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A BEM-AVENTU RANÇA
Introdução e notas por Jean-Louis Bruguês

A BEM-AVENTURANÇA

INTRODUÇÃO

suficiente recordar as imagens de festim de núp
cias ou de reuniões alegres pelas quais o Novo
Testamento evoca de forma poética a felicidade
depois da morte. Três verbos se esforçam todavia
para explicar de maneira mais técnica em que
consistiria essa bem-aventurança: ver Deus (Mt
5,8; lJo 3,2; ! Co 1 3 , 1 2; Hb 1 2, 1 4 ; Ap 22,4) ;
unir-se a Cristo (Jo 1 4,3 ; ! Cor 1 ,9; Ap 3 ,20-2 1 ) ;
reunir-se e m torno d o Senhor (as referências são
muitos numerosas). Para Sto. Tomás, esses dados
são supostamente conhecidos da parte daquele que
abre o livro da Suma. Desse modo, propõe-nos
outro itinerário.
O presente tratado é da ordem da teologia
especulativa e repousa inteiramente sobre a no
ção de fim. O fim pode ser compreendido de duas
maneiras: tal como se apresenta inscrito na natu
reza humana, já que dizíamos que essa natureza
é finalizada em direção a sua realização ou sua
perfeição; tal como se manifestará efetivamente
ao homem que chega ao fim de seu percurso,
resultando das escolhas livres e voluntárias que
este tiver feito ao longo de sua existência terres
tre. Deve notar-se que o homem não é livre em
relação ao fim expresso da primeira maneira. O
homem não pode não querer a sua felicidade. O
ordenamento ao fim é co-extensivo a toda natu
reza humana. Por outro lado, ele pode delibera
damente errar nas escolhas concretas pelas quais,
em sua vida, ele se tornará apto ou não a possuir
a bem-aventurança prometida por Deus. Dois tra
tados deveriam abarcar o conjunto do movimento
de retorno a Deus da criatura racional: aquele
que abordamos agora, que corresponde à primei
ra abordagem da noção de fim, e um tratado in
titulado dos fins últimos, que deveria figurar ao
final da terceira Parte da Suma. Sto. Tomás não
teve tempo de redigi-lo.
É no interior de uma teologia resolutamente
especulativa que o autor situa a questão central da
existência humana, talvez a única, que valha a
pena ser colocada, conforme diziam os antigos: o
que é a felicidade para o homem? Dado que se
trata de um procedimento da razão, Sto. Tomás
não experimenta nenhuma dificuldade em assu
mir a metafísica anterior. Não é inútil lembrar,
sem dúvida, sob risco de chocar uma sensibilida
de moderna historicizante em excesso, que o pen
samento humano não se supera. Ele se desloca.
Sto. Tomás não supera seus antecessores não-cris-

A importância do presente tratado não poderia
passar despercebida. No plano da Suma, marca
uma divisão essencial. Não apenas abre a segunda
Parte - que denominamos impropriamente de
moral da Suma -, como a terceira Parte. Depois
de ter estudado Deus em si mesmo, ao mesmo
tempo uno e trinitário, e enquanto autor da cria
ção, Sto. Tomás aborda aqui, de maneira magni
ficamente desenvolvida, o grande movimento de
retorno a Deus de toda a criação. Isto porque todas
as criaturas são chamadas de volta ao Criador.
Para a maior parte delas, não dotadas de razão,
esse retomo será operado de maneira passiva: Deus
as orienta para ele, que simplesmente as atrai. O
mesmo não ocorre com o homem. Pelo fato de ser
criado à imagem de Deus, e de gozar, portanto, de
inteligência, de livre-arbítrio, de capacidade de se
autodeterminar, o homem voltará a seu Autor de
maneira absolutamente original. Deus o orienta
para ele mediante uma inclinação a sua própria
realização, por intermédio de um desejo de bem
aventurança. Deve-se observar de imediato que,
nesse movimento de retorno ao Exemplar, o ho
mem é a única dentre as criaturas visíveis a de
sempenhar um papel, secundário sem dúvida, pois
de certo modo Deus sempre conserva a iniciativa,
porém ativo. O homem não é salvo à sua revelia.
Sto. Tomás explica que ele se dirige para seu Cria
dor "com passos de conhecimento e de amor"
Ao longo das cinco questões que se seguirão,
comportanto cada uma oito artigos, o leitor mo
derno ficará espantada, talvez, em encontrar um
número tão pequeno de referências à Escritura.
Isto não provém, sem dúvida, de uma falta de
conhecimento ou de interesse da parte do autor
pela Escritura! Pelo contrário, ao longo de sua
carreira magistral comentou-a abundantemente.
Aliás, como não reconhecer que a felicidade per
tence às categorias essenciais da Escritura? O
Deus de Israel revela-se como autor de uma pro
messa e como fonte de bênçãos. Que o conteúdo
dessa promessa tenha evoluído de maneira formi
dável na meditação piedosa de Israel, que ele passe
de um conteúdo puramente temporal (a terra, a
saúde, a paz, a vitória, a riqueza . . . ) a um enfoque
mais espiritualizado e interiorizado (a intimidade
com o Senhor possível em todas as circunstân
cias) para demorar-se nos últimos livros do An
tigo Testamento em uma evocação de imortalida
de, isto não é para ser desenvolvido aqui. Será
27
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tãos no plano da análise racional. Ele desloca a
questão do domínio metafísico para o qual havia
sido alocada pela força das coisas, para o da re
velação. Isso porque Deus, finalidade da existên
cia humana, o qual estará em questão, será aquele
que falou aos patriarcas, aos sábios e aos profetas
de Israel e que se fez carne em Jesus Cristo. Tal
deslocamento, é verdade, representa um salto
qualitativo de singular importância. Nem por isso
toma obsoletos os ápices anteriormente atingidos.
Pois com Platão o pensamento humano atinge efe
tivamente um ápice. Em três diálogos, particular
mente - Filebo, O Banquete e Fédon -, ele
explica se todos os homens buscam a felicidade,
como é necessário esclarecê-los sobre a natureza
dessa felicidade e sobre o itinerário que leva a
ela. A felicidade consiste na contemplação pela
alma imortal da Idéia do Bem, ou Idéia suprema,
origem de tudo o que é belo e bom no mundo.
Isto só pode ser atingido mediante o desapego aos
bens sensíveis e pela busca incessante da justiça.
Poder-se-á observar que, se Sto. Tomás não se
utiliza de Platão de maneira literal e direta, a maio
ria dos grandes temas platônicos já se encontrava
incorporados ao pensamento cristão ocidental,
principalmente por intermédio de Sto. Agostinho.
Sto. Tomás, ao invés, refere-se explicitamente a
Aristóteles, o Filósofo por excelência, na quase to
talidade dos artigos que se seguem. É sem grande
originalidade que o estagirita continua a .localizar a
bem-aventurança na contemplação, evidentemente
reservada a uma elite. Porém, Sto. Tomás empresta
dele a teoria da causalidade final, de capital impor
tância para sua própria demonstração. Todas as nos
sas ações se ordenam para um fim que buscamos
por ele mesmo. O nome desse fim é o soberano
bem, ou vida feliz. "A felicidade, portanto, e isto
salta aos olhos, é algo de final e independente (dos
eventos externos), estando claro que ela é, para
começar, a finalidade à qual se acham ordenados
todos os objetos de nossas ações" (Ética a Nicô
maco, 1 097 b 20). De Aristóteles, Sto. Tomás re
terá também a distinção, tornada clássica em teo
logia, entre bem-aventurança perfeita, ou contem
plação definitiva do soberano bem, e bem-aventu
rança imperfeita, situada nesta vida presente.
Quanto à reflexão cristã, também ela se inclina,
desde suas origens, sobre a questão. Já no final do
século 11, Clemente de Alexandria apresenta as três
etapas de uma teologia da bem-aventurança,
conservadas pelas análises ulteriores: a prática da
virtude; o desapego às paixões e aos bens sensí-

veis (apatheia); a contemplação eterna. Se Sto.
Tomás não conhecia esse autor, em contrapartida
cita abundantemente Sto. Agostinho, em quem a
reflexão ocidental sempre viu uma referência obri
gatória em matéria de teologia da bem-aventuran
ça. Inútil entrar aqui nas longas querelas que se
prolongaram até os próprios tomistas para saber
em que medida e até que ponto Sto. Tomás fora
fiel ao grande doutor da Igreja latina. No atual
tratado, o parentesco é evidente. Chegou-se a es
crever que ele não passava de "um comentário
literal das Confissões: 'Tu nos fizeste orientados
para ti e nosso coração não repousará enquanto
não repousar em ti' "Todavia, para evitar possíveis
confusões, convém lembrar que, quando fala de
natureza humana, Sto. Tomás a entende de um
ponto de vista metafísico, ao passo que Sto. Agos
tinho raciocina com base naquela natureza huma
na saída das mãos de Deus. Para Agostinho, a
busca da felicidade encontra sua origem na dureza
de nossa atual condição: o homem é solicitado por
seus desejos vindos de todos os lados; basta abrir
os olhos para se dar conta de que a vida humana
é uma lástima; a cada dia, precisamos lutar contra
a fome e a sede, a fadiga física, o acachapamento
moral. Em suma, não há felicidade em um país
onde reina a morte. Somente Cristo pode preen
cher além de toda esperança o nosso desejo de
prazer. Sto. Tomás inicia o seu tratado interrogan
do-se tranqüilamente sobre o conceito de fim.
Para entrar em semelhante percurso, o leitor
moderno enfrentará diversas dificuldades. Desde
Kant, a questão da felicidade desapareceu do ques
tionamento filosófico. Não é por interesse que o
homem se interessa por ela? Para impedir-lhe toda
veleidade de egoísmo, mesmo que transcendental,
o melhor a fazer não é convidar o homem a rejei
tar essa questão como baixa e indigna, mesmo que,
ao fazê-lo, ele sinta em si como que um vazio, um
abismamento do ser? Quanto aos cristãos, empreen
deram-se esforços para extirpar a palavra de seu
vocabulário e, a idéia de seu espírito, por temor do
mesmo egoísmo, do individualismo, de um eude
monismo ascendente, incompatível com a cruz de
Cristo e o valor redentor do sofrimento. Um Di
cionário de Teologia Cristã, redigido por uma
equipe internacional de teólogos e publicado em
1 979, nem sequer menciona o termo. Seria preciso
buscar em outras referências, próximas, sem dúvi
da, mas não equivalentes, como "esperança", "fu
turo", "escatologia" Contudo, sem a bem-aven
turança, como admitir as "bem-aventuranças"?
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PRIMA SECUNDAE

SUlVIlVIAE THEOLO GIAE
ANGELICI DOCTORIS

SANCTI THOMAE AQUINATIS
ORDINIS PRAEDICATORUM

P R O L O G U S

P R Ó L O G O·

Quia, sicut Damascenus dicit1 , homo factus ad
imaginem Dei dicitur, secundum quod per imagi
nem significatur intellectuale et arbitrio liberum
et per se potestativum; postquam praedictum est
de exemplari, scilicet de Deo, et de his quae pro
cesserunt ex divina potestate secundum eius vo
luntatem2; restat ut consideremus de eius imagi
ne, idest de homine, secundum quod et ipse est
suorum operum principium, quasi liberum arbi
trium habens et suorum operum potestatem.

Afirma Damasceno que o homem é criado à
imagem de Deusb, e nquanto o termo imagem sig
nifica o que é dotado de intelecto, de livre-arbí
trio e revestido por si de poder. Após ter discor
rido sobre o exemplar, a saber, Deus, e sobre as
coisas que procederam do poder voluntário de
Deus, deve-se considerar agora a sua imagem, a
saber, o homem, enquanto ele é o princípio de
suas ações, possuindo livre-arbítrio e domínio so
bre suas ações.

I. Cfr. 1-11, q. 6, prol.
a. Este prólogo visa, evidentemente, efetuar a transição com a primeira Parte. Não obstante, o objeto da reflexão teológica
não muda. Com efeito, não se vá pensar que, depois de ter estudado Deus, Sto. Tomás passará a estudar o homem. Um tratado
inteiro já foi consagrado ao homem como criatura (1, q. 75- ! 02). O tema permanece sendo Deus, mas abordado sob outro
aspecto, atraindo a si todas as criaturas e suscitando a atividade pela qual elas retornam a ele.
b. Entre todas as criaturas, o homem retoma a Deus de uma maneira que lhe é absolutamente original : tal retorno, com
efeito, não se impõe a ele, como ocorre com as criaturas privadas de razão; lhe é confiado. O homem desempenha um papel
secundário, sem dúvida, na obra de salvação, mas indispeQsável. As criaturas não racionais procedem de Deus; elas se
assemelham a ele e se orientam para ele, mas tal orientação lhes é imposta. Já o homem, é criado à imagem de Deus.
O tema da criação humana à imagem de Deus era essencial na reflexão patrística. Por ser criado por Deus, o homem era
considerado "capaz de Deus" (capax Dei). A afirmação da capacidade humana de Deus, ou do Bem, percorrerá todo o presente
tratado, não se deve perder de vista tal fato. De imediato, Sto. Tomás tira três conseqüências para o homem de sua criação à
imagem de Deus: ele é inteligente, goza do livre-arbítrio, e é senhor de seu agir, portanto, de seu destino.
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QUAESTIO I

QUESTÃO I

DE ULTIMO FINE HOMINIS

O ÚLTIMO FIM DO HOMEM

in octo articulos divisa

em

ARTIGO 1
Convém ao homem
agir em vista do fim?

ARTICULUS 1

QUANTO AO PRIMEIRO ARTIGO, ASSIM SE PROCEDE:
parece que não convém ao homem agir em vista
do fim.
1 . Com efeito, a causa é naturalmente anterior
ao efeito. Ora, o fim tem razão de último, como
o próprio nome diz. Por isso, o fim não tem razão
de causa. No entanto, o homem age em vista da
quilo que é causa da ação, até porque a expressão
em vista de designa relação de causa. Logo, ao
homem não convém agir em vista do fim.

Utrum homini
conveniat agere propter finem

AD PRIMUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod horni
ni non conveniat agere propter finem.
1 . Causa enim naturaliter prior est. Sed finis
habet rationem ultimi, ut ipsum nomen sonat.
Ergo finis non habet rationem causae. Sed prop
ter illud agit homo, quod est causa actionis : cum
haec praepositio propter designet habitudinem

1

oito artigos

É de se considerar, em primeiro lugar, o fim
último da vida humana. Em seguida, aqueles
meios que poderão levar o homem a este fim, ou
desviá-lo dele, pois é do fim que aquelas coi sas
que a ele concemem recebem as razões'. Como o
fim último da vida humana é a bem-aventurançad,
deve-se considerar, primeiramente, o fim último
em comum, e, em seguida, a bem-aventurança.
A respeito do primeiro, são oito as perguntas:
1 . É próprio do homem agir em vista do fim?
2. É próprio da natureza racional?
3 . Os atos do homem recebem a espécie do
fim?
4. Há um último fim para a vida humana?
5. Poderá haver muitos últimos fins para um
único homem?
6. Ordena o homem todas as coisas para o
último fim?
7 . Há um só último fim para todos os ho
mens?
8. Todas as outras criaturas coincidem naquele
último fim?

Ubi primo considerandum occurrit de ultimo
fine humanae vitae; et deinde de his per quae
homo ad hunc fine pervenire potest, vel ab eo
deviare: ex fine enim oportet accipere rationes
eorum quae ordinantur ad finem. Et quia ultimus
finis humanae vitae ponitur esse beatitudo, opor
tet primo considerare de ultimo fine in communi;
deinde de beatitudine.
Circa primum quaeruntur octo.
Primo: utrum hominis sit agere propter finem.
Secundo: utrum hoc sit proprium rationalis
naturae.
Tertio: utrum actus hominis recipiant speciem
a fine.
Quarto: utrum sit aliquis ultimus finis huma
nae vitae.
Quinto: utrum unius hominis possint esse plu
res ultimi fines.
Sexto: utrum homo ordinet omnia in ultimum
finem.
Septimo: utrum idem sit finis ultimus omnium
hominum.
Octavo: utrum in illo ultimo fine omnes aliae
creaturae conveniant.

PARALL.: Infra, a. 2; q. 6, a. I; Cont. Gent. III, 2.

c. Toda ação é detenninada em função de seu fim, do objetivo ao qual se propõe atingir. É normal, portanto, que aquilo
que se denominou impropriamente de "moral" de Sto. Tomás - na verdade, conforme acabamos de ver, trata-se do "retorno"
da criatura racional para seu Criador -, comece por uma análise da noção de fim. Observe-se que o presente tratado da bem
aventurança comanda tudo o que se segue na Suma, não apenas na segunda Parte mas também na terceira.
d. Existem duas maneiras de considerar o fim de uma ação. Pode-se concebê-lo como um objetivo a atingir: é o fim tal
como se apresenta na intenção daquele que age. O presente tratado só enfocará essa primeira análise. Pode-se estudar também
o fim tal como foi realmente atingido. Todos sabem que entre a intenção e a realização pode haver diferenças consideráveis.
Pelo fato de ser livre, o homem pode se desviar de seu verdadeiro fim e fixar sua eternidade na ausência de Deus. Com efeito,
a Suma deveria terminar por um tratado dos fins últimos que Sto. Tomás não teve tempo de compor.
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causae. Ergo homini non convenit agere propter
finem.
2. PRAETEREA, illud quod est ultimus finis, non
est propter finem. Sed in quibusdam actiones sunt
ultimus finis; ut patet per Philosophum in I Ethic. 1•
Ergo non omnia homo agit propter finem.
3. PRAETEREA, tunc videtur homo agere propter
finem, quando deliberat. Sed multa homo agit
absque deliberatione, de quibus etiam quandoque
nihil cogitat: sicut cum aliquis movet pedem vel
manum aliis intentus, vel fricat barbam. Non ergo
homo omnia agit propter finem.
SED CONTRA, omnia quae sunt in aliquo genere,
derivantur a principio illius generis. Sed finis est
principium in operabilibus ab homine; ut patet
per Philosophum in li Physic. 2• Ergo homin i con
venit omnia agere propter finem.
REsPONDEO dicendum quod actionum quae ab
homine aguntur, illae solae proprie dicuntur hu
manae, quae sunt propriae hominis inquantum est
homo. Differt autem homo ab aliis irrationalibus
creaturis in hoc, quod est suorum actuum domi
nus. Unde illae solae actiones vocantur proprie
humanae, quarum homo est dominus. Est autem
homo dominus suorum actuum per rationem et
voluntatem: unde et liberum arbitrium esse dici
tur facultas voluntatis et rationis. Illae ergo ac
tiones proprie humanae dicuntur, quae ex volun
tate deliberata procedunt. Si quae autem alia ac
tiones homini conveniant, possunt dici quidem
hominis actiones; sed non proprie humanae, cum
non sint hominis inquantum est homo. - Mani
festum est autem quod omnes actiones quae pro
cedunt ab aliqua potentia, causantur ab ea secun
dum rationem sui obiecti. Obiectum autem vo
luntatis est finis et bonum. Unde oportet quod
omnes actiones humanae propter finem sint.

2 . ALÉM msso, o que é último fim não é em
vista de um fim. Ora, há algumas ações que são
último fim, como diz o Filósofo no livro I da Ética.
Logo, o homem não age em tudo em vista do fim.
3. ADEMAIS, parece que o homem age em vista
do fim quando delibera. Ora, o homem faz mui
tas coisas sem deliberação, e, às vezes, nem pen
sa nelas, por exemplo, quando alguém movimen
ta o pé ou a mão, ou coça a barba, pensando em
outras coisas. Logo, o homem não age em tudo
em vista do fim.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, tudo O que está em
algum gênero deriva do princípio desse gênero.
Ora, o fim é o princípio das ações humanas, como
afirma o Filósofo no livro li da Física. Logo, é
próprio do homem agir em tudo em vista do fim.
REsPONDO. Das ações realizadas pelo homem,
são ditas propriamente humanas as que perten
cem ao homem enquanto homem. O homem di
ferencia-se das criaturas irracionais por que tem
o domínio de seus atos. Por isso, somente são
ditas propriamente humanas aquelas ações sobre
as quais o homem tem domínio. Ora, o homem
tem domínio de suas ações pela razão e pela von
tade. Donde será chamada de livre-arbítrio a fa
culdade da vontade e da razão. Assim sendo, são
propriamente ditas humanas as ações que proce
dem da vontade deliberada. Se outras ações, po
rém, são próprias do homem, poderão ser chama
das de ações do homem, mas não são propria
mente ações humanas, pois não são do homem
enquanto homem'. É também evidente que todas
as ações que procedem de uma potência, por ela
são causadas de acordo com a razão de seu obje
to. O objeto da vontade é o fimr e o bems. Logo,
é necessário que todas as ações humanas tenham
em vista o fim.

I. C. I : 1094, a, 3 sq.
2. C . 9: 200, a, 34 - b, I .
e. Aparece aqui uma distinção muito importante no campo da moral e que se tornou clássica. Pode-se dividir as ações do
homem em duas categorias. Denominar-se-ão "atos do homem" aqueles que não o distinguem dos seres vivos inferiores. Será
o caso, por exemplo, da digestão, da percepção do som, dos automatismos aos quais faz referência a r. 3. Em contrapartida,
denominar-se-ão "atos humanos" os que procedem das faculdades verdadeiramente próprias do homem: sua razão e sua
vontade. Unicamente sobre eles o homem exerce domínio e pode, portanto, reivindicar a responsabilidade. É desse modo que
Sto. Tomás definirá o pecado como um "ato humano mau" (l-11, q. 7 1 , a. 5 e 6).
f. O ato humano tal como acaba de ser definido procede da vontade esclarecida pela inteligência. Ora, a vontade é uma
potência, e é impossível a uma potência agir fora de seu objeto. Um ato voluntário é sempre realizado tendo em vista um fim,
pois o fim é o objeto da vontade.
g. Sto. Tomás distingue aqui o fim e o bem .. Para melhor compreender as demonstrações que seguem, é preciso lembrar
que o bem é uma propriedade transcendental do ente. O bem, ou o ente percebido como bom, é "o que toda coisa deseja"
Ele se apresenta à inteligência como verdadeiro. À vontade, apresenta-se como bom de possuir e, portanto, desejável. É ele
que suscita o desejo. Exerce sobre a vontade uma atração que se chama "amor" Logo, é o bem que, de certo modo, põe em
movimento a vontade, desempenhando para ela o papel de causa.
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Q uANTO AO I 0, portanto, deve-se dizer que o
fim, embora seja o último na execução é o pri
meiro na intenção de quem age. Por isso, o fim
tem razão de causa
QUANTO AO 2°, deve-se dizer que se uma ação
humana é o último fim, ela deve ser também vo
luntária; de outro modo não seria humana, como
acima foi dito. Uma ação pode ser voluntária de
duas maneiras: primeiro, porque é imperada pela
vontade, como andar ou falar; segundo, porque pro
cede da vontade, como o próprio querer. É impos
sível que o ato que procede da vontade seja o últi
mo fim, porque o objeto da vontade é o fim, como
o objeto da vista é a cor. Assim sendo, como é
impossível que o que primeiro se vê seja o próprio
ver, porque todo ver é de algum objeto visível; assim
também é impossível que o apetecível primeiroh,
que é o fim, seja o próprio querer. Segue-se, pois,
que se alguma ação humana é último fim, ela deve
ser imperada pela vontade. Então, alguma ação do
homem, ao menos o próprio querer, é em vista do
fim. Logo, o que quer que o homem faça, com
verdade se diz que ele age em vista do fim, mesmo
em se tratando da ação que é o último fim.
Q uANTO AO 3°, deve-se dizer que tais ações
não são propriamente humanas, porque não pro
cedem de deliberação da razão, que é o princípio
próprio dos atos humanos. Por isso têm um fim
imaginado, mas não estabelecido pela razão.

Ao PRIMUM ergo dicendum quod finis, etsi sit
postremus in executione, est tamen primus in
intentione agentis. Et hoc modo habet rationem
causae.
Ao SECUNOUM dicendum quod, si qua actio
humana sit ultimus finis, oportet eam esse volun
tariam: alias non esset humana, ut dictum est3•
Actio autem aliqua dupliciter dicitur voluntaria:
uno modo, quia imperatur a voluntate, sicut am
bulare vel loqui; alio modo, quia elicitur a volun
tate, sicut ipsum velle. Impossibile autem est quod
ipse actus a voluntate elicitus sit ultimus finis.
Nam obiectum voluntatis est finis, sicut obiec
tum visus est color: unde sicut impossibile est
quod primum visibile sit ipsum videre, quia omne
videre est alicuius obiecti visibilis; ita impossibi
le est quod primum appetibile, quod est finis, sit
ipsum velle. Unde relinquitur quod, si qua actio
humana sit ultimus finis, quod ipsa sit imperata a
voluntate. Et ita ibi aliqua actio hominis, ad mi
nus ipsum velle, est propter finem. Quidquid ergo
homo faciat, verum est dicere quod homo agit
propter finem, etiam agendo actionem quae est
ultimus finis.
Ao TERTIUM dicendum quod huiusmodi actio
nes non sunt proprie humanae: quia non proce
dunt ex deliberatione rationis, quae est proprium
principium humanorum actuum. Et ideo habent
quidem finem imaginatum, non autem per ratio
nem praestitutum.

ARTIGO 2
Agir em vista do fim
é próprio da natureza racional?

ARTICULUS 2

QUANTO AO SEGUNDO, ASSIM SE PROCEDE: parece que
é próprio da natureza racional agir em vista do fim.
I . Com efeito, o homem, de quem é próprio
agir em vista do fim, jamais age em vista de um
fim desconhecido. Ora, há muitas coisas que des
conhecem o fim, ou porque carecem totalmente
de conhecimento, como as criaturas insensíveis,
ou porque não apreendem a razão de fim, como
os animais. Logo, parece que é próprio da natu
reza racional agir em vista do fim.
2. A LÉM msso, agir em vista do fim é ordenar
a ação para o fim. Ora, isso é obra da razão.
Logo, não é próprio daquilo que carece de razão.

Utrum agere propter finem
sit proprium rationalis naturae

Ao SECUNOUM SIC PROCEDITUR . Videtur quod
agere propter finem sit proprium rationalis na
turae .
I . Homo enim, cuius est agere propter finem,
nunquam agit propter finem ignotum. Sed multa
sunt quae non cognoscunt finem: vel quia omni
no carent cognitione, sicut creaturae insensibiles ;
vel quia non apprehendunt rationem finis, sicut
bruta animalia. Videtur ergo proprium esse ratio
nalis naturae agere propter finem.
3 . In corp.

2 PARALL.:

Infra, q. 1 2, a. 5; Cont. Gent. 11, 23; III, I , 2, 1 6, 24; De Pot., q. I , a. 5; q. 3, a. 1 5 ; V Metaphys., lect. 1 6.

h. O "apetecível primeiro" : o que é desejado por si mesmo; o que traz em si a justificação do desejo.
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3. ADEMAIS, o bem e o fim são o objeto da
vontade. Ora, a "vontade está na razão", como
diz o livro III da Alma. Logo, agir em vista do
fim pertence só à natureza racional.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, no livro II da Física, o
Filósofo prova que "não só o intelecto, mas tam
bém a natureza age em vista do fim"
REsPONDO. É necessário que todo agente aja
em vista do fim', pois das causas ordenadas entre
si, se a primeira for supressa, sê-lo-ão também as
outras. A primeira de todas as causas é a causa
final. A razão disso é que a matéria não segue a
forma senão movida pelo agente, pois nada passa
por si mesmo de potência a atoi. Ademais, o agente
não move senão pela intenção do fim. Se, pois, o
agente não fosse determinado para um efeito, não
faria isso em vez daquilo. Portanto, para que
produza um efeito determinado, é necessário que
esteja determinado a algo certo que tenha a razão
de fim. Esta determinação, como na natureza ra
cional faz-se pelo apetite racional, que se chama
vontade; nas outras faz-se pela inclinação natural
que se chama apetite natural .
Deve-se considerar, entretanto, que uma coisa
tende para o fim por sua ação ou por movimento,
de duas maneiras : primeira, como o homem, que
por si mesmo se move para o fim; segunda, como
movida por outro para o fim, como a seta tende
para determinado fim, por que é movida pelo
sagitário, que dirige sua ação para o fim. Portan
to, os que são dotados de razão movem-se para o
fim, porque têm o domínio de seus atos pelo li
vre-arbítrio, que é faculdade da vontade e da
razão. As coisas, porém, carentes de razão, ten
dem para o fim por inclinação natural, movidas
que são por outras, não por si mesmas, porque
não conhecem a razão de fim. Assim, não podem
ordenar coisa alguma para o fim, mas são somen
te ordenadas por outrem para o fim. Assim, toda
natureza irracional está para Deus como o instru
mento para o agente principal, como foi estabe
lecido anteriormente. Portanto, é próprio da natu
reza racional tender para o fim agindo por si
mesma e se conduzindo para o fim; da natureza

2. PRAETEREA, agere propter finem est ordinare
suam actionem ad finem. Sed hoc est rationis
opus. Ergo non convenit his quae ratione carent.
3. PRAETEREA, bonum et finis est obiectum vo
luntatis. Sed voluntas in ratione est, ut dicitur in
III de Anima 1• Ergo agere propter finem non est
nisi rationalis naturae.
SED CONTRA est quod Philosophus probat in II
Physic. 2, quod non solum intellectus, sed etiam
natura agit propter finem.
RESPONDEO dicendum quod omnia agentia ne

cesse est agere propter finem. Causarum enim ad
invicem ordinatarum, si prima subtrahatur, necesse
est alias subtrahi. Prima autem inter omnes cau
sas est causa finalis. Cuius ratio est, quia materia
non consequitur formam, nisi secundum quod mo
vetur ab agente: nihil enim reducit se de potentia
in actum. Agens autem non movet nisi ex inten
tione finis. Si enim agens non esset determina
tum ad aliquem effectum, non magis ageret hoc
quam illud: ad hoc ergo quod determinatum ef
fectum producat, necesse est quod determinetur
ad aliquid certum, quod habet rationem finis. Haec
autem determinatio, sicut in rationali natura fit
per rationalem appetitum, qui dicitur voluntas;
ita in aliis fit per inclinationem naturalem, quae
dicitur appetitus naturalis.
Tamen considerandum est quod aliquid sua
actione vel motu tendit ad finem dupliciter: uno
modo, sicut seipsum ad finem movens, ut homo;
alio modo, sicut ab alio motum ad finem, sicut
sagitta tendit ad determinatum finem ex hoc quod
movetur a sagittante, qui suam actionem dirigit
in finem. Illa ergo quae rationem habent, seipsa
movent ad finem: quia habent dominium suorum
actuum per liberum arbitrium, quod est facultas
voluntatis et rationis. Illa vero quae ratione ca
rent, tendunt in finem per naturalem inclinatio
nem, quasi ab alio mota, non autem a seipsis:
cum non cognoscant rationem finis, et ideo nihil
in finem ordinare possunt, sed solum in finem ab
alio ordinantur. Nam tota irrationalis natura comI . C . 9: 432, b, 5.
2. c . 5: 1 96, b, 1 8-22.

A resposta de Sto. Tomás faz referência ao princípio de finalidade. Sem finalidade da ação nenhuma causalidade é
possível; sem ela, não poderia existir movimento. A qualidade da ação só é explicável se estiver como pré-inscrita no próprio
agente, sob forma de tendência.
j. Retomando por sua conta o hilemorfismo de Aristóteles, Sto. Tomás interpreta todo movimento na natureza como
passagem da matéria à forma, sob a ação de um agente, tendo em vista um fim.
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irracional, porém, atuada ou conduzida por outro,
quer para o fim apreendido, como os animais,
quer para o fim não apreendido, como acontece
com as coisas que totalmente c arecem de
conhecimentok.
Q uANTO AO 1 °, portanto, deve-se dizer que o
homem, quando por si mesmo age em vista do
fim, conhece o fim. Mas, quando age ou é con
duzido por outro, por exemplo, quando age sob o
império de outro, ou quando é movido por outro
que o impele, não tem necessidade de conhecer o
fim. Assim acontece com as criaturas irracionais.
Q uANTO AO 2°, deve-se dizer que ordenar-se ao
fim é próprio daquele que por si mesmo age em
vista do fim. Mas é próprio daquele que age em
vista do fim por outro, ser ordenado ao fim. Isso
pode ser próprio da natureza irracional, movida
por outro que tenha razão.
Q uANTO AO 3°, deve-se dizer que o objeto da
vontade é o fim e o bem universal. Donde não
pode existir vontade nas coisas que carecem de
razão e de intelecto, porque elas não podem
apreender o universal . Nelas há, porém, o apetite
natural ou sensitivo, determinado a um bem parti
cular1. É claro que as causas particulares são mo
vidas pela causa universal, assim como o gover
nante de uma cidade, que busca o bem comum,
por sua ordem movimenta todos os ofícios parti
culares da cidade. Por isso, é necessário que to
das as coisas que carecem de razão sejam movi
das para seus fins particulares por uma vontade
racional, que alcance o bem universal, e esta é a
vontade divina.

paratur ad Deum sicut instrumentum ad agens
principale, ut supra3 habitum est. Et ideo pro
prium est naturae rationalis ut tendat in finem
quasi se agens vel ducens ad finem: naturae vero
irrationalis, quasi ab alio acta vel ducta, sive in
finem apprehensum, sicut bruta animalia, sive in
finem non apprehensum, sicut ea quae omnino
cognitione carent.
Ao PRIMUM ergo dicendum quod homo, quan
do per seipsum agit propter finem, cognoscit fi
nem: sed quando ab alio agitur vel ducitur, puta
cum agit ad imperium alterius, vel cum movetur
altero impellente, non est necessarium quod cog
noscat finem. Et ita est in creaturis irrationalibus.
Ao SECUNDUM dicendum quod ordinare in fi
nem est eius quod seipsum agit in finem. Eius
vero quod ab alio in finem agitur, est ordinari in
finem. Quod potest esse irrationalis naturae, sed
ab aliquo rationem habente.
Ao TERTIUM dicendum quod obiectum volunta
tis est finis et bonum in universali. Unde non
potest esse voluntas in his quae carent ratione et
intellectu, cum non possint apprehendere univer
sale: sed est in eis appetitus naturalis vel sensiti
vus, determinatus ad aliquod bonum particulare.
Manifestum autem est quod particulares causae
moventur a causa universali : sicut rector civita
tis, qui intendit bonum commune, movet suo im
perio omnia particularia officia civitatis. Et ideo
necesse est quod omnia quae carent ratione,
moveantur in fines particulares ab aliqua volun
tate rationali, quae se extendit in bonum univer
sale, scilicet a voluntate divina.

ARTIGO 3

ARTICULUS 3

O ato do homem

Utrum actus hominis
recipiant speciem ex fine

recebe a espécie do fim?

Q UANTO AO TERCEIRO, ASSIM SE PROCEDE: parece
que os atos do homem não recebem a espécie do
fim.

AD TERTIUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod actus
humani non recipiant speciem a fine.
3 . P. I, q. 22, a. 2, ad 4; q. 1 03, a. I, ad 3.

3

PARALL.: Infra, q. 1 8, a. 6; q. 72, a. 3;

11

Sent., dist. 40, a. I; De Virtut., q. I, a. 2, ad 3; q. 2, a. 3.

k. O princípio de finalidade é universal, mas se aplica diferentemente de acordo com as criaturas. Os agentes que conhecem
o fim enquanto tal determinam-se a si próprios. Por ser livre, senhor de seus atos, capaz de se autodeterminar, o homem tende
a seu fim ligando-se ele próprio a tal 11m. As criaturas irracionais· também se dirigem para seu fim, mas determinadas por outro,
diferente delas mesmas. São levadas a ele por um apetite que é a inclinação de sua própria natureza.
I. Sto. Tomás distingue três tipos de apetites. O "apetite natural", o qual é examinado aqui, é a tendência ou inclinação
de um ser que resulta das propriedades de sua natureza. O peso, por exemplo, é a tendência de todo corpo a se dirigir para
o centro da terra. O "apetite sensível" é a tendência experimentada pela natureza de um ser dotado de conhecimento sensível;
poderá ser chamado também de "apetite animal" Quanto ao "apetite racional", ele designa a vontade humana.
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1 . Finis enim est causa extrínseca. Sed unum
quodque habet speciem ab aliquo principio in
trinseco. Ergo actus humani non recipiunt spe
ciem a fine.
2. PRAETEREA, illud quod dat speciem, oportet
esse prius. Sed finis est posterior in esse. Ergo
actus humanus non habet speciem a fine.
3. PRAETEREA, idem non potest esse nisi in una
specie. Sed eundem numero actum contingit or
dinari ad diversos fines. Ergo finis non dat spe
ciem actibus humanis.
SED CONTRA est quod dicit Augustinus, in li
bro de Moribus Ecclesiae et Manichaeorum1 : Se

1 . Com efeito, o fi m é causa extrínseca. Ora,
cada coisa recebe a espécie de um princípio in
trínseco. Logo, os atos humanos não recebem a
espécie do fim.
2. A LÉM msso, o que dá a espécie é preciso
que seja o primeiro. Ora, o fim é o último no
existir. Logo, o ato humano não recebe a espécie
do fim.
3 . ADEMAIS, uma mesma coisa não pode existir
senão em uma só espécie. Ora, um mesmo ato
acontece estar ordenado a diversos fins. Logo, o
fim não dá a espécie aos atos humanos.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, diz Agostinho: "De
acordo com o fim culpável ou louvável, as nos
sas obras são culpáveis ou louváveis"
REsPONDO. Cada coisa recebe a espécie do ato,
e não da potência. Donde as coisas compostas de
matéria e forma serem constituídas em suas espé
cies por suas formas. Isso deve também ser con
siderado em seus movimentos. Como o movi
mento de certo modo se distingue em ação e
paixão, uma e outra recebem a espécie do ato: a
ação, do ato que é princípio de agir; a paixão, do
ato que é termo do movimento. Por isso, a ação
de aquecer nada mais é que certa moção proce
dente do calor, e sua paixão nada mais é que um
movimento para o calor: assim a definição mani
festa a razão da espécie.
Também de duas maneiras os atos humanos
recebem o fim da espécie, quer sejam considera
dos como ação, quer sejam considerados como
paixão. De ambas as maneiras podem os atos hu
manos ser considerados, porque o homem move
a si mesmo e é movido por si mesmo. Acima foi
dito que os atos são chamados de humanos, en
quanto procedem da vontade deliberada. Ora, o
objeto da vontade é o bem e o fim. Por isso, é
claro que o princípio dos atos humanos, enquanto
são humanos, é o fim que é igualmente o termo
dos mesmos, pois aquilo em que termina o ato
humano é o que a vontade busca como fim. Por
exemplo, nos agentes naturais, a forma da coisa
gerada é semelhante à forma daquele que a geroum.
Uma vez que, como Ambrósio diz: "Os costumes

cundum quod finis est culpabilis vel laudabilis,
secundum hoc sunt opera nostra culpabilia vel
laudabilia.
RESPONDEO dicendum quod unumquodque sor

titur speciem secundum actum, et non secundum
potentiam: unde ea quae sunt composita ex ma
teria et forma, constituuntur in suis speciebus per
proprias formas. Et hoc etiam considerandum est
in motibus propriis. Cum enim motus quodam
modo distinguatur per actionem et passionem,
utrumque horum ab actu speciem sortitur: actio
quidem ab actu qui est principium agendi ; passio
vero ab actu qui est terminus motus. Unde cale
factio actio nihil aliud est quam motio quaedam
a calore procedens, calefactio vero passio nihil
aliud est quam motus ad calarem: definitio autem
manifestat rationem speciei.
Et utroque modo actus humani, sive conside
rentur per modum actionum, sive per modum pas
sionum, a fine speciem sortiuntur. Utroque enim
modo possunt considerari actus humani: eo quod
homo movet seipsum, et movetur a seipso. Dic
tum est autem supra2 quod actus dicuntur huma
ni, inquantum procedunt a voluntate deliberata.
Obiectum autem voluntatis est bonum et finis. Et
ideo manifestum est quod principium humano
rum actuum, inquantum sunt humani, est finis. Et
similiter est terminus eorundem: nam id ad quod
terminatur actus humanus, est id quod voluntas
intendit tanquam finem; sicut in agentibus natu
ralibus forma generati est conformis formae geI . L. li, c. 1 3 , n. 27: ML 32, 1 356.
2. Art. I .

m. O ato voluntário apresenta esta analogia com o movimento: proceder, como ele, de um princípio para atingir um termo
que é seu objeto. Pode-se considerá-lo, como uma ação, na medida em que o homem se autodetermina. Tem sua espécie da
forma que é seu princípio, isto é, do fim, objeto formal da vontade. Pode-se igualmente considerá-lo como uma paixão, na
medida em que é movido por si mesmo. Nesse caso, obtém sua espécie de sua forma, que é o termo para o qual tende. Esse
termo é ainda o seu fim. Qualquer que seja o enfoque que se considere, pode-se concluir que os atos humanos têm sua espécie
do fim.
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são propriamente chamados de humanos", os atos
morais propriamente recebem a espécie do fim,
pois se identificam os atos morais e os atos
humanos.
QuANTO AO 1 °, portanto, deve-se dizer que o
fim não é algo totalmente extrínseco ao ato, por
que se refere ao ato como seu princípio ou como
seu termo. E isso é da razão do ato, isto é, que
seja de algo, quanto à ação, e que seja para algo,
quanto à paixão.
Q uANTO AO 2°, deve-se dizer que o fim, en
quanto é primeiro na intenção, como acima foi
dito, pertence à vontade. E desse modo dá a es
pécie ao ato humano ou moral.
Q uANTO AO 3°, deve-se dizer que um só e mes
mo ato na medida em que sai de uma vez do
agente não se ordena a não ser a um fim próxi
mo, do qual recebe a espécie. Pode, porém, ser
ordenado a muitos fins remotos, dos quais, um é
o fim do outro. - Entretanto, é possível que um
só ato, considerado em sua espécie natural, seja
ordenado a diversos fins da vontade. Assim, o
fato de matar um homem, ato único segundo sua
espécie. natural, pode ser ordenado, como a um
fim, à preservação da justiça e à satisfação da ira.
Assim, haverá diversos atos morais especifica
mente distintos, porque um será ato de virtude,
outro ato de vício. O movimento não recebe a
espécie daquilo que é termo acidental, mas so
mente daquilo que é termo por si. Os fins morais
são acidentais às coisas naturais; por sua vez, a
razão de fim natural é acidental à moralidade.
Portanto, nada impede que atos que são idênticos
segundo a espécie natural, sejam diversos segun
do a espécie moral e vice-versa.

nerantis. Et quia, ut Ambrosius dicit, super Lu
cam3, mores proprie dicuntur humani, actus mo
rales proprie speciem sortiuntur ex fine: nam idem
sunt actus morales et actus humani.
An PRIMUM ergo dicendum quod finis non est
omnino aliquid extrinsecum ab actu: quia compa
ratur ad actum ut principium vel terminus ; et hoc
ipsum est de ratione actus, ut scilicet sit ab ali
quo, quantum ad actionem, et ut sit ad aliquid,
quantum ad passionem.
Ao SECUNDUM dicendum quod finis secundum
quod est prior in intentione, ut dictum est4, se
cundum hoc pertinet ad voluntatem. Et hoc modo
dat speciem actui humano sive morali.
Ao TERTIUM dicendum quod idem actus nume
ro, secundum quod semel egreditur ab agente,
non ordinatur nisi ad unum finem proximum, a
quo habet speciem: sed potest ordinari ad plures
fines remotos, quorum unus est finis alterius. Possibile tamen est quod unus actus secundum
speciem naturae, ordinetur ad diversos fines vo
luntatis: sicut hoc ipsum quod est occidere homi
nem, quod est idem secundum speciem naturae,
potest ordinari sicut in finem ad conservationem
iustitiae, et ad satisfaciendum irae. Et ex hoc erunt
diversi actus secundum speciem moris: quia uno
modo erit actus virtutis, alio modo erit actus vitii.
Non enim motus recipit speciem ab eo quod est
terminus per accidens, sed solum ab eo quod est
terminus per se. Fines autem morales accidunt rei
naturali ; et e converso ratio naturalis finis accidit
morali. Et ideo nihil prohibet actus qui sunt iidem
secundum speciem naturae, esse diversos secun
dum speciem moris, et e converso.
ARTICULUS 4

ARTIG0 4

Utrum sit aliquis
ultimus finis humanae vitae

Há um último fim
para a vida humana?

Ao QUARTUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod non
sit aliquis ultimus finis humanae vitae, sed proce
datur in finibus in infinitum.
I . Bonum enim, secundum suam rationem, est
diffusivum sui ; ut patet per Dionysium, 4 cap. de
Div. Nom. 1 • Si ergo quod procedit ex bono, ipsum
etiam est bonum, oportet quod illud bonum diffun
dat aliud bonum: et sic processus boni est in infi-

QUANTO AO QUARTO, ASSIM SE PROCEDE: parece que
há um último fim para a vida humana, mas
que, com respeito aos fins, se pode ir ao infinito.
1 . Com efeito, o bem segundo sua razão é di
fusivo de si, como diz Dionísio. Se, pois, o que
procede do bem é também bem, é necessário que
esse bem difunda outro bem. Assim, o processo do
não

3 . In Prologo, n. 7: ML 1 5 , 1 532 B.
4. Art. I, ad I .

4

PARALL. :

1 1 Metaphys.,

Ject. 4 ; I Ethic., Ject. 2.

I . MG 3, 693 B.
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nitum. Sed bonum habet rationem finis. Ergo in
finibus est processus in infinitum.
2. PRAETEREA, ea quae sunt rationis, in infini
tum multiplicari possunt: unde et mathematicae
quantitates in infinitum augentur. Species etiam
numerorum propter hoc sunt infinitae, quia, dato
quolibet numero, ratio alium maiorem excogitare
potest. Sed desiderium finis sequitur apprehen
sionem rationis. Ergo videtur quod etiam in fini
bus procedatur in infinitum.
3. PRAETEREA, bonum et finis est obiectum vo
luntatis. Sed voluntas infinities potest reflecti supra
seipsam: possum enim velle aliquid, et velle me
velle illud, et sic in infinitum. Ergo in finibus
humanae voluntatis proceditur in infinitum, et non
est aliquis ultimus finis humanae voluntatis.
SED CONTRA est quod Philosophus dicit, 11 Me
taphys. 2, quod qui infinitum faciunt, auferunt na
turam boni. Sed bonum est quod habet rationem
finis. Ergo contra rationem finis est quod proce
datur in infinitum. Necesse est ergo ponere unum
ultimum finem.
RESPONDEO dicendum quod, per se loquendo,
impossibile est in finibus procedere in infinitum,
ex quacumque parte. In omnibus enim quae per
se habent ordinem ad invicem, oportet quod, re
moto primo, removeantur ea quae sunt ad pri
mum. Unde Philosophus probat, in VIII Physic. l,
quod non est possibile in causis moventibus pro
cedere in infinitum, quia iam non esset primum
movens, quo subtracto alia movere non possunt,
cum non moveant nisi per hoc quod moventur a
primo movente. In finibus autem invenitur du
plex ordo, scilicet ordo intentionis, et ordo exe
cutionis: et in utroque ordine oportet esse ali
quid primum. Id enim quod est primum in ordi
ne intentionis est quasi principium movens ap
petitum: unde, subtracto principio, appetitus a
nullo moveretur. Id autem quod est principium
in executione, est unde incipit operatio: unde,
isto principio subtracto, nullus inciperet aliquid
operari. Principium autem intentionis est ultimus
finis: principium autem executionis est primum
eorum quae sunt ad finem. Sic ergo ex neutra
parte possibile est in infinitum procedere: quia si
non esset ultimus finis, nihil appeteretur, nec
aliqua actio terminaretur, nec etiam quiesceret
intentio agentis ; si autem non esset primum m

bem é ao infinito. Ora, o bem tem razão de fim.
Logo, quanto aos fins há processo ao infinito.
2. ALÉM msso, as coisas que são de razão po
dem ser infinitamente multiplicadas. Por isso, as
quantidades matemáticas aumentam ao infinito.
Assim, as espécies de números são infinitas, por
que dado um número qualquer, a razão poderá
pensar em outro maior. Ora, o desejo do fim se
gue a apreensão da razão. Logo, parece que tam
bém quanto aos fins se pode ir ao infinito.
3. ADEMAIS, o bem e o fim são objetos da von
tade. Ora, a vontade pode refletir infinitas vezes
sobre si mesma: eu posso querer algo, e posso
querer que eu o queira, e assim ao infinito. Logo,
nos fins da vontade humana se pode ir ao infinito
e não há um último fim para a vontade humana.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, afirma O Filósofo no
livro 11 da Metafísica: "Aqueles que admitem o
infinito destróem a natureza do bem" Ora, o bem
é o que tem a razão de fim. Logo, é contra a
razão de fim ir ao infinito. É necessário, pois,
afirmar um só último fim.
RESPONDO. Falando propriamente, quando se
trata de fins é impossível ir ao infinito, qualquer
que seja a consideração. Em todas as coisas que
por si se ordenam entre si, é necessário que, re
movida a primeira, seja também removido o que
a ela se refere. Por isso, o Filósofo prova, no livro
VIII da Física, que não é possível ir ao infinito,
nas causas que movem, porque já não haveria o
primeiro movente, e, este eliminado, os outros não
poderão mover, uma vez que não movem senão
enquanto são movidos pelo primeiro movente. Ora,
nos fins há duas ordens: ordem da intenção e or
dem da execução. Em cada uma delas deve haver
algo primeiro. Aquilo que é primeiro na ordem da
intenção, é como o princípio que move o apetite.
Por isso, eliminado o princípio, não haverá o que
mova o apetite. Aquilo que é princípio na ordem
da execução, é donde se inicia a operação. Logo,
eliminado este princípio, ninguém começará a agir.
O princípio da intenção é o último fim; mas o
princípio da execução é o primeiro daquelas coi
sas que se ordenam ao fim. Assim, em nenhuma
das duas partes é possível ir ao infinito porque se
não houver o último fim nenhuma coisa será
apetecida, nem ação alguma terminará, nem terá
repouso a intenção dos agentes. Se não houvesse
o primeiro nas coisas que são para o fim, nin-

2. c. 2: 994, b, 1 2- 1 3 .
3. C. 5: 256, a, 1 3-b, 2.
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guém começaria a agir, nenhuma resolução alcan
çaria o termo, e se iria ao infinito".
Todavia, àquelas coisas que por si não estão
ordenadas, mas que se unem acidentalmente, nada
impede que possuam infinitude, porque as causa
acidentais são indeterminadas. Assim sendo, acon
tece haver infinitude acidental nos fins e nas coisas
que são para o fim.
QuANTO AO I 0, portanto, deve-se dizer que é da
razão de bem que alguma coisa proceda dele,
mas não que ele proceda de outro. Por isso, como
o bem tem razão de fim, e o primeiro bem é o
último fim, este argumento não prova que não
existe o último fim. Prova, porém, que suposto o
primeiro fim se iria ao infinito descendo para as
coisas que são para o fim. E isso caberia, se fosse
considerado só o poder do primeiro bem, que é
infinito. Sendo, porém o primeiro bem difusivo
pelo intelecto, ao qual pertence fluir nos efeitos
segundo determinada forma, alguma medida será
usada para o fluxo dos bens pelo primeiro bem,
de cuj o poder difusivo participam os outros bens.
Por isso, a difusão dos bens não vai ao infinito
mas, como diz o livro da Sabedoria, Deus tudo
dispôs em número, peso e medida.
QuANTO AO 2°, deve-se dizer que nas coisas
que existem por si, a razão começa pelos princí
pios naturalmente conhecidos, e se estende para
algum termo. Donde o Filósofo provar no livro I
dos Analíticos Posteriores, que nas demonstra
ções não há processo ao infinito, porque nelas se
atende à ordem de coisas entre si conexas por si,
e não acidentalmente. Nas coisas, porém, cone
xas acidentalmente, nada impede que a razão pro
ceda ao infinito. Isto acontece à quantidade ou ao
número preexistente tomados enquanto tais, quan
do se acrescenta uma quantidade ou a unidade.
Por isso, nada impede que nesses casos a razão
proceda ao infinito.
Q uANTO AO 3°, deve-se dizer que aquela mul
tiplicação de atos da vontade reflexa sobre si
mesma, é acidental à ordem dos fins. Evidencia
se isto porque com respeito a um só e mesmo fim
a vontade reflete sobre si mesma indiferentemen
te uma ou várias vezes.

his quae sunt ad finem, nullus inciperet aliquid
operari, nec terminaretur consilium, sed in infi
nitum procederet.
Ea vero quae non habent ordinem per se, sed
per accidens sibi in vi cem coniunguntur, nihil pro
hibet infinitatem habere: causae enim per acci
dens indeterminatae sunt. Et hoc etiam modo
contingit esse infinitatem per accidens in finibus,
et in his quae sunt ad finem.
Ao PRIMUM ergo dicendum quod de ratione boni
est quod aliquid ab ipso effluat, non tamen quod
ipsum ab alio procedat. Et ideo, cum bonum ha
beat rationem finis, et primum bonum sit ultimus
finis, ratio ista non probat quod non sit ultimus
finis; sed quod a fine primo supposito procedatur
in infinitum inferius versus ea quae sunt ad fi
nem. Et hoc quidem competeret, si considerare
tur sola virtus primi boni, quae est infinita. Sed
quia primum bonum habet diffusionem secundum
intellectum, cuius est secundum aliquam certam
formam profluere in causata; aliquis certus mo
dus adhibetur bonorum effluxui a primo bono, a
quo omnia alia bona participant virtutem diffusi
vam. Et ideo diffusio bonorum non procedit in
intinitlim, sed, sicut dicitur Sap 1 1 ,2 1 , Deus omnia
disposuit in numero, pondere et mensura.
Ao SECUNOUM dicendum quod in his quae sunt
per se, ratio incipit a principiis naturaliter notis,
et ad aliquem terminum progreditur. Unde Philo
sophus probat, in I Poster.\ quod in demonstra
tionibus non est processus in infinitum, guia in
demonstrationibus attenditur ordo aliquorum per
se ad invicem connexorum, et non per accidens.
In his autem quae per accidens connectuntur, ni
hil prohibet rationem in infinitum procedere. Acci
dit autem quantitati aut numero praeexistenti, in
quantum huiusmodi, quod ei addatur quantitas aut
unitas. Unde in huiusmodi nihil prohibet ratio
nem procedere in infinitum.
Ao TERTIUM dicendum quod illa multiplicatio
actuum voluntatis reflexae supra seipsam, per
accidens se habet ad ordinem finium. Quod patet
ex hoc, quod circa unum et eundem finem in
differenter semel vel pluries supra seipsam vo
luntas reflectitur.
4. c. 3: 72, b, 7- 1 5 .

n. Este artigo se apresenta como a conclusão das análises precedentes. Se não houvesse causalidade final não haveria
causalidade em absoluto: ela é a primeira das causas da qual dependem as outras. No âmbito das causas finais, é preciso admitir
que existe um fim último, insuperável, que liga a ele todos os outros fins. Sem isto, não haveria finalidade de modo algum.
Desse modo, só se pode explicar a atração de qualquer bem particular pela subordinação desse bem a um Bem supremo, ele
mesmo não subordinado a qualquer outro. Tal Bem supremo é a própria Bondade.
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ARTICULUS 5

ARTIGO 5

Utrum unius hominis
possint esse plures ultimi fines

Poderá haver muitos últimos
fins para um só homem?

AD QUINTUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod pos
sibile sit voluntatem unius hominis in plura ferri
simul, sicut in ultimos fines.
1 . Dicit enim Augustinus, XIX de Civ. Dei ' ,
quod quidam ultimum hominis finem posuerunt
in quatuor, scilicet in voluptate, in quiete, in pri
mis naturae, et in virtute. Haec autem manifeste
sunt plura. Ergo unus homo potest constituere
ultimum finem suae voluntatis in multis.
2. PRAETEREA, ea quae non opponuntur ad in
vicem, se invicem non excludunt. Sed multa in
veniuntur in rebus quae sibi invicem non oppo
nuntur. Ergo si unum ponatur ultimus finis vo
luntatis, non propter hoc alia excluduntur.
3 . PRAETEREA, voluntas per hoc quod constituit
ultimum finem in aliquo, suam liberam poten
tiam non amittit. Sed antequam constitueret ulti
mum finem suum in illo, puta in voluptate, pote
rat constituere finem suum ultimum in alio, puta
in divitiis. Ergo etiam postquam constituit aliquis
ultimum finem suae voluntatis in voluptate, po
test simul constituere ultimum finem in divitiis.
Ergo possibile est voluntatem unius hominis si
mui ferri in diversa, sicut in ultimos fines.
SED CONTRA, illud in quo quiescit aliquis sicut
in ultimo fine, hominis affectui dominatur: quia
ex eo totius vitae suae regulas accipit. Unde de
gulosis dicitur Philp 3 , 1 9: Quorum deus venter
est: quia scilicet constituunt ultimum finem in
deliciis ventris. Sed sicut dicitur Mt 6,24: nemo
potest duobus dominis servire, ad invicem scili
cet non ordinatis. Ergo impossibile est esse plu
res ultimas fines unius hominis ad invicem non
ordinatos.
RESPONDEO dicendum quod impossibile est
quod voluntas unius hominis simul se habeat ad
diversa, sicut ad ultimos fines. Cuius ratio po
test triplex assignari. Prima est quia, cum unum
quodque appetat suam perfectionem, illud appe
tit aliquis ut ultimum finem, quod appetit, ut
bonum perfectum et completivum sui ipsius.
Unde Augustinus dicit, XIX de Civ. Dei 2: Finem

QUANTO AO QUINTO, ASSIM SE PROCEDE: parece
ser possível que a vontade de um só homem se
volte ao mesmo tempo para muitos fins, como se
fossem últimos.
I . Com efeito, diz Agostinho que alguns afir
maram o fim último do homem em quatro coisas:
no prazer, no descanso, nos bens da natureza e
na virtude. Ora, claramente se vê que estes são
muitos. Logo, um homem pode pôr em muitas
coisas o último fim de sua vontade.
2. ALÉM msso, as coisas que mutuamente não se
opõem, mutuamente não se excluem. Ora, en
contram-se muitas coisas que não se opõem mutua
mente. Logo, se afirma um só fim último da von
tade, não é por isso que as outras estão excluídas.
3. ADEMAIS, pelo fato de a vontade ter posto o
fim último em algo, não perde a sua capacidade
de ser livre. Logo, antes de pôr o fim último em
algo, por exemplo, no prazer, poderá pô-lo em
outra coisa, por exemplo, nas riquezas. Conseqüen
temente, também depois de alguém ter posto o
fim último da vontade no prazer, ao mesmo tempo
poderá pô-lo nas riquezas. Logo, é possível que a
vontade de um homem possa ao mesmo tempo
inclinar-se para coisas diversas como últimos fins.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, aquilo em que repousa
alguém como em seu fim último, domina o afeto do
homem, porque disso recebe as regras para toda sua
vida. Por isso, a respeito dos gulosos diz a Carta aos
Filipenses: "Deles Deus é o ventre", por que estes
constituem nas delícias do ventre o último fim. Mas,
como diz o Evangelho de Mateus: "Ninguém pode
servir a dois senhores", isto é, não ordenados entre
si. Logo, é impossível haver para um só homem
muitos últimos fins, não ordenados entre si.
RESPONDO. É impossível que a vontade de um só
homem se refira ao mesmo tempo a diversas coisas
como a últimos fins. Três razões podem ser indica
das para isso. Primeira. Como cada um deseja a
sua perfeição, alguém deseja como último fim
aquilo que deseja como sendo o bem perfeito e
completivo de si mesmo. Por isso, Agostinho diz:
" Chamamos agora fim do bem, não o que se con
some até não mais existir, mas o que se aperfeiçoa

bani nunc dicimus, non quod consumatur ut non
sit, sed quod perficiatur ut plenum sit. Oportet

5

I . C. 1 : ML 4 1 , 62 1 -622.
2 . C. I, n . 1 : ML 4 1 , 62 1 .
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até ser plenamente" É , pois, necessário que o fim
último preencha de tal modo todos os desejos do
homem, que não deixe nada a desejar fora dele. O
que é impossível se se requer para a perfeição do
homem algo distinto do fim último. Logo, não é
possível que o apetite se incline para duas coisas,
como se uma e outra fossem seu bem perfeito.
Segunda. Como no processo da razão, é prin
cípio aquilo que é naturalmente conhecido, assim
também no processo do apetite racional, que é a
vontade, é necessário ser princípio aquilo que é
desejado naturalmente. É também necessário que
isso seja um só, porque a natureza não tende se
não para uma só coisa. Ora, o princípio, no pro
cesso do apetite racional é o último fim. Logo, é
necessário que aquilo para o qual a vontade tende
enquanto último fim também seja únicoo.
Terceiro. As ações voluntárias recebem a es
pécie do fim, como acima foi dito. É necessário,
pois, que do fim último, que é comum, recebam
também a razão do gênero, pois as coisas natu
rais são afirmadas em um gênero segundo a ra
zão formal e comum. Como todas as coisas ape
tecíveis da vontade, enquanto tais, estão no mes
mo gênero, é necessário que o último fim seja
um só. Isso sobretudo, porque em cada gênero há
um só primeiro princípio, pois o fim último tem
razão de primeiro princípio, como foi dito.
Assim sendo, como o fim último do homem se
refere de modo absoluto a todo o gênero huma
no, assim também se refere o último fim de um
homem para o de outro homem. Portanto, é ne
cessário que como há naturalmente para todos os
homens um só fim último, também a vontade de
cada homem se firme em um só fim último.
Q uANTO AO I o, portanto, deve-se dizer que
aqueles que afirmavam o fim último em muitas
coisas, consideravam-nas segundo a razão de um
só bem perfeito por elas constituído.
QuANTO AO 2°, deve-se dizer que, embora se
possam aceitar muitas coisas que não se oponham
mutuamente, ao bem perfeito se opõe que exista
uma perfeição fora dele.

igitur quod ultimus finis ita i mpleat totum ho
minis appetitum, quod nihil extra ipsum appe
tendum relinquatur. Quod esse non potest, si
aliquid extraneum ad ipsius perfectionem requi
ratur. Unde non potest esse quod in duo sic ten
dat appetitus, ac si utrumque sit bonum perfec
tum ipsius.
Secunda ratio est guia, sicut in processu ratio
nis principium est id quod naturaliter cognosci
tur, ita in processu rationalis appetitus, qui est
voluntas, oportet esse principium id quod natura
liter desideratur. Hoc autem oportet esse unum:
guia natura non tendit nisi ad unum. Principium
autem in processu rationalis appetitus est ultimus
finis. Unde oportet id in quod tendit voluntas sub
ratione ultimi finis, esse unum.
Tertia ratio est guia, cum actiones voluntarie
ex fine speciem sortiantur, sicut supra3 habitum
est, oportet quod a fine ultimo, qui est commu
nis, sortiantur rationem generis: sicut et naturalia
ponuntur in genere secundum formalem rationem
communem. Cum igitur omnia appetibilia volun
tatis, inquantum huiusmodi, sint unius generis,
oportet ultimum finem esse unum. Et praecipue
guia in quolibet genere est unum primum princi
pium: ultimus autem finis habet rationem primi
principii, ut dictum est.
Sicut autem se habet ultimus finis hominis sim
pliciter ad totum humanum genus, ita se habet
ultimus finis huius hominis ad hunc hominem.
Unde oportet quod, sicut omnium hominum est
naturaliter unus finis ultimus, ita huius hominis
voluntas in uno ultimo fine statuatur.
Ao PRIMUM ergo dicendum quod omnia illa
plura accipiebantur in ratione unius boni perfecti
ex his constituti , ab his qui in eis ultimum finem
ponebant.
Ao SECUNOUM dicendum quod, etsi plura accipi
possint quae ad invicem oppositionem non ha
beant, tamen bono perfecto opponitur quod sit
aliquid de perfectione rei extra ispum.
Ao TERTIUM dicendum quod potestas voluntatis
non habet ut faciat opposita esse simul. Quod
3. Art. 3.

o. A primeira razão apresentada por Sto. Tomás era facilmente compreensível: o Bem, fonte de toda causalidade, deve
surgir como perfeito, satisfazendo todo desejo, ou seja, perfeitamente adequado ao objeto da vontade. A segunda razão é mais
sutil. Em qualquer ser, o primeiro princípio de seu movimento é sua natureza. O primeiro ato de uma faculdade que comanda
as outras é o ato mais natural dessa faculdade, aquele que abarca diretamente o seu objeto formal . Tal objeto não pode ser
múltiplo, mas uno, pois a natureza tende sempre à unidade.
Sto. Tomás extrairá como conseqüência dessa argumentação que o primeiro pecado pessoal na vida de um homem só pode
ser mortal. O primeiro ato livre, com efeito, só pode incidir sobre o fim último. É o motivo pelo qual ele é ou plenamente
retificador ou totalmente desviante.
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QuANTO AO 3°, deve-se dizer que o poder da
vontade não é capaz de fazer que coisas opostas
existam simultaneamente. Isso aconteceria se in
clinasse a muitas coisas opostas como se fossem
fins últimos, como fica claro pelo que foi dito.

contingeret, si tenderet in plura disparata sicut in
ultimos fines, ut ex dictis4 patet.
ARTICULUS 6
Utrum homo omnia quae vult,
velit propter ultimum finem

ARTIGO 6
Thdo aquilo que o homem quer
é em vista do último fim?

Ao SEXTUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod non
omnia quaecumque homo vult, propter ultimum
finem velit.
1 . Ea enim quae ad finem ultimum ordinantur,
seriosa dicuntur, quasi utilia. Sed iocosa a seriis
distinguuntur. Ergo ea quae homo iocose agit, non
ordinat in ultimum finem.
2. PRAETEREA, Philosophus dicit, in principio
Metaphys. 1 , quod scientiae speculativae propter
seipsas quaeruntur. Nec tamen potest dici quod
quaelibet earum sit ultimus finis. Ergo non om
nia quae homo appetit, appetit propter ultimum
fi nem.
3. PRAETEREA, quicumque ordinat aliquid in fi
nem aliquem, cogitat de illo fine. Sed non sem
per homo cogitat de ultimo fine in omni eo quod
appetit aut facit. Non ergo omnia homo appetit
aut facit propter ultimum finem.
SED CONTRA est quod dicit Augustinus, XIX de

Q UANTO AO SEXTO, ASSIM SE PROCEDE: parece que
nem tudo o que o homem quer, o quer em vista
do último fim.
1. Com efeito, as coisas que se ordenam para
o fim último dizem-se sérias porque são úteis.
Ora, as brincadeiras distinguem-se das coisas sé
rias. Logo, aquilo que o homem faz por brinca
deira não se ordena para o último fim.
2. ALÉM DISSo, o Filósofo afirma, no início do
livro da Metafísica, que as ciências especulativas
são procuradas por si mesmas. Ora, não se pode
dizer que cada uma delas seja o último fim. Logo,
nem tudo aquilo que o homem deseja o deseja
como último fim.
3 . ADEMAIS, quem ordena alguma coisa para
um fim pensa neste fim. Ora, nem sempre o ho
mem pensa no último fim em tudo aquilo que
deseja ou faz. Logo, o homem não deseja ou faz
todas as coisas em vista do último fim.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, escreve Agostinho: "É
o fim de nosso bem aquilo que por sua causa são
amadas as outras coisas, mas este fim é amado
por si mesmo".
RESPONDO. É necessário que todas as coisas
que o homem deseja, deseje-as em vista do últi
mo fim. E isso fica claro por duas razões.
Primeira. Tudo aquilo que o homem deseja,
deseja-o sob a razão de bem. E se este não é
desejado como bem perfeito, que é o último fim,
é necessário que seja desejado enquanto tende
para o bem perfeito, porque sempre o início de
alguma coisa se ordena para sua consumação,
como se vê tanto nas coisas feitas pela natureza,
como também nas feitas pela arte. Por isso, todo
início de uma perfeição se ordena para a perfei
ção terminada que se tem pelo último fim.
Segunda. Porque o último fim se comporta,
quando move o apetite, como o primeiro motor

Civ. Dei 2: lllud estfinis bani nostri, propter quod
amantur cetera, illud autem propter seipsum.
REsPONDEO dicendum quod necesse est quod

omnia quae homo appetit, appetat propter ulti
mum finem. Et hoc apparet duplici ratione. Pri
mo quidem , quia quidquid homo appetit, appetit
sub ratione boni. Quod quidem si non appetitur
ut bonum perfectum, quod est ultimus finis, ne
cesse est ut appetatur ut tendens in bonum per
fectum: quia semper inchoatio alicuius ordinatur
ad consummationem ipsius; sicut patet tam in his
quae fiunt natura, quam in his quae fiunt ab arte.
Et ideo omnis inchoatio perfectionis ordinatur in
perfectionem consummatam, quae est per ultimum
finem.
Secundo, quia ultimus finis hoc modo se habet
in movendo appetitum, sicut se habet in aliis mo
tionibus primum movens. Manifestum est autem

4. In corp. et resp. ad 2.
6 PARALL.: IV Sent., dist . 49,
1 . C . 2: 982, a , 14-16.
2. C. I, n. 1 : M L 4 1 , 62 1 .

q. I , a. 3, q.la

4;

Cont. Gent.

I, 1 0 1 .
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ARTICULUS 7

quanto aos outros movimentos. É evidente, pois,
que as causas segundas motoras não movem a
não ser quando são movidas pelo primeiro motor.
Conseqüentemente, as coisas desejadas em se
gundo lugar não movem o apetite, senão em or
dem ao primeiro desejado, que é o último fim.
Q uANTO AO I 0 , portanto, deve-se afirmar que
as ações do jogo não se ordenam para um fim
extrínseco, mas se ordenam para o bem do pró
prio jogador, enquanto lhe trazem prazer ou des
canso. Ora, o bem perfeito do homem é seu úl
timo fimP.
QuANTO AO 2°, deve-se dizer o mesmo a res
peito da ciência especulativa. Ela é desejada como
um bem do que estuda, e este bem está com
preendido no bem completo e perfeito que é o
último fim.
Q uANTO AO 3°, deve-se dizer que não é neces
sário que se pense sempre no último fim, todas as
vezes que algo é desejado ou feito. Contudo, a
potência da primeira intenção, que se ordena para
o último fim, permanece em todo desejo de qual
quer coisa, mesmo que não se pense em ato no
último fim. Assim como não é necessário que
alguém que anda numa estrada pense para onde
vai a cada passoq.

Utrum sit unus ultimus

ARTIGO 7

quod causae secundae moventes non movent nisi
secundum quod moventur a primo movente. Unde
secunda appetibilia non movent appetitum nisi in
ordine ad primum appetibile, quod est ultimus
finis.
Ao PRIMUM ergo dicendum quod actiones ludi
crae non ordinantur ad aliquem finem extrinse
cum; sed tamen ordinantur ad bonum ipsius lu
dentis, prout sunt delectantes vel requiem praes
tantes. Bonum autem consummatum hominis est
ultimus finis eius.
Et similiter dicendum AD SECUNDUM, de scien
tia speculativa; quae appetitur ut bonum quod
dam speculantis, quod comprehenditur sub bono
completo et perfecto, quod est ultimus finis.
Ao TERTIUM dicendum quod non oportet ut
semper aliquis cogitet de ultimo fine, quando
cumque aliquid appetit vel operatur: sed virtus
primae intentionis, quae est respectu ultimi finis,
manet in quolibet appetitu cuiuscumque rei, etiam
si de ultimo fine actu non cogitetur. Sicut non
oportet quod qui vadit per viam, in quolibet pas
su cogitet de fine.

finis omnium hominum

Há um só último fim para todos os homens?

AD SEPTIMUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod non
omnium hominum sit unus finis ultimus.
I . Maxime enim videtur hominis ultimus finis
esse incommutabile bonum. Sed quidam avertun
tur ab incommutabili bono, peccando. Non ergo
omnium hominum est unus ultimus finis.
2. PRAETEREA, secundum ultimum finem tota
vita hominis regulatur. Si igitur esset unus ulti
mus finis omnium hominum, sequeretur quod in
hominibus non essent diversa studia vivendi. Quod
patet esse falsum.

7

PARALL.: Supra, a. 5 ;

I

QUANTO AO SÉTIMO, ASSIM SE PROCEDE: parece que
há um só último fim para todos os homens.
I . Com efeito, parece que o último fim do ho
mem é sobretudo um bem imutável. Ora, alguns
se afastam do bem imutável pelo pecado. Logo,
não há para todos os homens um só último fim.
2. ALÉM msso, toda a vida do homem é regu
lada pelo último fim. Se houvesse só um último
fim para todos os homens, seguir-se-ia que entre
os homens não existiriam maneiras di versas de
viver. O que claramente é falso.

não

Ethic., lect. 9.

p. O homem só pode querer motivado pelo bem - a palavra "bem" deve ser tomada evidentemente em seu sentido
metafísico, e não moral. Quando ele busca um bem imperfeito, este só pode estar subordinado ao bem perfeito: é em nome
mesmo de seu vínculo com o fim último que ele o quer. Tudo na criação deve ser posto em ligação com esse fim último, aí
incluindo as atividades que nos parecem pouco "sérias", como o jogo.
q. A resposta 3 traz uma distinção importante no terreno da moral. Quando a vontade incide sobre o fim, diz-se que sua
intenção é "atual": o ato primeiro de intenção desencadeia todo o processo da ação humana. É, porém, psicologicamente
impossível ao homem manter sua vontade nessa situação de orientação imediata para o fim. Fala-se de intenção "virtual",
portanto, quando a influência da intenção primeira subsiste. Tal influência permanece enquanto o primeiro ato não é retirado
e substituído por uma intenção atual contrária.
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3. ADEMAIS, o fim é o termo da ação e as ações
são próprias dos indivíduos. Ora, embora os ho
mens sejam iguais na natureza específica, diferen
ciam-se naquilo que é próprio dos indivíduos. Logo,
não há um só último fim para todos os homens.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, escreve Agostinho: "To
dos os homens são iguais em desejarem o último
fim, que é a bem-aventurança"
RESPONDO. Pode-se falar do último fim de duas
maneiras: segundo a razão do último fim, ou se
gundo aquilo em que se encontra a sua razão.
Quanto à razão do último fim, todos são iguais
no desejo do último fim, porque todos desejam
alcançar a sua perfeição que é a razão do último
fim, como acima foi dito. Mas quanto àquilo em
que esta razão se encontra, nem todos os homens
estão de acordo com o último fim. Com efeito,
alguns desejam as riquezas como o bem perfeito,
outros o prazer, outros qualquer outra coisa. As
sim como para todo paladar é agradável o que é
doce, não obstante, para alguns é muitíssimo
agradável a doçura do vinho, para outros, a doçu
ra do mel, ou a doçura de outras coisas. Mas
convém que seja absolutamente o mais agradável
aquele doce no qual se compraz muitíssimo quem
tem um ótimo paladar. Semelhantemente, é ne
cessário que seja perfeitíssimo aquele bem que é
desejado como último fim por quem tenha o afe
to bem disposto'.
QuANTO AO I 0, portanto, deve-se dizer que os
que pecam, afastam-se daquilo em que verdadei
ramente se encontra a razão do último fim, não
da intenção do último fim, que buscam falsamen
te em outras coisas'.
QuANTO AO 2°, deve-se dizer que entre os ho
mens acontecem maneiras diversas de viver, por
serem diversas as coisas nas quais se busca a
razão do sumo bem.
QUANTO AO 3°, deve-se dizer que embora as
ações sejam dos indivíduos, o primeiro princípio

3 . PRAETEREA, finis est actionis terminus. Ac
tiones autem sunt singularium. Homines autem,
etsi conveniant in natura speciei, tamen diffe
runt secundum ea quae ad individua pertinent.
Non ergo omnium hominum est unus ultimus
finis.
SED CONTRA est quod Augustinus dicit, XIII de
Trin. 1 , quod omnes homines conveniunt in appe
tendo ultimum finem, qui est beatitudo.
RESPONDEO dicendum quod de ultimo fine pos
sumus loqui dupliciter: uno modo, secundum ra
tionem ultimi finis; alio modo, secundum id in
quo finis ultimi ratio invenitur. Quantum igitur
ad rationem ultimi finis, omnes conveniunt in
appetitu finis ultimi : quia omnes appetunt suam
perfectionem adimpleri , quae est ratio ultimi fi
nis, ut dictum est2• Sed quantum ad id in quo
ista ratio invenitur, non omnes homines conve
niunt in ultimo fine: nam quidam appetunt divi
tias tanquam consummatum bonum, quidam au
tem voluptatem, quidam vero quodcumque aliud.
Sicut et omni gustui delectabile est dulce: sed
quibusdam maxime delectabilis est dulcedo vini,
quibusdam dulcedo mellis, aut alicuius talium.
Illud tamen dulce oportet esse simpliciter me
lius delectabile, in quo maxime delectatur qui
habet opti mum gustum. Et similiter illud bonum
oportet esse completissimum, quod tanquam
ultimum finem appetit habens affectum bene
dispositum.
Ao PRIMUM ergo dicendum quod illi qui pec
cant, avertuntur ab eo in quo vere invenitur ratio
ultimi finis: non autem ab ipsa ultimi finis inten
tione, quam quaerunt falso in aliis rebus.
Ao SECUNDUM dicendum quod diversa studia
vi vendi contingunt in hominibus propter diversas
res in quibus quaeritur ratio summi boni.
Ao TERTIUM dicendum quod, etsi actiones sint
singularium, tamen primum principium agen-

I . C . 3: ML 42, 1 0 1 8. - Cfr. In Ps. I l 8, serm. I , n . 1 : ML 37. 1 502; Serm. 1 50, c. 3 , n . 4: ML 38. 809.
2 . Art. 5.
r. Salientemos a importância da distinção que acaba de ser proposta. A razão formal do fim último é o bem perfeitamente
satisfatório. Esse primeiro elemento é a expressão da natureza da vontade (ver nota o). Por evidência metafísica, percebe-se
que esse fim é único em cada homem e único para todos os homens, pois, devido à sua própria natureza, eles só podem querer
motivado pelo bem. A experiência, ao invés, mostra que os homens situam o seu fim último em coisas extremamente diferentes.
Que um bem qualquer se revista para nós da qualidade de fim último só depende de nós, e sabemos o quanto é frágil, vulnerável
e sujeito a erro o juízo prático que esclarece nossa escolha.
s. A gravidade do pecado provirá do fato de que se atribui o bem soberanamente completo a algo diferente de Deus. Seria
querer alguma coisa de um modo pelo qual só se pode querer Deus. Poder-se-ia dizer, de igual maneira, que o pecado consiste
em querer-se a si mesmo satisfeito independentemente de Deus, e fora dele. o que é ilustrado pela parábola evangélica do filho
pródigo.
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de ação é a natureza que tende para uma só coisa,
como foi dito'.

di in eis est natura, quae tendit ad unum, ut
dictum est3•

ARTIGO 8

ARTICULUS 8

As outras criaturas têm como
próprio esse último fim?

Utrum in illo ultimo fine
aliae creaturae conveniant

QUANTO AO OITAVO, ASSIM SE PROCEDE: parece
que todas as outras coisas têm como próprio o
último fim do homem.
1 . Com efeito, o fim corresponde ao princípio.
Ora, o princípio dos homens, isto é, Deus, é tam
bém princípio de todas as outras coisas. Logo,
todas as outras coisas têm em comum o último
fim do homem.
2. A LÉM msso, Dionísio diz: "Deus atrai todas
as coisas para si como para o último fim" Ora,
ele é o último fim do homem, porque, como afir
ma Agostinho, somente dele mesmo se deve fruir.
Logo, as outras coisas têm também como próprio
o fim último do homem.
3 . ADEMAIS, é o último fim do homem objeto
da vontade. Ora, o objeto da vontade é o bem
universal, que é fim de todas as coisas. Logo, é
necessário que todas as coisas tenham como pró
prio o último fim do homem.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, O último fim do ho
mem é a bem-aventurança que todos desejam,
como diz Agostinho. São palavras suas: "Não per
tence aos animais destituídos de razão serem bem
aventurados" Logo, as outras coisas não têm
como próprio o último fim do homem.
REsPONDO. Aristóteles diz no livro 11 da Física
e no V da Metafísica, que o fim pode ser consi
derado de duas maneiras, a saber, do qual e pelo
qual: isto é, a própria cqisa na qual se encontra
a razão do bem, e o uso ou a aquisição dessa
coisa. É como se disséssemos que o fim do mo
vimento do corpo pesado é ou o lugar inferior
como coisa, ou o fato de estar no lugar inferior
como uso. E o fim do avaro é ou o dinheiro como
coisa, ou a posse do dinheiro como uso.

AD OCTAVUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod in
ultimo fine hominis etiam omnia alia conveniant.
I . Finis enim respondet principio. Sed illud
quod est principium hominum, scilicet Deus, est
etiam principium omnium aliorum. Ergo in ulti
mo fine hominis omnia alia communicant.
2. PRAETEREA, Dionysius dicit, in libro de Div.
Nom. 1 , quod Deus convertit omnia ad seipsum,
tanquam ad ultimum finem. Sed ipse est etiam
ultimus finis hominis: quia solo ipso fruendum
est, ut Augustinus dicit2• Ergo in fine ultimo ho
minis etiam alia conveniunt.
3. PRAETEREA, finis ultimus hominis est obiec
tum voluntatis. Sed obiectum voluntatis est bo
num universale, quod est finis omnium. Ergo
necesse est quod in ultimo fine hominis omnia
conveniant.
SED CONTRA est quod ultimus finis hominum
est beatitudo; quam omnes appetunt, ut Augusti
nus diciP. Sed non cadit in anima/ia rationis ex
pertia ut beata sint, sicut Augustinus dicit in li
bra Octoginta trium Quaest. 4• Non ergo in ultimo
fine hominis alia conveniunt.
RESPONDEO dicendum quod, sicut Philosophus
dicit in 11 Physic. 5 et in V Metaphys.6, finis dupli
citer dicitur, scilicet cuius, et quo: idest ipsa res
in qua ratio boni invenitur, et usus sive adeptio
illius rei. Sicut si dicamus quod motus corporis
gravis finis est vel locus inferior ut res, vel hoc
quod est esse in loco inferiori, ut usus: et finis
avari est vel pecunia ut res, vel possessio pecu
niae ut usus.

8

3. Ibid.
PARALL.: Part. I, q. 1 03, a. 2; 11 Sent., dist. 38, a. I, 2; Co111. Ge/11 . III, 1 7, 25; De Verit., q. 5, a. 6, ad 4.
I. C. 4: MG 3, 700 A.
De Doe/r. Christ. I. I, cc. 5 , 22: ML 34, 2 1 , 26.

2.
3.
4.
5.
6.

De Trin . I. Xlll, cc. 3-4: ML 42, 1 0 1 7- 1 0 1 9.
Q. 5: ML 40, 1 2.
C. 2: 1 94, a, 95-96.
De Anima I. 11, c. 4: 4 1 5 , b, 2-3.

t. Não basta conhecer a moral para praticá-la. Apenas raramente o homem se decide sobre a escolha de seu fim último por
meio de raciocínios metafísicos. Na maioria dos casos, tal escolha segue uma lógica inteiramente diversa da razão, dependente
do peso do afetivo e do irracional .
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Se, portanto, falamos do último fim do homem
quanto à própria coisa que é fim, desse modo todas
as coisas têm como próprio o último fim do homem,
porque Deus é o último fim do homem e de todas as
outras coisas. - Se, porém, falamos do último fim
do homem quanto à consecução do fim, desse modo
as criatura� irracionais não têm em comum este úl
timo fim do homem. Com efeito, o homem e as
outras criaturas racionais conseguem o último fim
conhecendo e amando Deus. Mas isto não cabe às
outras criaturas, que conseguem o último fim en
quanto participam de alguma semelhança de Deus,
enquanto são, ou vivem, ou também conhecem".
E assim fica clara a resposta ÀS OBJEÇÕES, por
que a bem-aventurança significa a aquisição do
último fim.

S i ergo loquamur de ultimo fine hominis
quantum ad ipsam rem quae est finis, sic in
ultimo fine hominis omnia alia conveniunt: quia
Deus est ultimus finis hominis et omnium alia
rum rerum. - Si autem loquamur de ultimo
fine hominis quantum ad consecutionem finis,
sic in hoc fine hominis non communicant crea
turae irrationales. Nam homo et aliae rationa
les creaturae consequuntur ultimum finem cog
noscendo et amando Deum: quod non competit
aliis creaturis, quae adipiscuntur ultimum finem
inquantum participant aliquam similitudinem
Dei, secundum quod sunt, vel vivunt, vel etiam
cognoscunt.
Et per hoc patet responsio AD OBIECTA: nam
beatitudo nominat adeptionem ultimi finis.

u. A divisão das criaturas inferiores em três categorias provém do Pseudo-Dionísio (A hierarquia celeste. cap. XV).

QUESTÃO 2

QUAESTIO 11
DE HIS IN QUffiUS

EM QUE CONSISTE A

HOMINIS BEATITUDO CONSISTIT

BEM-AVENTURANÇA DO HOMEM•

in octo artículos divisa

em

Deinde considerandum est de beatitudine : pri
mo quidem, in quibus sit; secundo, quid sit; ter
tio, qualiter eam consegui possimus.
Circa primum quaeruntur octo.
Primo: utrum beatitudo consistat in divitiis.
Secundo: utrum in honoribus.
Tertio: utrum in fama, sive in gloria.
Quarto: utrum in potestate.
Quinto: utrum in aliquo corporis bono.
Sexto: utrum in voluptate.
Septimo: utrum in aliquo bono animae.
Octavo: utrum in aliquo bono creato.

ARTIGO 1

ARTICULUS 1

A bem-aventurança do homem
consiste nas riquezas?

Utrum beatitudo hominis
consistat in divitiis

Q UANTO AO PRIMEIRO ARTIGO, ASSIM SE PROCEDE:
parece que a bem-aventurança do homem consis
te nas riquezas.
1 . Com efeito, sendo a bem-aventurança o últi
mo fim do homem, ela consiste naquilo que ao

PRIMUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod beati
tudo hominis in divitiis consistat
I . Cum enim beatitudo sit ultimus finis homi
nis, in eo consistit quod maxime in hominis affectu
Ao

1

PARALL.: Contra Gent. III. 30; I Ethic

oito artigos

Em seguida deve-se considerar a bem-aventu
rança. Primeiro, em que consiste; segundo, o que
é; terceiro, de que modo podemos consegui-la.
A respeito do primeiro são oito as perguntas:
I . A bem-aventurança consiste nas riquezas?
2. Nas horas?
3. Na fama ou na glória?
4. No poder?
5. Em algum bem do corpo?
6. No prazer?
7. Em algum bem da alma?
8. Em algum bem criado?

.•

lect. 5 .

a. A bem-aventurança caracteriza a maneira pela qual as criaturas racionais tendem a seu fim últi mo e o atingem: mediante
uma operação pessoal de conhecimento e de amor.
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máximo domina o afeto humano. Ora, no livro do
Eclesiastes se diz: "Tudo obedece ao dinheiro"
Logo, a bem-aventurança consiste nas riquezas.
2. ALÉM msso, segundo Boécio: "A bem-aventu
rança é o estado perfeito da junção de todos os bens"
Ora, parece que pelo dinheiro poderão se adquirir
todas as coisas, porque o Filósofo, no livro V da
Ética, afirma que o dinheiro se inventou para ser a
fiança de tudo aquilo que o homem quisesse possuir.
Logo, a bem-aventurança consiste nas riquezas.
3. ADEMAIS, como o desejo do sumo bem jamais
acaba, parece ser infinito. Ora, isso se encontra ao
máximo nas riquezas, porque diz o Eclesiastes que
"o avaro jamais se satisfaz com as riquezas". Logo,
a bem-aventurança consiste nas riquezas.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, consiste O bem do ho
mem mais em conservar a bem-aventurança do
que em perdê-lab. Ademais, Boécio diz: "Mais bri
lham as riquezas quando são distribuídas do que
quando conservadas. Por isso, a avareza toma os
homens odiosos, a generosidade os toma ilustres."
RESPONDO. É impossível que a bem-aventuran
ça do homem consista nas riquezas. Conforme o
Filósofo, diz no livro I da Política, há duas espé
cies de riquezas, as naturais e as artificiais. As
riquezas naturais são aquelas pelas quais o ho
mem é ajudado a compensar as deficiências na
turais, como sejam, a comida, a bebida, as vestes,
os veículos, a habitação, etc. As 1iquezas artificiais
são aquelas que por si mesmas não auxiliam a
natureza, como o dinheiro, mas a arte humana as
inventou para facilitar as trocas, para que fossem
como medidas das coisas venais.
É evidente que a bem-aventurança do homem
não pode estar nas riquezas naturais. Buscam-se
essas riquezas em vista de outra coisa, para sus
tentarem a natureza humana. Por isso, não po
dem ser o último fim do homem, porque mais se
ordenam ao homem como fim. Donde, na ordem
natural, todas elas estão abaixo do homem, e são
feitas em vista dele, conforme o Salmo 8: "Sub
metestes todas as coisas a seus pés."
Não se buscam as riquezas artificiais senão
por causa das naturais, pois não se buscariam, se
não fosse porque por elas é comprado o que é
necessário para o uso da vida. Por isso, têm muito

dominatur. Huiusmodi autem sunt divitiae: dici
tur enim Eccle 1 0, 1 9 : Pecuniae obediunt omnia.
Ergo in di vitiis beatitudo hominis consistit.
2. PRAETEREA, secundum Boetium, in III de
Consol. 1 , beatitudo est status omnium bonorum
aggregatione peifectus. Sed in pecuniis omnia
possideri videntur: quia, ut Phi losophus dicit in V
Ethic. 2, ad hoc nummus est inventus, ut sit quasi
fideiussor habendi pro eo quodcumque homo
voluerit. Ergo in divitiis beatitudo consistit.
3. PRAETEREA, desiderium summi boni, cum
nunquam deficiat, videtur esse infinitum. Sed hoc
maxime in divitiis invenitur: quia avarus non
implebitur pecunia, ut dicitur Eccle 5,9. Ergo in
divitiis beatitudo consistit.
SED CONTRA, bonum hominis in retinendo bea
titudinem magis consistit quam in emittendo ip
sam. Sed sicut Boetius in li de Consol. 3 dicit,
divitiae effundendo, magis quam coacervando,
melius nitent: siquidem avaritia semper odiosos,
claros largitas facit. Ergo in divitiis beatitudo non

consistit.
REsPONDEO dicendum quod impossibile est
beatitudinem hominis in divitiis consistere. Sunt
enim duplices divitiae, ut Philosophus dicit in I
Polit. 4, scilicet naturales, et artificiales. Naturales
quidem divitiae sunt, quibus homini subvenitur
ad defectus naturales tollendos: sicut cibus, po
tus, vestimenta, vehicula et habitacula, et alia
huiusmodi. Divitiae autem artificiales sunt, qui
bus secundum se natura non iuvatur, ut denarii;
sed ars humana eos adinvenit propter facilitatem
commutationis, ut sint quasi mensura quaedam
rerum venalium.
Manifestum est autem quod in divitiis natura
libus beatitudo hominis esse non potest. Quae
runtur enim huiusmodi divitiae propter aliud, sci
licet ad sustentandam naturam hominis: et ideo
non possunt esse ultimus finis hominis, sed ma
gis ordinantur ad hominem sicut ad finem. Unde
in ordine naturae omnia huiusmodi sunt infra
hominem, et propter hominem facta; secundum
illud Ps 8,8: Omnia subiecisti sub pedibus eius.
Divitiae autem artificiales non quaeruntur nisi
propter naturales: non enim quaererentur, nisi quia
I . Prosa
2. c . 8 :
3. Prosa
4. C. 3 :

2: ML 63, 724 A.
1 1 33, b, 1 0- 1 4.
5: ML 63, 690 A.
1 257, a, 4.

b. Quem diz, com efeito, bem soberanamente satisfatório entende que esse bem seja possuído de maneira definitiva. A
possibilidade, o temor de perdê-lo significaria que ele não é perfeito. Ver, neste mesmo tratado, q. 5, a. 4.
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menos razão de último fim. Logo, é impossível
que a bem-aventurança, que é o último fim do
homem, esteja nas riquezas.
Q uANTO AO I 0, portanto, deve-se dizer que to
das as coisas corporais obedecem ao dinheiro,
devido à multidão dos estultos que só conhecem
os bens corporais, que podem ser adquiridas por
dinheiro. Mas o critério dos bens humanos não
deve ser tomado dos estultos, mas dos sábios,
como também o critério dos sabores, por aqueles
que têm gosto apurado.
Q uANTO AO 2°, deve-se dizer que, pelo dinhei
ro pode-se ter todas as coisas venais, mas não as
espirituais, que não podem ser vendidas. Donde
dizer o livro dos Provérbios: "Que adianta aos
estultos possuírem riquezas, não podendo com
prar sabedoria?
Q uANTo AO 3°, deve-se dizer que o apetite das
riquezas naturais não é infinito, porque são sufi
cientes à natureza segundo alguma medida. No
entanto, o apetite das riquezas artificiais é infinito,
porque satisfaz à concupiscência desordenada, que
é imutável, como esclarece o Filósofo no livro I
da Política. Todavia, o desejo infinito das riquezas
é diferente do desejo do sumo bem. Pois o sumo
bem quanto mais perfeitamente é possuído, tanto
mais é amado e desprezadas as outras coisas, por
que quanto mais é possuído, mais é conhecido.
Donde dizer o livro do Eclesiástico: "Os que me
comem, têm ainda mais fome." Mas no apetite
das riquezas e de quaisquer outros bens tempo
rais, acontece o contrário. Possuídos esses bens,
são logo desprezados e outros são desejados. Isto
está significado nas palavras do Senhor: "Quem
bebe desta água (que significam os bens tempo
rais) tem ainda sede" E isso porque a insuficiên
cia deles é mais conhecida quando possuídos.
Assim sendo, isso manifesta a imperfeição deles e
também que o sumo bem neles não consiste.

per eas emuntur res ad usum vitae necessariae.
Unde multo minus habent rationem ultimi finis.
Impossibile est igitur beatitudinem, quae est ulti
mus finis hominis, in divitiis esse.
Ao PRIMUM ergo dicendum quod omnia corpo
ralia obediunt pecuniae, quantum ad multitudi
nem stultorum, qui sola corporalia bona cognos
cunt, quae pecunia acquiri possunt. ludicium
autem de bonis humanis non debet sumi a stultis,
sed a sapientibus: sicut et iudicium de saporibus
ab his qui habent gustum bene dispositum.
Ao SECUNDUM dicendum quod pecunia possunt
haberi omnia venalia: non autem spiritualia, quae
vendi non possunt. Unde dicitur Pr 1 7 , 1 6: Quid
prodest stulto divitias habere, cum sapientiam
emere non possit?
Ao TERTIUM dicendum quod appetitus natura

hum divitiarum non est infinitus : guia secundum
certam mensuram naturae sufficiunt. Sed appeti
tus divitiarum artificialium est infinitus: guia de
servit concupiscentiae inordinatae, quae non mo
dificatur, ut patet per Philosophum in I Polit. 5•
Aliter tamen est infinitum desiderium divitiarum,
et desiderium summi boni . Nam summum bo
num quanto perfectius possidetur, tanto ipsum
met magis amatur, et alia contemnuntur: guia
quanto magis habetur, magis cognoscitur. Et ideo
dicitur Eccli 24,29: Qui edunt me, adhuc esu
rient. Sed in appetitu divitiarum, et quorumcum
que temporalium bonorum, est e converso: nam
quando iam habentur, ipsa contemnuntur, et alia
appetuntur; secundum quod significatur lo 4, 1 3,
cum Dominus dicit: Qui bibit ex hac aqua, per
quam temporalia significantur, sitiet iterum. Et
hoc ideo, guia eorum insufficientia magis cog
noscitur cum habentur. Et ideo hoc ipsum osten
dit eorum imperfectionem, et quod in eis sum
mum bonum non consistit.
ARTICULUS 2

ARTIGO 2

Utrum beatitudo
hominis consistat in honoribus

A bem-aventurança do homem
consiste nas honras?

A D SECUNDUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod
beatitudo hominis in honoribus consistat.
1 . Beatitudo enim, sive felicitas, est praemium
virtutis, ut Philosophus dicit in I Ethic. '. Sed honor
maxime videtur esse id quod est virtutis prae-

Q UANTO AO SEGUNDO, ASSIM SE PROCEDE: parece
que a bem-aventurança do homem consiste nas
honras.
I . Com efeito, como diz o Filósofo no livro I
da Ética: "A bem-aventurança ou felicidade é o

5. C. 3: 1 258, a,

2 PARALL.:

I.

Cont. Gent. III, 28; I Ethic., lect. 5 .

I . c. 1 0: 1 099, b, 1 6- 1 7.
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prêmio da virtude" Ora, a honra parece ser o
máximo prêmio da virtude, como diz o Filósofo
no livro IV da Ética. Logo, a bem-aventurança
consiste sobretudo na honra.
2. ALÉM msso, o que convém a Deus e aos
mais excelentes parece ser sobretudo a bem-aven
turança, que é o bem perfeito. Ora, o Filósofo diz
no livro IV da Ética que isto é a honra, e o Após
tolo na primeira Carta a Tito também diz: "Só a
Deus a honra e a glória." Logo, a bem-aventuran
ça consiste na honra.
3. ADEMAIS, a bem-aventurança é o que sobretu
do desejam os homens. Ora, nada parece ser mais
desejado pelos homens do que a honra, porque os
homens suportam perder todas as outras coisas,
mas não suportam algum detrimento de sua honra.
Logo, a bem-aventurança consiste na honra.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, a bem-aventurança está
no bem-aventurado. A honra não está naquele que
é honrado, porém mais naquele que honra, que
reverencia o honrado, como diz o Filósofo no
livro I da Ética. Logo, a bem-aventurança não
consiste na honra.
RESPONDO. É impossível que a bem-aventuran
ça consista na honra. A honra é prestada a alguém
devido alguma sua excelência: e assim, é um si
nal e testemunho daquela excelência que está no
honrado. Ora, a excelência do homem considera
se sobretudo segundo a bem-aventurança, que é o
bem perfeito do homem, e segundo as suas par
tes, ou seja, segundo aqueles bens que participam
de algo da bem-aventurança. Por isso, pode ela
acompanhar a bem-aventurança, mas nela não
pode principalmente consistir a bem-aventurança.
QuANTO AO 1 °, portanto, deve-se dizer que,
como o Filósofo diz no mesmo lugar, a honra não
é prêmio da virtude em razão da qual as pessoas
de virtude agem', mas eles recebem dos homens
a honra como prêmio, como se não houvesse coi
sa alguma melhor para dar. O verdadeiro prêmio
da virtude é a bem-aventurança, em vista da qual
os virtuosos agem. Se agem por causa da honra,
já não será virtude, mas ambição.
QuANTO AO 2°, deve-se dizer que a honra é
devida a Deus e aos mais excelentes, como sinal

mium, ut Philosophus dicit in IV Ethic. 2• Ergo in
honore maxime consistit beatitudo.
2. PRAETEREA, illud quod convenit Deo et ex
cellentissimis, maxime videtur esse beatitudo,
quae est bonum perfectum. Sed huiusmodi est
honor, ut Philosophus dicit in IV Ethic. 3• Et etiam
1 Ti I , 1 7 , dicit Apostolus: Soli Deo honor et glo
ria. Ergo in honore consistit beatitudo.
3. PRAETEREA, illud quod est maxime deside
ratum ab hominibus, est beatitudo. Sed nihil vi
detur esse magis desiderabile ab hominibus quam
honor: quia homines patiuntur iacturam in om
nibus aliis rebus, ne patiantur aliquod detri 
mentum sui honoris. Ergo in honore beatitudo
consistit.
SEo CONTRA, beatitudo est in beato. Honor au
tem non est in eo qui honoratur, sed magis in
honorante, qui reverentiam exhibet honorato, ut
Philosophus dicit in I Ethic. 4• Ergo in honore
beatitudo non consistit.
RESPONDEO dicendum quod impossibile est
beatitudinem consistere in honore. Honor enim
exhibetur alicui propter aliquam eius excellen
tiam ; et ita est signum et testi monium quoddam
illius excellentiae quae est in honorato. Excellen
tia autem hominis maxime attenditur secundum
beatitudinem, quae est hominis bonum perfec
tum; et secundum partes eius, idest secundum
illa bona quibus aliquid beatitudinis participa
tur. Et ideo honor potest quidem consequi bea
titudinem, sed principaliter in eo beatitudo con
sistere non potest.
Ao PRIMUM ergo dicendum quod, sicut Philo
sophus ibidem5 dicit, honor non est praemium
virtutis propter quod virtuosi operantur: sed acci
piunt honorem ab hominibus loco praemii, quasi
a non habentibus aliquid maius ad dandum. Ve
rum autem praemium virtutis est ipsa beatitudo,
propter quam virtuosi operantur. Si autem prop
ter honorem operarentur, iam non esset virtus,
sed magis ambitio.
Ao SECUNDUM dicendum quod honor debetur
Deo et excellentissimis, in signum vel testimo2.
3.
4.
5.

c.
c.
c.
C.

7:
7:
3:
7:

1 1 23,
1 723,
1 095,
1 1 24,

b,
b,
b,
a,

35.
20.
24-25.
5-9.

c. De maneira discreta, é aqui indicada a articulação de toda a moral tomista. Com todo seu ser, o homem tende a seu fim
e a sua realização, que não são outra coisa que a bem-aventurança (ou felicidade). Ele somente pode se dirigir a ela e adquiri
la colocando-se na escola da virtude ou perfeição.
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ou testemunho de sua excelência preexistente, não
que a honra os torna excelentes.
QuANTO AO 3°, deve-se dizer que, como foi
dito, acontece que os homens desejam sobretudo
a honra, pelo desejo natural da bem-aventurança,
a qual a honra acompanha. Por isso, os homens
buscam ser honrados sobretudo pelos sábios, por
cujos juízos se julgam excelentes e felizes.

nium excellentiae praeexistentis: non quod ipse
honor faciat eos excellentes.
Ao TERTIUM dicendum quod ex naturali deside
rio beatitudinis, quam consequitur honor, ut dic
tum est6, contingit quod homines maxime hono
rem desiderant. Unde quaerunt homines maxime
honorari a sapientibus, quorum iudicio credunt se
esse excellentes vel felices.

ARTIGO 3

ARTICULUS 3

A bem-aventurança do homem
consiste na fama ou na glória?

Utrum beatitudo hominis
consistat in fama, sive gloria

QUANm AO TERCEIRO, ASSIM SE PROCEDE: parece que
a bem-aventurança do homem consiste na glória.
I . Com efeito, parece que a bem-aventurança
consiste naquilo que se dá aos santos, por causa
das tribulações que sofreram no mundo. Ora, isso
é a glória, como diz o Apóstolo na Carta aos Ro
manos: "As tribulações deste mundo não são equi
valentes à glória futura, que será em nós manifes
tada." Logo, a bem-aventurança consiste na glória.
2. AL ÉM Disso, como afirma Dionísio, o bem é
difusivo de si. Ora, é sobretudo pela glória que o
bem do homem se difunde sendo conhecido pelos
outros, porque, como atinna Ambrósio, a gló1ia nada
mais é que o "claro conhecimento com louvor." Logo,
a bem-aventurança do homem consiste na glória.
3. ADEMAIS, a bem-aventurança é o mais está
vel dos bens. Ora, isso parece ser a fama ou a
glória, porque por elas conseguem de certo modo
os homens a eternidade. Por isso diz Boécio: "Pare
ceis preparar a vossa imortalidade, quando pensais
na fama do tempo futuro." Logo, a bem-aventu
rança do homem consiste na fama ou glória.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, a bem-aventurança é O
verdadeiro bem do homem. Ora, a fama ou a
glória, acontece serem falsas. Confirma-o Boé
cio: "Muitos assumiram um grande nome por cau
sa das falsas opiniões do povo. Pode-se pensar
em coisa mais vergonhosa? Ora, os que são fal
samente louvados devem se envergonhar de seus
louvores." Logo, a bem-aventurança do homem
não consiste na fama ou na glória.
REsPONDO. É impossível que a bem-aventurança
do homem consista na fama ou na glória humanas.

Ao TERTIUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod bea
titudo hominis consistat in gloria.
I . In eo enim videtur beatitudo consistere, quod
redditur. Sancti s pro tribulationibus quas in mun
do patiuntur. Huiusmodi autem est gloria: dicit
enim Apostolus, Rm 8, 1 8 : Non sunt condignae
passiones huius temporis ad futuram gloriam,
quae revelabitur in nobis. Ergo beatitudo consis

tit in gloria.
2. PRAETEREA, bonum est diffusivum sui, ut
patet per Dionysium, 4 cap. de Div. Nom. 1 • Sed
per gloriam bonum hominis maxime diffunditur
in notitiam aliorum: quia gloria, ut Ambrosius2
dicit, nihil aliud est quam clara cum laude noti
tia. Ergo beatitudo hominis consistit in gloria.
3. PRAETEREA, beatitudo est stabilissimum bo
norum. Hoc autem videtur esse fama vel gloria:
quia per hanc quodammodo homines aeternita
tem sortiuntur. Unde Boetius dicit, in libro de
Conso/. 3: Vos immortalitatem vobis propagare vi
demini, cum futurifamam temporis cogitatis. Ergo

beatitudo hominis consistit in fama seu gloria.
SED coNTRA, beatitudo est verum hominis bo
num. Sed famam seu gloriam contingit esse fal
sam: ut enim dicit Boetius, in libro III de Con
sol. \ plures magnum saepe nomen falsis vulgi
opinionibus abstulerunt. Quo quid turpius exco
gitari potest? Nam qui falso praedicantur, suis
ipsi necesse est laudibus erubescant. Non ergo

beatitudo hominis consistit in fama seu gloria.

6. In corp .
3 PARALL.: Com. Gent. lll, 29.
I . Mg 3, 693 B .
2. Cfr. AuGUST., Cont. Maximin. Arian.
3. L. 11, prosa 7: ML 63, 7 1 1 B.
4. Prosa 6: ML 63, 745 A.

I.

11 (ai. lll), c. 1 3 ,
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A glória nada mais é que "o claro conhecimento
com louvor", como diz Ambrósio. As coisas conhe
cidas diferentemente se referem à inteligência hu
mana e à inteligência divina: pois o conhecimento
humano é causado pelas coisas conhecidas, mas o
conhecimento divino é a causa das coisas conheci
das. Por isso, a perfeição do bem humano, que se
chama bem-aventurança, não pode ser causada pelo
conhecimento humano, porém, o conhecimento hu
mano da bem-aventurança de alguém procede, e é,
de certo modo, causado pela própria bem-aventu
rança humana seja iniciada ou perfeita. Daí que a
bem-aventurança do homem não pode consistir na
fama ou na glória. O bem do homem, todavia, de
pende do conhecimento de Deus, como da causa.
Por isso, da glória que está em Deus depende a
bem-aventurança humana como da sua causa, se
gundo o Salmo 90: "Livrá-to-ei, glorificá-lo-ei, dar
lhe-ei longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação.""
É também de se considerar que o conhecimen
to humano falha muitas vezes, sobretudo nos fatos
contingentes singulares, como são os atos huma
nos. Por isso, a glória humana é também freqüen
temente enganadora. Como, porém, Deus não
pode enganar-se, a sua glória é sempre verdadei
ra. Donde dizer a segunda Carta aos Coríntios :
"É aprovado o homem que Deus recomenda."
Q uANTO AO 1 °, portanto, deve-se dizer que não
trata aqui o Apóstolo da glória que vem dos ho
mens, mas da glória que vem de Deus diante de
seus anjos. Por isso, diz o Evangelho de Marcos:
"O Filho do homem o confessará na glória de seu
Pai, diante de seus anjos."
Q uANTo AO 2°, deve-se dizer que o bem de um
homem que é de muitos conhecido pela fama ou
glória, se tal conhecimento é verdadeiro, deve
derivar do bem existente neste homem. Assim,
pressupõe a bem-aventurança perfeita ou inicia
da. Porém, se o conhecimento é falso, não con
corda com a realidade. Assim, o bem não existe
naquele que pela fama é tido como célebre. Por
tanto, fica claro que a fama não pode fazer ho
mem algum bem-aventurado.
QuANTO AO 3°, deve-se dizer que a fama é ins
tável, até porque por um falso rumor ela facil
mente desaparece. Se por algum tempo permane
ce estável, isto é acidental. Mas a bem-aventuran
ça tem permanente estabilidade e para sempre.

RESPONDEO dicendum quod i mpossibile est
beatitudinem hominis in fama seu gloria humana
consistere. Nam gloria nihil aliud est quam clara
notitia cum laude, ut Ambrosius dicit5• Res au
tem cognita aliter comparatur ad cognitionem hu
manam, et aliter ad cognitionem divinam: huma
na enim cognitio a rebus cognitis causatur, sed
divina cognitio est causa rerum cognitarum. Unde
perfectio humani boni, quae beatitudo dicitur, non
potest causari a notitia humana: sed magis notitia
humana de beatitudine alicuius procedit et quo
dammodo causatur ab ipsa humana beatitudine,
vel inchoata vel perfecta. Et ideo in fama vel in
gloria non potest consistere hominis beatitudo.
Sed bonum hominis dependet, sicut ex causa, ex
cognitione Dei. Et ideo ex gloria quae est apud
Deum, dependet beatitudo hominis sicut ex causa
sua: secundum illud Ps 90, 1 5- 1 6: Eripiam eum,
et glorificabo eum, longitudine dierum replebo
eum, et ostendam illi salutare meum.

Est etiam aliud considerandum, quod humana
notitia saepe fallitur, et praecipue in singularibus
contingentibus, cuiusmodi sunt actus humani . Et
ideo frequenter humana gloria fallax est. Sed guia
Deus falli non potest, eius gloria semper vera est.
Propter quod dicitur, 2Cor 1 0, 1 8 : /lle probatus
est, quem Deus commendat.
Ao PRIMUM ergo dicendum quod Apostolus non

loquitur ibi de gloria quae est ab hominibus, sed
de gloria quae est a Deo coram Angelis eius. Unde
dicitur Me 8,38: Filius hominis confitebitur eum
in gloria Patris sui, coram Angelis eius.
Ao SECUNOUM dicendum quod bonum alicuius

hominis quod per famam vel gloriam est in cog
nitione multorum, si cognitio quidem vera sit,
oportet quod derivetur a bono existente in ipso
homine: et sic praesupponit beatitudinem perfec
tam vel inchoatam. Si autem cognitio falsa sit,
non concordat rei : et sic bonum non invenitur in
eo cuius fama celebris habetur. Unde patet quod
fama nullo modo potest facere hominem beatum.
Ao TERTIUM dicendum quod fama non habet
stabilitatem: immo falso rumore de facili perdi
tur. Et si stabilis aliquando perseveret, hoc est per
accidens. Sed beatitudo habet per se stabilitatem,
et semper.
5. Cfr. AuausT., /.

c.,

nota 2.

d. Não se pode dizer, portanto, que a glória não tem nada a ver com a bem-aventurança. Ela decorre desta. Não é porque
seríamos conhecidos, ainda que por nosso Criador, que possuiríamos a bem-aventurança. Pelo contrário, esta última consistirá
em conhecer a Deus.
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ARTICULUS 4

ARTIG0 4

Utrum beatitudo
hominis consistat in potestate

A bem-aventurança do homem
consiste no poder?

AD QUARTUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod bea
titudo consistat in potestate.
I . Omnia enim appetunt assimilari Deo, tan
quam ultimo fini et primo principio. Sed homines
qui in potestatibus sunt, propter similitudinem
potestatis, maxime videntur esse Deo conformes :
unde et in Scriptura dii vocantur, ut patet Ex 22,28,
Diis non detrahes. Ergo in potestate beatitudo
consistit.
2. PRAETEREA, beatitudo est bonum perfectum.
Sed perfectissimum est quod homo etiam alios
regere possit, quod convenit his qui in potestati
bus sunt constituti . Ergo beatitudo consistit in
potestate.
3. PRAETEREA, beatitudo, cum sit maxime appe
tibilis, opponitur ei quod maxime est fugiendum.
Sed homines maxime fugiunt servitutem, cui con
traponitur potestas. Ergo in potestate beatitudo
consistit.
SED CONTRA, beatitudo est perfectum bonum.
Sed potestas est maxime imperfecta. Ut enim
dicit Boetius, III de Conso/. 1, potestas humana

QUANTO AO QUARTO, ASSIM SE PROCEDE: parece
que a bem-aventurança consiste no poder.
1 . Com efeito, todas as coisas desejam asse
melhar-se a Deus, como último fim e primeiro
princípio. Ora, os homens que estão no poder,
devido à semelhança do poder, parecem sobretu
do ser conformes a Deus. Chama-os, por isso a
Escritura, de deuses, como se vê no livro do Ê xo
do: "Não falarás mal dos deuses" Logo, a bem
aventurança consiste no poder.
2. ALÉM msso, a bem-aventurança é o bem per
feito. Ora, o que há de mais perfeito é o homem
poder governar os outros, e isto é próprio daque
les que estão investidos de poder. Logo, a bem
aventurança consiste no poder.
3 . ADEMAIS, sendo a bem-aventurança o que há
de mais desejável, ela se opõe àquilo do qual se
deve sobretudo fugir. Ora, os homens fogem so
bretudo da escravidão, que é o oposto do poder.
Logo, a bem-aventurança consiste no poder.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, a bem-aventurança é O
bem perfeito. O poder, no entanto, é o que há de
mais imperfeito. Diz Boécio: "O poder humano
não pode evitar o tormento das preocupações, nem
o aguilhão do medo", e mais adiante: "Tens por
poderoso o que está rodeado de guardas, aquele
que mais teme aos quais amedronta"? Logo, a
bem-aventurança não está no poder.
RESPONDO. A bem-aventurança não pode con
sistir no poder, por dois motivos. Primeiro, por
que o poder tem a razão de princípio, como escla
rece o livro V da Metafísica. Mas a bem-aventu
rança tem a razão de último fim. - Segundo,
porque o poder refere-se ao bem e ao mal. A bem
aventurança, porém, é o próprio e o perfeito bem
do homem. Por isso, poderia a bem-aventurança
consistir mais em algum bom uso do poder, o que
é efeito da virtude, do que no próprio poder.
Podem, ainda, ser apresentadas quatro razões
gerais para mostrar que a bem-aventurança não
consiste em nenhum dos bens exteriores citados'.

sollicitudinum morsus expellere, formidinum
aculeos vitare nequit. Et postea: Potentem cen
ses cui satellites latus ambiunt, qui quos terret,
ipse plus metuit ? Non igitur beatitudo consistit

in potestate.
RESPONDEO dicendum quod impossibile est
beatitudinem in potestate consistere, propter duo.
Primo quidem, guia potestas habet rationem prin
cipii, ut patet in V Metaphys. '· Beatitudo autem
habet rationem ultimi finis. - Secundo, guia po
testas se habet ad bonum et ad malum. Beatitudo
autem est proprium et perfectum hominis bonum.
Unde magis posset consistere beatitudo aliqua in
bono usu potestatis, qui est per virtutem, quam in
ipsa potestate.
Possunt autem quatuor generales rationes in
duci ad ostendendum quod in nullo praemisso
rum exteriorum bonorum beatitudo consista!. Qua-

4

PARALL.: Cont. Gent. Ill, 3 1 ; Compend. Theol. , part. 2, c. 9; De Regim. Princip., I. I , c. 8; in Matth., c . 5 .
I . Pros a 5 : ML 6 3 , 74 1 A - 742 A .
2. C . 1 2: 1 0 1 9, a, 1 9-20.

e. Com o presente desenvolvimento, é efetuada uma distinção na questão 2. Ao longo dos três primeiros artigos, Sto. Tomás
mostrou que a bem-aventurança não podia consistir em um bem exterior ao homem, fosse ele material (as riquezas), fosse
imaterial (a glória e o poder). A partir do artigo 4, ele explica que tampouco pode consistir em um bem interior (o corpo, o
prazer e a alma).
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A primeira, por ser a bem-aventurança o sumo
bem do homem, ela não está acompanhada de mal
algum. Ora, os bens dos quais tratamos podem ser
encontrados nos bons e nos maus. - A segunda
razão, uma vez que da razão da bem-aventurança
é que seja suficiente por si mesma, como se vê no
livro I da Ética, é necessário que, possuída a bem
aventurança, não falta ao homem nenhum bem
necessário. Ora, possuídos cada um dos citados,
podem ainda faltar muitos bens necessários ao ho
mem, por exemplo, a sabedoria, a saúde do corpo
e coisas semelhantes. - A terceira, por ser a bem
aventurança o bem perfeito, dela não é possível
vir a alguém algum mal. Mas isso não é próprio
dos citados, porque diz o livro do Eclesiastes que
as riquezas muitas vezes são conservadas "para o
mal de seu senhor" Isto vale para os três outros.
- A quarta razão, porque o homem ordena-se
para a bem-aventurança por princípios interiores,
uma vez que se ordena para ela naturalmente. Ora,
os quatro bens mencionados originam-se mais de
causas exteriores e, na maioria das vezes, da sor
te, e, por isso, são chamados de bens da sorte.
Fica claro, portanto, que nos citados de nenhuma
maneira consiste a bem-aventurança.
QuANTO AO 1 °, portanto, deve-se dizer que o
poder divino é a sua bondade. Por isso, Deus não
pode usar de seu poder senão bem. Mas tal não
acontece com os homens. Conseqüentemente, não
será suficiente para a bem-aventurança do ho
mem que se assemelhe a Deus pelo poder, a não
ser que também se assemelhe pela bondade.
QuANTO AO 2°, deve-se dizer que assim como
é ótimo que se use bem do poder para o governo
de muitos, será péssimo, se o usa mal . Assim, o
poder pode referir-se ao bem ou ao mal.
QuANTO AO 3°, deve-se dizer que a escravidão
impede o bom uso do poder. Por isso, natural
mente os homens fogem dela, mas não por que o
sumo bem consista no poder humano.

rum prima est quia, cum beatitudo sit summum
hominis bonum, non compatitur secum aliquod
malum. Omnia autem praedicta possunt inveniri
et in bonis et in malis. - Secunda ratio est quia,
cum de ratione beatitudinis sit quod sit per se
sufficiens, ut patet in I Ethic. 3, necesse est quod,
beatitudine adepta, nullum bonum homini neces
sarium desit. Adeptis autem singulis praemisso
rum, possunt adhuc multa bana homini necessa
ria deesse, puta sapientia, sanitas corporis , et
huiusmodi. - Tertia, quia, cum beatitudo sit bo
num perfectum, ex beatitudine non potest aliquod
malum alicui provenire. Quod non convenit prae
missis: dicitur enim Eccle 5, 1 2, quod divitiae
interdum conservantur in malum domini sui; et
símile patet in aliis tribus. - Quarta ratio est
quia ad beatitudinem homo ordinatur per princi
pia interiora: cum ad ipsam naturaliter ordinetur.
Praemissa autem quatuor bana magis sunt a cau
sis exterioribus, et ut plurimum a fortuna: unde et
bana fortunae dicuntur. Unde patet quod in prae
missis nullo modo beatitudo consistit.
Ao PRIMUM ergo dicendum quod divina potes
tas est sua bonitas : unde uti sua potestate non
potest nisi bene. Sed hoc in hominibus non inve
nitur. Unde non sufficit ad beatitudinem hominis
quod assimiletur Deo quantum ad potestatem, nisi
etiam assimiletur ei quantum ad bonitatem.
Ao SECUNOUM dicendum quod, sicut optimum
est quod aliquis utatur bene potestate in regimine
multorum, ita pessimum est si male utatur. Et ita
potestas se habet et ad bonum et ad malum.
Ao TERTIUM dicendum quod servitus est impe
dimentum bani usus potestatis : ed ideo naturali
ter homines eam fugiunt, et non quasi in potesta
te hominis sit summum bonum.
ARTICULUS 5
Utrum beatitudo hominis
consistat in aliquo corporis bono

ARTIGO 5
A bem-aventurança do homem

consiste em algum bem do corpo?

Ao QUINTUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod bea
titudo hominis consistat in bonis corporis.
I . Dicitur enim Eccli 30, 1 6: Non est census
supra censum salutis corporis. Sed in eo quod
est optimum, consistit beatitudo. Ergo consistit in
corporis salute.

QUANTO AO QUINTO, ASSIM SE PROCEDE: parece
que a bem-aventurança do homem consiste nos
bens do corpo.
I . Com efeito, diz o livro do Eclesiástico:
"Nenhuma riqueza é comparável à saúde do cor-

3. c. 5 : 1 097, b, 20-2 1 .

5

PARALL. : IV Sent. dist. 49, q. I , a. I , q.la I ; Cont. Gent. III. 32; Compend. Theo/., part. 2, c. 9; I Ethic. , lect. 1 0.
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po" Ora, a bem-aventurança consiste no que há
de ótimo. Logo, ela consiste na saúde do corpo.
2. ALÉM msso, diz Dionísio: "É melhor ser do
que viver, e viver melhor que as suas conseqüên
cias" Ora, para ser e viver exige-se do homem a
saúde do corpo. Logo, sendo a bem-aventurança
o sumo bem do homem, parece que a saúde per
tence sobretudo à bem-aventurança.
3. ADEMAIS, quanto uma coisa é mais comum,
tanto mais depende de princípio mais elevado, por
que, quanto mais uma causa é superior, tanto mais
seu poder se estende a mais coisas. Ora, como a
causalidade da causa eficiente considera-se segun
do a sua influência, assim a causa final, segundo
o apetite. Como a primeira causa eficiente influi
em todas as coisas, assim o último fim é o que é
desejado por todos. Mas o existir é o que é sobre
tudo desejado por todos. Logo, a bem-aventuran
ça consiste sobretudo naquilo que pertence ao
existir do homem, como é a saúde do corpo.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, pela bem-aventurança O
homem é superior a todos os outros animais. Entre
tanto, muitos animais o superam pelos bens do
corpo, por exemplo, o elefante, pela longevidade, o
leão, pela fortaleza, o veado, pela corrida. Logo, a
bem-aventurança não consiste nos bens do corpo.
RESPONDO. Por dois motivos é impossível que
a bem-aventurança consista nos bens do corpo.
Primeiro, porque é impossível que o último fim
daquilo que se ordena a outra coisa como para
seu fim, seja a sua conservação no existir. Por
isso, o comandante não visa como último fim a
conservação do barco que lhe foi entregue, por
que o barco está ordenado para outra coisa como
para seu fim, a saber, navegar. Assim como o
barco é entregue ao comandante para que ele o
dirija, assim o homem é entregue à sua vontade e
razão, conforme o que diz o livro do Eclesiásticor:
"Deus criou o homem desde o início, e o deixou
entregue ao seu conselho" Isso evidencia que o
homem se ordena para alguma coisa como fim,
pois o homem não é o sumo bem. Donde ser
impossível que o último fim da razão e da vonta
de humana seja a conservação do existir humano'.
Segundo, porque concedido que o fim da ra
zão e da vontade humana fosse a conservação do

2. PRAETEREA, Dionysius dicit, V cap. de Div.
Nom. ' , quod esse est melius quam vivere, et vi
vere melius quam alia quae consequuntur. Sed ad
esse et vivere horninis requiritur salus corporis.
Cum ergo beatitudo sit summum bonum hominis,
videtur quod salus corporis maxime pertineat ad
beatitudinem.
3. PRAETEREA, quanto aliquid est communius,
tanto ab altiori principio dependet quia quanto
causa est superior, tanto eius virtus ad plura se
extendit. Sed sicut causalitas causae efficientis
consideratur secundum influentiam, ita causalitas
finis attenditur secundum appetitum. Ergo sicut
prima causa efficiens est quae in omnia influit,
ita ultimus finis est quod ab omnibus desideratur.
Sed ipsum esse est quod maxime desideratur ab
omnibus. Ergo in his quae pertinent ad esse ho
minis, sicut est salus corporis, maxime consistit
eius beatitudo.
SED CONTRA, secundum beatitudinem homo
excellit omnia alia animalia. Sed secundum bona
corporis, a multis animalibus superatur: sicut ab
elephante in diuturnitate vitae, a leone in fortitu
dine, a cervo in cursu. Ergo beatitudo hominis
non consistit in bonis corporis.
RESPONDEO dicendum quod impossibile est
beatitudinem hominis in bonis corporis consiste
re, propter duo. Primo quidem, quia impossibile
est quod illius rei quae ordinatur ad aliud sicut ad
finem, ultimus finis sit eiusdem conservatio in
esse. Unde gubernator non intendit, sicut ultimum
finem, conservationem navis sibi commissae, eo
quod navis ad aliud ordinatur sicut ad finem,
scilicet ad navigandum. Sicut autem navis com
mittitur gubernatori ad dirigendum, ita homo est
suae voluntati et rationi commissus; secundum
illud quod dicitur Eccli 1 5 , 1 4: Deus ab initio
constituir hominem, et reliquit eum in manu con
silii sui. Manifestum est autem quod homo ordi

natur ad aliquid sicut ad finem: non enim homo
est summum bonum. Unde impossibile est quod
ultimus finis rationis et voluntatis humanae sit
conservatio humani esse.
Secundo quia, dato quod finis rationis et vo
luntatis humanae esset conservatio humani esse,
1 . MG 3 , 8 1 6 B .

f. Esta referência à Escritura é evidentemente muito importante. Por ter sido criado à imagem de Deus, o homem é capaz
de se autodeterminar, de pôr atos livres, de escolher as orientações principais de sua existência. Torna-se para si mesmo a sua
própria providência.
g. A vida não é feita para ser conservada, mas para ser utilizada. Sto. Tomás parece sugerir que cada um de nós é ameaçado
por uma forma de avareza de si.
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non tamen posset dici quod finis hominis esset
aliquod cmporis bonum. Esse enim hominis con
sistit in anima et co1pore: et quamvis esse COipO
ris dependeat ab anima, esse tamen humanae ani
mae non dependet a coipore, ut supra2 ostensum
est; ipsumque COipUS est propter animam, sicut
materia propter formam, et instrumenta propter
motorem, ut per ea suas actiones exerceat. Unde
omnia bona coiporis ordinantur ad bona animae,
sicut ad finem. Unde impossibile est quod in bonis
coiporis beatitudo consistat, quae est ultimus ho
minis finis.
An PRIMUM ergo dicendum quod, sicut COipUS
ordinatur ad animam sicut ad finem, ita bona
exteriora ad ipsum corpus. Et ideo rationabiliter
bonum coiporis praefertur bonis exterioribus, quae
per censum significantur, sicut et bonum animae
praefertur omnibus bonis corporis.
An SECUNDUM dicendum quod esse simpliciter
acceptum, secundum quod includit in se omnem
perfectionem essendi, praeeminet vitae et omni
bus subsequentibus: sic enim ipsum esse praeha
bet in se omnia subsequentia. Et hoc modo Dio
nysius loquitur. - Sed si consideretur ipsum esse
prout participatur in hac re vel in illa, quae non
capiunt totam perfectionem essendi, sed habent
esse imperfectum, sicut est esse cuiuslibet crea
turae; sic manifestum est quod ipsum esse cum
perfectione superaddita est eminentius. Unde et
Dionysius ibidem dicit quod viventia sunt melio
ra existentibus, et intelligentia viventibus.
An TERTIUM dicendum quod, quia finis respon
det principio, ex illa ratione probatur quod ulti
mus finis est primum principium essendi, in quo
est omnis essendi perfectio: cuius similitudinem
appetunt, secundum suam proportionem, quaedam
quidem secundum esse tantum, quaedam secun
dum esse vivens, quaedam secundum esse vi vens
et intelligens et beatum. Et hoc paucorum est.

existir humano, não se poderia dizer que o fim do
homem fosse algum bem do COipO. Ora, o ser do
homem consiste na alma e no COipO, e, embora o
ser do co1po dependa da alma, o ser da alma
humana não depende do COipO, como acima foi
dito: O COipO existe para a alma, como a matéria
para a forma, como o instrumento para o motor,
para que por ela exerça suas ações. Conseqüen
temente, todos os bens do coipo se ordenam para
os da alma, como para o fim. Logo, é impossível
que a bem-aventurança, que é o último fim do
homem, consista nos bens do coipo.
QuANTO AO I 0, portanto, deve-se dizer que assim
como o COipO se ordena para a alma como para seu
fim, assim os bens exteriores, para o corpo. Donde
ser razoável que os bens do corpo sejam preferidos
aos bens exteriores, representados pela riqueza, como
o bem da alma é preferido a todos os bens do corpo.
QuANTO AO 2°, deve-se dizer que o existir abso
lutamente considerado, enquanto inclui em si toda
perfeição do existir, prevalece à vida e a tudo que
se lhe segue, pois o próprio existir contém em si
tudo o que se lhe segue. Nesse sentido fala Dio
nísio. - Mas, considerando-se o mesmo existir
enquanto participa desta ou daquela coisa que não
atinge toda a perfeição do existir, mas tem o exis
tir incompleto, como é o existir das criaturas, en
tão é evidente que o mesmo existir acrescido de
perfeição é mais eminente. Por isso, Dionísio disse
que os viventes são melhores que os existentes, e
os seres inteligentes, que os viventesh.
QuANTO AO 3°, deve-se dizer que como o fim
corresponde ao princípio, por esse motivo se prova
que o último fim é o primeiro princípio do existir,
no qual está toda a perfeição do existir. Assemelha
rem-se a este todos desejam, cada um em seu grau.
Uns, somente segundo o existir, outros segundo o
existir vivente; finalmente, outros, segundo o existir
inteligente e bem-aventurado. Mas isto é de poucos.

ARTICULUS 6

ARTIGO 6

Utrum beatitudo
hominis consistat in voluptate

A bem-aventurança
do homem consiste no prazer?

AD SEXTUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod bea
titudo hominis in voluptate consistat.

QUANTO AO SEXTO, ASSIM SE PROCEDE: parece que
a bem-aventurança do homem consiste no prazer.

2. I, q. 75, a. 2; q. 76, a. I , ad 5 , 6; q. 90, a. 2, ad 2.

6

PARALL.: IV Sem., dist. 44, q. I , a. 3, q.la 4, ad 3, 4; Com. Gent. III, 27, 3 3 ; I Ethic., lect. 5 .

h. Numa metafísica d o ser, todo elemento d a criação é uma participação n o ser, com maior o u menor elevação. Pode-se
estabelecer, desse modo, uma hierarquia entre os seres.
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I . Com efeito, sendo a bem-aventurança o úl
timo fim, não é desejada em vista de outra coisa,
mas, em vista dela as outras coisas. Ora, isto é
próprio sobretudo do prazer, como diz o livro X
da Ética: "É ridículo perguntar a alguém por que
quer se deleitar" Logo, a bem-aventurança con
siste sobretudo na voluptuosidade e no prazer.
2. ALÉM msso, "A primeira causa tem atuação
mais forte que a segunda", diz o livro das Cau
sas. Ora, considera-se a influência do fim confor
me ele é desej ado. Portanto, parece que aquilo
que sobretudo move o apetite, tem a razão de
último fim. Isto é a voluptuosidade, cujo sinal
está no deleite que de tal modo absorve a vonta
de e a razão do homem que faz desprezar os
outros bens. Logo, parece que o último fim do
homem que é a bem-aventurança, consiste sobre
tudo na voluptuosidade.
3. ADEMAIS, como o desejo é do bem, aquilo
que todos desejam, parece ser o melhor. Ora, to
dos desejam o prazer, os sábios e os ignorantes, e
até os desprovidos de razão. Logo, na voluptuosi
dade está a bem-aventurança, que é o sumo bem.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, diz Boécio: "Todos OS
que quiserem lembrar-se de suas paixões com
preenderão que são tristes os resultados da vo
luptuosidade. Se ela pudesse fazer felizes, não
haveria motivo para que também os animais não
se dissessem felizes"
RESPONDO. "Porque os prazeres do corpo são
conhecidos de um grande número" assumiram o
nome de voluptuosidade, diz o livro VII da Ética,
embora existam outros prazeres mais fortes. Mas
a bem-aventurança não consiste principalmente
neles, porque em cada coisa há o que pertence à
sua essência e há o que lhe é acidental e próprio.
No homem, por exemplo, uma coisa é ser animal
racional mortal, outra coisa é ser dotado de riso.
Deve-se ainda considerar que todo prazer é um
acidente próprio que acompanha a bem-aventu
rança, ou uma parte da bem-aventurança, pois
alguém se deleita porque tem algum bem que lhe
é conveniente seja na realidade, na esperança ou
na memória. O bem conveniente, se é perfeito, é
a própria bem-aventurança do homem. Porém, se
é imperfeito, é uma certa participação da bem
aventurança, ou próxima ou remota, ou ao menos

1 . Beatitudo enim, cum sit ultimus finis, non
appetitur propter aliud, sed alia propter ipsam.
Sed hoc maxime convenit delectationi: ridiculum
est enim ab aliquo quaerere propter quid velit
delectari, ut dicitur in X Ethic. 1• Ergo beatitudo

maxime in voluptate et delectatione consistit.
2. PRAETEREA, causa prima vehementius impri
mi! quam secunda, ut dicitur in libra de Causis2•
Influentia autem finis attenditur secundum eius
appetitum. Illud ergo videtur habere rationem fi
nis ultimi, quod maxime movet appetitum. Hoc
autem est voluptas: cuius signum est quod delec
tatio intantum absorbet hominis voluntatem et
rationem, quod alia bona contemnere facit. Ergo
videtur quod ultimus finis hominis, qui est beati
tudo, maxime in voluptate consistat.
3. PRAETEREA, cum appetitus sit boni, illud quod
omnia appetunt, videtur esse optimum. Sed de
lectationem omnia appetunt, et sapientes et insi
pientes, et etiam ratione carentia. Ergo delectatio
est optimum. Consistit ergo in voluptate beatitu
do, quae est summum bonum.
SED CONTRA est quod Boetius dicit, in III de
Conso/. 3: Tristes exitus esse voluptatum, quisquis
reminisci libidinum suarum volet, intelliget. Quae
si beatos efficere possent, nihil causae est quin
pecudes quoque beatae esse dicantur.
REsroNDEO dicendum quod, quia delectationes
corporales pluribus notae sunt, assumpserunt sibi
nomen voluptatum, ut dicitur VII Ethic.4: cum

tamen sint aliae delectationes potiores. In quibus
tamen beatitudo principaliter non consistit. Quia
in unaquaque re aliud est quod pertinet ad essen
tiam eius, aliud est proprium accidens ipsius : si
cut in homine aliud est quod est animal rationale
mortale, aliud quod est risibile. Est igitur consi
derandum quod omnis delectatio est quoddam
proprium accidens quod consequitur beatitudinem,
vel aliquam beatitudinis partem: ex hoc enim ali
quis delectatur quod habet bonum aliquod sibi
conveniens, vel in re, vel in spe, vel saltem in
memoria. Bonum autem conveniens, si quidem
sit perfectum, est ipsa hominis beatitudo si autem
sit imperfectum, est quaedam beatitudinis partici
patio, vel propinqua, vel remota, vel saltem appaI.
2.
3.
4.

C. 2: 1 1 72, b, 22-23.
Prop. I, § Omnis. Vide PROCLUM, Elem. theol. 70; PLOTINUM, Enn. VI, Vlll, 1 4 .
Prosa 7: ML 63, 749 A.
c . 1 4 : 1 1 53, b, 33-35.
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aparente. É claro, portanto, que nem o mesmo
prazer que acompanha o bem perfeito, é a pró
pria essência da bem-aventurança, mas algo que
a acompanha como um acidente próprio;.
Contudo, a voluptuosidade corporal não pode,
desse modo, seguir o bem perfeito, pois segue o
bem o que é apreendido pelo sentido, que é po
tência da alma que usa o corpo. Mas, o bem que
pertence ao corpo, apreendido pelo sentido, não
pode ser o bem perfeito do homem. Como a alma
racional supera a proporção da matéria corporal,
a parte da alma que é independente do órgão cor
póreo possui uma certa infinidade relativamente
ao corpo e às partes da alma unida ao corpo.
Assim, as coisas imateriais são de algum modo
infinitas relativamente às materiais, porque a for
ma é de certo modo contraída pela matéria e por
ela limitada. Por isso, a forma independente da
matéria é de certo modo infinita. O sentido, pois,
que é potência corporal, conhece o singular que é
determinado pela matéria. O intelecto, porém, que
é potência independente da matéria conhece o uni
versal, que é abstraído da matéria e abarca sob si
uma infinidade de singulares. Fica, pois, claro que
o bem conveniente ao corpo, que apreendido pelo
sentido causa o prazer, não será o perfeito bem
do homem, mas é algo muito pequeno compa
rado com o bem da alma. Por isso se diz no livro
do Sabedoria que "Todo o ouro comparado com
a sabedoria é um pequeno grão de areia". Assim
sendo, nem a voluptuosidade corporal é a própria
bem-aventurança, nem é acidente próprio dela.
QuANTO AO 1 °, portanto, deve-se dizer que é
pela mesma razão que se deseja o bem e que se
deseja o prazer, porque os dois nada mais são que
o descanso do apetite no bem. Assim também,
pela mesma força da natureza, o corpo pesado é
trazido para baixo, e aí descansa. Donde, assim
como o bem é desejado por si mesmo, o prazer
também o é por si mesmo, não por causa de outra
coisa, tomando-se a expressão por causa no sen
tido de causa final. Se significa, porém, causa
formal, ou melhor causa motora, então o prazer é
desejado por outra coisa, isto é, por causa do
bem, que é o objeto do prazer, e, conseqüente
mente, seu princípio e lhe dá a forma. Sendo

rens. Unde manifestum est quod nec ipsa delec
tatio quae consequitur bonum perfectum, est ipsa
essentia beatitudinis; sed quoddam consequens ad
ipsam sicut per se accidens.
Voluptas autem corporalis non potest etiam mo
do praedicto sequi bonum perfectum. Nam sequi
tur bonum quod apprehendit sensus, qui est vir
tus animae corpore utens. Bonum autem quod
pertinet ad corpus, quod apprehenditur secundum
sensum, non potest esse perfectum hominis bo
num. Cum enim anima rationalis excedat propor
tionem materiae corporalis, pars animae quae est
ab organo corporeo absoluta, quandam habet in
finitatem respectu ipsius corporis et partium ani
mae corpori concretarum: sicut immaterialia sunt
quodammodo infinita respectu materialium, eo
quod forma per materiam quodammodo contrahi
tur et finitur, unde forma a materia absoluta est
quodammodo infinita. Et ideo sensus, qui est vis
corporalis, cognoscit singulare, quod est determi
natum per materiam: intellectus vero, qui est vis
a materia absoluta, cognoscit universale, quod est
abstractum a materia, et continet sub se infinita
singularia. Unde patet quod bonum conveniens
corpori, quod per apprehensionem sensus delec
tationem corporalem causat, non est perfectum
bonum hominis, sed est minimum quiddam in
comparatione ad bonum animae. Unde Sap 7,9
dicitur quod omne aurum, in comparatione sapien
tiae, arena est exigua. Sic igitur neque voluptas
corporalis est ipsa beatitudo, nec est per se acci
dens beatitudinis.
Ao PRIMUM ergo dicendum quod eiusdem ra
tionis est quod appetatur bonum, et quod appeta
tur delectatio, quae nihil est aliud quam quietatio
appetitus in bono: sicut ex eadem virtute naturae
est quod grave feratur deorsum, et quod ibi qui
escat. Unde sicut bonum propter seipsum appe
titur, ita et delectatio propter se, et non propter
aliud appetitur, si ly propter dicat causam fina
lem. Si vero dicat causam formalem, vel potius
motivam, sic delectatio est appetibilis propter
aliud, idest propter bonum, quod est delectatio
nis obiectum, et per consequens est principium
eius, et dat ei formam: ex hoc enim delectatio

i. Depois de ter lamentado que a significação do prazer tenha sido empobrecida a ponto de só designar os prazeres do corpo
na representação comum, Sto. Tomás se interroga sobre o estatuto de todo prazer na busca da bem-aventurança. O papel do
prazer, como se vê, não é pequeno. Ele representa, com efeito, um "acidente próprio", ou seja, uma propriedade inseparável e
derivada. Deve-se, porém, observar que é apenas uma propriedade, isto é, uma emanação da essência, a qual , portanto, não
coincide com ela.
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habet quod appetatur, quia est quies m bono
desiderato.
Ao SECUNDUM dicendum quod vehemens appe
titus delectationis sensibilis contingit ex hoc quod
operationes sensuum, quia sunt principia nostrae
cognitionis, sunt magis perceptibiles. Unde etiam
a pluribus delectationes sensibiles appetuntur.
Ao TERTIUM dicendum quod eo modo omnes
appetunt delectationem, sicut et appetunt bonum:
et tamen delectationem appetunt ratione boni, et
non e converso, ut dictum est5• Unde non sequi
tur quod delectatio sit maximum et per se bo
num: sed quod unaquaeque delectatio consequa
tur aliquod bonum, et quod aliqua delectatio con
sequatur id quod est per se et maximum bonum.

assim, o prazer tem motivo por que é desejado,
pois é o descanso no bem desejadoi.
QuANTO AO 2°, deve-se dizer que acontece um
forte desejo de prazer sensível, pelo fato de que
as operações dos sentidos, porque são princípios
do nosso conhecimento, são mais perceptíveis.
Por isso, também é que os prazeres sensíveis são
por muitos desejados.
QuANTO AO 3°, deve-se dizer que todos dese
jam o prazer, como desejam o bem. Contudo, de
sejam o prazer em razão do bem, mas não o con
trário, como foi dito. Disto não se conclui que o
prazer é propriamente o maior bem, mas, que cada
prazer segue algum bem, e que algum prazer se
gue aquilo que é por si mesmo o maior bem.

ARTICULUS 7

ARTIGO 7

Utrum beatitudo hominis
consistat in aliquo bono animae

A bem-aventurança consiste
em algum bem da alma?

Ao SEPTIMUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod bea
titudo consistat in aliquo bono animae.
I . Beatitudo enim est quoddam hominis bo
num. Hoc autem per tria dividitur, quae sunt bona
exteriora, bona corpori s, et bona animae. Sed
beatitudo non consistit in bonis exterioribus, ne
que in bonis corporis, sicut supra1 ostensum est.
Ergo consistit in bonis animae.
2. PRAETEREA, illud cui appetimus aliquod bo
num, magis amamus quam bonum quod ei appe
timus: sicut magis amamus amicum cui appeti
mus pecuniam, quam pecuniam. Sed unusquis
que quodcumque bonum sibi appetit. Ergo seip
sum amat magis quam omnia alia bona. Sed bea
titudo est quod maxime amatur: quod patet ex
hoc quod propter ipsam omnia alia amantur et
desiderantur. Ergo beatitudo consistit in aliquo
bono ipsius hominis. Sed non in bonis corporis.
Ergo in bonis animae.
3. PRAETEREA, perfectio est aliquid eius quod
perficitur. Sed beatitudo est quaedam perfectio
hominis. Ergo beatitudo est aliquid hominis. Sed

QUANTO AO SÉTIMO, ASSIM SE PROCEDE: parece
que a bem-aventurança consiste em algum bem
da alma.
I . Com efeito, a bem-aventurança é um bem
do homem. Este bem se divide em bens exterio
res, bens do corpo e bens da alma. Porém, como
foi visto acima, ela não consiste nos bens exte
riores, nem nos bens do corpo. Logo, a bem
aventurança consiste nos bens da alma.
2. ALÉM DISSo, aquilo para o que desejamos al
gum bem, mais amamos que o bem que desejamos.
Por exemplo, mais amamos o amigo para o qual
desejamos dinheiro, do que o dinheiro. Ora, cada
um deseja para si toda espécie de bem. Por isso,
mais ama a si que a todos os outros bens. Mas, a
bem-aventurança é aquilo que é sobretudo amado,
até porque por causa dela todas as outras coisas são
amadas e desejadas. Logo, a bem-aventurança con
siste em algum bem do próprio homem. Não, po
rém, em bens do corpo. Logo, em bens da alma.
3. ADEMAIS, a perfeição é algo próprio do que
é aperfeiçoável. Ora, a bem-aventurança é uma

5. In resp. ad I .

7

I . Art. 4. 5 .

j . Para melhor compreender esta resposta, convém recordar que existem três abordagens do bem. O bem desejado por si
mesmo é o fim último (bonum honestum); somente ele está em condições de terminar o movimento que suscitou. Quando
considerado como meio, o bem é desejado na medida em que conduz a um fim que o ultrapassa (bonum utile). O bem que satisfaz
o apetite, quando possuído, produz um repouso ou prazer (bonum delectabile); supõe o bonum honestum como sua fonte. O prazer
é desejado como termo, sem dúvida, mas não por si mesmo, pois depende do valor do bem possuído. Seguindo Aristóteles, Sto.
Tomás se mostra partidário da especificidade dos prazeres. A tal função corresponde tal prazer que lhe é próprio.
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non est aliquid corporis, ut ostensum esF. Ergo
beatitudo est aliquid animae. Et ita consistit i n
bonis animae.
SED CONTRA, sicut Augustinus dicit in libra de

perfeição do homem. Logo, a bem-aventurança é
algo do homem. Ora, não é algo do corpo, como
acima foi visto. Logo, a bem-aventurança é algo
da alma. E assim consiste nos bens da alma.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, diz Agostinho: "Aquilo
em que está constituída a vida bem-aventurada é
amável por causa de si mesmo" Ora, o homem
não deve ser amado por causa de si mesmo, mas
tudo que nele existe deve ser amado por causa de
Deus. Logo, a bem-aventurança não consiste em
bem algum da alma.
REsPONDO. Como acima foi visto, o fim se en
tende de dois modos: A coisa que desejamos con
seguir, e o uso, a obtenção ou a posse daquela
coisa. Se nos referimos ao último fim do homem
quanto à coisa que desejamos como último fim, é
impossível que o último fim do homem seja a alma,
ou algo dela. Pois, a alma, considerada em si
mesma, existe como em potência: passa de potên
cia de saber a ato de saber, e da potência virtuosa
a ato virtuoso. Todavia, como a potência está para
o ato como para seu complemento, é impossível
que aquilo que em si mesmo existe em potência
tenha a razão de último fim. Logo, é impossível
que a alma seja o último fim de si mesma.
Igualmente, nem alguma coisa da alma, seja
potência, seja habitus, seja ato. Com efeito, o bem
que é último fim é o bem perfeito que satisfaz o
apetite. O apetite humano que é a vontade, tem
como objeto o bem universal . Ora, qualquer bem
inerente à alma é um bem participado e, por isso,
um bem particularizado. Logo, é impossível que
algum desses bens seja o último fim do homem.
No entanto, se nos referimos ao último fim do
homem quanto à aquisição ou à posse, ou a qual
quer uso da coisa que se deseja como fim, desse
modo pertence ao último fim algo da almak. Isso,
porque o homem alcança a bem-aventurança pela
alma. Ora, a coisa desejada como fim é aquilo
em que consiste a bem-aventurança e que faz
bem-aventurado, mas a aquisição desta coisa
chama-se bem-aventurança. Portanto, deve-se
dizer que a bem-aventurança é algo da alma, mas
aquilo em que consiste a bem-aventurança é algo
fora da alma.

Doctr. Christ. 3, id in quo constituitur beata vita,
propter se diligendum est. Sed homo non est prop

ter seipsum diligendus, sed quidquid est in homi
ne, est diligendum propter Deum. Ergo in nullo
bono animae beatitudo consistit.
RESPONDEO dicendum quod, sicut supra• dic
tum est, finis dupliciter dicitur: scilicet ipsa res
quam adipisci desideramus ; et usus, seu adeptio
aut possessio illius rei. Si ergo loquamur de ul
timo fine hominis quantum ad ipsam rem quam
appetimus sicut ultimum finem, impossibile est
quod ultimus finis hominis sit ipsa anima, vel
aliquid eius. Ipsa enim anima, in se considerata,
est ut in potentia existens: fit enim de potentia
sciente actu sciens, et de potentia virtuosa actu
virtuosa. Cum autem potentia sit propter actum,
sicut propter complementum, impossibile est
quod id quod est secundum se in potentia exis
tens, habeat rationem ultimi finis. Unde impos
sibile est quod ipsa anima sit ultimus finis sui
ipsius.
Similiter etiam neque aliquid eius, sive sit po
tentia sive habitus, sive actus. Bonum enim quod
est ultimus finis, est bonum perfectum complens
appetitum . Appetitus autem humanus, qui est
voluntas, est boni universalis. Quodlibet bonum
autem inhaerens ipsi animae, est bonum partici
patum, et per consequens particulatum. Unde
impossibile est quod aliquod eorum sit ultimus
finis hominis.
Sed si loquamur de ultimo fine hominis quan
tum ad ipsam adeptionem vel possessionem, seu
quemcumque usum ipsius rei quae appetitur ut
finis, sic ad ultimum finem pertinet aliquid homi
nis ex parte animae: quia homo per animam bea
titudinem consequitur. Res ergo ipsa quae appe
titur ut finis, est id in quo beatitudo consistit, et
quod beatum facit: sed huius rei adeptio vocatur
beatitudo. Unde dicendum est quod beatitudo est
aliquid animae; sed id in quo consistit beatitudo,
est aliquid extra animam.
2. Art. 5.
3 . L. I, c. 22, n. 20: ML 34, 26.
4. Q. I, a. 8.

k. Nada na criação, nem no exterior do homem, nem no interior, mesmo que fosse em sua parte mais nobre, a alma, pode
apaziguar definitiva e totalmente o seu desejo, o seu apetite de bem. É preciso, contudo, que a posse do objeto beatificante se
efetue por meio da alma: somente neste sentido, subjetivo, pode-se dizer que a bem-aventurança é um apetite da alma.
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QuANTO AO 1 °, portanto, deve-se dizer que na
medida em que naquela divisão estão abrangidos
todos os bens que são desejados pelo homem,
então deve-se dizer bem da alma não somente a
potência, ou o habitus, ou o ato, mas também o
objeto, que a ela é extónseco. Assim, nada impe
de que se diga que aquilo em que a bem-aventu
rança consiste é algum bem da alma.
QuANJD AO 2°, deve-se dizer que quanto ao nosso
propósito, a bem-aventurança é amada sobretudo
como o bem desejado. O amigo, de fato, é amado
como aquilo a quem se deseja um bem. Assim
também o homem ama a si mesmo. Portanto, a
razão do amor não é a mesma nos dois casos. Se
o homem, com amor de amizade, ama alguma
coisa mais que a si mesmo, quando se tratar da
caridade haverá lugar para essa consideração'.
QuANTO AO 3°, deve-se dizer que a bem-aven
turança sendo perfeição da alma, lhe é um bem
inerente. Mas aquilo em que a bem-aventurança
consiste, e que faz o bem-aventurado, lhe é exte
rior, como foi dito.

Ao PRIMUM ergo dicendum quod, secundum
quod sub illa divisione comprehenduntur omnia
bona quae homini sunt appetibilia, sic bonum
animae dicitur non solum potentia aut habitus
aut actus, sed etiam obiectum, quod est extrin
secum. Et hoc modo nihil prohibet dicere id in
quo beatitudo consistit, esse quoddam bonum
ammae.
Ao SECUNDUM dicendum, quantum ad proposi
tum pertinet, quod beatitudo maxime amatur tan
quam bonum concupitum: amicus autem amatur
tanquam id cui concupiscitur bonum; et sic etiam
homo amat seipsum. Unde non est eadem ratio
amoris utrobique. Utrum autem amore amicitiae
aliquid homo supra se amet, erit locus conside
randi cum de caritate agetur5•
Ao TERTIUM dicendum quod beatitudo ipsa, cum
sit perfectio animae, est quoddam animae bonum
inhaerens : sed id in quo beatitudo consistit, quod
scilicet beatum facit, est aliquid extra animam, ut
dictum est".

ARTIGO 8

ARTICULUS 8

A bem-aventurança
consiste em algum bem criado?

Utrum beatitudo hominis
consistat in aliquo bono creato

QUANTO AO OITAVO, ASSIM SE PROCEDE: parece
que a bem-aventurança consiste em algum bem
criado.
1 . Com efeito, diz Dionísio que a sabedoria
divina "une os fins dos primeiros aos princípios
dos segundos", donde se pode entender que o
máximo da natureza inferior é atingir o mínimo
da natureza superior. Ora, o sumo bem do ho
mem é a bem-aventurança. Logo, como o anjo,
pela ordem natural, está acima do homem, como

Ao OCTAVUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod bea
titudo hominis consistat in aliquo bono creato.
1 . Dicit enim Dionysius, 7 cap. de Div. Nom. 1 ,
quod divina sapientia coniungit fines primorum
principiis secundorum: ex quo potest accipi quod
summum inferioris naturae sit attingere infimum
naturae superioris. Sed summum hominis bonum
est beatitudo. Cum ergo angelus naturae ordine
sit supra hominem, ut in Primo2 habitum est; vide-

8

5. Cfr. II-II, q. 26, a. 3 .
6. In corp.
PARALL. : Part. I, q. 1 2, a. 1 ; Cont. Gent. IV, 54; Compend. Theol. part. 1 , c. 1 08 ; part. 2, c. 9; De Regim. Princip.,
1. I, c. 8; in Psalm 32.
I. MG 3 , 872 B.
2. Q. 96, a. 1, ad 1; q. 1 08, a. 2, ad 3 ; a. 8, ad 2; q. 1 1 1 , a. I .

1 . Embora bem curta, a resposta que dá Sto. Tomás à segunda objeção merece reter nossa atenção. Pode-se amar Deus por
si mesmo e apenas por si mesmo? Amá-lo porque se espera alguma coisa dele, a saber, nossa bem-aventurança, não é
demasiado interessado? Não se faz assim da vida cristã um egoísmo transcendental? Cristãos, e não dos menos importantes,
afirmaram que continuariam a amar Deus mesmo que devessem ser inteiramente privados de sua presença, mesmo no inferno.
Reconhece-se aqui, sem dúvida, a questão bastante clássica do "puro amor" Sto. Tomás traz alguns elementos de respostas.
O fim último beatificante é amado acima de tudo; é amado como bem desejado. Somente ele pode finalizar o desejo humano;
mediante qualquer bem que seja é sempre ele que se deseja. Assim, amar alguém é amá-lo não como um bem suficiente, mas
porque ele pode subordinar-se ao fim último. E querer que ele seja subordinado a Deus, explicará o artigo seguinte. Amar a
si mesmo - amor de que Cristo fez a condição e medida do amor por outrem - é o mesmo que afirmar que ele precisa amar
se tal como Deus o quer. O amor de Deus é o princípio de todo amor, incluindo daquele que temos por nós mesmos.
60

QUESTÃO 2: EM QUE CONSISTE A BEM-AVENTURANÇA DO HOMEM, ARTIGO 8

foi estabelecido na I Parte, parece que a bem
aventurança do homem consiste naquilo que de
algum modo toca ao anjo.
2. ALÉM msso, o último fim de qualquer coisa
está em sua perfeição. Daí que a parte está para
o todo, como para o fim. Ora, o conjunto total
das criaturas, denominado mundo maior, refere
se ao homem, que no livro VIII da Física diz-se
mundo menor, como o perfeito para o imperfeito.
Logo, a bem-aventurança do homem consiste no
conjunto total das criaturas.
3. ADEMAIS, o homem toma-se bem-aventura
do por aquilo que lhe aquieta o desejo natural.
Ora, o desejo natural do homem não se estende
para um bem maior do que aquele que pode atin
gir. Logo, como o homem não é capaz do bem
que excede o limite de todas as criaturas, parece
que ele pode se tornar bem-aventurado por al
gum bem criado. E assim, a bem-aventurança do
homem consiste em algum bem criado.
EM SENTIDO CONTRÁRIO, diz Agostinho: "Como
a vida do corpo é a alma, a vida bem-aventurada
do homem é Deus", referindo-se a isto o Salmo
143: "Feliz o _povo cujo Deus é o Senhor"
REsPONDO. E impossível estar a bem-aventuran
ça do homem em um bem criado. A bem-aventu
rança é um bem perfeito, que totalmente aquieta o
desejo, pois não seria o último fim, se ficasse algo
para desejar. O objeto da vontade, que é o apetite
humano, é o bem universal, como o objeto do in
telecto é a verdade universal. Disto fica claro que
nenhuma coisa pode aquietar a vontade do homem,
senão o bem universal. Mas tal não se encontra em
bem criado algum, a não ser só em Deus, porque
toda criatura tem bondade participada. Por isso, só
Deus pode satisfazer plenamente a vontade huma
na, segundo o que diz o Salmo 1 02: "Que enche de
bens o teu desejo" Conseqüentemente, só em Deus
consiste a bem-aventurança do homem.
QuANTO AO 1°, portanto, deve-se dizer que o
mais alto do homem atinge o ínfimo da natureza
angélica por alguma semelhança. Porém, não pára
aí como no seu último fim, mas procede até a
fonte universal do bem que é o objeto universal da
bem-aventurança de todos os bem-aventurados,
como sendo o infinito e perfeito bem existente.
QuANTO AO 2°, deve-se dizer que quando al
gum todo não é o último fim, mas se ordena para
um fim ulterior, o fim da parte não é o todo, mas,
outra coisa. O conjunto das criaturas ao qual é

tur quod beatitudo hominis consistat in hoc quod
aliquo modo attingit ad angelum.
2. PRAETEREA, ultimus finis cuiuslibet rei est in
suo perfecto: unde pars est propter totum, sicut
propter finem. Sed tota universitas creaturarum,
quae dicitur maior mundus, comparatur ad homi
nem, qui in VIII Physic. 3 dicitur mino r mundus,
sicut perfectum ad imperfectum. Ergo beatitudo
hominis consistit in tota universitate creaturarum.
3 . PRAETEREA, per hoc homo efficitur beatus,
quod eius naturale desiderium quietat. Sed natu
rale desiderium hominis non extenditur ad maius
bonum quam quod ipse capere potest. Cum ergo
homo non sit capax boni quod excedit limites
totius creaturae, videtur quod per aliquod bonum
creatum homo beatus fieri possit. Et ita beatitudo
hominis in aliquo bono creato consistit.
SED CONTRA est quod Augustinus dicit, XIX de
Ci v. Dei 4: Ut vita carnis anima est, ita beata vita
hominis Deus est; de quo dicitur Ps 1 43, 1 5 : Bea
tus populus cuius Dominus Deus eius.
RESPONDEO dicendum quod impossibile est bea

titudinem hominis esse in aliquo bono creato.
Beatitudo enim est bonum perfectum, quod tota
liter quietat appetitum: alioquin non esset ulti
mus finis, si adhuc restaret aliquid appetendum.
Obiectum autem voluntatis, quae est appetitus hu
manus, est universale bonum ; sicut obiectum in
tellectus est universale verum. Ex quo patet quod
nihil potest quietare voluntatem hominis, nisi
bonum universale. Quod non invenitur in aliquo
creato, sed solum in Deo: quia omnis creatura
habet bonitatem participatam. Unde solus Deus
voluntatem hominis implere potest; secundum
quod dicitur in Ps I 02,5: Qui replet in bonis de
siderium tuum. In solo igitur Deo beatitudo ho
minis consistit.
Ao PRIMUM ergo dicendum quod superius ho
minis attingit quidem infimum angelicae naturae
per quandam similitudinem; non tamen ibi sistit
sicut in ultimo fine, sed procedit usque ad ipsum
universalem fontem boni, qui est universale obiec
tum beatitudinis omnium beatorum, tanquam in
finitum et perfectum bonum existens.
Ao SECUNDUM dicendum quod, si totum aliquod
non sit ultimus finis, sed ordinetur ad finem ul
teriorem, ultimus fi nis partis non est ipsum to
tum, sed aliquid aliud. Universitas autem creatu3. c. 2: 252, b, 26-27 .
4. C. 26: ML 4 1 , 656.
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rarum, ad quam comparatur homo ut pars ad to
tum, non est ultimus finis, sed ordinatur in Deum
sicut in ultimum finem. Unde bonum universi non
est ultimus finis hominis, sed ipse Deus.
Ao TERTIUM dicendum quod bonum creatum
non est minus quam bonum cuius homo est ca
pax ut rei intrinsecae et inhaerentis: est tamen
minus quam bonum cuius est capax ut obiecti,
quod est infinitum. Bonum autem quod participa
tur ab angelo, et a toto universo, est bonum fini
tum et contractum.

referido o homem como a parte ao todo, não é o
último fim, mas se ordena para Deus, como para
seu último fim. Por isso, o bem do universo não
é o último fim do homem, mas o próprio Deus.
QuANTO AO 3°, deve-se dizer que o bem criado
não é inferior ao bem do qual o homem é capaz,
como algo intrínseco e inerente, mas é inferior ao
bem do qual o homem é capaz como objeto, que
é infinito. O bem, porém, do qual o anjo partici
pa, como também todo o universo, é um bem
finito e restrito.

QUESTÃO 3

QUAESTIO III
QUID SIT BEATITUDO

O QUE

in octo articulos divisa

BEM-AVENTURANÇA•

em

oito artigos

Em seguida, deve-se considerar o que é a bem
aventurança e o que se requer para ela.
A respeito, são oito as perguntas :
I . A bem-aventurança é algo criado?
2. Se é algo criado, é ação?
3. É ação da parte sensitiva ou apenas da in
telectiva.
4. Se é ação da parte intelectiva, é ação do
intelecto ou da vontade?
5 . Se é ação do intelecto, é ação do intelecto
especulativo ou prático?
6. Se é ação do intelecto especulativo, con
siste na consideração das ciências especu
lativas?
7 . Consiste na consideração das substâncias
separadas, isto é, dos anjos?
8. Consiste apenas na consideração de Deus
pela qual se vê em essência?

Deinde considerandum est quid sit beatitudo;
et quae requirantur ad ipsam.
Circa primum quaeruntur octo.
Primo: utrum beatitudo sit aliquid increatum.
Secundo: si est aliquid creatum, utrum sit operatio.
Tertio: utrum sit operatio sensitivae partis, an
intellectivae tantum.
Quarto: si est operatio, intellectivae partis, utrum
sit operatio intellectus, an voluntatis.
Quinto: si est operatio intellectus, utrum sit
operatio intellectus speculativi, aut practici.
Sexto: si est operatio intellectus speculativi,
utrum consistat in speculatione scientiarum
speculativarum.
Septimo: utrum consistat in speculatione subs
tantiarum separatarum, scilicet angelorum.
Octavo: utrum in sola speculatione Dei qua
per essentiam videtur.

ARTIGO 1

ARTICULUS 1

A bem-aventurança é algo criado?

Utrum beatitudo sit aliquid increatum

QUANTO AO PRIMEIRO ARTIGO, ASSIM SE PROCEDE:
parece que a bem-aventurança é algo incriado.
1 . Com efeito, diz Boécio: "É necessário con
fessar que Deus é a própria bem-aventurança"?
2. ALÉM Disso, a bem-aventurança é o sumo
bem. Ora, ser o sumo bem é próprio de Deus.
Logo, não existindo muitos sumos bens, parece
que a bem-aventurança é o mesmo que Deus.

Ao PRIMUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod beati
tudo sit aliquid increatum.
1 . Dicit enim Boetius, in III de Consol. 1 : Deum

esse ipsam beatitudinem necesse est confiteri.
2. PRAETEREA, beatitudo est summum bonum.

Sed esse summum bonum convenit Deo. Cum

1

ÉA

PARALL. : Part. I, q. 26, a. 3 : IV Sent., dist. 49, q. I, a. 2, q.la I .
I . Prosa I 0 : M L 63, 766 A.

a. As questões 3 e 4 formam um conjunto. Depois do objeto beatificante, Sto. Tomás estuda o sujeito que possui a bem
aventurança. Ela surgirá como o saciamento total e definitivo do homem. A questão 3 examina a essência da bem-aventurança.
62

