos distanciamos fazendo coro com 
Thomas R. Schreiner (20154; 20165). Outrossim, algo que nos pro-
voca a inquirição, diante do robusto porte apresentado pela obra, 
seria igualmente o fato de que em momentos cruciais nesta seção, 
o autor opta pelo trato analítico a partir de fontes secundárias da 
teologia de Lutero, abdicando das primárias – algo igualmente de-
nunciado por Mark Baker (2016)6.

Poderíamos ainda afirmar haver aqui um ganho significativo 
para os saberes teológico e historiográfico, ao sermos expostos ao 
trato literário praticado pelo judaísmo do Segundo Templo sobre a 
graça e o dom. Não somente passamos a ter maior contato com esta 
realidade que tanto lança luz no tocante a diversidade de abordagens 
para com o tema no período, quanto também estabelece um consi-
derável desenvolvimento na proposta anteriormente formulada por 
Sanders. É notório o esforço de Barclay no trato para com a exposição 
4  SCHREINER, Thomas R. Faith Alone: The Doctrine of Justification. Grand Rapids: Zondervan, 

2015.
5  SCHREINER, Thomas R. Paul and the Gift: A Review Article, Themelios 41.1 (2016): 52-58.
6  BAKER, Mark. Book Reviews: “Paul and the Gift, by John M. G. Barclay”, 2016.
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e avaliação crítica da Nova Perspectiva sobre Paulo (NPP) – perspec-
tiva essa que abordamos em outro texto-ensaio7 – demonstrando um 
equívoco recorrente neste vertente, ao apresentar um trato um tanto 
quanto minimalista e simplista para com a noção de graça – perdendo, 
eventualmente de vista, inclusive, os aspectos de semelhança e de di-
vergência existentes nos escritos do judaísmo.

Isto traz consigo implicações para a próxima seção onde Barclay 
lança um olhar analítico em direção aos documentos do judaísmo 
do Segundo Templo, ao perpassar os textos da Sabedoria de Salomão, 
Filo de Alexandria, As Hodayot de Qumran, o Liber Antiquitatum 
Biblicarum de Pseudo-Fílon e 4Esdras. Nota-se que os escritos são 
tratados a partir do fio condutor da graça, no fluxo do aperfeiçoa-
mento – graça essa entrelaçada em toda a produção deste judaísmo 
– porém, apresentando significados e sentidos distintos ao longo de 
toda sua construção literária. Nesse sentido, Barclay rompe com a 
leitura equivocada de Sanders que unifica a prioridade da graça com 
a incongruência da graça, minimizando-a. Assim o faz, contudo, sem 
perder de vista a crítica acertada de Sanders quanto a deformidade 
interpretativa lançada sobre judaísmo do Segundo Templo, como se 
nele o tema da graça e do dom fossem inexistentes. Com isso, Barclay 
desfaz o monobloco analítico apresentado por Sanders em seu “no-
mismo da aliança”, além de firmar um esquema metodológico que 
permite compreender a graça em Paulo ou no judaísmo do Segundo 
Templo, como que partilhando uma essência, ainda que apresentan-
do-se em formas, aspectos e tipos distintos. 
7  MARQUES, Tiago Rossi. A NOVA, INSTIGANTE E CONTROVERSA PERSPECTIVA 

PAULINA: Um ensaio sobre a “Nova Perspectiva de Paulo” e seus desdobramentos na Teologia 
Contemporânea. São José dos Campos: Martin Bucer, 2016.
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No entanto, cabe-nos apontar aqui que assumir uma ideia de 
‘equivalência’ literária entre Paulo e os escritos do judaísmo, median-
te uma apropriação preferencialmente historiográfica dos textos em 
detrimento daquela fundamentada no prisma teológico e da tradição, 
poderá causar, no mínimo, estranheza aos olhares treinados no arca-
bouço protestante e reformado de interpretação bíblica. Assim será, 
pois, a abordagem histórica poderá permitir a equiparação e valoração 
daquilo que a própria tradição identificou como sendo mais eleva-
do em Paulo do que na literatura do judaísmo do Segundo Templo, 
uma vez que reconhece no primeiro a palavra inspirada de Deus sem 
que haja a demanda por assumir tal pressuposto no exercício herme-
nêutico do segundo. Há leituras mais contemporâneas dos textos do 
judaísmo intertestamentário, tratadas pelo próprio Barclay de ma-
neira crítica no livro, que questionam a construção da ideia de graça 
nesses escritos, julgando-as como “deficitárias em relação aos compo-
nentes adequados da “graça”” (p.156) existentes naquilo que assumem 
da teologia do dom e da graça paulina8. Dito isso, não se ignora aqui o 
valor literário, associado ao desenvolvimento dos saberes exegéticos, 
hermenêuticos e teológicos advindos da produção textual do judaís-
mo do Segundo Templo e intertestamentária. Entretanto, naquilo que 
tais escritos se divergem dos textos canônicos e inspirados reconhe-
cidos pela tradição, dentre os quais os escritos paulinos figuram com 
grande proeminência, sábio é permanecer em Paulo e na tradição, e 
não naqueles outros – ao menos em nosso parecer.
8  Sugere-se, por exemplo, CARSON, D. A. Soberania divina e responsabilidade humana: perspectivas 

bíblicas em tensão. 1ª ed., São Paulo: Vida Nova, 2019. Recomenda-se, especificamente, a “Segunda 
Parte: A tensão soberania-responsabilidade nos escritos judaicos intertestamentários”, páginas 63-156.
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Igualmente notório é o próprio empenho de Barclay em propor 
aquilo que Douglas J. Moo (2016, p.279, tradução nossa)9 chamou de 
“via média” firmada “entre a Cila da “velha perspectiva” e a Caríbdis da 
“nova””, a qual abre “caminho para além das dicotomias do debate da “ve-
lha” versus a “nova” perspectiva”. De uma parte, há aquelas abordagens 
dentro da própria tradição protestante que apresentam o judaísmo 
como sendo um sistema religioso arraigado numa estrutura “legalista” 
e de “justiça de obras”, sendo inclusive denunciadas e questionadas 
pela NPP. Em contrapartida, há na própria NPP e além linhas in-
terpretativas que assumem o judaísmo como sendo uma expressão 
religiosa de graça, ignorando os distintivos e as distinções entre Paulo 
e o judaísmo, presumindo a existência de uma perfeição desprovida dos 
demais aperfeiçoamentos da graça, os quais, segundo Barclay, deveriam 
ser identificados no próprio desenvolvimento do conceito registrado 
na literatura do judaísmo do Segundo Templo. O ponto fulcral do ar-
gumento de Barclay, justificado a partir de sua interpretação de Gálata 
e Romanos nas seções três e quatro, seria que a teologia paulina não 
traria consigo a carga hermenêutica pressuposta tanto pela “velha 
abordagem” (obras da lei no judaísmo) quanto pela “nova abordagem” 
(nomismo da aliança). Ao contrário, estaria firmada na “boa nova” do 
Evangelho, arraigada na graça e no dom provenientes do evento Cristo, 
concedidos aos beneficiários selados em fé neste redentor; uma graça 
concedida aos indignos (não condicionada), porém, capaz de simulta-
neamente transformá-los e os responsabilizarem (não incondicional).

Há, entretanto, um último ponto a ser considerado no tocante 
a própria proposta de Barclay e sua apropriação dos textos paulinos. 
9  MOO, Douglas J. John Barclay’s Paul and the Gift and the New Perspective on Paul. Themelios 41.2 

(2016) 279-88.
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Na lida com os escritos bíblicos, Barclay opta por seguir na esteira da 
“ortodoxia crítica” ao assumir: (1) um aspecto de divergência entre as 
cartas de Gálatas e Romanos, assim fazendo na medida em que se-
gue asseverando que “Acerca desses dois tópicos – a Torá e o status dos 
judeus/Israel –, Romanos apresenta um notável desenvolvimento com re-
lação a Gálatas, expandindo, adicionando, modificando e, aparentemente, 
até mesmo revertendo aspectos da carta anterior” (p. 396); (2) os textos 
de Efésios e as epístolas pastorais de 2 Timóteo e Tito como escritos 
“deuteropaulinos”, de maneira que em tais “epístolas posteriores”, haveria 
uma ideia de graça e dom com aspectos distintos daquela presente no 
desenvolvimento teológico de Paulo em Gálatas e Romanos. 

Curiosamente, e como postulado no próprio corpo do texto 
Barclay, sua abordagem sobre a graça e o dom teriam contornos dife-
renciados daqueles apresentados em sua tese, caso tivesse admitido 
o todo epistolar de Paulo como sendo realmente paulino. Destarte, 
Barclay insinua que a teologia apresentada nessas epístolas corrobora 
com a leitura e a interpretação dos termos associados ao conceito de 
“obras” tipicamente identificada na tradição protestante e reformada, 
“nas quais “obras” são reorientadas como realizações morais [...] e “glo-
riar-se” indica não a confiança cultural do judeu na Torá [...], mas orgulho 
em uma realização (p.499) – confissão essa, nos importa dizer, que 
questiona as assertivas e conclusões erigidas por boa parte da Nova 
Perspectiva sobre Paulo no tocante a esta matéria em questão.

Ao fim e ao cabo, Paulo e o Dom é uma obra de grande versatili-
dade, robustez e enriquecimento teológico para os estudos paulinos, 
ainda que apresente dissensos para com as leituras de Paulo mais asso-
ciadas à tradição protestante e reformada já consolidadas. Ressaltamos, 
porém, que no decorrer de nosso texto-resenha, houveram questões 
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que deliberadamente escolhemos não adentrar, assim fazendo por 
considerar dois aspectos: (1) o volume extensivo de escrita necessá-
ria para lidar com todas as importantes nuanças do texto analisado; 
(2) a existência de ótimas análises já desenvolvidas, dentre as quais 
recomendamos e referenciamos algumas delas em nosso trajeto 
reflexivo-textual.

Entrementes, reconhecemos aqui o valor desta obra. Sua pro-
posta de aperfeiçoamentos da graça será de grande valia no trato mais 
amplo e no desenvolvimento de categorias de análise mais refinadas 
da graça e do dom, a partir da teologia paulina. Os insights exegéticos 
propostos; o trato antropológico, cultural e historiográfico dos textos 
bíblicos e intertestamentários; a própria releitura dos intentos unifi-
cadores paulinos entre judeus e gentios na nova comunidade (a igreja) 
arraigada no dom e na graça; estes e os demais pontos, nos parecem 
ser bem provocativos e instigantes, demonstrando uma qualidade tí-
pica de teses inovativas, as quais, por sua ilustração e dimensões, se 
demonstram capazes de lançarem luz e sombra sobre a matéria que 
se ocupam debater. Certamente, Barclay propõe boas respostas, mas 
não sem o devido espaço para o levante de questões – questões estas 
sobre as quais dogmáticas e sistemáticas oriundas da tradição protes-
tante e reformada, buscam oferecer, mesmo com seus limites, suas 
próprias ilações e construções teológicas com grau considerável de 
versatilidade10 – e questionamento, os quais possibilitam a abertura 
de novas veias de pesquisa, reiterando a proficuidade, a relevância e 
a contemporaneidade dos debates circunscritos em Paulo e sua pro-
dução literária.

10  Ver: ROBERTS, Alastair. Review of John Barclay’s Paul & the Gift. Reformation 21, November 16, 
2015. 
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RESENHA:  
THE RISE AND TRIUMPH  

OF THE MODERN SELF1

CULTURAL AMNESIA, EXPRESSIVE 
INDIVIDUALISM, AND THE ROAD TO  

SEXUAL REVOLUTION.

LUCAS SABATIER M. LEITE2

A cultura não constrói, primeiramente, o nosso entendimento 
do self. Antes, a cultura é construída sob o fundamento da nos-
sa compreensão de quem somos—da natureza humana, da nossa 
identidade. Quais, então, são as origens do pensamento identitário 
atual? Por que a afirmação “Eu sou uma mulher presa em um cor-
po de homem” é entendida com certa coerência no mundo de hoje, 
mas, se dirigida a nossos bisavôs, seria tida por incompreensível? O 
que mudou? Para Trueman, a revolução sexual, presente no mundo 
ocidental desde os anos 60, é a manifestação de uma revolução ainda 
maior: a revolução do self. Seu objetivo em The Rise and Triumph of 
the Modern Self é oferecer um relato descritivo e contextualizado das 
1 The Rise and Triumph of the Modern Self: Cultural Amnesia, Expressive Individualism, and the Road to 

Sexual Revolution. De Carl R. Trueman. Wheaton, IL. Crossway. 2020. 432 pp. $34,99.
2 The Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, KY
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mudanças intelectuais e impactos populares que facilitaram essa revo-
lução nas práticas sexuais e pensamentos que atualmente dominam 
o ambiente público. Para tanto, Trueman descreve três movimentos 
que levaram ao triunfo dos pensamentos e práticas presentes: a psi-
cologização do self, a sexualização da psicologia e a politização da 
sexualidade.

A progressão dessa revolução é apresentada em quatro partes. 
Na primeira—preparatória—Trueman estabelece os conceitos bási-
cos que utilizará mais tarde em sua exploração histórica. Para tanto, 
promove o encontro da psicologia de Philip Rieff, com a filosofia de 
Charles Taylor e a ética de Alasdair MacIntyre. O homem psicológico 
apontado por Rieff, os conceitos de individualidade expressiva e ima-
ginário social de Taylor, e o estabelecimento da moral como expressão 
da preferência emocional denunciado por MacIntyre compõem a es-
trutura conceitual que Trueman utiliza para apresentar a genealogia 
da revolução em voga. São essas categorias, de acordo com Trueman, 
que propiciam a compreensão da “arquitetura da revolução”: a reima-
ginação da cultura a partir da reimaginação do self.

Na Parte 2, Trueman apresenta os fundamentos dessa revolução 
a partir da reconceitualização do self. A volta do self à autoconsciên-
cia, à sensibilidade psicológica e emocional, encontra suas raízes nos 
séculos XVIII e XIX. Apesar de pensadores como Descartes e Locke 
exemplificarem a reviravolta epistemológica do Iluminismo, Trueman 
identifica Rousseau como figura central na enfatização da vida interna 
do sujeito cognitivo. Para Trueman, se hoje pensamos na felicidade 
como uma realidade definida a partir de um sentimento interior de 
bem-estar psicológico, isso se deve ao desenvolvimento do pensamen-
to de Rousseau e dos Românticos: o verdadeiro self, o “eu” real, é o 
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“eu” interior. Conectado à defesa rousseauniana da liberdade, o self se 
expressa mais autenticamente quando age publicamente de acordo 
com os desejos e sentimentos da vida interior. Os rudimentos de uma 
política sexualizada estavam aí estabelecidos, bem assim as condições 
filosóficas necessárias para as ideologias identitárias modernas. 

A psicologizacão do self se desenvolveu culturalmente por meio 
das artes. As poesias de Percy Bysshe Shelley (1792–1822) e William 
Blake (1757–1827) expressavam não apenas uma estética inovadora, 
mas uma ética que buscava reimaginar as formas de expressão se-
xual, rompendo com os paradigmas cristãos socialmente dominantes, 
como o casamento monogâmico. No que tange à filosofia, política e 
ciência, o câmbio na percepção do self tomou forma ainda mais ro-
busta nas ideias propostas por Nietzsche, Marx e Darwin—ainda que 
de maneiras diferentes. O fundamento metafísico ateísta comum aos 
três removeu os pilares que sustentavam tanto a identidade humana 
quanto a moralidade. Qualquer imposição externa que codificasse as 
expressões do self passaram a ser tidas como manobra de manipulação 
do fraco para com o forte (conforme Nietzche) ou instrumento de 
opressão da classe dominante (conforme Marx). Era preciso evoluir. 
Provisionada estava, portanto, a justificativa para uma anticultura. O 
solo estava pronto para a revolução sexual—a qual deveria ser política, 
não apenas moral.

A sexualização da revolução do self e sua politização são tema da 
terceira parte. A figura central na discussão da sexualização da psicolo-
gia não poderia ser outra: Sigmund Freud (1856–1939). Para o pai da 
psicanálise, nossas expressões sexuais—e não apenas nossa sexualida-
de—são centrais e decisivas no que diz respeito a nossa identidade. 
Afinal, para Freud, desde cedo e acima de tudo, somos seres sexuais. 
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Sua ideia de civilização também foi construída a partir de tais pressu-
postos: a cultura e a sociedade são resultados da tentativa de equilibrar 
os impulsos sexuais que tendem à anarquia e a necessidade de con-
vívio em comunidades. Com o desenvolvimento da Nova Esquerda, 
notavelmente representada nos pensamentos de Wilhelm Reich 
(1897–1957) e Herbert Marcuse (1898–1979), os pressupostos freu-
dianos são apropriados para propósitos políticos, adquirindo novas 
formas de manifestação. O self já havia sido psicologizado; agora, es-
sencialmente sexualizado, foi também politizado. Assim, a liberdade 
sexual anda de mãos dadas com a liberdade política: “ser livre é ser 
liberado sexualmente; ser feliz é ser afirmado nessa liberação” (268).

Assim, com o self redefinido psicologicamente e a identidade es-
tabelecida fundamentalmente na expressão dos desejos sexuais—e 
estes politizados—, questões sobre a natureza humana, o conceito 
de felicidade e o relacionamento do indivíduo com a sociedade co-
meçaram a ser respondidas de forma inédita. Contrariar a expressão 
sexual de alguém passou a significar a opressão e rejeição da essência 
de quem ele ou ela é. Confrontar as escolhas de outrem começou a ser 
visto como forma de abuso, já que o self, levado à insatisfação por força 
externa, é um self violentado. Com isso, a vitimização emergiu como 
virtude. A luta política, por envolver uma batalha psicológica, passou 
a ser acompanhada de perto por uma luta terapêutica.

Os triunfos contemporâneos dessa revolução são apresentados 
na Parte 4. Estabelecidos os elementos filosóficos básicos por detrás 
da reformulação do imaginário social, Trueman passa a tratar de três 
triunfos culturais atuais: o triunfo do erótico, do terapêutico e do 
transgenerismo. Usando exemplos da cultura popular ocidental, in-
clusive na forma de pornografia, Trueman conclui que o triunfo do 
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erótico busca mais do que a expansão dos limites morais dos compor-
tamentos sexuais aceitáveis e noções de modéstia; o que se busca é a 
completa extinção de tais limites. O triunfo do terapêutico, por sua 
vez, já rudimentarmente denunciado por Rieff em 1966, é hoje per-
cebido na ética pública. Seja na jurisprudência de importantes cortes, 
nas salas de aula das mais relevantes universidades, ou no compor-
tamento combativo e protestante dos estudantes, o que se objetiva 
proteger e defender é a autoexpressão e o bem-estar individual e psi-
cológico, elementos vistos como centrais à natureza humana. Por fim, 
Trueman narra como a consequência lógica das reformulações filosó-
ficas acerca do self levaram ao triunfo do transgenerismo. A inclusão 
do “T” na aliança LGBTQ+ e a fluidez na determinação do gênero 
representam, para o autor, o último e mais poderoso exemplo de an-
ticultura e rejeição da natureza a partir da ética estética e emotiva da 
nossa era terapêutica.

Em conclusão, Trueman, já em tom um tanto mais pastoral, 
oferece uma reflexão de como a comunidade cristã deve reagir à re-
volução apresentada. Suas sugestões são três. Primeiro, a igreja deve 
refletir na conexão entre a estética e suas crenças e práticas centrais, 
intencionando o cuidado compassivo firmado em comprometimen-
tos transcendentes. Segundo, a igreja precisa entender que evitar 
a absolutização da estética implica mais do que apenas comprome-
timento doutrinário; é necessário ser uma comunidade. Terceiro, a 
resposta protestante à cultura atual exige da igreja maior atenção para 
a lei natural e um entendimento que valoriza mais o corpo físico. A 
simples afirmação de uma moral distinta é insuficiente. A batalha mais 
essencial é travada no campo da natureza humana. Quem entendemos 
ser se traduz em como vivemos.
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The Rise and Triumph of the Modern Self não é o típico livro publi-
cado pela Crossway. Trata-se de uma apresentação histórica e descritiva 
do pensamento predominante atual, o que foge um pouco das esco-
lhas com enfoque mais doutrinário, peculiares a essa editora. Em que 
pese a conclusão (intitulada como “não científica”) conter algumas 
reflexões prescritivas à igreja, a grande maioria da obra é proposta a 
fim de simplesmente identificar a genealogia das ideias que hoje triun-
fam nas práticas culturais do ocidente. A construção narrativa é lógica 
e a estrutura do livro é naturalmente progressiva, com cada uma das 
partes apoiando-se na anterior. A falte de enfoque prescritivo, para al-
guns, pode ser vista como ponto fraco da obra de Trueman. Não se 
pode, contudo, criticar o livro por aquilo que não se propõe a ser.

A bandeira editorial que estampa a obra dá a entender o público 
alvo são as igrejas protestantes. A leitura do texto, no entanto, revela o 
desejo do autor em alcançar uma audiência mais ampla. A reconstru-
ção lógica da história é capaz de propiciar o diálogo—e até mesmo a 
concordância—de pensadores cristãos e não-cristãos. Isso não implica 
em dizer que uma avaliação moral da revolução em voga seria necessa-
riamente idêntica, mas apenas que tal análise avaliativa é estranha aos 
propósitos desejados para essa obra. Naturalmente, sendo Trueman 
um historiador protestante, sua obra serve um objetivo eclesiológico: 
informar a igreja acerca da cultura, a fim de que a igreja se engaje signi-
ficativamente na sociedade. Talvez seja este o passo inicial necessário 
para uma aproximação significativa e transformadora, já que a simples 
colisão moral faz com que a igreja seja vista como uma ameaça à esta-
bilidade civil (407). Antes da cultura entender a igreja, a igreja precisa 
compreender a cultura, para então se fazer entendida. 
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Para tal propósito, o livro de Trueman oferece uma contribuição 
singular. A análise cuidadosa e aprofundada de vozes relevantes nos 
mais diversos campos de estudo e pensamento carregam de credibili-
dade a apresentação historiográfica pretendida em toda sua magnitude. 
A leitura generosa feita por Trueman—valorizando ideias de grandes 
pensadores, ainda que com elas não concorde—ensina não apenas a 
genealogia das ideias, mas também exemplifica um método virtuoso 
de compreender e apresentar a história, de pensar criticamente e de 
dialogar com a cultura.

Assim, por mais que a linguagem e os conceitos utilizados pos-
sam implicar em certas dificuldades para o leitor menos assíduo no 
mundo literário acadêmico, os frutos da leitura atenta são de valor 
inestimável. Para produção teológica, os pontos conflituosos acerca 
da natureza humana e nossa identidade destacados por Trueman po-
dem instigar novos projetos no campo da antropologia teológica que 
dialoguem significativamente com a cultura. Similarmente, para as ati-
vidades pastorais, a consciência das influências da cultura auxiliarão 
não apenas no cuidado do rebanho (como no aconselhamento, por 
exemplo), mas também constitui importante auxílio na contextualiza-
ção cultural para a exposição da Escritura.

Por tudo o que proporciona, seja pelo conteúdo histórico que 
descreve, seja pela metodologia virtuosa utilizada, The Rise and 
Triumph of the Modern Self é um livro sem precedentes recentes 
no mundo editorial evangélico, e merece ser lido por todo cristão 
intelectualmente engajado na cultura. Em que pese alguns detalhes 
contextuais específicos aos Estados Unidos (como no caso da exempli-
ficação jurisprudencial), os pressupostos fundamentais da revolução 
apresentados no livro são compartilhados em muito pela cultura 
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brasileira. Desta forma, a igreja e a academia teológica no Brasil serão 
grandemente enriquecidas para o diálogo relevante e informado com 
a cultura caso a obra de Trueman venha a ser traduzida e publicada em 
língua portuguesa.
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RESENHA:  
BY THE RENEWING  

OF YOUR MINDS: THE 
PASTORAL FUNCTION OF 

CHRISTIAN DOCTRINE1

RAFAEL N. BELLO2

 Este livro busca resgatar uma espécie de teologia que se per-
deu nos círculos da autora. Ela usa o termo aretegênico para explicar 
o que está faltando: é uma espécie de teologia que dá origem à vir-
tude. Refletindo sobre a necessidade da virtude em seus círculos e 
vendo grande parte da literatura carente da unificação da revelação 
e sabedoria prática, ela pesquisa várias eras da história da Igreja em 
busca da presença de uma teologia aertegênica.

Após estabelecer os fundamentos e explicar o que é uma inter-
pretação etegênica, ela divide o livro em outras cinco seções. Parte II 
fala sobre Paulo e a necessidade de virtude na teologia. Também dis-
cute o sermão do monte de Jesus no livro de Mateus. Aqui a intenção 
1 By the Renewing of your Minds: The Pastoral Function of Christian Doctrine. De Ellen Charry. Nova 

York. Oxford University Press. 1997. 264 pp. $45,00.
2 Seminário Martin Bucer, São José dos Campos, SP. 
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de Charry é mostrar que o sermão do monte tem como meta a fun-
dação de um sistema ético que “não só oferece é uma nova imagem 
de pureza, mas também apoiar aqueles que o adotam para suportar a 
perseguição.”

A Parte III tratou de algumas vozes patrísticas e suas com-
preensões da  interpretação  aretegênica  da revelação.  Aqui, ela se 
concentrou em três grandes homens: Atanásio de Alexandria, Basílio 
de Cesaréia e Agostinho de Hipona. Em Atanásio, o princípio aretegê-
nico está presente no fato de que Deus não se ira conosco, mas nos dá 
seu filho em amor. Em Basílio de Cesaréia, a virtude está presente no 
ensino.  O ensino adequado deve levar ao conhecimento correto de 
Deus. Finalmente, em Agostinho, uma interpretação aretegênica está 
presente quando se vê o “fortalecimento da nobreza e da dignidade da 
pessoa humana em relação à Verdade Espiritual que é a natureza de 
Deus.” Enquanto muitos vêem Agostinho como um teólogo especula-
tivo, Charry demonstra que a teologia que dá origem às confissões é a 
mesma que escreve De Trinitate. 

A Parte IV trata de Anselmo, São Tomás e Juliana de Norwich. A 
contribuição de Anselmo para a teologia da virtude, de acordo com 
Charry, está em seu modo de ver a justiça divina e o reflexo disso nas 
sociedades ocidentais posteriores. Para Juliana, a ênfase está mais no 
amor divino como fonte de paz interior. Isso é contrastado com São 
Tomás, que, segundo Charry, oferece uma aretologia diferente. Para 
Charry, São Tomás oferece a explicação clássica da expiação violenta, 
que não parece causar nenhuma paz interior. A leitura de Charry aqui 
é no mínimo controversa. Mas ainda assim de valiosa contribuição. 

Finalmente, na avaliação de Charry sobre Calvino na Parte V, ela 
exalta o pregador de Genebra como uma interpretação aretegênica. A 
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leitura virtuosa das Escrituras de Calvino é baseada em “uma visão 
religiosa da realidade em que Deus é incrível e poderoso e os seres 
humanos teimosos, mas vulneráveis.” O resultado é um personagem 
cheio de esperança e encorajamento.  A autora capta bem a ideia 
do trabalho de Calvino como uma religião privada.  Se a religião é 
compreendida nesse sentido (individualizada), então o princípio are-
tegênico é ainda mais acessível.

O livro de Charry é o tipo de literatura que precisa ser replica-
do. Eclético e ainda sólido, teórico e profundo, e ainda prático. E essa 
é a concepção de virtudes.  As virtudes são e não devem ser ideias 
que flutuam livremente no mundo das ideias.  A teologia  como vir-
tude por isso deveria ser medicinal porque é a Palavra de Deus para 
nós. O telos da teologia trinitária foi radicalmente revertido à medida 
que abordamos a doutrina com a esperança de dominar seu conteúdo 
e forma. A contemplação é uma forma de transformação interior. O li-
vro de Charry é um dos grandes recursos para procurar esse tipo de 
abordagem contemplativa, mas transformadora.
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RESENHA:  
VONTADE DIVINA E 
ESCOLHA HUMANA:

LIBERDADE, CONTINGÊNCIA  
E NECESSIDADE NO PENSAMENTO 

REFORMADO DO INÍCIO DA IDADE 
MODERNA1

MARCELO PANTOJA2

Existe uma parcela considerável dos debates teológicos contem-
porâneos que abarcam, ainda que superficialmente, questões 
concernentes à complexa relação entre a soberania divina e a esco-
lha - ou liberdade - humana. Essa tensão se desenvolve com base em 
alicerces epistêmicos que remontam a Aristóteles e, no que tange 
ao interesse para a teologia reformada, encontra seu ápice no decor-
rer do século XVII. Para além da utilidade prática desse tema nos 
estudos da soteriologia, existe uma sólida base filosófica, da qual 
derivam alicerces fundamentais à compreensão da unidade de sen-
tido da realidade criacional, e, embora aquela seja digna de notável 
1  Vontade Divina e Escolha Humana: Liberdade, contingência e necessidade no pensamento reformado 

do início da Idade Moderna; De Richard. A. Muller. São Paulo: Editora Vida Nova, 2019. 400 pp.  
R$ 79.90.

2   Seminário Martin Bucer, São José dos Campos, SP. 
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importância, é esta a temática cuidadosamente analisada por Richard 
A. Muller em sua obra Vontade divina e escolha humana.

A obra é extremamente rica pelo seu rigor metodológico que, 
aliado a uma coleção de referências bibliográficas admiráveis, entrega 
ao leitor brasileiro um texto que certamente já ocupa o título de lei-
tura obrigatória para os estudiosos do tema. De forma extremamente 
técnica e cuidadosa, Muller lança mão de ferramentas historiográficas 
e entrega uma tese que, ao invés de focar em um mero partidarismo no 
debate teológico/filosófico, amplia as perspectivas do leitor cuidado-
so ao apresentar um debate preexistente sobre temáticas “liberdade” 
e “necessidade”, direcionando o olhar de forma mais específica para o 
conceito de contingência sincrônica, no pensamento reformado, criti-
cando os principais autores de ambas as vertentes. 

Em sua primeira parte, as peças são meticulosamente posiciona-
das sobre o tabuleiro, e as principais nuances do debate são destacadas 
de forma sintética, assim, as críticas, que permeiam todo o restante 
do livro, começam a ganhar forma. A insígnia elegância do trabalho 
de Muller pode ser notada também através de algumas advertências 
que, com precisão, ajudam o leitor a evitar falhas no rigor metodoló-
gico analítico, como por exemplo, quando é destacada a “necessidade 
de criticar a aplicação um tanto anacrônica da terminologia contem-
porânea de compatibilismo, incompatibilismo e libertarismo aos 
textos não somente medievais, mas também aqueles do início da 
Idade Moderna (...)” (p.36). 

A segunda parte cuida de examinar aspectos correlatos entre 
o pensamento de Aristóteles, São Tomás e Duns Scotus. Através de 
um exame complexo e permeado por diálogos, entre sínteses e an-
títeses, Muller conclui que não houve uma revolução escotista no 



Resenha: Vontade Divina e Escolha Humana: 

97

pensamento escolástico do séc XVII sobre a liberdade e a necessidade 
(p. 244). Alguns pontos de tensão para com proponentes importantes 
do debate acadêmico atual – aqui, especialmente voltado para os auto-
res de Reformed Thought on Freedom e Paul Helm –, Muller projeta seu 
argumento denotando que, embora pontos como a simultaneidade de 
potências representem um desenvolvimento considerável da estrutu-
ra paradigmática prevalecente, não há na obra a intenção de promover 
uma ruptura propriamente dita. 

Em sua terceira e última parte, o leitor pode perceber os enla-
ces dos argumentos tecidos nos capítulos anteriores quando Muller 
disserta sobre as primeiras perspectivas reformadas modernas acerca 
da contingência, necessidade e liberdade. Mais uma vez, pronuncia-
-se contra a linguagem moderna e a dicotomia de compatibilismo e 
libertarianismo, defendida por Helm e outros pensadores, em decor-
rência do seu uso incorrer em um grave erro de anacronismo. A tese 
de Muller é fortemente ancorada em uma vasta base de bibliografias 
primárias, principalmente reformadores e escolásticos reformados, 
incluindo pensadores como Vermigli, Calvino, Zanchi, Ursinus, 
Gomarus, Owen e Turretin. Conceitos como o de poder divino e 
concorrência, possibilidade e contingência, são observados e as defi-
nições e singularidades escolásticas são explicadas dentro do contexto 
reformado do século XVII. Um adendo que seria importante para a 
obra, mas que não fora contemplado dentro dos objetivos delimitados 
por Muller, seria a elaboração de um capítulo destinado ao contato 
direto com o texto bíblico e as principais dinâmicas hermenêuticas 
conexas ao tema. 

Vontade divina e escolha humana não é um livro para aqueles que 
estão no início da leitura sobre tema da soberania divina e a liberdade 
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humana, uma vez que o autor se volta para um público bem definido, 
cujo qual reúne certa bagagem de leituras. Nesse sentido, conceitos 
chave não são didaticamente apresentados, tampouco há pontos de 
esclarecimentos e definições de certos termos que o leitor alvo já deve 
trazer como pressupostos. Ainda assim, principalmente diante do ce-
nário brasileiro um tanto deficitário no âmbito do debate teológico a 
nível acadêmico, Vontade divina e escolha humana vem com fôlego para 
movimentar - e impulsionar - reflexões e produções de robustez. 

Com uma tese que não se furta a emplacar sérias críticas ao co-
nhecimento então estabelecido, sem perder, contudo, o rigor analítico 
e a piedade, o resultado é uma obra densa e rigorosamente técnica, 
mas extremamente necessária para restabelecer o curso das discussões 
acerca da soberania divina e a vontade ou liberdade humana. O século 
XVII foi o ápice de uma era que de fato conduziu o caminho para a 
construção de novas possibilidades no século XVIII nessa área, e, por 
mais que a representação incorporada no pensamento de Jonathan 
Edwards seja mais popular atualmente, a riqueza da obra reside justa-
mente na forma como o autor oferece novas abordagens para um tema 
de importância monumental.
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RESENHA:  
A MENTIRA E CONTRA  

A MENTIRA1

RUBNER R. DURAIS2

Como alguém que se dedicou a refletir e escrever sobre questões 
tão elementares da existência humana, não causa estranheza que 
Santo Agostinho tenha se devotado a tratar da mentira. Assunto que 
foi objeto de seu esforço não uma, mas duas vezes. Primeiramente, 
escreveu A mentira em 395, como contestação aos que sugeriam 
ser a mentira um artifício aceitável, um mal necessário ou, até mes-
mo, louvável. Não há, nesta primeira obra, qualquer indicação de 
destinatário, sugerindo uma resposta pastoral para um distúrbio im-
preciso. Já em 425, quando escreveu Contra a mentira, endereçou o 
documento a Consêncio, como resposta a algumas dúvidas levan-
tadas por ele, entre elas, se era permitido se utilizar da mentira para 
identificar e expor os Priscilianistas. Agostinho utilizou esta oportu-
nidade para esclarecer alguns pontos obscuros de sua obra anterior.

A proposição do Bispo de Hipona nestes documentos é que 
“nunca se deve mentir”, não há lugar na vida do cristão para a 
1 A mentira e Contra a mentira. De Santo Agostinho. São Paulo. Paulus. 2019. 162 pp. R$48,00.
2 Seminário Martin Bucer, São José dos Campos, SP. 
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enganação. Ele considera que “mente aquele que tem uma coisa em 
seu espírito e enuncia outra diferente com palavras ou outros sinais”. 
Todavia, ele deixa claro que anedotas não podem ser consideradas 
mentiras, assim como a decisão de uma pessoa de silenciar-se, ocul-
tando a verdade: “mentir não é esconder a verdade quando se cala, 
mas dizer o que é falso quando se fala”.

Ainda expondo seu entendimento sobre o que é a mentira, ele 
apresenta oito tipos de mentiras, estabelecendo uma escala de gravi-
dade entre elas, mas deixando claro que “engana-se profundamente 
quem pensa que existe algum tipo de mentira que não seja pecado, 
pois um homem [não pode] ser considerado justo se engana os outros”.

A condenação da mentira feita por Agostinho é, majoritaria-
mente, desenvolvida sobre três fundamentos. O primeiro é o da 
superioridade da alma em relação ao corpo. Não se pode ceder a con-
flitos morais que exigem uma mentira como solução, pois “a boca 
que mente mata a alma”. Nem mesmo a ameaça de morte pode justi-
ficar a mentira, tendo em vista que “mentindo se perde a vida eterna”, 
portanto “há de se conservar a pureza da alma quando é certo que a 
própria alma é superior ao corpo” e “nunca se deve mentir para salvar 
a vida temporal de ninguém”.

Agostinho constrói outro argumento, com intuito de respon-
der aqueles que se utilizam de relatos das Santas Escrituras para 
defender a utilidade da mentira, como os casos de Jacó e Raabe. A ale-
gação principal de Agostinho é que estes eventos narrados no Antigo 
Testamento não devem ser qualificados como mentira, pois precisam 
ser considerados “como palavras e ações proféticas que visam com-
preender [e revelar] outras verdades”. Além disso, ele acrescenta que 
não há registro de emprego da mentira de modo louvável nos livros do 
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Novo Testamento, pelo contrário, ali se vê o apóstolo Paulo confron-
tando o apóstolo Pedro por seu fingimento.

A estratégia alternativa de Agostinho para enfrentar aqueles que 
julgam que a mentira deve ser aceitável é substituir a enganação por peca-
dos ligados a imoralidade sexual. Sua declaração é que ninguém acredita 
ser aceitável se entregar a imoralidade sexual mesmo que sob ameaça, e 
a mesma postura deve ser tomada quanto ao pecado da mentira.

No século XXI, os modelos éticos situacionistas têm se apre-
sentado como superiores e como a escolha exclusiva para os que se 
refletem sobre suas questões. Santo Agostinho desafia esta aborda-
gem. Embora objeções possam ser levantadas à seus argumentos, não 
há como acusá-lo de simplismo ou reducionismo. Sua dedicação ao 
tema é evidente e notável, não há precipitação nas conclusões, nem 
mesmo nas afirmações mais contundentes, elas são desdobramentos 
da construção do pensamento. Também é cristalino seu coração pas-
toral e preocupação pelo rebanho de Cristo. Exemplo disso é quando 
considera as consequências da atenuação da mentira: “se abrirmos 
essa via de compreensão, ou seja, que podemos cometer pequenos 
pecados para que outros maiores não sejam cometidos, logo as fron-
teiras [do pecado] serão ampliadas e os seus limites desaparecerão”.

Estes documentos vão muito além de investigações sobre a 
mentira, são a manifestação de uma mente que trabalha com dili-
gência para compreender e ensinar a maneira piedosa de viver, pois 
considera que o padrão absoluto de justiça não são os direitos da hu-
manidade, mas o caráter do Deus trino. O método de Agostinho em 
relação a mentira reflete o padrão do apóstolo Paulo que, ao escrever 
suas epístolas, considera as questões espirituais e interiores para, só 
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depois, indicar como estas realidades se manifestam no cotidiano de 
cristãos regenerados.

A leitura de A mentira e Contra a mentira é necessária, visto que, 
diariamente, líderes da igreja cristã são tentados a lidar com questões 
difíceis e profundas de forma simplória. É proveitosa para aqueles que 
consideram que a vida cristã se resume a um “pode e não pode”, sem 
qualquer ponderação diligente sobre questões éticas. Finalmente, é 
um deleite para os que têm prazer no conhecimento.






