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“Nós agora somos inclinados a praticar o bem, depois que nosso 

coração o concebeu, inspirado pelo vosso Espírito. Mas, ao 

princípio, desertando de Vós, éramos arrastados para o mal. 

Contudo, Vós, meu Deus e único Bem, nunca deixastes de nos 

beneficiar. Com a vossa graça algumas obras realizamos; mas 

estas não são eternas. Depois de as termos praticado, 

esperamos repousar em vossa grande santificação. Vós sois o 

Bem que de nenhum bem precisa. Estais sempre em repouso, 

porque sois Vós mesmo o vosso descanso.” 

 

 
(Santo Agostinho. Confissões, II, 13, 38) 
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DE SANTO AGOSTINHO 

 
 
 

RESUMO 

 
 

Esta dissertação percorrerá o caminho de Agostinho, desde o seu nascimento, 

respeitando a cronologia dos fatos, para que se chegue a uma ideia ao menos 

aproximada de quem ele era como homem, filósofo e teólogo, mesmo sem ter a 

pretensão de servir como biografia do mesmo. Entretanto, o objetivo maior deste 

trabalho é mostrar a visão de Agostinho sobre o problema do mal, tema que lhe 

incomodava desde sua juventude. Para isso, serão abordados alguns passos de sua 

vida, que foram determinantes em sua obsessão com o assunto, como seu 

envolvimento com os maniqueus e sua posterior desilusão com os mesmos. Em seu 

retorno para o catolicismo, Agostinho vai desenvolver seu raciocínio com a ajuda de 

seu amigo e discípulo Evódio, em um diálogo que transcorre no livro I da obra O 

Livre-arbítrio. A obra busca dissipar as dúvidas sobre a possibilidade da existência 

do mal em um mundo criado por um Deus sumamente bom. Para tal tarefa, 

Agostinho abordará temas como: sabedoria, pecado, felicidade, boa vontade, lei 

temporal e lei eterna, entre outros. Após chegar ao ponto em que discorre sobre a 

procedência do pecado, o então futuro bispo de Hipona chega ao fim do primeiro 

livro da referida obra, concluindo assim suas primeiras considerações acerca do 

problema do mal. 

Palavras-chave: Agostinho; Evódio; Deus; Mal; Maniqueus; Sabedoria. 



 
 

 

ABSTRACT 

 
 

 
This dissertation will follow the path of Augustine, since his birth, respecting the 

chronology of the facts, so that an idea at least approximated of who he was as a 

man, philosopher and theologian can be reached, even without intending to serve as 

a biography of the same. However, the main objective of this work is to show 

Augustine's view on the problem of evil, a topic that bothered him since his youth. For 

this, some steps of his life will be discussed, which were decisive in his obsession 

with the subject, such as his involvement with the Manicheans and his subsequent 

disillusionment with them. On his return to Catholicism, Agostinho will develop his 

reasoning with the help of his friend and disciple Evodio, in a dialogue that takes 

place in book I of the work “Free will”. The work seeks to dispel doubts about the 

possibility of the existence of evil in a world created by an extremely good God. For 

this task, Augustine will address topics such as: wisdom, sin, happiness, good will, 

temporal law and eternal law, among others. After reaching the point where he 

discusses the origin of sin, the then future bishop of Hippo comes to the end of the 

first book of that work, thus concluding his first considerations about the problem of 

evil. 

Keywords:     Augustine;      Evodius;      God;      Bad;      Manicheans;      Wisdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



11 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
 

 
Os primeiros séculos da era cristã foram marcados pela convivência inevitável 

com o paganismo, e dessa convivência surgiria um modo de vida bastante peculiar 

para os intelectuais que, ao mesmo tempo em que possuíam um enorme campo de 

estudos, os mais variados, também precisavam de grande dedicação pessoal em 

sua formação, para sustentar suas teorias e convicções. 

Os filósofos da Patrística1 tinham o objetivo de conciliar a cultura clássica 

greco-romana com a doutrina cristã, em uma espécie de transição. Foi uma tarefa 

difícil, com os filósofos tendo que conservar a cultura antiga, usando-a de forma 

educativa, em um período de extremas mudanças sociais e políticas, em meio a 

guerras sangrentas e invasões bárbaras que afetaram em grande medida o mundo 

ocidental. 

Foi nesse período, que nasceu Aurélio Augustinus, Santo Agostinho como o 

mundo o conhece já há muito tempo. Tendo tido desde jovem, uma formação 

consideravelmente boa em relação às possibilidades de sua família, Agostinho 

dedicou-se cedo aos problemas que marcavam o mundo intelectual de sua 

 
 

 
1
 (...) Indica-se com este nome a filosofia cristã dos primeiros séculos. Consiste na elaboração 

doutrinal das crenças religiosas do cristianismo e na sua defesa contra os ataques dos pagãos e 
contra as heresias. A Patrística caracteriza-se pela indistinção entre religião e filosofia. Para os 
padres da Igreja, a religião cristã é a expressão íntegra e definitiva da verdade que a filosofia grega 
atingira imperfeita e parcialmente. Com efeito, a Razão (logos) que se fez carne em Cristo e se 
revelou plenamente aos homens na sua palavra é a mesma que inspirara os filósofos pagãos, que 
procuraram traduzi-la em suas especulações. (ABBAGNANO, 2012,p. 868). 

(...) Os Padres latinos anteriores a Santo Agostinho foram geralmente muito pouco atraídos pela 
filosofia e, mesmo quando se ocuparam dela, não criaram ideias verdadeiramente novas. A formação 
cultural dos primeiros apologistas foi de caráter jurídico-retórico, especialmente no sensível e vivo 
ambiente africano. Em outros Padres prevaleceram os interesses estritamente teológicos e pastorais 
ou então filológicos e eruditos. Em geral, o lugar que eles ocupam na história da filosofia é bastante 
modesto. (...) (REALE, 2003, p. 71). 
(...) Entre os vários pensadores (filósofos, tradutores, comentadores e eruditos) dos séculos III-IV 
destaca-se a figura de Ambrósio, bispo de Milão de 374 a 397. Assumiu de Fílon o método alegórico 
no que se refere à Sagrada Escritura; teve considerável influência sobre Santo Agostinho, do qual foi 
mestre. Devemos lembrar também Jerônimo, autor da tradução latina da Bíblia destinada a se tornar 
canônica (a Vulgata), e Rufino, autor de traduções em latim dos Padres gregos (principalmente 
Orígenes). (REALE, 2003, p. 74). 
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contemporaneidade, destacando-se por sua capacidade de eloquência diante de 

seus interlocutores e de seus adversários, que não foram poucos, durante sua vida. 

Esta dissertação vai tratar de um desses problemas, justamente aquele que 

acompanhou e exigiu muitos esforços de Agostinho por toda a sua vida: o problema 

do mal. Porém, é importante ressaltar, este estudo em particular será desenvolvido 

sobre o Livro I da obra O Livre-arbítrio. O tema era recorrente entre os filósofos da 

época, que estudavam, escreviam e debatiam incansavelmente, muitos convencidos 

de terem as respostas definitivas. 

A constatação da existência do mal em um mundo criado por um ser que é 

sumamente bom, que criou todas as coisas para serem boas, “Então Deus 

contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom” (Gn, 1, 31) foi algo 

que incomodou Agostinho desde a sua juventude, exigindo seus esforços, durante 

longo tempo, para que ele chegasse a uma teoria consistente, que o deixasse 

satisfeito com o resultado, podendo assim defendê-la perante seus críticos. 

Entretanto, até que Agostinho estivesse confiante acerca de sua teoria sobre o 

problema da existência do mal no mundo, teve que amadurecer muito em sua vida 

pessoal e profissional, como professor, nunca deixando seus estudos de lado. Esse 

amadurecimento se deve, em grande medida, ao tempo em que esteve no convívio 

com os maniqueus. Seu envolvimento com a religião maniqueísta, o aprendizado 

com seus líderes e sacerdotes, a preparação para os debates e sua afirmação como 

um de seus principais representantes, foram preponderantes em sua formação que, 

embora parecesse consolidada junto aos seus pares da religião, lhe causavam 

muitas dúvidas quanto à sua consistência e veracidade. 

Assim sendo, esse período da vida de Agostinho terá atenção especial nesta 

dissertação, pela já citada importância, não sem antes mostrar algumas passagens 

anteriores de sua vida, relevantes para situar a importância do problema do mal para 

o futuro bispo de Hipona. Nesta parte, veremos como um simples furto de peras, 

junto com seus amigos, despertou em Agostinho, sentimentos de repúdio e remorso, 

por se tratar, segundo ele, de um ato de pura maldade. 

Para fechar o primeiro capítulo da dissertação, o foco estará na reconversão de 

Agostinho, que causou imensa alegria à sua querida mãe, Mônica. Para tal, serão 
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abordados os principais fatores que o conduziram ao Catolicismo, como por 

exemplo, suas leituras de obras, textos e passagens bíblicas, bem como a influência 

de sacerdotes, amigos e de sua própria mãe. 

O segundo capítulo mostrará Agostinho fazendo uso de toda sua evolução 

intelectual e espiritual para combater tudo aquilo que levasse ao erro no que se 

referia às teorias sobre o problema do mal, quaisquer elas fossem. Começa, então, 

por aquela que lhe era mais próxima, em razão de sua experiência. Atacaria 

duramente o maniqueísmo, começando por suas bases e provando sua 

inconsistência a partir do próprio Mani, com sua tentativa de autoafirmação, que 

colocava, ao mesmo tempo, Jesus Cristo em um papel secundário, por assim dizer, 

na concepção de Cristianismo tal qual o persa acreditava ser o correto. 

Após toda a atenção dada ao envolvimento e combate aos maniqueus, será 

dada importância exclusiva à dedicação de Agostinho para o seu enfrentamento do 

problema do mal no mundo. Começaremos pelo diálogo de Agostinho com Evódio, 

na obra O Livre-arbítrio, com algo que lhes incomodava fortemente, a saber, que o 

mal existe e que por isso tem que ter uma origem. 

A não aceitação por parte de ambos da hipótese da culpabilidade de Deus pela 

existência do mal no mundo os leva então a buscar uma explicação definitiva para a 

resolução do problema, sempre com a liderança de Agostinho, conduzindo 

dialeticamente a Evódio por um caminho inspirador, entre perguntas e respostas que 

os levariam ao objetivo esperado. 

Seguindo o desenvolvimento do livro I em O Livre-arbítrio, será dada ênfase na 

importância da distinção entre leis eternas e leis temporais, para a devida 

compreensão dos diversos tipos de pecados cometidos pelos seres humanos, 

separando-os e dimensionando-os de acordo com a sua gravidade. 

Assim, estabelecendo quais são as causas do pecado, Agostinho mostrará o 

valor da vontade livre nos homens e as consequências de seu mau uso, para poder 

estabelecer o papel crucial da razão humana no combate aos erros provocados pela 

obediência às paixões. Para tal, é de considerável importância que se conheça a 

posição do homem na hierarquia de perfeição dos seres. 
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Por fim, temos a conclusão de que o livre-arbítrio se constitui no verdadeiro 

exercício da liberdade humana, e que a busca por uma vida virtuosa levará o 

homem a tão sonhada felicidade e a um mundo onde a paz existirá em 

consequência. O contrário disso, ou seja, o afastamento ou a não busca das virtudes 

cardeais, levará o homem por um caminho de conflitos pessoais e 

consequentemente a um mundo onde reinará o que existe de pior, por culpa do 

próprio homem e dos seus pecados. 
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1. AGOSTINHO2: UM HOMEM E SUAS CRENÇAS 

 
 

No ano de 354, Aurélio Augustinus nasceu na cidade de Tagaste (Suq Ahras, 

atualmente, na Argélia). Era uma vila agrícola e comercial que, pelo menos até o 

século IV era considerada como cidade. Tagaste fazia parte do território da antiga 

Numídia, em uma região da África tornada próspera pelos romanos, já em torno do 

século I a.C. Era governada por Cartago e gozava de uma localização privilegiada, 

em uma encruzilhada que ligava Cartago a outras cidades importantes, como 

Hipona. 

Quando da reforma de Diocleciano, o Império Romano havia sido dividido em 

doze áreas administrativas, das quais uma delas era a diocese africana, que por sua 

vez havia sido dividida em seis províncias3, tendo Cartago como capital, pela sua 

importância. 

Havia estradas que ligavam numerosas cidades e povoados entre si, facilitando 

o comércio e o desenvolvimento. Foi uma época de pujança e fartura, como nunca 

mais se veria naquele pedaço da África4. No século IV, em que Agostinho nasceu, 

muito do que os romanos haviam construído começava a deteriorar-se, e as cidades 

e povoados começavam a ganhar aparências diferentes do que eram antes, com o 

surgimento de construções que pareciam favelas 
5
. 

 
 
 

2
 Agostinho de Hipona (354-430) é, sem dúvida, um daqueles raros pensadores cujo fascínio 

extrapola sua época e faz dele, em muitos aspectos, um autor atual. Ele une, em uma síntese 
corrente, embora não sistemática, filosofia, teologia, antropologia, psicologia, política, etc. Sua 
trajetória intelectual tem na leitura da obra, hoje perdida, Hortênsius de Cícero, o seu marco inicial. 
(...) (VASCONCELLOS, 2014, p.20). 
3
 As outras províncias eram a Bizacena (com a capital Hadrumetum, a atual Sousse, naTunísia), a 

Tripolitânia (com a capital Lepcis ouLeptis Magna, a atual Lebda, na Líbia), a Numídia (com a capital 
Cirta Constantina, a atual Constantina, na Argélia), a Mauretanea Sitifiana (com a capital Sitifis, a 
atual Sétif, na Argélia) e Mauretania Cesariana com a capital Caesarea, a atual Cherchel, na Argélia). 
(VIGINI. 2012, p. 20) 
4
 Desde o século I a.C., um “milagre econômico” havia transformado a região interiorana da África  

setentrional. Nunca mais a prosperidade voltaria a se estender de maneira tão eficaz por uma área 
tão vasta. No século III d.C. , as campinas e vales do planalto – a antiga Numídia – em que Agostinho 
nascera tinham sido cultivados om cereais, atravessados por uma rede de estradas e povoados por 
cidades. (...) Nessa época de fartura, os habitantes da área de Thysdrus, a moderna El-Djem, haviam 
instalado no meio da planície aberta um anfiteatro quase do tamanho do Coliseu de Roma. (...) 
(BROWN, 2020, p.23). 
5
 No século IV, a expansão original chegara a uma estagnação sinistra. Os projetos de construção 

haviam cessado, os velhos monumentos públicos começavam a ruir e “favelas” tão caóticas quanto 
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Cidades como Tagaste eram povoadas, em grande parte, por lavradores 

pobres, que viviam uma vida miserável, e que precisavam obedecer aos grandes 

senhores, donos de terras, que viviam em grandes casas; alguns desses senhores 

tinham tido uma educação ao menos razoável, gozando de plena liberdade e 

sentindo-se como verdadeiros romanos. 

Para ser membro de uma cidade romana, era preciso ser livre e civilizado, e os 

filhos desses homens, que faziam parte de uma aristocracia africana empobrecida, 

juntavam-se em pequenos grupos para estudar e planejar sair da África em um 

futuro próximo6. 

 

 
1.1 A Juventude e o Descobrimento do Mal em Si 

 
 

Agostinho cresceu em uma família de classe média africana, e embora ele se 

definisse, algumas vezes, como oriundo de família pobre, eram mais ricos do que 

muitos, naquela região. Viviam da venda de terrenos e de vinhedos que possuíam 

na cidade. Agostinho teve um irmão, chamado Navígio, e uma irmã, da qual não se 

sabe o nome. 

Seu pai era pagão e se chamava Patrício. Trabalhava como conselheiro 

comunal em Tagaste. Era afetuoso com sua família, embora tivesse um 

temperamento forte e irascível, lentamente transformado pelos esforços da esposa. 

Sua mãe se chamava Mônica, mulher criada em uma família cristã, educada 

rigidamente. Era uma mulher doce, bondosa, discreta e dotada de grande 

generosidade. Educou Agostinho nos preceitos da fé cristã, voltada para a caridade, 

 
 
 

as ruelas sinuosas dos bazares das cidades árabes haviam começado a se comprimir em torno do 
xadrez de avenidas das antigas cidades romanas. (...) (BROWN, 2020, p. 23). 
6 Em Tagaste, pelo menos, esses filhos de uma pequena aristocracia austera e empobrecida uniam- 

se, logo no início da vida, numa busca comum de progresso. Por trás da biografia singular de 
Agostinho podemos também vislumbrar essa “biografia plural” – os destinos de um grupo notável de 
jovens, decididos a escapar da inércia de uma cidadezinha africana. Muitos desses amigos 
costumavam ficar juntos vida afora; o grupinho de estudantes sérios iria se tornar, na meia-idade, um 
impressionante grupo de bispos, que controlavam os destinos da Igreja católica na África. 
Dulcissimus concivis, “meu dulcíssimo concidadão: essa expressão, usada por Agostinho quando 
bispo, levaria a antiga linguagem da vida pública romana para o novo mundo da hierarquia católica. 
(BROWN, 2020, p.28). 
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e foi uma presença constante na vida do filho, mesmo nos momentos de distância 

física entre ambos, como uma bússola que orientava as decisões do filho. 

(...) Era verdadeiramente a serva dos vossos servos! Todos os que a 
conheciam vos louvavam, honrando-vos e amando-vos nela, porque lhe 
sentiam no coração a vossa presença, comprovada pelos frutos de uma 
existência tão santa. Tinha sido ”esposa de um só marido, saldara aos pais 
a sua dívida de gratidão, governara a casa piedosamente”. Com as suas 
boas obras, dava testemunhos de santidade

7
. (AGOSTINHO. Confissões I, 

9, 9, 2014, p. 224) 

 
 

Todo o enaltecimento de Mônica, por parte de Agostinho, só é levemente 

mitigado pela mágoa que ele tinha de não ter sido batizado ainda na infância. 

Mesmo que não fosse incomum o batismo na idade adulta, Agostinho sentia que o 

batismo teria fortalecido sua fé e o aproximado mais de Deus, evitando que ele se 

colocasse no caminho do mal, por alguns de seus atos. 

Os primeiros anos de aprendizado escolar foram um tanto amargos para 

Agostinho. Ele era muito ativo, até irrequieto, e a disciplina escolar, somada às 

surras que tomava dos colegas mais velhos lhe eram um pesado fardo. Assim, por 

vezes se desviava de suas lições, pelo que era castigado. Sensível e inteligente, 

sentia-se podado por tantas imposições, e passou a procurar fora da família e da 

escola, uma forma de expressar-se e colocar para fora toda aquela energia. 

Cometia furtos na despensa e na mesa de meus pais ou impelido pela gula 
ou para ter que dar aos rapazes, retribuindo-me estes com o jogo, com o 
qual igualmente se deleitavam à minha custa, porque me vendiam o jogo. 
Vencido pelo louco desejo de superioridade, obtinha também muitas vezes 
nesse jogo as vitórias com fraude. No entanto, se surpreendia alguém, não 
o queria tolerar e até atrozmente o repreendia, quando era isso mesmo o 
que eu fazia aos outros! Caso fosse eu o surpreendido e o acusado, preferia 
ser cruel a ceder

8
. (AGOSTINHO. Confissões I, 1, 19, 2014, p. 49). 

 
 
 
 
 
 
 

7
 Erat etiam serva servorum tuorum. Quisquis eorum noverat eam, multum in ea laudabat et 

honorabat et diligebat te, quia sentiebat praesentiam tuam in corde eius sanctae conversationis 96 
fructibus testibus. Fuerat enim unius viri uxor, mutuam vicem parentibus reddiderat, domum suam pie 
tractaverat, in operibus bonis testimonium habebat. 
8
 Furta etiam faciebam de cellario parentum et de mensa vel gula imperitante vel ut haberem quod 

darem pueris, ludum suum mihi, quo pariter utique delectabantur, tamen vendentibus. In quo etiam 
ludo fraudulentas victorias ipse vana excellentiae cupiditate victus saepe aucupabar. Quid autem tam 
nolebam pati atque atrociter, si deprehenderem, arguebam, quam id quod aliis faciebam? Et, si 
deprehensus arguerer, saevire magis quam cedere libebat. 
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Como em Tagaste não existiam escolas secundárias, Agostinho foi enviado 

para Madaura9, que ficava a cerca de vinte e cinco quilômetros dali, para concluir o 

ensino elementar, onde, nos quatro anos que lá permaneceu (365–369), destacou- 

se como um aluno promissor. Lá, seria iniciado na cultura latina e nas leis da 

gramática, desenvolvendo a leitura e conhecendo os clássicos de Virgílio e Cícero. 

Aos dezesseis anos, devido às dificuldades financeiras de seu pai, Agostinho 

voltou de Madaura e passou um ano longe dos estudos, até que Patrício 

conseguisse se organizar financeiramente para mandá-lo de volta. Neste período, 

entregou-se à festas e divertimentos com amigos, relaxou suas tensões morais, 

dando espaço para concessões de todo tipo, muitas das quais viria a se arrepender 

mais tarde, em sua vida adulta. Um desses episódios, que ficaria conhecido por sua 

narrativa nas Confissões, é o do roubo das peras. Agostinho e seus amigos foram 

até as terras de um vizinho e sacudiram as pereiras, derrubando muitos frutos e os 

roubando, não para os comerem, mas para jogarem a maioria aos porcos. Segundo 

ele, o prazer que tiveram com o ato foi simplesmente pelo mesmo ser ilícito e de 

pura maldade. 

(...) Aqueles pomos eram belos; mas não foram esses que a minha alma 

depravada apeteceu, pois tinha abundância de outros melhores. Colhi-os 

simplesmente para roubar. Tanto é assim que, depois de colhidos, os lancei 

fora, banqueteando-me só na iniquidade com cujo gozo me alegrara. Se 

algum dos frutos entrou em minha boca, foi o meu crime que lhes deu o 

sabor
10

. (AGOSTINHO. Confissões I, 2, 6, 2014, p. 59). 

 
 

O conflito interno de Agostinho agora se dava pelo desequilíbrio adolescente e, 

numa tentativa de conter a sua virilidade, levantou a hipótese de um casamento, que 

logo foi rechaçada pelos pais, com a justificativa de que seus estudos seriam 

prejudicados. 

9 Situada na Argélia, a cerca de 25 quilômetros de Tagaste e a 900 metros do nível do mar, Madaura 

(atual M’Daourouch) é melhor conhecida como a cidade natal do escritor latino Apuleio. Foi uma  
fundação originalmente númida do séc III (...) Mais tarde, tornou-se centro intelectual, atraindo 
estudantes como Agostinho, embora tenha permanecido sempre uma pequena cidade. (Naomi J. 
Norman in FITZGERALD, 2019, p.621). 
10

 Pulchra erant illa poma, sed non ipsa concupivit anima mea miserabilis. Erat mihi enim meliorum 
copia, illa autem decerpsi, tantum ut furarer. Nam decerpta proieci epulatus inde solam iniquitatem, 
qua laetabar fruens. Nam et si quid illorum pomorum intravit in os meum, condimentum ibi facinus 
erat.: 
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1.2 A Procura pela Sabedoria 

 
 

 
Em 371, Romaniano, um amigo abastado, colocou à disposição de Agostinho os 

meios para que ele continuasse seus estudos e, sendo assim, ele foi para Cartago. 

Provavelmente no primeiro ano de sua estada na cidade, Patrício veio a falecer, 

deixando Mônica sozinha, e com a responsabilidade de assegurar que o filho 

continuasse seus estudos. Mas as tentações da grande cidade o arrastaram para 

um mundo novo, com seus impulsos sexuais fugindo do controle. Numa tentativa de 

refrear esses instintos, uniu-se a uma mulher em uma relação estável 

(concubinato)11, que duraria quatorze anos e que lhe daria um filho, chamado 

Adeodato. O nascimento do filho lhe despertou um senso de responsabilidade que o 

recolocou no caminho sério dos estudos. 

Em Cartago, Agostinho conheceu o Hortensius, de Cícero12. O livro tratava de 

um diálogo filosófico que teria se dado em torno do ano 62 a.C. , entre Cícero, 

Hortênsio, Lutàzio Catulo e Lúculo. Em linhas gerais, o diálogo se dá do seguinte 

modo: 

Catulo considera a Filosofia, entre outras atividades intelectuais, como a mais 

importante. Hortênsio o contradiz, indicando falhas nos raciocínios dos filósofos e 

um afastamento da vida real por parte dos mesmos. Cícero se interpõe e afirma que 

a Filosofia seria o ápice da vida intelectual e princípio constitutivo da vida pública. 

Ele observa que, ainda que todos os homens tendam à felicidade, nem todos a 

conseguem por um desordenamento na procura de bens autênticos que levem à 

mesma. A vontade deve ser orientada pela Filosofia, que afasta do mal e conduz à 

 

11 No direito romano, o matrimônio (coniugium, matrimonium) era estritamente regulamentado pela lei 

que tinha a função de controlar os direitos dos cidadãos. O matrimônio entre certas classes sociais 
era proibido e existia toda uma categoria de pessoas que simplesmente não tinham o direito de se 
casar, o que dava lugar a outra forma de relação, o concubinato (concubinatus), considerado uma 
solução respeitável. (Kim Power in FITZGERALD, 2019, p.254). 
12

 Orador romano, homem de estado e filósofo, Cícero foi sem dúvida para os autores latinos a fonte 
mais importante para o conhecimento da filosofia helenística. É por isso que, mesmo que várias das 
primeiras influências sobre Agostinho permaneçam controvertidas, a de Cícero é incontestada. (...) 
Agostinho foi influenciado pelo pensamento ciceroniano também por meio de Ambrósio, bispo de 
Milão, de quem começou a frequentar, antes de ser batizado, as pregações cheias de ecos 
ciceronianos. (Augustine Curley in FITZGERALD, 2019, p. 226). 
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verdade. Do contrário, ela, a vontade, enfraquece e se desvia para a busca de glória 

e poder. Assim, a Filosofia leva o homem ao exercício da virtude, ao reconhecimento 

do bem e ao contato com a verdade. Esse conhecimento é parcial, pois, o perfeito 

está apenas em Deus. Porém, a procura da felicidade é o caminho para chegar ao 

divino e uma preparação para a vida que vem após a morte. 

Agostinho sentiu uma revolução em sua alma com a exortação de Cícero à 

Filosofia e resolveu dedicar-se a ela, como uma nova experiência interior, libertando 

seu espírito, pelo amor à sabedoria, na busca de uma compreensão de si mesmo. 

Apenas me deleitava, naquela exortação, o fato de essas palavras me 
excitarem fortemente e acenderem em mim o desejo de amar, buscar, 
conquistar, reter e abraçar, não esta ou aquela seita, mas sim a própria 
sabedoria, qualquer que ela fosse

13
. (AGOSTINHO. Confissões I, 3, 4, 

2014, p. 69). 

 
 

Porém, mesmo que ele ainda não tivesse consciência disso naquele momento 

de sua vida, a forma de sabedoria que Agostinho buscava era diferente daquela 

apresentada por Cícero. Deste modo, continuou fiel à Igreja Católica, no tempo em 

que esteve em Cartago, e a essa cultura cristã que o havia formado e o levava a 

entender Cristo como a verdadeira sabedoria, que suplantava os conflitos das 

opiniões dos pagãos. 

Assim, como era cristão, naturalmente, Agostinho foi buscar na Bíblia a 

sabedoria que buscava, na certeza de lá encontrá-la. Ele, que havia sido criado e 

instruído num latim que o preparava para se comunicar de forma culta com os 

homens mais inteligentes de seu tempo, ficou decepcionado com o linguajar da 

Bíblia latina da África, que fora traduzida por autores humildes, dos quais muitos 

nem se sabia o nome. Apesar de saber que a Bíblia tinha autoridade inquestionável 

para o Cristianismo africano, ele a viu como simples demais em relação ao que lera 

em Cícero. A Palavra de Deus lhe pareceu incompreensível, misteriosa, diferente do 

que ele procurava, ou seja, com o universo explicado por uma Filosofia baseada na 

racionalidade. 

 
 

 

13
 Hoc tamen solo delectabar in illa exhortatione, quod non illam aut illam sectam, sed ipsam 

quaecumque esset sapientiam ut diligerem et quaererem et assequerer et tenerem atque amplexarem 
fortiter. 
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(...) Sem adequada cultura religiosa como apoio e com os olhos de um 
espírito crítico guiado unicamente pela razão, Agostinho não consegue 
penetrar o conteúdo das Escrituras. Ele as examina e as discute, mas não 
“vê” dentro, lá onde não é mais a razão que explica, mas a fé que domina. 
(VIGINI. 2012, p.35) 

 
 

Desse modo, em sua ardente busca pela sabedoria, desiludido pelo que 

encontrara nas Escrituras, Agostinho não buscou ninguém que o orientasse para 

uma interpretação das mesmas. Não demorou para que ele abandonasse a fé de 

sua infância e entrasse em contato com uma nova e forte corrente do cristianismo. 

 
 

1.3 A Adesão ao Maniqueísmo 

 
 

O maniqueísmo teve como fundador um monge asceta que nasceu no ano de 

216, na aldeia de Nahar-Koutha, na Babilônia do norte. Seu nome era Mani, e é 

provável, segundo alguns comentadores, que sua história tenha sido embelezada 

através de algumas analogias com a história de Jesus Cristo. Ele teria uma 

ascendência nobre, a exemplo de José, sua mãe também teria se chamado Maria, 

ele seria filho único e seus pais também teriam emigrado, como fizeram José e 

Maria. 

Quando tinha doze anos, Mani teria sido visitado por um anjo mensageiro do 

reino de luz, anunciando aquela que seria a sua nova religião, mas enquanto não 

chegasse a hora certa, ele deveria separar-se da comunidade e abster-se de todas 

as impurezas. Doze anos mais tarde, o mesmo anjo mensageiro reapareceu, e 

revelou a Mani alguns mistérios e a verdade divina, que deveria ser proclamada. 

Passados mais dois anos, ele começou a anunciar a sua fé, mas acabou sendo 

expulso de sua terra natal, pouco tempo depois. Percorreu vários países, entre eles 

a India e a China, espalhando seus ensinamentos e assimilando outros. Assim, 

acolheu o que foi transmitido por outros “apóstolos” que o precederam, como Buda, 

Zoroastro, mas principalmente por Jesus Cristo, e ele, Mani, seria então aquele que 

realizaria o que os outros tinham profetizado. 

Trinta anos mais tarde, com uma mudança política na Babilônia, Mani retorna 

a sua terra natal. Porém, passado algum tempo, após nova mudança política, os 

maniqueus passam a ser perseguidos, com a prisão de Mani, que posteriormente 
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teria sido crucificado e esfolado. Aqui, podemos ver uma nova tentativa de analogia 

com a história de Jesus Cristo, o que mostra toda a importância de Cristo para a 

doutrina de Mani, que seria o maior entre todos os redentores. Apesar da morte de 

Mani, sua religião continuou viva, e seus seguidores conseguiram fazer com que a 

sua doutrina se espalhasse rapidamente pela Ásia e Europa14. 

O maniqueísmo tentava solucionar a questão sobre a incompatibilidade de um 

mundo cheio de desgraças, misérias humanas, pestes e sociedades corrompidas, 

com a bondade de Deus. Seria Deus a causa do mal, ou haveria algum outro ser 

com poder semelhante, que causaria todos os males? Como uma tentativa de 

resolver essa questão, os maniqueus construíram uma doutrina que, ao mesmo 

tempo em que isenta a Deus de todos os males existentes no universo, também 

isenta o homem das maldades que ele pratica individualmente. 

A doutrina maniqueísta explica a origem do mundo, usando uma divisão em 

três partes diferentes. Na primeira parte, eles anunciam a existência de dois 

princípios ontológicos e antagônicos, como origem. O primeiro é chamado Reino da 

Luz, ou do Bem, situado em uma cidade da paz, onde domina Deus, designado por 

muitos atributos de grandeza e sabedoria. É um deus de natureza física, não com 

forma humana, mas corpóreo, que ocupa espaço no universo, sendo infinito e 

ilimitado. Vê-se, então, que os maniqueus eram panteístas, com as emanações de 

Deus tendo a sua mesma substância. 

O segundo reino, que está abaixo do Reino da Luz, é o Reino das Trevas. 

Seu nome é Matéria, e é identificado com o erro, com a morte e com o desejo. A 

doutrina maniqueísta considera os dois reinos como incriados e coeternos, de 

potências iguais e opostos um ao outro em tudo. Deus e Matéria têm princípios 

 
 
 
 
 
 
 

14 Mani já havia enviado missionários que chegaram ao Egito, além de a outras terras, mas, quando 

sua morte suscitou uma onda de perseguição contra seus adeptos, o maniqueísmo se propagou 
acentuadamente no Oriente e no Ocidente. No Oriente, os sucessores de Mani estabeleceram seu 
quartel-general em Ctesifonte. Daí, ele se espalhou ainda mais ao leste, na China, na Sibéria e na 
Manchúria. A oeste, ele atravessou a Síria e a Capadócia e alcançou Cartago, Roma e o Egito por 
volta do fim do século III. Foi aí que ele penetrou no norte da África. (J. Kevin Coyle in FITZGERALD, 
2019, p.626). 



23 
 

idênticos, ambos com o mesmo poder de emanar, e travam uma luta cósmica, em 

igualdade de forças15. 

Na segunda parte, é retratado o mundo já em sua condição atual, surgido a 

partir do conflito entre as duas forças. Ao ver a exuberância da criação de Deus, 

tomado de inveja, a Matéria agride o Reino da Luz, decorrendo disto a criação do 

tempo e do homem, como parte central do drama. Deus, então, tira de sua 

substância o primeiro homem, juntamente com o ar, o vento, a luz, a água e o fogo, 

que seriam seus filhos, sendo esse homem primordial responsável por defender o 

Reino da Luz. Essas partículas divinas emanadas são então engolidas pelo mal, que 

obteve uma vantagem inicial na batalha. Da incompatibilidade das duas substâncias, 

que não pode ser tolerada, surge uma reação do Bem, que capturou algumas forças 

do mal, dentre eles, demônios masculinos e femininos, obtendo a vitória. Porém, a 

vitória não é definitiva, e o homem precisa estar sempre alerta para libertar as 

partículas de Luz que, porventura, forem aprisionadas pela matéria. 

Na terceira parte, os seres enviados pelo princípio do bem para libertar o 

Homem primordial tiveram sucesso, mas disso resultou a permanência de muitas 

partículas de luz, misturando-se às das trevas. O nosso mundo é constituído 

justamente dessa mistura de partículas, e o que vemos de bom são partículas de 

bem que ficaram aprisionadas em uma espécie de armadilha. Do mesmo modo, o 

que percebemos como mal, se deve às trevas, que funcionam como uma prisão da 

luz. 

Foi esse “conhecimento da razão das coisas” que os maniqueus deixaram 
claro para Agostinho. Em suma, conquanto todos tivessem consciência da 
mescla íntima de bem e mal dentro de cada um e no mundo ao redor, era 
ao mesmo tempo, profundamente repugnante para o homem religioso, 
assim como absurdo para o pensador racional, que esse mal pudesse provir 
de Deus. (BROWN. 2020, p.58). 

 
 
 
 
 

15 Essa explicação forneceria ao arsenal de opositores do maniqueísmo uma espada de dois gumes: 

primeiro, ela alimentava o argumento de que Deus, o princípio do bem, podia ser ameaçado, e 
finalmente diminuído, pois toda luz onde quer que se encontre, é, por essência, uma substância 
divina; em segundo lugar, ela mostrava o ridículo da concepção de dois princípios absolutamente 
opostos, dos quais um (o mal) tinha necessariamente alguma coisa em comum com o outro (o bem) 
para explicar sua atração. Portanto, o mal não podia totalmente ser mau, nem o bem (por causa de 
sua vulnerabilidade) totalmente bom. (J. Kevin Coyle in FITZGERALD, 2019, p. 627). 
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O princípio da luz conseguiu libertar a lua e o sol, ou seja, a luz que não 

estava contaminada pelas trevas, que se constituía na criação material como um ato 

de necessidade, com a substância luminosa recuperando o que tinha sido perdido 

na batalha. Depois disso, outro mensageiro era enviado para liberar, dos demônios 

apreendidos, as partículas de luz que apareceriam como seres de sexo oposto um 

ao outro, desejáveis entre si, e posteriormente, essas partículas cairiam sobre a 

terra visível16. 

Vendo esse movimento do Bem, o Mal precisava criar um rival para o Homem 

primordial, e o fez unindo um demônio macho a um demônio fêmea, e dessa união 

surgiu Adão, como o primeiro homem a habitar a terra, e ele continha em si a alma 

(luz), e o corpo. Com o mesmo processo, Eva teria sido criada, sendo, desse modo, 

o primeiro casal, e consequentemente, os primeiros pais, sendo uma criação do mal, 

e não uma criação divina. Como um novo plano de Deus, Jesus teria sido enviado 

pelo Reino da Luz para revelar a verdade a Adão e Eva, mas, ao contrário do que 

revela a ortodoxia cristã, esse Jesus enviado era diferente, segundo a doutrina 

maniqueísta, que parecia conceber a existência de vários deles. Agostinho teria 

identificado pelo menos três17 deles: Jesus, o Esplendor, que teria sido depositado 

na lua e no sol, como a luz libertada; Jesus sofredor, que seria a luz contida e 

posteriormente capturada do mundo material, e o Jesus que era o Filho de Deus, 

que, tendo vindo à Terra com aparência humana, parecia ter apenas o destino de 

sofrer todos os males que sofrera sob o poder de Pôncio Pilatos. 

Os membros mais importantes do maniqueísmo, intitulados como “eleitos”, 

eram os responsáveis por levar adiante o processo de libertação da luz do reino da 

16
 Desse modo, o mito maniqueu aparece como a expressão e articulação sistemática de um conjunto 

de perspectivas cósmicas e históricas ou uma representação global do universo e da natureza 
humana capaz não só de explicar a necessidade de salvação, como de justificar seu cumprimento. 
Antropologia, cosmologia e soteriologia fundem-se em uma só verdade: a necessidade da salvação. 
Cada um dos episódios, ou tempos gnósticos da formação e desenvolvimento do mundo, contém um 
elemento de salvação: a cada progresso do Mal, surge uma nova possibilidade de remédio. (...) 
(COSTA, 2002, p. 61). 
17(...) Nenhum desses Cristos é realmente um salvador, senão na medida em que um ou outro deles é 

o portador do conhecimento salvador. Por outro lado, o Jesus da ortodoxia cristã era considerado 
como falso, como o demônio disfarçado. Foi ele que, na realidade, tinha sido pregado na cruz, pois 
tinha um corpo físico – o que era impensável para um ser enviado do reino da luz em uma missão 
salvadora. Como a carne humana tem origens más e é produzida por meio da procriação – um ato 
que reproduz a origem demoníaca de Adão e Eva – o “verdadeiro Jesus” do maniqueísmo não 
poderia ter nascido de Maria, nem, aliás, teria nascido de modo algum. Essa doutrina era, 
certamente, um dos principais pontos de oposição entre o maniqueísmo e a ortodoxia cristã. (J. Kevin 
Coyle in FITZGERALD, 2019, p. 627, 628) 
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matéria, e mesmo contando com mulheres em suas fileiras, apenas os homens 

chegavam aos mais altos graus hierárquicos, chamados de presbíteros. Então, 

quando esses eleitos tiverem libertado o máximo de luz da matéria, terá começado a 

terceira parte da cosmogonia maniqueísta, e se constituirá como um retorno à ordem 

da primeira parte, ou fase inicial. Ao completar-se o processo, haverá um jorro de 

fogo, o universo desaparecerá e o reino das trevas terá o retorno do mal, totalmente 

separado do reino da luz. Ainda assim, uma parte de luz ficará para sempre perdida 

nas trevas, o que implica em uma diminuição do princípio do bem. 

Os maniqueus eram homens de comportamento extremo, e sua religião 

funcionava como uma sociedade secreta. Ao viajarem, só se hospedavam nas casas 

dos outros membros. Eram mal vistos tanto por pagãos, quanto pelos cristãos 

ortodoxos. Mas eram esses homens e os ensinamentos dessa religião que, naquela 

época, na visão de Agostinho, poderiam lhe dar a resposta18 que o atormentava 

desde sua adesão à Filosofia: “Qual é a causa do mal?” Agostinho acreditou, 

naquele momento, que a resposta viria durante seu contato com os maniqueus, e 

assim ele foi ouvir, entre eles, a “Carta de Fundação” de Mani; uma ocasião para 

que os iniciantes fossem enchidos de luz, em uma experiência religiosa básica para 

seu acolhimento. 

Agostinho estava decidido a dar um rumo consistente a sua vida, e o 

maniqueísmo chegou até ele nesse momento, deixando-o fascinado. Aquela era 

uma mensagem sobre o conhecimento perfeito, com argumentações que o 

seduziam, dando-lhe uma sensação de liberdade, sem os condicionamentos da 

religião de sua infância. Os maniqueus rejeitavam o Antigo Testamento e seus 

profetas19, e ao dar a sua interpretação20 ao Novo Testamento, se mostravam como 

portadores de uma doutrina de bondade e razoabilidade. 

 
 
 

18
 A pergunta existencial do jovem Agostinho coincidia com a questão central que movia os grupos 

gnósticos de sua época, a saber: como conciliar o mal existente no mundo com a bondade de Deus? 
Em suas respostas, especialmente a cômoda explicação dualista dos maniqueus, está o motivo de 
sua adesão à seita maniqueia. (COSTA, 2002, p. 16). 
19 Porque considerava a matéria como um sinônimo do mal e via na criação material uma obra de 

necessidade mais que uma obra de amor, o maniqueísmo repudiava o relato da Criação que se 
encontra no Gênesis, juntamente com seu Deus, identificado com o princípio do mal. Essa atitude 
impelia os maniqueus a rejeitar o próprio AT bem como tudo o que eles consideravam como 
“interpolações judaicas” no NT. A prova da má origem das Escrituras que eles rejeitavam se 
encontrava em seu conteúdo, pois elas apresentavam um deus sujeito à cólera, ao ciúme, à 
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Agostinho esteve entre os maniqueus por cerca de nove anos (373 a 382), 

tempo em que fez uso constante de sua excelente oratória e dialética para conseguir 

vencer facilmente alguns cristãos despreparados em matéria de doutrina e que, 

assim, não conseguiam sustentar suas argumentações. Além disso, atraiu para a 

sua nova religião muitos jovens que se destacavam por sua inteligência e 

capacidade de argumentação, com quem compartilhava sua nova sabedoria. 

Gostava cada vez mais dos maniqueus, aprovava quase tudo o que eles diziam, e 

atribuía aos ensinamentos deles a sua própria evolução no campo das leituras e seu 

aprendizado, de forma geral. 

Quase que inexplicavelmente, Agostinho aparentava fechar os olhos para as 

incongruências do maniqueísmo, mas ele parecia não ver, como falou várias vezes 

nas Confissões. A luta entre o Reino da Luz e o Reino das Trevas era de tal modo 

estranha a ele que, particularmente, ele tentava formular interpretações para poder 

convencer a si mesmo de estar no rumo certo. 

A atividade constante e pungente do Mal, na doutrina maniqueísta, enquanto 

o Bem estava em repouso, condenava o mesmo Bem a um estado de passividade, 

em que Cristo era apenas o “Jesus Sofredor”, um divino profanado, em um universo 

que até mesmo o Salvador precisava ser salvo. Era um dilema, já que prometia aos 

seus fiéis uma libertação e controle absoluto sobre si mesmo, uma vez “despertado”. 

Porém, o caráter mitológico do maniqueísmo deixava aturdidos esses 

mesmos fiéis, ou pelo menos aqueles mais instruídos. Afinal, o Bem parecia ser 

atacado impiedosamente pelo Mal, constantemente oprimido, sempre na defensiva. 

Pior do que isso, o seu Deus era maculado em sua onipotência. Ainda assim, 

Agostinho permaneceria ali por tanto tempo, e mesmo já em idade adulta, 

continuaria seduzido pelo maniqueísmo. 

Caí assim nas mãos de homens orgulhosamente extravagantes, demasiado 
carnais e loquazes. (...) Havia na sua boca laços do demônio e um engodo 
preparado com a mistura de sílabas do vosso nome, do de Nosso Senhor 

 

 

vingança, etc., e que encorajava atos de imoralidade como o assassinato dos inimigos, a poligamia e 
a procriação. (J. Kevin Coyle in FITZGERALD, 2019, p. 629). 
20

 Os maniqueus tinham o Novo Testamento como autoridade digna de fé. O que eles não aceitavam 
eram as interpretações dadas pelos católicos a certas passagens. Daí que, apoiando-se também nas 
mesmas Escrituras, davam uma nova interpretação. No caso da genealogia de Jesus, por exemplo, 
negavam que ele fosse descendente da linhagem carnal de Davi. (...) (COSTA, 2002, p. 39). 
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Jesus Cristo e do Paráclito consolador, o Espírito Santo
21

. (AGOSTINHO. 
Confissões I, 3, 6, 2014, p. 70) 

 
 

Terminados os seus estudos, Agostinho retornou para Tagaste em 374, onde 

abriu uma escola de gramática e retórica, com a ajuda do amigo Romaniano, com 

quem também iria morar, junto com seu filho Adeodato, pois sua mãe, Mônica, o 

rejeitava por sua soberba, adquirida ou ao menos aumentada, se já existente, por 

sua entrada para o maniqueísmo. Abandonara sua fé anterior, tão cara para a mãe. 

Agostinho foi um professor dedicado, ansioso por aumentar seus 

conhecimentos sobre Filosofia, sentindo-se assim com certo poder na comunidade 

de Tagaste. Além do mais, como maniqueísta, estava livre de certas imposições da 

Igreja Católica. Não precisava que lhe dessem ordens ou que lhe dissessem no que 

deveria acreditar, pois era capaz de aprender sozinho. Pôde também abandonar o 

que aprendera sobre o Antigo Testamento, o qual os maniqueus rejeitavam, por 

apresentar um Deus que, segundo eles, ao mesmo tempo em que era bondoso, 

também podia castigar, e por isso mesmo era apresentado por eles como um 

demônio maléfico; sem falar dos patriarcas judeus, retratados como velhos sórdidos. 

Agostinho tinha arrematado um grupo específico com seu conhecimento do 

maniqueísmo: se tratava de homens cultos da Universidade22 de Cartago e dos 

moradores ilustres e provincianos de Tagaste, entre eles Romaniano e seu amigo 

Alípio. O maniqueísmo crescia rapidamente na África, e se destacava através de 

seus representantes mais conceituados, como o próprio Agostinho. 

No entanto, apesar de estar relativamente satisfeito com a sua situação na 

religião maniqueísta, de se sentir evoluído espiritualmente, sentia culpa ao lembrar 

que Cícero, no Hortensius, alertava para os perigos da busca de prazeres da 

sensualidade que se afiguravam como armadilhas para o verdadeiro exercício da 

Filosofia. Agostinho rezava para que Deus lhe concedesse a castidade, mas não 

 
 

21
 Itaque incidi in homines superbe delirantes, carnales nimis et loquaces, in quorum ore laquei 

diaboli 
24

 et viscum confectum commixtione syllabarum nominis tui et Domini Iesu Christi et Paracleti 
consolatoris nostri Spiritus Sancti 

25
. 

22
 Assim, sua “emancipação” religiosa da religião tradicional, quando ele se tornou maniqueísta, 

coincidiu exatamente com uma emancipação intelectual dos mais velhos e de seus superiores na 
universidade de Cartago, daqueles professores pretensiosos que ele secretamente desprezava. (...) 
(BROWN, 2020, p. 59, 60). 
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naquele momento, e evitava os sentimentos de culpa, o que era, sem que ele 

percebesse, um traço do maniqueísmo. 

Ainda então me parecia que não éramos nós que pecávamos, mas não sei 
que outra natureza, estabelecida em nós. A minha soberba deleitava-se 
com não ter as responsabilidades da culpa. Quando procedia mal, não 
confessava a minha culpabilidade, para que me pudésseis curar a alma, já 
que vos tinha ofendido, mas gostava de a desculpar e de acusar uma outra 
coisa que estava comigo e que não era eu. Na verdade tudo aquilo era eu, 
se bem que a impiedade me tinha dividido contra mim mesmo! Era este 
pecado tanto mais difícil de cura, quanto eu menos pecador me julgava

23
. 

(AGOSTINHO. Confissões I, 5, 10, 2014, p. 120) 

 
 

Agostinho ensinou por dois anos em Tagaste (374 a 376), e apesar de ter 

bons resultados com sua escola, não se sentiu à vontade em sua cidade natal. As 

desavenças familiares, devidas aos desentendimentos com Mônica, somaram-se à 

sua insatisfação por uma falta de recursos culturais para o seu desenvolvimento 

intelectual, o que o deixava distante de suas verdadeiras aspirações profissionais. 

Somado a tudo isto, houve a perda de um amigo24 que lhe era muito caro, o 

que lhe causou uma série de dúvidas. Pela estreiteza de suas relações com o amigo 

que partira, o sofrimento se afigurou muito grande e difícil de suportar, jogando-o em 

uma escuridão, alterando a sua relação com a vida. Era um sofrimento existencial, 

um vazio que lhe remetia a uma destituição de sentido sobre o que vivera até ali. 

Foi nesse clima de dúvida e desorientação que, ainda em 376, novamente 

com a ajuda de Romaniano25, Agostinho voltou para Cartago, para retomar a escola, 

 
 

23
 Adhuc enim mihi videbatur non esse nos, qui peccamus, sed nescio quam aliam in nobis peccare 

naturam et delectabat superbiam meam extra culpam esse et, cum aliquid mali fecissem, non confiteri 
me fecisse, ut sanares animam meam, quoniam peccabat tibi 69, sed excusare me amabam et 
accusare nescio quid aliud, quod mecum esset et ego non essem. Verum autem totum ego eram et 
adversus me impietas mea me diviserat 70, et id erat peccatum insanabilius, quo me peccatorem non 
esse arbitrabar, et execrabilis iniquitas, 
24

 Por aqueles anos, no tempo em que começava a ensinar no município onde nasci, travei relações 
com um amigo que, por ser meu companheiro nos estudos, por ter a minha idade e estar, como eu, 
na flor da juventude, me veio a ser muito querido. (...) Mas eis que, indo no encalço dos escravos 
fugitivos, Vós, ó Deus de vingança, que sois juntamente fonte de misericórdia e nos converteis por 
modos admiráveis, eis que o levastes desta vida, quando apenas se tinha passado um ano sobre 
esta amizade, para mim mais doce que todas as suavidades da minha vida. (AGOSTINHO. 
Confissões, I, 4, 4, 2014, p. 87, 88). 
25

 A generosidade de Romaniano – o único que é colocado a par da sua intenção de ir ensinar em 

Cartago – revela-se providencial. Ele não se limita, de fato, a fornecer-lhe os meios para custear as 
despesas de viagem e enfrentar as primeiras necessidades do dia a dia em Cartago, mas chega até a 
procurar-lhe alunos, a começar do filho Licêncio e de outro parente íntimo de nome Luciniano. Assim, 
a escola de retórica que Agostinho abre em Cartago não tarda em se projetar e a se tornar um ponto 
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que não demorou a ter um bom número de alunos, tornando-se referência na 

cidade. Fez propaganda da doutrina maniqueia, realizou muitos estudos pessoais, e 

o ensino lhe deu bons frutos, com a participação de seus alunos em proveitosas 

discussões com os mesmos. No entanto, esses mesmos alunos eram indisciplinados 

e sem nenhum tipo de controle, e apesar da revolta de Agostinho, ele precisava 

tolerar para dar seguimento aos seus projetos. 

Além de tudo, surgiram várias oportunidades para debates, colocando à prova 

a doutrina dos maniqueus. Mas com o passar do tempo, a fé maniqueia de 

Agostinho começou a ser posta à prova, aparecendo as primeiras dúvidas. A visão 

drástica do mundo visível que a doutrina maniqueia apresentava era muito destoante 

daquela que um romano culto conhecia e estava acostumado. Era uma questão de 

tempo para que houvesse um choque entre as explicações aprendidas com o 

trabalho dos filósofos e o que estava escrito nos livros dos maniqueus. 

As questões do universo físico eram objeto de curiosidade para Agostinho, 

desde sua afirmação dentro do maniqueísmo e, além de tudo eram uma parte dos 

estudos na Filosofia que lhe chamavam muito a atenção. Mesmo com a rejeição e 

condenação da astrologia por parte dos maniqueus que a acusavam de ser 

amadorística, Agostinho, que tinha o compromisso com a verdade das coisas do 

universo, logo teve a oportunidade de perceber a veracidade dos cálculos dos 

astrólogos. Para aumentar seu estado de dúvidas, as explicações dos maniqueus 

sobre o mundo físico eram combatidas por pessoas de reputação incontestáveis, 

como o procônsul da África, Vindiciano, e Nebrídio, querido amigo de Agostinho, 

que, ao lhe expor um grande raciocínio sobre a corruptibilidade ou incorruptibilidade 

de Deus, deixou-o profundamente tocado. 

Agostinho via aumentarem os estremecimentos de sua fé nos maniqueus, 

quando foi aconselhado a consultar aquele que era considerado o maior entre os 

lideres da seita, para dissipar as suas dúvidas. Esse homem era Fausto de Milevo, e 

daria as explicações de que ele precisava. Ao retornar de uma missão em Roma, 

Fausto foi procurado por Agostinho, que logo notou a sua amabilidade no tratamento 

com todos. Mas o encontro revelou a Agostinho a pobreza da cultura de Fausto, e a 

 

de referência também para vários concidadãos, como o grande amigo e futuro bispo de Tagaste, 
Alipio. (VIGINI, 2012, p.50). 
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sua incapacidade de responder as questões mais profundas. Mesmo que Fausto 

tenha sido humilde na conversa, com mostras de moderação de espírito e 

consciência das próprias limitações intelectuais, Agostinho sofreu uma grande 

decepção, que seria o início da derrocada de suas esperanças com a religião de 

Mani. 

A avidez com que durante tanto tempo esperei Fausto deleitava-se enfim no 
ardor e sentimento com que ele discutia, nos termos apropriados e na 
facilidade com que lhe ocorriam as palavras para lhe adornar a frase. 
Gostava, pois, de o ouvir. (...) Por isso, logo que tive a oportunidade, 
comecei com meus amigos a entrevistá-lo, numa ocasião em que não nos 
era indecoroso discutir. Expus-lhe algumas dúvidas que me preocupavam. 
Notei que das artes liberais apenas sabia a gramática, e, ainda esta, de 
modo nada extraordinário. (...) Logo que transpareceu com suficiente 
clareza a imperícia de Fausto nessas ciências que o julgava eminente, 
comecei a desesperar de sua capacidade para me esclarecer e desfazer as 
dificuldades que embaraçavam meu espírito. (...) Deste modo aquele 
Fausto, que tinha sido para muitos outros um laço mortal, começara 
involuntária e inconscientemente a afrouxar aquele com que eu fora 
capturado

26
. (AGOSTINHO. Confissões I, 5, 6, 7, 2014, p. 112, 113, 115). 

 

 
Mesmo decepcionado após a entrevista com Fausto, Agostinho achou 

prudente não se desligar do maniqueísmo naquele momento. Mas ele sabia que não 

poderia progredir na religião maniqueia, que ele passou a ver como excessivamente 

estática. Mesmo prometendo uma libertação do homem, no sentido de libertar a 

parte boa que existe dentro de si, não havia possibilidade de crescimento individual 

ou de renovação dentro da doutrina de Mani. 

Agostinho, como um homem que fora educado em uma cultura clássica, sabia 

através da Filosofia que o desenvolvimento intelectual é um processo que ocorre 

lentamente, com o passar dos anos, aprendendo com a vida e estudando muito, na 

direção da sabedoria. Portanto, a gnose maniqueia, com sua inércia, não poderia 

levá-lo muito longe. 

 
 
 

26
 Igitur aviditas mea, qua illum tanto tempore exspectaveram hominem, delectabatur quidem 

motu affectuque disputantis et verbis congruentibus atque ad vestiendas sententias facile 
occurrentibus. Delectabar autem et cum multis vel etiam prae multis laudabam ac ferebam. (...) 

Quod ubi potui et aures eius cum familiaribus meis eoque tempore occupare coepi, quo non 

dedeceret alternis disserere, et protuli quaedam, quae me movebant, expertus sum prius hominem 
expertem liberalium disciplinarum nisi grammaticae atque eius ipsius usitato modo. (...) 12. Nam 

posteaquam ille mihi imperitus earum artium, quibus eum excellere putaveram, satis apparuit, 

desperare coepi posse mihi eum illa, quae me movebant, aperire atque dissolvere. (...)Ita ille 
Faustus, qui multis laqueus mortis extitit, meum quo captus eram relaxare iam coeperat nec 

volens nec sciens. 
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1.4 O Fim da Crença no Maniqueísmo 

 
 

No ano de 383, provavelmente, não aguentando mais a situação com a 

indisciplina dos alunos e a desilusão com Fausto, Agostinho decidiu sair de Cartago 

e ir para Roma, principalmente depois de ter tido contato com romanos cultos que 

visitavam Cartago, e que lhes contaram sobre a vida naquela grande cidade. Mesmo 

com os protestos e as súplicas de Mônica, que lhe pedia para não partir, Agostinho 

se mostra frio e zarpa em direção à cidade eterna, sem pensar no afeto da mãe e 

nem mesmo na valiosa amizade de Romaniano, que não foi nem comunicado de 

sua partida. Logo que chegou em Roma, Agostinho teve uma doença grave que 

quase lhe tirou a vida. 

Roma lhe deu a oportunidade de conviver com os eleitos maniqueístas, e ao 

comparar seus ensinamentos com a vida que levavam, em constante desrespeito às 

próprias regras, sofreu mais uma decepção, dessa vez constatando a hipocrisia 

daqueles homens. Só não pôde desligar-se definitivamente porque precisava deles 

para seu sustento econômico e por sua hospitalidade. 

Em Roma também me juntava com aqueles “santos”, fingidos e 
embusteiros. Não convivia somente com os “discípulos – em cujo número 
se contava o dono da casa onde eu adoecera e tivera a convalescença – 
mas, sobretudo frequentava o círculo dos chamados “eleitos”. 
(AGOSTINHO

27
. Confissões I, 5, 10, 2014, p. 120). 

 

 
Na escola, Agostinho foi surpreendido pelo costume dos estudantes romanos 

de trocarem de mestre a cada vez que chegava a hora de lhes pagarem os 

honorários. Decepcionado pelos alunos e desiludido com o maniqueísmo, Agostinho 

viveu solitário em Roma. A promessa da seita maniqueia de mostrar a verdade 

através da razão, se revelou um engodo e a doutrina agora lhe parecia uma fábula 

grosseira, cheia de superstições. Por influência de Símaco, que era prefeito da 

cidade e próximo dos maniqueus, Agostinho foi indicado para a vaga de professor 

de retórica, em Milão. O maniqueísmo protegia os seus afiliados, e Agostinho se 

beneficiou disto mais uma vez, chegando à cidade no outono de 384. 

 
27

 Et iungebar etiam tunc Romae falsis illis atque fallentibus sanctis: non enim tantum auditoribus 
eorum, quorum e numero erat etiam is, in cuius domo aegrotaveram et convalueram, sed eis etiam, 
quos electos vocant. 
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No estado de ânimo em que se encontrava, Agostinho decidiu recorrer 

novamente à Cícero. Entre a opinião dos estóicos, que diziam que era possível ao 

homem o conhecimento exato da natureza, e os céticos que duvidavam desta 

facilidade, Cícero aconselhava o sábio a andar com cautela, prestando atenção para 

não aderir a alguma opinião isolada desatentamente. 

Tal crítica atingia diretamente o maniqueísmo, com sua certeza absoluta de 

oferecer ao homem os caminhos para uma sabedoria que levava, através de seus 

livros, a exatidão da realidade do universo. Agostinho entendeu as palavras de 

Cícero, reconhecendo que cometera uma parcialidade juvenil em relação à religião 

maniqueísta. Desse modo, ele segue cada vez mais em um movimento para afastar 

de vez as certezas doutrinárias dos maniqueus. 
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2. O CAMINHO DO COMBATE AO ERRO E AO O CAMINHO MAL 

 
 

 
Milão havia substituído Roma como sede imperial, e a corte era 

majoritariamente cristã, dominada pelo bispo Ambrósio28, querido pela plebe 

católica; era um homem de temperamento forte, que, em certos casos, não cedia de 

suas decisões nem mesmo por ordem do Imperador. 

Agostinho estava determinado a conhecê-lo, e o fez em uma visita de 

cortesia. Ambrósio era ciente da posição em que se encontrava Agostinho, e o 

recebeu de maneira afável, deixando-o encantado, à primeira vista. Começou então 

a frequentar a Igreja, para ouvir as pregações de Ambrósio, que o impressionou por 

sua eloquência, mas não o afetou interiormente. Decidiu procurá-lo novamente, para 

expor a ele tudo o que o deixava inquieto, mas o bispo era muito ocupado com suas 

atribuições. 

Mesmo assim, Agostinho continuava a ir, todo domingo, assistir as pregações 

de Ambrósio, e quanto mais o ouvia, mais o admirava, considerando o bispo como 

um professor católico exemplar. E entre aqueles ensinamentos, ouviu questões e 

elucidações importantes sobre o antigo Testamento, entendeu a autoridade da 

Bíblia, e que os ataques maniqueus a ela não tinham sentido. Nesse ponto, 

descobriu que o fato do homem ter sido feito à imagem e semelhança de Deus não 

implica em uma ideia antropomórfica de divindade, e que o Cristo, tendo assumido 

substância corpórea, não perdeu a sua perfeição, contaminada pele carne. 

Essas considerações sobre a substância divina tiveram efeitos bastante 

profundos em Agostinho, que procurava seguir os sábios ensinamentos do bispo. 

Já não julgava temerárias as afirmações da fé católica que eu supunha 
nada poder retorquir contra os ataques dos maniqueus. Isto consegui-o eu 
por ouvir muitíssimas vezes a interpretação de textos enigmáticos do Antigo 
Testamento que, tomados no sentido literal, me davam a morte. Expostos 

 

28
 Ambrósio já era célebre quando Agostinho encontrou-o pela primeira vez em 384. (...) Apesar de 

sua eminência, o início da carreira de Ambrósio tem importantes paralelos com o início da de 
Agostinho: depois de uma educação liberal, escolheu o celibato; procurou posição no estrangeiro e 
obteve uma promoção graças a uma combinação de talento retórico com a ajuda de um patrono 
poderoso; sua nomeação como governador da província de Emilia-Ligúria corresponde às aspirações 
de Agostinho na mesma idade (conf. 6,18). Como governador, Ambrósio interveio como conciliador, 
em Milão, no conturbado processo de eleição de um sucessor para o bispo ariano Auxêncio e, 
inesperadamente, foi ele próprio eleito bispo (374). (Neil McLynn in FITZGERALD, 2019, p.105). 
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assim, segundo o sentido alegórico, muitíssimos dos textos daqueles livros 
já repreendiam o meu desespero que me levava a crer na impossibilidade 
de resistir àqueles que resistiam e troçavam da lei e dos profetas

29
. 

(AGOSTINHO. Confissões I, 5, 14, 2014, p. 125, 126). 

 
 

Os sermões de Ambrósio, ao mesmo tempo em que elucidavam muitas 

coisas, também suscitavam dúvidas em Agostinho. À exceção de Platão, os filósofos 

do mundo antigo, em sua maioria, eram materialistas, e relacionavam o divino como 

que a um elemento, embora mais sutil, sendo o homem parecido com esta imagem. 

Mas Ambrósio mostrava a ele uma religião voltada para uma visão do corpo como 

algo inferior, vendo o homem como sendo a sua alma, que ao final da vida terrena, 

iria para outro mundo. 

Não conseguindo o diálogo que pretendia com Ambrósio, Agostinho procurou 

o monge Simpliciano30, que ouviu Agostinho e lhe orientou intelectualmente, 

possibilitando-lhe um crescimento no campo filosófico, além de lhe dar uma 

verdadeira direção espiritual. Contou-lhe sobre a conversão do amigo Vitorino que, 

em pleno Império Romano, se convertera ao Cristianismo, numa atitude de fé e 

testemunho da verdade. Além disso, Simpliciano, sabendo que Agostinho começara 

a ler os filósofos neoplatônicos, incentivou-o a continuar e a ver que aqueles 

filósofos sugeriam algo muito importante: uma visão de Deus e de seu Verbo. 

Na primavera de 385, Mõnica tinha viajado para Milão, na esperança de ver o 

filho voltar às suas raízes religiosas. Ela também assistiu as pregações de Ambrósio, 

aprendeu com elas, participou das atividades cristãs, mas, muito mais do que isso, 

foi ela quem ensinou a Agostinho que crer é muito mais do que se entregar 

intelectualmente. Ela sempre seria como um guia para que ele seguisse o caminho, 

até que se sentisse verdadeiramente pertencente à Igreja. 

 

 
29

 Nam primo etiam ipsa defendi posse mihi iam coeperunt videri et fidem catholicam, pro qua nihil 

posse dici adversus oppugnantes Manichaeos putaveram, iam non impudenter asseri existimabam, 

maxime audito uno atque altero et saepius aenigmate soluto de scriptis veteribus, ubi, cum ad 

litteram acciperem, occidebar 84. Spiritaliter itaque plerisque illorum librorum locis expositis iam 

reprehendebam desperationem meam   illam   dumtaxat,   qua   credideram   legem   et 

prophetas 85 detestantibus atque irridentibus resisti omnino non posse. 
30

 Presbítero em Milão, Simpliciano foi o sucessor designado de Ambrósio na sé episcopal de Milão 

em 397, embora fosse muito avançado em idade. Culto e conhecedor da filosofia neoplatônica; ele é 
conhecido por ter sido um daqueles cuja influência foi grande sobre Agostinho, que havia sido atraído 
por sua reputação de espiritualidade e de ciência e com ele manteve múltiplas conversações durante 
sua permanência em Milão (385 – 386). (Allan D. Fitzgerald in FITZGERALD, 2019, p.901). 
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Minha mãe, forte na piedade, já tinha vindo ao meu encontro, seguindo-me 
por terra e por mar, com a segurança posta em Vós, no meio de todos os 
perigos. (...) Encontrou-me em grave perigo, na desesperação de buscar a 
verdade; mas, enfim, descobrindo-lhe que já não era maniqueísta e que 
também ainda não era católico, não saltou de alegria, como quem ouve 
qualquer nova imprevista, apesar de já estar sossegada por eu abandonar 
parte da minha miséria, que a fazia chorar por mim como por um morto, que 
havíeis de ressuscitar

31
. (AGOSTINHO Confissões I, 6, 1, 2014, p. 127). 

 

 
Agostinho teve a sua volta vários exemplos que lhe indicaram o caminho para 

fazer uma grande mudança em sua vida. No campo intelectual, entrou em contato 

com a filosofia dos neoplatônicos, por influência de seus novos amigos. Aquele 

Vitorino, o pagão convertido em cristão, havia traduzido Plotino e outros para o latim, 

e sendo conhecido de Simpliciano, acabaram por fazer uma combinação do 

platonismo com o cristianismo. Nos anos seguintes, Agostinho dedicou-se àquelas 

leituras pacientemente, participou de debates, tendo se tornado, como filósofo, um 

dos poucos que dominavam os autores neoplatônicos. 

Agostinho teve no neoplatonismo, argumentos que o fizeram avançar muito 

em seus estudos. Plotino32 falava do contraste entre o mutável e o imutável, e 

apontava a falha dos filósofos que procuravam no mundo mutável, que lhes era 

externo, as explicações e o entendimento que só o mundo interior pode revelar. 

O que Agostinho estava procurando nessa fase, tendo a ajuda dos escritos 

neoplatônicos era uma busca de respostas para dois grandes problemas: a tão 

difundida ideia materialista de Deus e o da origem do mal. Ao contrário da 

concepção maniqueísta33 de um Bem passivo, que apenas podia suportar as 

 
31

 Iam venerat ad me mater pietate fortis, terra marique me sequens et in periculis omnibus de te 
secura. Nam et per marina discrimina ipsos nautas consolabatur, a quibus rudes abyssi viatores, cum 
perturbantur, consolari solent, pollicens eis perventionem cum salute, quia hoc ei tu per visum 
pollicitus eras 

6
. Et invenit me periclitantem quidem graviter desperatione indagandae veritatis, sed 

tamen ei cum indicassem non me quidem iam esse Manichaeum, sed neque catholicum christianum, 
non, quasi inopinatum aliquid audierit, exiluit laetitia, cum iam secura fieret ex ea parte miseriae meae, 
in qua me tamquam mortuum sed resuscitandum tibi flebat et feretro cogitationis offerebat, ut diceres 
filio viduae: Iuvenis, tibi dico, surge 

7
, et revivesceret et inciperet loqui et traderes illum matri suae. 

32
 Plotino nasceu em Licópolis, no Egito (204/205 d.C.). Frequentou uma escola em Alexandria, 

estudando Platão, Aristóteles, os pitagóricos e os estoicos. (...) Em 245 foi aberta a escola de Plotino 
em Roma. Aí ensinava os aspectos essenciais do platonismo, do aristotelismo, do pitagorismo e de 
outra s filosofias gregas. (Anne-Marie Bowery in FITZGERALD, 2019, p. 789). 
33

 (...) Graças à ajuda de cristãos platonizantes, como Ambrósio, Agostinho completou seu 
estranhamento em relação aos “fantasmas” da heresia maniqueísta, que lhe havia ensinado a pensar 
em Deus como um ser difuso, cujas partes dispersas, aprisionadas no reino da noite dos males, de 
onde se podia fugir, mas que não se podia conquistar, eram os Eleitos maniqueístas. Descobriu que o 
Deus de Platão e dos cristãos era, pelo contrário, um ser transcendente, livre e incorpóreo, sem o 
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invasões do Mal, Plotino34 afirmava que o Bem sempre mantinha a iniciativa, 

tocando e dando sentido a tudo, sem ser violado por nada. O Mal não existia 

sozinho, para Plotino; ele estava sempre oculto, amarrado, e quando aparecesse, a 

recordação do bem e do belo seria lembrada pelos homens. Tudo isso provocou 

uma reviravolta no pensamento de Agostinho. Ele não poderia mais se identificar 

com Deus, que agora era completamente transcendental; A natureza de Deus era 

separada, e assim, Agostinho entendeu que ele também era separado e diferente 

d’Ele. Deus agora parecia mais dinâmico, e as coisas superiores, inevitavelmente, 

eram melhores do que as inferiores. 

 
 

2.1 As Conversões de Agostinho 

 
 

 
Se anos antes, a partir de uma leitura de um livro de Cícero, Agostinho já pôde 

sentir a sua vocação filosófica, seu envolvimento com os livros neoplatônicos, (mais 

aprofundado em Plotino)35 fez com que ele passasse por uma conversão definitiva à 

Filosofia. Mas essa conversão também não seria fácil, pois, ao afirmar, contrariando 

os céticos, que uma filosofia verdadeira era possível, ficou no meio de uma briga 

entre cristãos e pagãos. Enquanto os primeiros aceitavam de bom grado a descrição 

do universo espiritual dos platônicos, os outros encaravam como bárbara a 

encarnação, a crucificação e a ressurreição do corpo. 

 
 

 

qual nada, nem de bom nem de mau, poderia existir. (Mark J. Edwards in FITZGERALD, 2019, 
p.694). 
34

 A Filosofia de Plotino sobreviveu graças ao zelo de alguns de seus estudantes. Por volta de 246, 
Amélio publicou suas anotações de aula. Finalmente Plotino autorizou Porfírio a consultar vinte e um 
tratados que havia escrito. Entre 263 e 269, Plotino compôs outros vinte e quatro tratados, aos quais 
acrescentou ainda outros seis depois que Porfírio deixou a escola. (...) Plotino divide o cosmos em 
quatro reinos, o Uno, o Noús, a alma e a matéria. Toda multiplicidade emana do Uno. A emanação é 
uma produção por excesso. O Uno cria o Noús de sua profusão. Sem diminuir o Noús, a alma 
emerge dele. A matéria, o nível mais baixo, emana da alma. (Anne-Marie Bowery in FITZGERALD, 
2019, p. 789). 
35

 Como acontece com muitos pensadores imensamente férteis, é difícil imaginar Agostinho como 
leitor. No entanto, o que aconteceu nesse momento crucial e nos anos que se seguiram foi um 
período de longa e paciente leitura, aparentemente auxiliada por alguns debates. Tal leitura incluiu 
tratados de Plotino, um dos autores mais notoriamente difíceis do mundo antigo. Foi uma leitura tão 
intensa e minuciosa que as ideias de Plotino foram cabalmente absorvidas, “digeridas” e 
transformadas por Agostinho. (...) Entre os tratados de Plotino, é bem possível que Agostinho tenha 
lido um texto curto, intitulado Sobre a Beleza. (BROWN, 2020, p. 113). 
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Mais do que isso, ainda existia a questão da autonomia espiritual, defendida 

por Plotino, que acreditava em uma ascensão racional para o divino, sem precisar 

de nenhuma espécie de redenção. Agostinho, como admirador dos platônicos, ainda 

tratava o catolicismo com tolerância, mas mais tarde iria escrever sobre o assunto. 

Há alguns que julgam poder alcançar a purificação, unir-se a Deus pelas 
próprias forças e assim chegar à contemplação de Deus. Esses mancham- 
se sumamente pela própria soberba. Não há vício que mais se oponha à lei 
divina e pelo qual o mais orgulhoso dos espíritos --- mediador dos impuros e 
obstáculo para as alturas --- possua mais direito de dominar. (...) Com 
efeito, tais orgulhosos prometem a si mesmos a purificação pelas próprias 
forças. Isso porque alguns deles puderam erguer a vista de seu espírito 
acima das criaturas e alcançaram vislumbrar algum raio da luz da verdade 
imutável, o que os levou a zombar de muitos cristãos que não o 
conseguiram e vivem assim apenas da fé

36
. (AGOSTINHO A Trindade IV, 

15, 1994, p. 108, 109). 

 
 
 

Chamar de conversão a entrada definitiva de Agostinho na Filosofia, talvez seja 

um pouco exagerado. No entanto, questões como a relação entre o mundo dos 

sentidos e algo muito maior, extramundano, que dava condições para que o mundo 

material pudesse ser julgado acerca de beleza e bondade, por exemplo, marcaram 

Agostinho profundamente. Tudo o que era material adquiria características 

permanentes que só podiam ser percebidas através de algo intemporal. Essa foi 

uma forma de ver o mundo que Agostinho captou dos platônicos. 

Ainda assim, as leituras dos neoplatônicos já estavam direcionando Agostinho 

para algo maior e, em meio às suas dúvidas e especulações37, decidiu apelar para 

as Escrituras. E ele começou pelo apóstolo Paulo, que o colocou para meditar, 

 
36

 Sunt autem quidam qui se putant ad contemplandum Deum et inhaerendum Deo virtute propria 
posse purgari, quos ipsa superbia maxime maculat. Nullum enim vitium est cui magis divina lege 
resistitur et in quod maius accipiat dominandi. (...)Hinc enim sibi purgationem isti virtute propria 
pollicentur, quia nonnulli eorum potuerunt aciem mentis ultra omnem creaturam transmittere, et lucem 
incommutabilis veritatis quantulacumque ex parte contingere. 
37 Agostinho leu os livros dos platônicos quando ainda se desligava dos modos de pensar que o 

tinham levado a favorecer os maniqueístas. Havia considerado impossível , por exemplo, pensar em 
Deus como presente nele e, ao mesmo tempo, separado. Como maniqueísta, ele havia privilegiado 
uma resposta particularmente drástica a esse problema: o indivíduo fundia-se inteiramente com a 
“substância” de um Deus bondoso, e tudo o que não pudesse ser identificado com esse fragmento de  
perfeição era cindido como absoluta e irredimivelmente maléfico. Plotino pôde ajuda-lo a sair de seu 
dilema. Um de seus mais laboriosos tratados fora dedicado a transmitir a ideia de que o mundo 
espiritual era fundamental para o mundo do lugar e do tempo, embora continuasse distinto dele. 
Ainda mais importante para Agostinho, Plotino havia afirmado, ao longo de todo o texto das Enéadas, 
constante e apaixonadamente, que o poder do Bem sempre mantinha a iniciativa: o Um fluía para 
fora, t ocando em tudo, moldando e dando sentido à matéria passiva, sem ser violado ou diminuído 
de nenhum modo. (BROWN, 2020, p. 117) 
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dissipando suas dúvidas e o conduzindo pelo caminho da humildade, revelando-lhe 

o conhecimento do desígnio divino realizado através de Jesus Cristo. 

Porém, as palavras de Paulo eram muito claras, e Agostinho compreendeu que 

o caminho para Cristo é estreito, e exige sacrifícios que muitos não querem aceitar, 

como o abandono de uma vida de imoralidades, por exemplo. Um amigo de 

Agostinho chamado Verecundo recusou-se a ser batizado, simplesmente por ser 

casado, mesmo sua esposa sendo cristã. Esses homens pensavam no batismo 

como um ato de heroísmo, em que abandonariam sua vida antiga, para entrar em 

outra nova, e achavam que teriam de abster-se inclusive do sexo. Mas essa era uma 

opção radical, de quem entraria para uma vida monástica, e não para quem 

simplesmente passasse a ser cristão, através do batismo. 

No fim do mês de agosto daquele ano, Agostinho e alguns amigos receberam a 

visita de um homem devoto chamado Ponticiano que, ao chegar, notou um livro de 

São Paulo na mesa de Agostinho, e passou a contar a ele e ao amigo Alípio, como a 

história de Santo Antão38, escrita em um livro encontrada dentro de uma cabana 

vazia, por dois compatriotas seus, que eram oficiais do Imperador, os levara a 

abandonar os prazeres do mundo. 

(...) Encontraram lá um códice onde estava escrita a vida de Antão. Um 
deles começa a lê-la. Principia a admirar-se, a abrasar-se, e, enquanto lia, 
pensava em abraçar tal vida e servir-vos abandonando a milícia do século. 
(...) Então, de repente, cheio de santo amor e salutar confusão, irado 
consigo mesmo, passou os olhos no amigo e disse-lhe: Peço-te que me 
digas onde pretendemos nós chegar com estes trabalhos? Que buscamos? 
Por que razão militamos? Que esperança maior podemos conceber no 
palácio do que ser valido do Imperador? Mas, para isso, quanta incerteza e 
quantos perigos? Quantos perigos para chegar a um perigo ainda maior? E 
quando lá chegarmos nós? Porém, se eu quiser ser amigo de Deus, posso 
sê-lo desde já imediatamente

39
. (AGOSTINHO. Confissões I, 8, 6, 2014, p. 

192, 193). 
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 Antônio do Egito (ou Antão, Abade), fundador do monaquismo anacorético, ou eremitismo, nasceu 
por volta de 251. (...) Seus pais, ricos cristãos, morreram quando tinha cerca de 20 anos. Pouco 
tempo depois, ele recebeu a exortação do Cristo em Mt 19,21: “se queres ser perfeito, vai, vende o  
que possuis, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus”. Providenciou para sua irmã mais jovem  
uma comunidade de virgens, distribuiu o resto de sua herança e começou a viver como asceta num 
vilarejo próximo. Com 35 anos, foi para uma montanha mais isolada, perto do Nilo, em Pispir. Depois 
de cerca de vinte anos passados na oração e na solidão, Antônio retomou contatos limitados com o 
mundo exterior continuando a viver sozinho no deserto. Seu exemplo atraiu muitos outros à vida 
solitária e, embora Antônio servisse-lhes de guia, cada um vivia na solidão (o monarquismo 
cenobítico estava a ponto de começar, em 320, com Pacômio). Morreu por volta de 356 sobre o 
monte Qolzotin, entre o Nilo e o Mar Vermelho. (Anne P. Carriker in FITZGERALD, 2019, p.120). 
39

 (...) et invenisse ibi codicem, in quo scripta erat vita Antonii. Quam legere coepit unus eorum et 
mirari et accendi et inter legendum meditari arripere talem vitam et relicta militia saeculari servire 
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Agostinho se desfizera há pouco tempo de seu concubinato com a mãe de 

Adeodato, que voltara para a África, deixando-o livre para um bom casamento 

incentivado por Mônica e desejado por ele, como conveniente. Mas agora, o relato 

de Ponticiano o deixava confuso e inquieto. 

Isso me contava Ponticiano. Mas Vós, Senhor, enquanto ele falava, me 
fazíeis refletir sobre mim mesmo, tirando-me da posição de costas em que 
me tinha posto para eu próprio não me poder ver. Vós me colocáveis 
perante o meu rosto, para que visse como andava torpe, disforme, sujo, 
manchado e ulceroso. Via-me e horrorizava-me, mas não tinha por onde 
fugir

40
. (AGOSTINHO. Confissões I, 8, 7, 2014, p. 193, 194). 

 

 
Agostinho tentava de todo modo afastar de sua frente a própria imagem de 

pecador, recriminando os passos de sua vida até ali, enquanto mais e mais 

admirava os dois jovens da história de Ponticiano. Odiava-se por adiar o desprezo 

do mundo material para entregar-se de vez à tão sonhada Sabedoria, e mais ainda 

por lembrar que, desde jovem, pedia a Deus que lhe desse a castidade, porém 

sempre adiando o momento. 

Terminado o relato de Ponticiano, que logo se retirou, Agostinho sentia-se 

envergonhado. Apesar de todos os seus argumentos terem caído, sua alma sentia 

um profundo temor de se desviar daqueles vícios que o carregavam por uma vida 

desregrada. Com o ânimo abalado, lutando contra si mesmo, voltou-se para Alípio, 

que o observava, e começou a falar-lhe: 

(...) Por que sofremos? Que significa o que acabas de ouvir? Os ignorantes 
levantam-se e arrebatam o céu, e nós, com doutrinas insensatas, eis como 
nos revolvemos na carne e no sangue! Teremos vergonha de os seguir, 
porque nos precederam, e não nos envergonhamos sequer de os não 
seguir?

41
 (AGOSTINHO. Confissões I, 8, 8, 2014, p. 195). 

 
 

 

tibi. (...)Tum subito repletus amore sancto et sobrio pudore iratus sibi 
70

 coniecit oculos in amicum et 
ait illi: "Dic, quaeso te, omnibus istis laboribus nostris quo ambimus pervenire? Quid quaerimus? 
Cuius rei causa militamus? Maiorne esse poterit spes nostra in palatio, quam ut amici imperatoris 
simus? Et ibi quid non fragile plenumque periculis? Et per quot pericula pervenitur ad grandius 
periculum? Et quando istuc erit? Amicus autem Dei, si voluero, ecce nunc fio. 
40

 Narrabat haec Ponticianus. Tu autem, Domine, inter verba eius retorquebas me ad me ipsum, 

auferens me a dorso meo, ubi me posueram, dum nollem me attendere 75, et constituebas me ante 

faciem meam 76, ut viderem, quam turpis essem, quam distortus et sordidus, maculosus et 

ulcerosus. Et videbam et horrebam, et quo a me fugerem non erat. 
41

 (...)"Quid patimur? Quid est hoc? Quid audisti? Surgunt indocti et caelum rapiunt 
83

, et nos cum 
doctrinis nostris sine corde ecce ubi volutamur in carne et sanguine. 
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Agostinho retirou-se então para um pequeno jardim que havia na casa em que 

se hospedavam, seguido de Alípio. Tinha o peito atormentado e travava consigo 

uma batalha, sabendo o que havia de errado consigo, mas resistindo a ceder. 

Arrancou-se os cabelos e apertava as mãos entre os joelhos, como alguém que 

sofre por algo grave. Sentia-se ainda preso, mas como que prestes a libertar-se. 

Dizia dentro de mim: “Vai ser agora, agora mesmo”. E pelas palavras 
caminhava para a decisão final. Estava a ponto de a cumprir, e não a 
cumpria. Já não recaía nas antigas paixões, mas estava próximo delas e 
respirava-as. Faltava pouco, si, faltava pouco. Já quase a atingia e 
segurava. Mas ainda lá não estava, nem a alcançava, hesitando em morrer 
na morte ou viver na vida

42
. (AGOSTINHO. Confissões I, 8, 11, 2014, p. 

201). 

 
 

Levantou-se, e pensava em seu íntimo que tudo aquilo só podia representar 

uma ordem divina. Sob o olhar atento de Alípio, foi até a base de uma figueira, e 

caiu em um choro profundo, lamentando-se de não conseguir transformar aquele 

momento no que ele deveria realmente ser. De repente, ouviu o cantarolar de uma 

criança, em uma casa próxima: “Toma e lê; toma e lê”. Pensou e buscou na memória 

se as crianças costumavam cantar aquela música, e sabendo então que nunca a 

tinha ouvido, teve a certeza de que só poderia ser Deus que lhe mandava abrir o 

códice que tinha sobre a mesa e ler o primeiro capítulo que ali encontrasse. E assim 

o fez: 

(...) Não caminheis em glutonarias e embriaguez, nem em desonestidades e 

dissoluções, nem em contendas e rixas; mas revesti-vos do Senhor Jesus 
Cristo e não procureis a satisfação da carne com seus apetites

43
. 

(AGOSTINHO. Confissões I, 8, 12, 2014, p. 204). 

 

 
Compreendeu, então, estar sendo chamado por Deus. Passado isto, foram 

contar à Mônica o que tinha ocorrido. Naturalmente, ela ficou extremamente feliz, 

pois sonhava com um retorno do filho às raízes católicas. Bendizia a Deus, que 

podia realizar os sonhos dos homens, muito além de nossas esperanças humanas. 

 

41 Dicebam enim apud me intus: "Ecce modo fiat, modo fiat", et cum verbo iam ibam in placitum. Iam 
paene faciebam et non faciebam nec relabebar tamen in pristina, sed de proximo stabam et 
respirabam. Et item conabar et paulo minus ibi eram et paulo minus, iam iamque attingebam et 
tenebam; et non ibi eram nec attingebam nec tenebam, haesitans mori morti et vitae vivere, plusque 
in me valebat deterius inolitum. 
43

 (...) Non in comessationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et impudicitiis, non in contentione et 

aemulatione, sed induite Dominum Iesum Christum et carnis providentiam ne feceritis in 

concupiscentiis. 
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De tal forma me convertestes a Vós que eu já não procurava esposa, nem 
esperança alguma do século, mas permanecia firme naquela regra de fé em 
que tantos anos antes me tínheis mostrado a minha mãe. Transformastes a 
sua tristeza numa alegria muito mais fecunda do que ela desejava e muito 
mais querida e casta do que a podia esperar dos netos nascidos da minha 
carne

44
. (AGOSTINHO. Confissões I, 8, 12, 2014, p.205) 

 
 

A vida profissional de Agostinho, como professor, estava chegando ao fim. 

Cansado das atribuições que o cargo exigia, ele esperou as férias vindimais (Feriae 

Vindemiales), para pedir demissão. Nesses mesmos dias adoeceu, com dores no 

peito, provavelmente algo como um colapso nervoso pelas mudanças que estava 

operando em sua vida. Então, seu amigo Verecundo ofereceu a ele o empréstimo de 

uma quinta de sua propriedade, em Cassicíaco, próximo do Lago Como, para que 

ele fosse para lá a fim de descansar. 

Foi um período que marcou uma espécie de entrada em um ócio criativo para 

Agostinho, como acontecera antes a outros pensadores. Ele lembraria mais tarde 

desse tempo como o de (Christianae vitae otium), um ócio da vida cristã. Até mesmo 

senadores pagãos retiravam-se para lugares assim para estudar e reeditar alguns 

clássicos, e esse ócio (otium liberale)45 foi importante para as reflexões de 

Agostinho, que até então levara uma vida complicada. Ele se sentia como que 

comprometido a mostrar um estilo de vida sério aos homens cultos de Milão. 

Foram com ele o filho, Adeodato, a mãe, seu irmão, primos e dois concidadãos 

e discípulos, Trigésio e Licêncio. Era um grupo bastante heterogêneo: uma mulher 

devota, o filho, o irmão Navígio, que se recusava a entender o que Agostinho 

tentava transmitir, dois primos sem instrução e dois alunos, dos quais Licêncio 

destacava-se. Licêncio tinha uma alma de poeta que, por vezes, distanciava-se dos 

ensinamentos de seu mestre, que enfatizava aos seus pupilos a todo momento a 

importância de uma educação rigorosa, como meio de desenvolvimento de suas 

próprias capacidades de pensar de modo autônomo. 

 
 

44
 Convertisti enim me ad te 110, ut nec uxorem quaererem nec aliquam spem saeculi huius stans in 

ea regula fidei, in qua me ante tot annos ei revelaveras, et convertisti luctum eius in 

gaudium 111 multo uberius, quam voluerat, et multo carius atque castius, quam de nepotibus carnis 

meae requirebat. 
45

 Para distinguir da mera inatividade o otium honestum aristocrático, otium liberale ou otium cum 
dignitate, e para afirmar sua utilidade social, consagraram as buscas literária e filosófica como 
valiosas atividades benéficas para a res publica. (...) (Dennis Trout in FITZGERALD, 2019, p. 735). 
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Em meio à convalescença de Agostinho, começaram entre eles algumas 

disputas filosóficas, que receberam o nome de Diálogos, totalizando quatro: Contra 

os Acadêmicos; A Vida Feliz; A Ordem, e Os Solilóquios. São diálogos em que 

Agostinho lançou mão da Sabedoria Clássica, com o humanismo platônico e 

neoplatônico acrescidos dos conteúdos cristãos que ele estava adquirindo. 

Os diálogos que emergem desse grupo mostram com muita clareza um dos 
principais dons de Agostinho como artista: a capacidade instintiva de criar 
uma forma nova e interessante a partir dos materiais mais improváveis. Foi 
um golpe magistral de espetáculo literário transformar esse estranho grupo 
em veículo perfeitamente apto a transmitir um ideal de filosofia pelo e para o 
amador. (...) (BROWN, 2020, p. 145) 

 
 
 

Agostinho teve um progresso importante em sua atividade intelectual no tempo 

em que esteve em Cassicíaco. Amparado pela Filosofia e pelos ritos e dogmas 

católicos, pôde seguir em busca da Verdade que nutre a alma dos homens. Em A 

Vida Feliz, dedicado a Mânlio Teodoro, considerado um bom católico, Agostinho 

descreve a Trindade católica enquanto define a vida feliz, tudo prefaciado por 

algumas advertências dirigidas aos acadêmicos arrogantes de seu tempo. 

É importante ressaltar que, nos diálogos oriundos do retiro, ainda temos um 

pensamento agostiniano mais simples, pois ele precisava privilegiar temas mais 

acessíveis46 para a compreensão do grupo que o acompanhava. Mas não era só 

desses temas que ele se ocupava naqueles dias. Ele passava um bom tempo 

tentando desvendar problemas encontrados nos livros neoplatônicos, entre eles a 

questão metafísica que o levaria a esboços de A Imortalidade da Alma (De 

Immortalitate Animae). 

Nos Solilòquios, Agostinho mostra-se intimamente aos seus amigos, para quem 

a obra foi escrita. Ele se autorretrata escrevendo sobre uma discussão entre sua 

razão e sua alma, com muita perspicácia, usando a si mesmo nos diálogos de modo 

a evitar qualquer tipo de ofensa a quem quer que fosse. 

Cassicíaco e seus ares parecem ter devolvido o entusiasmo a Agostinho, e ele 

passou a desenvolver sua sabedoria alicerçada pela continuidade nos estudos da 

 
 

46
 Nesses diálogos, ainda nos encontramos apenas na superfície do pensamento agostiniano. Ele 

tinha de escolher temas de discussões fáceis. (BROWN, 2020, p. 148) 
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Filosofia clássica e seus métodos, que lhe ajudaram no desenvolvimento de seu 

pensamento dentro da ortodoxia católica. 

No início de 387, Agostinho retorna à Milão para se preparar para o Batismo, 

que exigia uma série de passos em todo o período quaresmal. Durante o catecismo, 

eram relembradas aos iniciantes questões importantes, como os perigos da idolatria 

e do politeísmo, e do sacrifício supremo de Deus ao tornar-se carne em nosso 

mundo. Finalmente, na noite do Sábado Santo, em 24 de abril daquele ano, 

Agostinho, Adeodato e Alípio foram batizados por Ambrósio, no batistério de San 

Giovanni alle Fonti, que ficava na frente de onde hoje está o Duomo, em uma 

cerimônia que era seguida de outros passos47. 

(...) Recebemos o batismo, e abandonou-nos a preocupação da vida 
passada. Não me saciava, nesses primeiros dias, de considerar, com 
inefável doçura, a profundeza de vossos planos para a salvação da 
humanidade. Quanto não chorei, fortemente comovido, ao escutar os hinos 
e cânticos, ressoando maviosamente na Vossa igreja! Essas vozes se 
insinuavam em meus ouvidos, orvalhando de verdade meu coração; ardia 
em afetos piedosos e corriam-me dos olhos as lágrimas: mas sentia-me 
consolado

48
. (AGOSTINHO. Confissões I, 9, 6, 2014, p. 217). 

 

 
Passados já alguns meses depois do batismo, sem ter mais seu emprego em 

Milão, Agostinho, Mônica, Adeodato e os amigos fizeram os preparativos para voltar 

à África. Teriam de ir até Roma e ao porto de Óstia49 de onde seguiriam por mar. A 

viagem foi longa e dura, mas em Óstia, uma casa, provavelmente de uma família 

 

47
 Depois do batismo, os recém-batizados eram reconduzidos à assembleia cristã e podiam participar 

pela primeira vez da liturgia eucarística. Cada dia, durante a semana da Páscoa, Agostinho e os 
outros recém-batizados deviam ir à basílica, com suas vestes brancas, receber uma espécie de 
instrução, conhecida como mistagogia, quer dizer, o “ensinamento dos mistérios”. O método de 
Ambrósio consistia em retomar os ritos do batismo e da Eucaristia, antes secretos, e explorar a rica 
significação simbólica nesses escondida. Os seis sermões de Ambrósio sobre Os sacramentos 
parecem ter sido um registro estenográfico literal e são um vívido exemplo do gênero de mistagogia 
que Agostinho recebeu. (William Harmless in FITZGERALD, 2019, p. 169). 
48

 Sociavimus eum coaevum nobis in gratia tua, educandum in disciplina tua: et baptizati sumus et 

fugit a nobis sollicitudo vitae praeteritae. Nec satiabar illis diebus dulcedine mirabili, considerare 

altitudinem consilii tui super salutem generis humani. Quantum flevi in hymnis et canticis 79 tuis 

suave sonantis ecclesiae tuae vocibus commotus acriter! Voces illae influebant auribus meis et 

eliquabatur veritas in cor meum et exaestuabat inde affectus pietatis, et currebant lacrimae, et 

bene mihi erat cum eis. 
49

 Óstia foi o porto marítimo da Roma Antiga, na embocadura do Tibre, na sua margem esquerda. (...) 
De acordo com a tradição, Óstia teria sido fundada entre 338 e 317 a.C., no local onde Eneias, 
segundo Virgílio teria completado seu célebre périplo para se tornar o pai dos povos latinos. Acredita- 
se que o quarto rei de Roma, Anco Márcio, fundou Óstia para garantir a segurança do ostium, a 
embocadura do Tibre, defender o acesso a Roma pelo rio e para promover a extração de sal. No 
século XIV, o papa Bonifácio IX incorporou Óstia aos estados pontifícios. (Mary T. Clark in 
FITZGERALD, 2019, p. 734). 
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cristã abastada, os esperava. Nessa casa, Agostinho e Mônica tiveram uma longa e 

agradável conversa, onde falaram muito sobre Deus e a relação dos homens com 

Ele. Foi uma conversa que os levou a desligarem-se momentaneamente das coisas 

terrenas para entrarem em uma contemplação das coisas do céu, e depois voltarem 

às coisas humanas, em uma relação entre mãe e filho que eles não tinham há 

tempos. 

Logo depois desse dia, Mônica adoeceu, e em menos de duas semanas, aos 

56 anos, estava morta, depois de cumprir sua missão de ajudar o filho em seu 

retorno à fé. Foi um duro golpe em Agostinho, que teve que sepultar sua querida 

mãe ali mesmo, em terras estrangeiras. 

Vendo-nos de pé junto dela, a mim e ao meu irmão, disse-nos como quem 
procura alguma coisa: “Onde estava eu?” Depois reparando em nós, 
atônitos de tristeza, acrescentou: “Sepultareis aqui vossa mãe”. (...) Meu 
irmão, porém, proferiu algumas palavras nas quais mostrava o desejo de vê-
la morrer na pátria., o que julgava melhor, e não em país estranho. (...) “Vê 
o que ele diz”! E logo dirigindo-se a ambos: “Enterrai este corpo em 
qualquer parte e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que vos lembreis 
de mim diante do altar do Senhor, onde quer que estejais”

50
. (AGOSTINHO. 

Confissões I, 9, 11, 2014, p. 227) 

 
 

Após o sepultamento de Mônica e as cerimônias póstumas, Agostinho e os 

outros de seu grupo, voltaram à Roma. Não podiam embarcar para a África, devido 

a um bloqueio nas navegações em razão de uma guerra envolvendo o Império. 

Ficaram mais do que um ano em Roma, e, nesse período, Agostinho teve tempo 

para escrever, e, dentre outros escritos, está o Livro I da obra O Livre-arbítrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50

 Nos concurrimus, sed cito reddita est sensui et aspexit astantes me et fratrem meum et ait nobis 

quasi quaerenti similis: "Ubi eram?". Deinde nos intuens maerore attonitos: "Ponitis hic, inquit, 

matrem vestram". Ego silebam et fletum frenabam. Frater autem meus quiddam locutus est, quo 

eam non peregre, sed in patria defungi tamquam felicius optaret. Quo audito illa vultu anxio 

reverberans eum oculis, quod talia saperet, atque inde me intuens: "Vide, ait, quid dicit". Et mox 

ambobus: "Ponite, inquit hoc corpus ubicumque: nihil vos eius cura conturbet; tantum illud vos 

rogo, ut ad Domini altare memineritis mei, ubiubi fueritis. 
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2.2 As Veredas da Descoberta da Origem do Mal 

 
 

 
Agostinho retomou o problema da origem do mal, em boa parte porque sentia 

que precisava, além de defender-se dos maniqueus, de quem agora seria um 

adversário ferrenho, também alertar quantos fossem possíveis sobre os erros da 

seita; principalmente os seus amigos, para que não incorressem no mesmo erro que 

ele, nos anos de sua juventude. 

Pensando nisso, no ano de 388 começou a escrever a obra O Livre-arbítrio, 

que somente seria concluída entre 394 e 395, com Agostinho já exercendo as 

funções de padre em Hipona51. O livro, além de buscar explicar a origem do mal e a 

liberdade do homem, coloca questões fundamentais em discussão, como a 

existência de Deus e de qual será a Sua natureza, e a ordenação do mundo, por 

parte d’Ele. 

A obra é escrita em forma de diálogo, que transcorre entre Agostinho e o 

amigo e discípulo Evódio52. Este último, que tinha tido uma carreira militar, 

anteriormente, agora se dedicava às letras. Fora batizado antes de Agostinho, 

também em Milão, e também estava ao lado dele, quando da morte de Mônica. 

Futuramente, também seria consagrado Bispo, em outra região da África. 

Tendo sido direcionado por Plotino para ir em direção ao conhecimento de um 

Deus que era a fonte de toda a realidade, Agostinho, no entanto, não ficou satisfeito 

com a resposta final do filósofo sobre o mal moral, definindo a matéria como má em 

sua essência, sendo ela, portanto, a responsável pelo mal. Desse modo, o então 

51
 No Leste da Argélia, nos arredores de Annaba – atual designação da Hippo Regius romana - , não 

muito longe da fronteira tunisiana, se encontram as ruínas da antiga Hipona. Essa cidade litorânea se 
situa a borda de uma planície irrigada pelo rio Seybousse e se estendia sobre duas colinas; dispunha 
de um vasto porto natural. A vida econômica da cidade dependia de seu comércio marítimo e de seus 
recursos agrícolas. (...) Tomada pelos vândalos em 431, a conquista árabe sucessiva a deixaria em 
ruínas sobre as quais não cresceu uma cidade moderna. (...) O bairro cristão se encontra 
imediatamente a leste do mercado, não distante do porto. Constituído de um amplo complexo de 
edifícios, mais ou menos com um terço do tamanho do fórum romano, o bairro era dominado por uma 
grande basílica com três naves, provavelmente construída no fim do século IV. (...) Os textos de 
Agostinho evocam certo número de construções cristãs; uma Basilica maior ou Basilica Pacis, onde 
Santo Agostinho foi ordenado presbítero, em 391. (...) (Naomi J. Noeman in FITZGERALD, 2019, p. 
495). 
52

 Evódio de Uzala era contemporâneo de Agostinho, um pouco mais jovem e sua vida esteve 
intimamente ligada a de Agostinho. (...) Pouco depois da ordenação de Agostinho como bispo de 
Hipona e, em todo caso, antes de 401, Evódio se tornou bispo de Uzala, uma pequena cidade 
próxima a Cartago. (...) (James J. O’Donnell in FITZGERALD, 2019, p. 429). 
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futuro Bispo de Hipona foi buscar uma explicação racional para o problema em uma 

obra filosófica, amparado na fé católica. 

 
 
 

 
2.2.1 Pode-se Imputar a Deus a Autoria do Mal? 

 
 

Como já citado anteriormente, Agostinho era incomodado pela questão da 

existência do mal, em um mundo criado e governado por um Deus que era 

sumamente bom. Isso não fazia sentido para uma mente sensível como a dele. Em 

sua cegueira maniqueísta, havia se contentado, por assim dizer, com a resposta dos 

maniqueus53. Posteriormente, Plotino lhe dera uma direção bem mais satisfatória54, 

mas ainda era insuficiente. Munido de seu aprendizado nas Escrituras, o Agostinho 

mais maduro, espiritualizado e batizado, foi buscar, inicialmente com a ajuda de 

Evódio, dar uma solução ao problema que já o atormentara demasiadamente. 

Evódio Peço-te que me digas, será Deus o autor do mal? Agostinho Dir-te- 
ei, se antes me explicares a que mal te referes. Pois, habitualmente, 
tomamos o termo “mal” em dois sentidos: um, ao dizer que alguém praticou 
o mal; outro, ao dizer que sofreu algum mal. 

 

Ev. Quero saber a respeito de um e de outro. 

Ag. Pois bem, se sabes ou acreditas que Deus é bom --- e não nos é 
permitido pensar de outro modo --- Deus não pode praticar o mal. Por outro 
lado , se proclamamos ser ele justo --- e negá-lo seria blasfêmia --- Deus 
deve distribuir recompensas aos bons, assim como castigos aos maus. E 
por certo, tais castigos parecem males àqueles que os padecem. É porque, 
visto ninguém ser punido injustamente --- como devemos acreditar, já que, 
de acordo com a nossa fé, é a divina Providência que dirige o universo ---, 
Deus de modo algum será o autor daquele primeiro gênero de males a que 
nos referimos, só do segundo. 

 
 
 

53
 Mas seria em Milão, aos 30 anos de idade, que Agostinho viria a superar definitivamente o 

maniqueísmo. Ao entrar em contato com o Bispo Ambrósio e a filosofia de Plotino, encontrou neles os 
instrumentos conceituais necessários para recuperar os princípios cristãos que mantinha latentes em 
seu coração. Esse encontro, que iria culminar, pouco tempo depois, com a conversão ao cristianismo, 
permitiria construir, mais tarde, sua própria explicação do problema do mal. (COSTA, 2014, p. 34). 
54

 Seria com a descoberta dos neoplatônicos, especialmente Plotino, que Agostinho daria um passo 
adiante. A ideia ambrosiana de “substância espiritual” seria reforçada ao identifica-la em Plotino com 
as três hipóstases espirituais, chegando inclusive a relacionar, pelo menos num primeiro momento, 
uma delas – a Inteligência ou Nous -, com o Verbo do Evangelho de São João. Além disso, graças 
aos neoplatônicos, Agostinho despertaria para dois outros pontos de fundamental importância na 
solução do problema do mal: (1) a noção de participação e (2) o conceito de não ser como 
equivalente ao nada, conceito de que se muniria mais tarde, depois da conversão, para combater a 
concepção de mal como substância ou natureza dos maniqueus. (COSTA, 2014, p. 35). 
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Ev. Haverá então algum outro autor do primeiro gênero de mal, uma vez 
estar claro não ser Deus? 

Ag. Certamente, pois o mal não poderia ser cometido sem ter algum autor. 
Mas caso me perguntes quem seja o autor, não o poderia dizer. Com efeito, 
não existe um só e único autor. Pois cada pessoa ao cometê-lo é o autor de 
sua má ação. Se duvidas, reflete no que já dissemos acima: as más ações 
são punidas pela justiça de Deus. Ora, elas não seriam punidas com justiça, 
se não tivessem sido praticadas de modo voluntário

55
. (AGOSTINHO. O 

Livre-Arbítrio I, 1, p.25, 26) 

 
 
 

No início do diálogo, Agostinho já nos mostra a sua firme tendência de não 

aceitar a autoria dos males como sendo de Deus, que é Aquele que faz a justiça ao 

punir as ações más, que, por sua vez, devem ter mais do que um autor. Fica claro, 

portanto, que o homem é apto a ser o autor dos males, e ao cometê-los, recebe a 

punição divina. 

 
 

2.2.2 De onde Vem o Pecado? 

 
 

 
Evódio argumenta que o pecado é aprendido antes de ser consumado, e, 

sendo assim, deve haver alguém que ensinou ao pecador a proceder desta forma. 

Em seguida, concordam ambos que a instrução não pode ser um mal e sim um bem, 

já que nos desperta para a ciência, por exemplo, que é um bem. Sendo assim, 

qualquer pessoa, ao se instruir, o faz apenas com coisas e ensinamentos bons, pois 

o mal não pode ser aprendido, o que coloca outra questão: de onde vêm as más 

ações praticadas pelos homens? 

 

 

54   EVODIUS -    Dic    mihi,    quaeso    te,    utrum    Deus    non    sit    auctor    mali? 
AUGUSTINUS - Dicam, si planum feceris de quo malo quaeras. Duobus enim modis appellare 
solemus malum: uno, cum male quemque fecisse dicimus; alio, cum mali aliquid esse perpessum. 
Ev. - De utroque scire cupio. 
Aug. - At si Deum bonum esse nosti vel credis, neque enim aliter fas est, male non facit: rursus, si 
Deum iustum fatemur, nam et hoc negare sacrilegum est, ut bonis praemia, ita supplicia malis tribuit; 
quae utique supplicia patientibus mala sunt. Quamobrem si nemo iniuste poenas luit, quod necesse 
est credamus, quandoquidem divina providentia hoc universum regi credimus, illius primi generis 
malorum nullo modo, huius autem secundi auctor est Deus. 
Ev.    - Est    ergo    alius    auctor    illius    mali,    cuius    Deum    non    esse    compertum    est? 
Aug. - Est certe: non enim nullo auctore fieri posset. Si autem quaeris quisnam iste sit, dici non potest: 
non enim unus aliquis est, sed quisque malus sui malefacti auctor est. Unde si dubitas, illud attende 
quod supra dictum est, malefacta iustitia Dei vindicari. Non enim iuste vindicarentur, nisi fierent 
voluntate. 
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Se o mal pudesse ser ensinado, não faria sentido afirmar que a instrução é um 

bem. Portanto, que não se procure em vão quem o ensina, pois somente podemos 

ser ensinados quanto às formas de evitá-lo, e, sendo assim, quando buscamos fazer 

o mal, estamos renunciando à instrução. Mas, se não pensarmos desse modo, e sim 

que haja dois tipos de instrução, uma que ensina o bem e outra que ensina o mal? 

Essa foi a dúvida que surgiu de imediato a Evódio, considerando que dissera ser a 

instrução somente um bem, influenciado pelo amor ao bem, mas agora já não tem 

essa certeza. 

Essa é uma dúvida pertinente, pois nos parece que sempre existem, além de 

quem ensina a fazer o bem, alguns que se interessam somente em ensinar coisas 

más aos outros. Veremos, então, o que Agostinho pensava sobre isso, a seguir. 

Ag. Vejamos. Admites pelo menos o seguinte: será a inteligência 
integralmente um bem? 

 

Ev. A ela, com efeito, considero de tal modo ser um bem, que nada vejo 
poder existir de melhor no homem. De maneira alguma posso considerar a 
inteligência um mal. 

 

Ag. Mas quando alguém for ensinado e não se servir da inteligência para 
entender, poderá ser ele considerado como alguém que fica instruído? O que 
te parece? 

 

Ev. Parece-me que ele não o pode de modo algum. 

Ag. Logo, se toda a inteligência é boa, e quem não usa da inteligência não 
aprende, segue-se que todo aquele que aprende procede bem. Com efeito, 
todo aquele que aprende usa da inteligência e todo aquele que usa da 
inteligência procede bem. Assim, procurar o autor da nossa instrução, sem 
dúvida,é procurar o autor de nossas boas ações. Deixa, pois, de pretender 
descobrir não sei que mau ensinante. Pois se, na verdade, for mau, ele não 
será mestre. E caso seja mestre, não poderá ser mau

56
. (AGOSTINHO. O 

Livre-Arbítrio I, 1, 3, 1995, p.27, 28) 
 
 
 
 
 
 
 

 

56
 Saltem intellegentiam non nisi bonum putas? 

Ev. - Istam plane ita bonam puto, ut non videam quid in homine possit esse praestantius; nec ullo 
modo dixerim aliquam intellegentiam malam esse posse. 
Aug. - Quid? cum docetur quisque, si non intellegat, poteritne tibi doctus videri? 

Ev. - Omnino non poterit. 

Aug. - Si ergo omnis intellegentia bona est, nec quisquam qui non intellegit, discit; omnis qui 
discit, bene facit: omnis enim qui discit, intellegit; et omnis qui intellegit, bene facit: quisquis igitur 

quaerit auctorem, per quem aliquid discimus, auctorem profecto per quem bene facimus, quaerit. 

Quapropter desine velle investigare nescio quem malum doctorem. Si enim malus est, doctor non 
est: si doctor est, malus non est. 
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Fica claro, portanto, que, para Agostinho, todo aquele que ensina e todo aquele 

que aprende, o fazem por meio da inteligência, que é um bem, sendo então um 

mestre no verdadeiro sentido da palavra, aquele que usa da inteligência ao ensinar. 

No início do capítulo dois, Evódio dá a impressão de não estar totalmente 

convencido de que não se possa aprender a fazer o mal. Indaga a Agostinho, então, 

qual será a causa de praticarmos o mal. Agostinho começa por lembrar ser esta uma 

questão que lhe acompanha desde a juventude, época em que, cansado de 

perguntas sem respostas, caíra na armadilha dos maniqueus, que contavam fábulas 

como sendo verdades. Somente o seu incessante desejo de encontrar a verdade, 

possibilitou que se libertasse para encontrar em Deus as respostas que procurava. 

Desse modo, convida a Evódio que o acompanhe, acreditando para poder entender, 

como ele mesmo o fizera antes. 

Qual a sua origem, se Deus, que é bom, fez todas as coisas? Sendo o 
supremo e sumo Bem, criou bens menores do que Ele; mas, enfim, o 
Criador e as criaturas, todos são bons. Donde, pois, vem o mal? Ou seria 
pelo fato de Deus fazer tudo isto com matéria em que existia algo de mau, e 
ao dar-lhe a forma e ao ordená-la, ter deixado nela alguma coisa que não 
transformasse em bem? E isto porquê? Não podia Ele convertê-la 
inteiramente de modo a não permanecer nela nada de mau, já que era 
onipotente? (...) Se subitamente quis fazer alguma coisa, por que não a 
reduziu ao nada, sendo onipotente, e não ficou só Ele, todo verdadeiro 
Bem, todo sumo Bem, todo Bem infinito? Se não convinha que Aquele que 
é bom permanecesse estéril de obras boas, não poderia Ele fazer 
desaparecer e aniquilar a matéria que era má, estabelecendo outra que 
fosse boa, donde criasse tudo?

57
 (AGOSTINHO. Confissões I, 7, 5, 2014, p. 

159) 
 

Agostinho parte do ponto de que, sendo Deus o criador de tudo58, no entanto, 

não criou o pecado. Porém, como sustentar que Ele não tem culpa, se os pecados 

 
57

 Quae radix eius et quod semen eius? An omnino non est? Cur ergo timemus et cavemus quod 

non est? Aut si inaniter timemus, certe vel timor ipse malum est, quo incassum stimulatur et 

excruciatur cor, et tanto gravius malum, quanto non est, quod timeamus, et timemus. Idcirco aut 

est malum, quod timemus, aut hoc malum est, quia timemus. Unde est igitur, quoniam Deus fecit 

haec omnia bonus bona 12? Maius quidem et summum bonum minora fecit bona, sed tamen et 

creans et creata bona sunt omnia. Unde est malum? An unde fecit ea, materies aliqua mala erat, et 

formavit atque ordinavit eam, sed reliquit aliquid in illa, quod in bonum non converteret? Cur et 

hoc? An impotens erat totam vertere et commutare, ut nihil mali remaneret, cum sit 

omnipotens? (...) Aut iam, si aliquid subito voluit agere, hoc potius ageret omnipotens, ut illa non 

esset atque ipse solus esset totum verum et summum et infinitum bonum? Aut si non erat bene, ut 

non aliquid boni etiam fabricaretur et conderet qui bonus erat, illa sublata et ad nihilum redacta 

materie, quae mala erat, bonam ipse institueret, unde omnia crearet? 
58

 A originalidade de Agostinho em sua doutrina da criação é impressionante. Ele retoma algumas 
defesas precedentes da criação ex nihilo, mas a maneira detalhada como explora o conceito é sem 
precedente. Em seu desenvolvimento da ideia de rationes seminales, em seu sublinhar que todas as 
coisas têm uma tendência natural à harmonia e à ordem, e em sua análise do tempo e da mudança, 
ele oferece uma estrutura completamente nova à reflexão teológica sobre a criação. Sobretudo, 
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são cometidos pelos seres que Ele criou? Evódio, então, lhe diz ser esta justamente 

a dúvida que lhe incomoda, e pela qual buscara tal diálogo. Agostinho lhe incita a 

manter a coragem e a fé na busca das respostas, ainda que pareçam estar 

totalmente ocultas a ele. Lembra que Deus, que tirou tudo do nada, o fez sem que 

houvesse necessidade para tal, sendo Ele superior a tudo o que fez. E se faz 

necessário que tenhamos consciência de que, de Deus só podemos ter a maior e 

melhor opinião possível, pois, além de todo-poderoso, Ele é imutável e não pode ser 

pensada qualquer possibilidade de mudança em sua natureza. 

E lembra também, que Deus gerou, de sua própria essência, o seu Filho único, 

que fez tudo do nada59. Posto isso, convida a Evódio para procurar compreender, da 

melhor forma, a questão que ele mesmo propôs. É desta forma que, depois de 

passarmos pela introdução de O Livre-arbítrio, entramos no capítulo três, na busca 

da origem do pecado. 

Ag. Tu me perguntas: Qual a causa de procedermos mal? É preciso 
examinarmos, primeiramente, o que seja proceder mal. Dize-me o que 
pensas a esse respeito. Ou, se não podes resumir todo o teu pensamento 
em poucas palavras, pelo menos, dá-me a conhecer tua opinião, 
mencionando algumas más ações, em especial. 

 

Ev. Os adultérios, os homicídios e os sacrilégios, sem falar de outros maus 
procedimentos, os quais não posso enumerar, por me faltar tempo e 
memória. Quem não considera aquelas ações como más? 

 

Ag. Dize-me, primeiro, por que consideras o adultério como má ação? Não 
será porque a lei o proíbe de ser cometido? 

 

Ev. Por certo que não. Ele não é um mal precisamente por ser proibido pela 
lei, mas, ao contrário, é proibido pela lei por ser mal. 

 

Ag. Pois bem! Mas se alguém insistir junto a nós, exagerando os prazeres 
do adultério e perguntando-nos por que o julgamos mau e condenável? 
Seria preciso, na sua opinião, recorrer à autoridade da lei, junto àqueles que 
desejam não somente crer, mas também entender? Pois eu também, como 
tu creio inabalavelmente e até proclamo que todas as nações e povos 
devem admitir ser o adultério um mal. Agora, porém, a respeito dessas 

 

apresentando uma ordem criada que está necessariamente envolvida no processo temporal, 
Agostinho põe a cosmologia em ligação com a ética e a espiritualidade de uma maneira que não é 
menos significativa por ser inteiramente típica de seu estilo teológico como um todo. (Rowan Williams 
in FITZGERALD, 2019, p. 301, 302) 
59

 Existem, pois, o céu e a terra. Em alta voz, dizem-nos que foram criados, porque estão sujeitos a 
mudanças e vicissitudes. Ainda mesmo o que não foi criado e todavia existe, nada tem em si que 
antes não existisse. Proclamem todas estas coisas que não se fizeram a si próprias: “Existimos  
porque fomos criados. Portanto não existíamos antes de existir, para que nos pudéssemos criar”. A 
mesma evidência é a voz com que o céu e a terra nos falam. Vós, Senhor, os criastes. Porque sois 
belo, eles são belos; porque sois bom, eles são bons; porque existis, eles existem. Não são tão 
formosos, nem tão bons, nem existem do mesmo modo que Vós, seu Criador. Comparados convosco 
nem são belos nem são bons nem existem. (...) (AGOSTINHO. Confissões, II, 11, 4, 2014, p. 295). 
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verdades confiadas à nossa fé, esforçamo-nos de ter igualmente um 
conhecimento pela razão, mantendo-as com certeza plena. Reflete, pois, o 
quanto puderes, e dize-me por quais motivos crês que o adultério é um mal. 

 

Ev. Sei que é um mal porque não quisera ser eu mesmo vítima dele, na 
pessoa de minha esposa. Ora, quem quer que faça um mal o qual não quer 
que lhe façam, procede mal. 

 

Ag. Então! E se a paixão inspirasse a alguém de entregar sua própria 
esposa a outro, e de aceitar voluntariamente que ela fosse violentada, 
desejando ele, por sua vez, obter a mesma permissão em relação à esposa 
de outro? Conforme tua opinião, não faria ele mal nenhum? 

 

Ev. Ao contrário, ele agiria muito mal. 
 

Ag. Mas conforme a regra proposta há pouco por ti, esse homem não peca, 
porque não faz o que não gostaria de suportar. Procura, por conseguinte, 
outra razão para me convenceres de que o adultério é um mal.

60
 

(AGOSTINHO. O Livre-arbítrio I, 3, 6, 1995, p.30, 31) 
 

Agostinho, fazendo uso da razão, conduz Evódio para que ele lhe esclareça as 

suas razões para pensar que o adultério seja um mal, e a resposta do amigo se 

mostra insatisfatória, no sentido de que, alguém que seja suscetível de ceder às 

paixões, poderá passar a ideia de que a traição mútua e conscienciosa não seja 

considerada como algo mau e prejudicial a ambos os casais. Parece-lhes, assim, ser 

insuficiente e inconclusivo o que desenvolveram até este momento. 

 

60 
Aug. - Quaeris certe unde male faciamus: prius ergo discutiendum est quid sit male 

facere; qua de re tibi quid videatur exprome. Quod si non potes totum simul breviter verbis 

comprehendere, saltem particulatim malefacta ipsa commemorando, sententiam tuam notam 

fac mihi. 

Ev. - Adulteria et homicidia et sacrilegia, ut omittam caetera, quibus enumerandis vel 

tempus   vel   memoria   non   suppetit,    quis   est   cui   non   male   facta    videantur? 

Aug. - Dic ergo prius, cur adulterium male fieri putes; an quia id facere lex vetat? 
Ev. - Non sane ideo malum est, quia vetatur lege; sed ideo vetatur lege, quia malum est. 

Aug. - Quid, si quispiam nos exagitet, exaggerans delectationes adulterii, et quaerens a 

nobis cur hoc malum et damnatione dignum iudicemus; num ad auctoritatem legis 
confugiendum censes hominibus, iam non tantum credere, sed intellegere cupientibus? Nam 

et ego tecum credo, et inconcusse credo, omnibusque populis atque gentibus credendum 

esse clamo, malum esse adulterium: sed nunc molimur id quod in fidem recepimus, etiam 
intellegendo scire ac tenere firmissimum. Considera itaque quantum potes, et renuntia mihi, 

quanam ratione adulterium malum esse cognoveris. 

 
Ev. - Hoc scio malum esse, quod hoc ipse in uxore mea pati nollem: quisquis autem alteri facit 
quod sibi fieri non vult, male utique facit. 

 
Aug. - Quid, si cuiuspiam libido ea sit, ut uxorem suam praebeat alteri, libenterque ab eo corrumpi 

patiatur, in cuius uxorem vicissim parem cupit habere licentiam? nihilne male facere tibi videtur? 

 
Ev. - Imo plurimum. 

 
Aug. - At iste non illa regula peccat: non enim id facit quod pati nolit. Quamobrem aliud tibi 

quaerendum est, unde malum esse adulterium convincas. 
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Evódio lembra que, por muitas vezes, vira homens que foram condenados pelo 

crime de adultério, reforçando então que lhe parece mesmo ser um ato mau. 

Agostinho o lembra, porém, dos homens condenados por bons atos, usando o 

exemplo dos cristãos condenados unicamente por professarem a sua fé. Ou seja, 

nem tudo o que os homens condenam baseados nas leis criadas por eles, se trata 

de algo mau. Novamente, estimula Evódio a procurar outro argumento que o 

convença ser o adultério61 um mal, mas seu amigo não consegue encontrar uma 

resposta. 

Agostinho propõe que, talvez, ao buscar no que é exterior ao homem, é que 

Evódio pode ter errado. Pois se um homem que tem a intenção de abusar da mulher 

de outro, mas está impossibilitado de praticar tal ato seja por qualquer causa, não é 

esse homem menos culpado do que se o tivesse praticado. Desse modo, então, o 

problema estaria na paixão, que está dentro do homem, e não fora dele; ao que 

Evódio concorda prontamente, inclusive colocando também os crimes de homicídio 

e sacrilégios, como sendo estimuladas pela paixão. 

Mas Agostinho vai objetar novamente, ao falar dos crimes que são cometidos 

sem o estímulo de qualquer paixão. 

Ag. Sabes que essa paixão é também denominada concupiscência? 

Ev. Sei. 
 

Ag. E o que pensas? Entre essa concupiscência e o medo, há alguma 
diferença ou nenhuma? 

 

Ev. Parece-me haver grande diferença entre eles. 
 

Ag. Acho que é dessa opinião porque a concupiscência tende para o objeto 
e que o medo o foge? 

Ev. É bem como dizes. 
 

Ag. Pois bem! Se um homem matar a outro, não pelo desejo de conseguir 
alguma coisa, mas pelo temor de que lhe suceda algum mal? Não seria 
esse homem homicida? 

 

61
 Agostinho definia adultério como a violação do matrimônio de outra pessoa; ato que, no continuum 

da culpa, era pior que a fornicatio (b. coniug.8). Considerava que a origem da palavra adulterium era 
ad alterum, “ir para um outro”, uma violação do pacto matrimonial (s.51, 52). Para Agostinho, o 
principal nisso era o rompimento da fidelidade, um dos três bens do matrimônio (com a descendência 
e o sacramento: b. coniug. 32). A fidelidade sexual é um bem que os esposos devem um ao outro; a 
fidelidade dos cônjuges no matrimônio é um bem espiritual. O adultério viola a fidelidade devida tanto 
pelo marido quanto pela esposa (b. coniug. 4). (John C. Bauerschmidt in FITZGERALD, 2019, p. 91) 
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Ev. Certamente o seria. Mas nem por isso sua ação deixaria de ser 
dominada pela concupiscência. Pois aquele que mata um homem levado 
pelo medo, deseja, sem dúvida, viver sem medo. 

 

Ag. E parece-te que viver sem medo é algum bem de somenos? 
 

Ev. Ao contrário, parece-me ser um bem muito grande. Mas de modo algum 
esse bem deve chegar ao homicida por meio do crime.

62
 (AGOSTINHO. O 

Livre-arbítrio I, 3, 4, 1995, p. 32, 33) 

 
 

Agostinho o adverte, neste ponto, de que não está perguntando o que pode 

chegar para este homem, mas se trata sim do que ele deseja. Obviamente que 

desejar viver uma vida sem medo deve ser considerado por qualquer um como 

sendo um bem, ou então teríamos mais um problema, a saber, que desejar um bem 

poderia nos tornar culpados. Então, pode-se pensar que, não tendo a paixão como 

responsável por um homicídio, esse crime teria sido cometido sem um mau desejo, 

seguindo-se daí que homicídios cometidos deste modo não deveriam ser 

considerados pecados63. Evódio concorda, afirmando que, se um soldado mata um 

inimigo e/ou outro alguém mata por acidente, ambos os atos não deveriam ser 

considerados como pecado. 

Mas e quanto a um escravo que, por sua condição, temendo sofrer algum mal 

ou castigo, matar o seu senhor, tal ato mereceria ser incluído nestes que não são 

chamados de homicídios? Diante dessa pergunta de Agostinho, Evódio responde 

ser esse um crime diferente dos outros, pois não está amparado por lei alguma. 

Agostinho deixa claro que a lei deve ser seguida, mas o ponto é o seguinte: ao punir 

ou não esse ato, a lei está fazendo uso da razão? 

62
 Aug. - Scisne etiam istam libidinem alio nomine cupiditatem vocari? 

Ev. - Scio. 

Aug. - Quid? inter hanc et metum nihilne interesse, an aliquid putas? 
Ev. - Imo plurimum haec ab invicem distare arbitror. 
Aug. - Credo te ob hoc arbitrari, quia cupiditas appetit, metus fugit. 

Ev. - Est ita ut dicis. 

Aug. - Quid si ergo quispiam non cupiditate adipiscendae alicuius rei, sed metuens ne quid ei mali 
accidat, hominem occiderit? num homicida iste non erit? 

Ev. - Erit quidem, sed non ideo factum hoc cupiditatis dominatu caret: nam qui metuens hominem 
occidit, cupit utique sine metu vivere. 
Aug. - Et parvum tibi videtur bonum sine metu vivere? 
Ev. - Magnum bonum est, sed hoc illi homicidae per facinus suum provenire nullo modo potest. 
63

 O que fornece o caráter enigmático ao mal é a nossa posição de colocarmos numa primeira 
aproximação, sob um mesmo plano, pelo menos na tradição judaico-cristã do Ocidente, fenômenos 
tão díspares como o pecado, o sofrimento e a morte. Pode-se mesmo dizer que é na medida em que 
o sofrimento é constantemente tomado como ponto de referência que a questão do mal se distingue 
da do pecado e da culpabilidade. Antes então de dizer o que, no fenômeno do mal cometido e no do 
mal sofrido, aponta na direção de uma enigmática profundidade comum, é preciso insistir na sua 
disparidade de princípio. (RICOEUR, 1988, p.21). 
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Ev. De modo algum a lei pune sem razão neste caso. Pois ela pune o 
escravo que, sabendo e querendo, matou o seu senhor. O que não 
acontece nos outros casos supracitados. 

 

Ag. Como? Não te lembras de teres dito, há um instante, que a paixão 
domina em toda má ação e que essa se torna má, por isso mesmo? 

Ev. Recordo-me perfeitamente. 
 

Ag. E ainda: não concedeste, igualmente, que se alguém deseja viver sem 
medo não possui mau desejo? 

 

Ev. Também me recordo disso. 
 

Ag. Logo, quando aquele senhor é morto pelo escravo, levado este pelo 
desejo de viver sem temor, não o mata por desejo culpável. Por 
consequência, ainda não compreendemos qual o motivo de essa ação ser 
criminosa. Posto que estamos concordes em que todas as ações más 
unicamente sõ más por causa da paixão pela qual são praticadas, isto é, 
por desejo culpável. 

 

Ev. Agora, aquele escravo parece-me ser condenado injustamente. Mas, na 
verdade, não ousaria afirmar isso, se pudesse encontrar alguma outra razão 
a apresentar.

64
 (AGOSTINHO. O Livre-arbítrio I, 4, 10, 1995, p. 34, 35) 

 
 

Novamente se faz necessária a advertência de Agostinho, pois Evódio não se 

dera conta de que o escravo poderia querer se livrar do seu senhor, unicamente 

para satisfação de suas paixões. E ressalta uma diferença entre os homens bons e 

os maus, no que diz respeito a querer levar uma vida sem temor: enquanto os 

homens bons abrem mão daquelas coisas que não podem ter, sem o risco de perdê- 

las, os maus querem gozar dessas coisas, sem o temor de perdê-las, fazendo o que 

for necessário para tal, removendo todo e qualquer obstáculo que se oponha a eles. 

Evódio agora diz compreender como são as paixões, e estar ciente do erro que 

cometemos ao dar valor demasiado àquelas coisas que podemos perder a qualquer 

momento. 

64
 [texto latino]: Ev - Nullo modo perperam punit, quandoquidem punit eum qui volens et sciens 

dominum necat, quod nullus illorum. 

Aug. - Et quid, recordaris te paulo ante dixisse, in omni facto malo libidinem dominari, et eo ipso 

malum esse? 
Ev. - Recordor sane. 

Aug. - Quid? illud nonne idem tu concessisti, eum qui cupit sine metu vivere, non habere malam 

cupiditatem? 
Ev. - Et hoc recordor. 

Aug. - Cum ergo ista cupiditate a servo dominus interimitur, non illa culpabili cupiditate interimitur. 

Quamobrem cur sit hoc facinus malum, nondum comperimus. Convenit enim inter nos omnia 
malefacta non ob aliud mala esse, nisi quod libidine, id est improbanda cupiditate, fiunt. 

Ev. - Iam mihi videtur iniuria iste damnari: quod quidem non auderem dicere, si aliud haberem 

quod dicerem. 
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(...) O temor, enquanto vigia pela segurança das coisas que ama, detesta os 

acontecimentos insólitos e inesperados que lhes sejam adversos; porém, 

que há de insólito para Vós? (...) E onde encontrar a firme segurança senão 

em Vós? A tristeza definha-se com a perda dos bens em que a cobiça se 

deleita --- porque desejaria que nada, como a Vós, se lhe pudesse tirar.
65

 

(AGOSTINHO. Confissões I, 2, 6, 2014, p. 60) 

 
 
 

Começa o quinto capítulo do Livro I, com outra objeção, que vai perguntar: e os 

homicídios cometidos em autodefesa, admitidos pela lei civil? Evódio quer examinar 

a questão dos sacrilégios, por vezes cometidos por superstição; seriam eles também 

dominados pela paixão? Agostinho coloca desse modo: será possível que alguém 

possa matar, sem paixão, alguém que lhe ataca mortalmente, ou em um assalto, ou 

até mesmo uma violência ao pudor? Evódio vai dizer que não vê como uma pessoa 

não pudesse usar da paixão para defender-se dessas coisas citadas, pela gravidade 

de cada uma delas. Do mesmo modo, pensa ele que, não fosse um ataque dessa 

proporção, que fosse custar a vida de quem é atacado, não haveria necessidade de 

se defender com tamanha violência, a ponto de tirar a vida do agressor. 

Agostinho vai replicar, perguntando ao amigo se não são justas as leis que 

permitem que, em defesa da própria vida, alguém tire a vida de um assaltante; assim 

como um homem ou uma mulher que, na iminência de serem violentados, ao se 

defender, acabem por matar o agressor. Indo além, lembra que um soldado é 

ordenado a matar seu inimigo em uma guerra, cumprindo uma lei que, se 

desobedecida, acarretará em punição por parte de seus superiores. Poderia se 

afirmar que tais leis são injustas, ou mais, que nem sequer sejam leis? E conclui 

dizendo que a ele parece que uma lei que não seja justa, não pode ser considerada 

como lei. 

Em meio a tudo isto, há que se levar muito em conta a afirmação que aparece 

logo a seguir: “Poder matar um agressor não significa dever mata-lo.” (AGOSTINHO. 

O Livre-arbítrio I, 1, 11, 1995, p.36). Evódio vai enfatizar que não tem dúvidas sobre 

a lei ser justa, já que foi feita para proteger as pessoas, e uma das formas de nos 

 
65

 Timor insolita et repentina exhorrescit rebus, quae amantur, adversantia, dum praecavet 

securitati: tibi enim quid insolitum? (...) Aut ubi nisi apud te firma securitas? Tristitia rebus amissis 

contabescit, quibus se oblectabat cupiditas, quia ita sibi nollet, sicut tibi auferri nihil potest. 
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defendermos, por vezes, é cometendo um delito de menor grau, com o propósito de 

evitar um de maior grau ou gravidade. Concorda que, em comparação com os danos 

sofridos por quem é atacado violentamente, seja por um inimigo que quer vingança, 

por um assaltante ou por outro que tenta lhe violar o corpo, deve-se considerar a 

morte do agressor, nessas circunstâncias, como um mal menor. Mais fácil, nos 

parece, é sua concordância quanto ao soldado que mata ao inimigo, no 

cumprimento do dever, visto que Evódio afirma ser ele mesmo, o soldado, o ministro 

da lei, e sua ação é destituída de paixão. 

Continua Evódio, defendendo as leis; não qualquer lei, mas aquelas que foram 

promulgadas com o objetivo de defender o povo, obedecendo o ordenamento divino, 

de acordo com a justiça eterna, sem a influência das paixões. Pois mesmo uma lei 

promulgada por efeito das paixões, se não for cumprida sob efeito das mesmas, e 

sendo ela justa, nada haverá de errado. Portanto, desde que se esteja de acordo 

com a lei, é justificada a reação violenta contra o agressor que nos tenta fazer algum 

mal. Faz uma ressalva, porém, quanto àqueles que matam, defendendo os bens 

materiais que perdem, nesse caso, contra sua vontade, mas aos quais não deveriam 

ter tanto apego. Porque se a lei permite que se mate alguém por um ataque violento 

à sua vida, a mesma lei não obriga que se mate por algo desnecessário, como no 

caso dos bens citados anteriormente. 

Mas Evódio vai além, ao falar da vida: pode-se argumentar que a vida seja um 

bem menos apreciável, se ela puder ser tirada com a morte do corpo. Do contrário, 

se não puder, então, não há nada para se temer. Argumenta também que, se o 

nosso pudor é uma virtude, então reside na alma, não podendo nos ser tirado de 

forma alguma, por alguém que nos profana o corpo. Segue-se que podemos perder, 

em caso de agressão, tudo aquilo que não conseguimos ter o poder de manter, em 

caso de ataque, e assim, Evódio diz não compreender como se pode afirmar a vida 

do corpo como sendo nossa. Apesar disso, mesmo sem conseguir justificar aqueles 

que matam os agressores, não condena a lei que assim o permite. O que se segue 

diz respeito também às paixões, aquelas desculpadas pela lei civil, mas condenadas 

pela lei divina. 

Ag. E eu encontro menos motivo ainda, por qual razão procuras defender 
esses homens aos quais nenhuma lei considera como culpados. 
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Ev. Talvez, não os condene nenhuma dessas leis exteriores que os homens 
podem ler. Mas não sei se eles mesmos não estão sujeitos a outra lei, muito 
mais rigorosa, e bem secreta, já que a divina Providência nada deixa de 
governar neste mundo. Diante dessa lei divina, com efeito, como poderiam 
estar isentos de pecado aqueles que se mancham com sangue humano, 
para defender coisas dignas de menos apreço? Parece-me, pois, que a lei 
escrita para governar os povos autoriza, com razão, atos que a Providência 
divina pune. Isso porque a lei humana está encarregada de reprimir crimes, 
em vista de manter a paz entre homens carentes de experiência e o quanto 
estiver ao alcance do governo, constituído de homens mortais. Quanto às 
outras faltas, é certo que existem para elas penalidades adequadas, as 
quais, a meu parecer só mesmo a sabedoria pode libertar. 

 

Ag. Louvo e aprovo esta distinção que propões, ainda que apenas 
esboçada e imperfeita. É ela, entretanto, promissora em vista de reger a 
sociedade civil. Parece tolerar e deixar impunes muitas ações que, não 
obstante, serão punidas pela Providência divina, com razão. Isso é verdade, 
mas se a lei humana não faz tudo, não será por isso motivo de reprovação 
pelo que faz.

66
 (AGOSTINHO. O Livre-arbítrio I, 1,13, 1995, p. 38, 39) 

 
 

Claramente, Agostinho instiga a Evódio para que este avance em seus 

argumentos, afirmando que aqueles homens a quem a lei deu o seu perdão, não 

precisam de mais nenhuma defesa. Porém, Evódio, seguindo seu raciocínio, diz 

que, mesmo que estes homens que matam em defesa de bens indignos de maior 

apreço sejam perdoados pelas leis humanas, talvez não escapem do juízo divino, 

pois à Providência divina67 nada escapa. Agostinho concorda com a afirmação de 

que, realmente, tais leis podem perdoar esses homens, mas a Providência divina, 

que sabe de tudo e de todos, poderá puni-los de acordo com seus crimes. Mas 

completa advertindo que, mesmo que a lei humana não contemple a tudo, não pode 

ser reprovada em suas decisões acertadas. 

 

 

66
 Aug. - Multo minus ego invenire possum, cur hominibus defensionem quaeras, quos reos nulla 

lex tenet. 

Ev. - Nulla fortasse, sed earum legum quae apparent, et ab hominibus leguntur: nam nescio utrum 

non aliqua vehementiore ac secretissima lege teneantur, si nihil rerum est quod non administret 
divina providentia. Quomodo enim apud eam sunt isti peccato liberi, qui pro his rebus quas 

contemni oportet, humana caede polluti sint? Videtur ergo mihi et legem istam, quae populo 

regendo scribitur, recte ista permittere, et divinam providentiam vindicare. Ea enim vindicanda sibi 
haec assumit, quae satis sint conciliandae paci hominibus imperitis, et quanta possunt per 

hominem regi. Illae vero culpae alias poenas aptas habent, a quibus sola mihi videtur posse 

liberare sapientia. 

Aug. - Laudo et probo istam, quamvis inchoatam minusque perfectam, tamen fidentem et sublimia 
quaedam petentem distinctionem tuam. Videtur enim tibi lex ista, quae regendis civitatibus fertur, 

multa concedere atque impunita relinquere, quae per divinam tamen providentiam vindicantur; et 

recte. Neque enim quia non omnia facit, ideo quae facit improbanda sunt. 
67

 A fé na providência foi um fio condutor para toda a vida e toda a obra literária de Agostinho, tanto 
no período que precede sua conversão (conf. 6, 8) quanto no que a segue. Entretanto, o bispo de 
Hipona só chega a um conceito claro da providência divina com a sua conversão ao cristianismo. (...)  
(Virgilio Pacioni in FITZGERALD, 2019, p. 808) 
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2.2.3 Distinção entre lei Eterna e Lei Temporal 

 
 

Agostinho quer, agora, fazer um estudo minucioso sobre os castigos aplicados 

nesta vida, em vista das más ações cometidas pelos homens, no plano terrestre. A 

lei humana é o que regula essas ações e decide sobre a aplicabilidade de restrições 

e penas, de acordo com a gravidade das consequências geradas por elas. Mas ele 

não pode se deter nas leis humanas, que só tem poder sobre os homens no plano 

material, e então decide estender a investigação, junto a Evódio, para saber quais 

seriam e como seriam aplicadas as leis de acordo com a Providência Divina, que 

segundo Agostinho, é algo inevitável, ainda que esteja oculto a nós. 

Evódio concorda com a proposta de seu mestre, e se diz incomodado por essa 

questão, a qual ele sente que estão apenas tocando, sem a profundidade necessária 

para chegar a uma conclusão satisfatória; sua vontade agora é a de explorar e 

chegar aos seus limites. Vendo a empolgação de seu pupilo, Agostinho então o 

encoraja para que, juntos, com o auxílio da razão, empreendam o estudo, lembrando 

a Evódio que, não importando qual seja a dificuldade de uma empresa, ela se torna 

mais fácil com a ajuda divina, que orienta e facilita para que se atinja o objetivo 

desejado. 

Assim, Agostinho, como fez desde o início do diálogo, volta às perguntas a 

Evódio, e dessa vez quer saber dele a sua opinião sobre as tais leis promulgadas 

nos códigos: Elas são realmente úteis aos homens que vivem em nosso mundo? 

Evódio responde que sim, pois sendo os povos e as cidades constituídos por 

homens, evidentemente essas leis só podem ser úteis. 

Fazendo jus a sua habilidade com as palavras, Agostinho faz nova pergunta ao 

seu amigo, dessa vez procurando saber se ele considera os homens e os povos 

como colocados na categoria das coisas que não podem perecer nem sofrer 

qualquer mudança, ou se esses homens e povos são mutáveis, ou seja, estão 

sujeitos a mudarem, de acordo com o passar do tempo. Obviamente, Evódio 

responde ser fora de dúvida que os homens estejam sujeitos a todos os tipos de 

mudanças e vicissitudes do tempo. 
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Então, argumenta Agostinho, pensemos em um povo que faz uso de costumes 

moderados e age com justiça, procedendo de modo a ser um defensor de tudo o 

que é público, ao ponto de colocar seus interesses privados em segundo plano, com 

o intuito de privilegiar o bem comum. Haveria, por certo, justiça, se esse povo 

pudesse ter o direito de promulgar uma lei que lhe desse a possibilidade de escolher 

como seus representantes, nos negócios públicos, entre alguns homens que lhe 

parecessem os certos para isso, não é? Novamente, Evódio concorda com o amigo 

em relação à questão. 

Porém, Agostinho ressalta que esse mesmo povo, que antes clamava por 

justiça, também pode, aos poucos, depravar-se com relação aos seus juízos sobre o 

que é certo e errado, e, em benefício próprio, passa a vender até mesmo o seu voto, 

deixando de privilegiar o interesse público em detrimento de seu próprio. Nesse 

caso, o que aconteceria é que esses homens que se vendem tão facilmente, 

acabariam por entregar o governo nas mãos de criminosos e pessoas más, que 

governariam apenas por honras e lucros particulares. Diante desse quadro, 

Agostinho pede que Evódio pense: se um homem de bem tivesse sobrado entre 

esses criminosos, não agiria ele com justiça se tirasse do povo a possibilidade de 

eleger e distribuir cargos a esses criminosos, colocando a responsabilidade da 

decisão a cargo dos poucos cidadãos que ainda prezassem pela honestidade, 

mesmo que apenas um só restasse? Evódio concorda prontamente com a mudança 

proposta por Agostinho, como sendo justa. 

Sendo assim, depois da explicação dada por Agostinho, ele lembra ao amigo 

que as duas leis citadas por ele parecem estar em franca contradição, já que, em 

uma delas, o povo pode eleger livremente os seus representantes, mas, na outra, 

ele é impedido de expressar sua opinião através de seu voto. Então, as duas leis 

não podem, de modo algum, existir ao mesmo tempo, aplicadas em uma mesma 

cidade. Donde se segue que uma das duas deveria ser considerada justa, enquanto 

a outra seria injusta, e nem mesmo deveria ter sido colocada com status de lei, mas 

Evódio não concorda que assim seja. 

Pode-se concordar então, argumenta Agostinho, com o assentimento de 

Evódio, que a lei que no princípio era justa, mas que está sujeita à modificações que 

ocorrem circunstancialmente, através dos tempos, possa ser chamada de lei 
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temporal. Seguindo seu raciocínio, Agostinho lembra a existência de uma lei que, 

sendo obedecida, leva os bons homens à vida feliz e que, ao contrário, ao ser 

desobedecida, leva os maus a uma vida infeliz, sendo essa lei denominada a Razão 

suprema de tudo. Mais ainda, essa lei é justamente a que fornece os fundamentos e 

na qual devem ser baseadas quaisquer modificações da outra lei que foi chamada 

anteriormente de lei temporal. 

Assim, parece difícil que se consiga pensar na lei eterna como não sendo 

realmente eterna e imutável, e nem mesmo como sendo injusta, já que obedecê-la 

leva os bons à bem-aventurança, e desobedecê-la leva os maus ao contrário. E, do 

mesmo modo, essa lei permite que aos povos bons e honestos seja permitida a 

escolha livre de seus magistrados, ao passo que àqueles povos em que imperam os 

maus costumes seja tirado o direito de eleger seus representantes. Evódio consente 

que essa lei só pode ser eterna e imutável, depois da explanação do amigo. 

Agostinho diz esperar que Evódio reconheça também que tudo o que existe de 

justo e legítimo na lei dos homens, chamada de lei temporal, foi tirado da lei eterna, 

lembrando justamente do exemplo anterior que falava da justiça que existe em um 

bom povo poder eleger seus magistrados, enquanto um povo degenerado tem tirado 

de si esse direito. E que essa justiça procede inteiramente da base dada pela lei 

eterna, ao que o amigo novamente diz ser da sua mesma opinião. Para fechar essa 

parte de seu argumento, Agostinho explica que, para sintetizar, dirá que a impressão 

da lei eterna gravada em nosso espírito é a lei que, com justiça plena, faz com que 

tudo o que existe esteja ordenado de modo perfeito. 

Conclui essa parte, perguntando a Evódio se, dados os seus assentimentos 

anteriores, ele concorda que, sendo essa lei superior, na qual todas as leis 

temporais devem ser baseadas e através dela reguladas, no governo dos homens, 

ela poderá, em vista disso, variar de algum modo e em qualquer tempo. Seu amigo e 

discípulo diz compreender que nada, nenhum acontecimento natural ou artificial 

possa ser capaz de fazer com que as coisas não estejam ordenadas de modo 

perfeito. 
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2.3 O Homem e o Mal 

 
 

 
Agostinho passa a tratar do ordenamento perfeito que, segundo ele, existe nos 

homens, lembrando antes que uma nação é formada por homens que obedecem 

uma lei chamada lei temporal, que os mantêm unidos. E logo pergunta a Evódio se 

este tem certeza absoluta sobre estar vivendo, ao que o amigo responde que sim, 

que isso é evidente. Mas Agostinho pergunta novamente, dessa vez se ele distingue 

que uma coisa é viver, e outra o fato de ter consciência de que se está vivo. 

Ev. Por certo, sei que ninguém pode saber que vive, sem estar vivo. Mas se 
todo ser vivo sabe que vive, eu o ignoro. 

Ag. Como quisera que entendesses isso, tal como acreditas que os animais 
carecem de razão. Nossa reflexão, então, haveria de passar rapidamente 
acima dessa dificuldade. Entretanto, como afirmas ignorá-lo devemos nos 
estender em longo desenvolvimento. Isso porque não se trata de assunto 
cuja omissão pudesse nos permitir adiantar na obtenção do objeto proposto, 
com a conexão de raciocínio que sinto ser necessária. Responde-me, pois, 
o seguinte: muitas vezes temos visto animais domados pelos homens, isto 
é, dominados, não somente em relação ao corpo, mas também quanto a 
seu princípio vital, de tal forma que obedecem a vontade dos homens por 
uma espécie de instinto ou hábito. Ora, o que te parece? Poderia acontecer 
jamais o caso de um animal feroz, tivesse ele grande corpulência e uma 
prodigiosa força, ou os sentidos mais penetrantes, a ponto de tentar, por 
sua vez, dominar o homem, esforçando-se por subjuga-lo? Digo isso porque 
muitos animais seriam capazes, por sua ferocidade ou por sua astúcia, de 
esquartejar o corpo de qualquer homem.

68
 (AGOSTINHO. O Livre-arbítrio, I, 

2, 7, 1995, p.43, 44) 

 
 
 

Diante da resposta do discípulo, que lhe diz estar seguro da impossibilidade de 

que isso possa acontecer, Agostinho sabe que precisará estender a sua explicação. 

Evidencia, então, o fato de que, em se tratando de força e certas habilidades 

inerentes ao corpo, determinados animais são muito superiores ao homem, que 

seria subjugado facilmente por eles em caso de um confronto. Sendo isso tão 

evidente, ainda assim o homem exerce uma excelência sobre esses mesmos 

68
 Ev. - Scio quidem neminem se nosse vivere, nisi viventem; sed utrum omnis vivens noverit se 

vivere, ignoro. 
Aug. - Quam vellem ut credis, ita etiam scires pecora carere ratione; cito nostra disputatio ab ista 

quaestione transiret: sed quoniam nescire te dicis, longam sermocinationem moves. Neque enim 

talis res est, qua praetermissa pergere in ea quae intendimus, tanta connexione rationis, quanta 

opus esse sentio, sinamur. Dic itaque mihi, cum saepe viderimus bestias ab hominibus domitas, id 
est, non corpus bestiae tantum, sed et animam ita homini subiugatam, ut voluntati eius sensu 

quodam et consuetudine serviat; utrum tibi ullo modo fieri posse videatur. ut bestia quaelibet 

immanis vel feritate vel corpore, vel etiam sensu quolibet acerrima, pari vice sibi hominem 
subiugare conetur, cum corpus eius seu vi seu clam multae interimere valeant. 
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animais, afirmando até mesmo certo poder sobre eles. A partir dessa consideração, 

torna-se inevitável perguntar qual seria o princípio que explica essa excelência do 

homem sobre os animais que lhe são tão superiores fisicamente; tal princípio seria a 

razão ou a inteligência? 

Evódio diz não poder encontrar outra explicação, já que ele entende ser no 

espírito que está o que nos distingue, e, por consequência, o que nos coloca acima 

dos animais. Destaca ainda que, se esses animais fossem inanimados, com certeza 

se concluiria que a nossa superioridade se daria pelo fato de os seres humanos 

terem uma alma69 e eles não, mas como esse não é o caso, já que os animais 

também são animados, tal hipótese não se sustenta. Seguindo o raciocínio, diz que, 

então, na nossa alma deve existir algo que, provavelmente, não existe na alma dos 

animais, e esse algo é o que torna clara nossa superioridade em relação a eles, 

permitindo que possamos subjugar esses animais. Tal elemento ou faculdade, por 

isso mesmo, não pode ser considerada como algo de pouca importância, ou um 

puro nada; ao contrário, deve ser algo de muito valor, e não haveria nome mais 

correto para ela do que “razão”. 

Agostinho comemora o fato de que, com a ajuda de Deus, a questão que ele 

julgava ser difícil explicar a Evódio sem gastar um tempo considerável, esteja agora 

resolvida, após reflexão desenvolvida junto ao amigo. Considera então que Evódio 

não ignore que tudo aquilo que consideramos saber, nada mais é do que a nossa 

percepção do que acontece, através da razão. Após o assentimento do amigo, 

Agostinho reitera que aquele que sabe que vive não está privado da razão. 

Prossegue, dizendo que, no entanto, os animais, ainda que vivos, não são dotados 

de razão, ao que Evódio novamente concorda. Assim, agora o que antes era 

ignorado por Evódio, fica entendido por ele: mesmo estando vivo, nem todo ser vivo 

sabe que vive, mas todo aquele que sabe que vive, necessariamente está vivo. 

 

69
 Para Agostinho, cada ser corporal vivente tem uma alma (anima). Nas plantas, a alma, muitas 

vezes chamada simplesmente vita, é o que dá vida ao corpo para que possa alimentar-se, crescer, 
reproduzir-se. Nos animais, a alma não é meramente a fonte de tais atividades encontradas nas 
plantas, mas é também origem da sensação e dos apetites. Nos seres humanos, a alma racional é a 
fonte do pensar e do querer, bem como de todas as outras atividades que os homens têm em comum 
com plantas e animais. (Roland J. Teske in FITZGERALD, 2019, p. 99) 
(...) Como corpo, a alma é, para Agostinho, um dos dois constituintes que fazem o ser humano (beata 
v. 7; trin. 15,11). Agostinho segue a posição platônica da alma (animus) humana como “uma 
substância que participa da razão adaptada para reger o corpo” (an. quant.22). (...) (Roland J. Teske 
in FITZGERALD, 2019, p. 100) 
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Neste ponto do diálogo, Evódio diz ter compreendido suficientemente a ponto 

de não ter mais dúvidas de que há uma diferença entre viver e saber que se está 

vivo. Apesar da clareza das palavras usadas na explicação de Agostinho sobre as 

diferenças existentes entre o homem e os animais, no que diz respeito ser a 

existência da razão o ponto fundamental dessas diferenças, ele não para por aí, e 

pergunta ao amigo qual das duas coisas lhe parece melhor: apenas viver, ou saber 

que se está vivo? Como Evódio lhe responde ser melhor saber, mas usando a 

palavra consciência70 (scientia) sobre a vida, Agostinho explica-lhe melhor e mais 

detalhadamente, para que não haja dúvidas: 

Ag. A consciência da vida parece-te melhor do que a própria vida? Ou 
talvez queiras dizer que o conhecimento é uma vida mais alta e mais pura, a 
qual ninguém pode alcançar a não ser que seja dotado de inteligência? Ora, 
o que é ter inteligência a não ser viver com mais perfeição e esplendor, 
graças à luz mesma da mente? É porque, se não me engano, tu não 
preferiste algo distinto da própria vida, mas sim uma vida melhor do que 
uma vida qualquer. 

 

Ev. Compreendeste e expuseste meu pensamento de maneira correta. Visto 
que o conhecimento nunca pode ser mal. 

 

Ag. Na minha opinião, não o pode ser de modo algum, a não ser quando, 
por metáfora, falamos de conhecimento para significar experiência. Porque 
experimentar nem sempre é bem, como, por exemplo, experimentar 
suplícios. Mas aquela ciência que se denomina pura e propriamente 
conhecimento, tendo sido adquirida pela razão e pela inteligência, como 
poderia ser ela mal? 

 

Ev. Percebo também essa distinção. Passa a outro ponto.
71

 (AGOSTINHO. 
O Livre-arbítrio, I, 7, 17. 1995, p. 45, 46) 

 
 
 

Porque o conhecimento72 é um bem, escolhemos viver sob à luz da inteligência 

e da razão, em uma vida que é algo melhor do que uma vida qualquer, em que 

 

70
 Este estava destinado a ser um dos temas mais repetidos da filosofia medieval e moderna: a 

certeza de sua própria existência, de que a alma o pensamento, a razão haurem na consciência de si, 
dada a estrutura da consciência como relação intrínseca, direta e privilegiada que não pode ser 
perturbada, destruída ou falsificada por nada. (ABBAGNANO, 2012, p.219) 
71

 Aug. - Meliorne tibi videtur vitae scientia quam ipsa vita? an forte intellegis superiorem 

quamdam et sinceriorem vitam esse scientiam, quoniam scire nemo potest, nisi qui intellegit? 

Intellegere autem quid est, nisi ipsa luce mentis illustrius perfectiusque vivere? Quare tu mihi, nisi 

fallor,   non    vitae    aliud    aliquid,    sed    cuidam    vitae    meliorem    vitam    praeposuisti. 

Ev. - Optime omnino et cognovisti et explicasti sententiam meam: si tamen scientia mala esse 

nunquam potest. 

Aug. - Nullo modo arbitror, nisi cum translato verbo scientiam pro experientia dicimus: experiri 

enim non semper bonum est; sicut experiri supplicia: illa vero quae proprie ac pure scientia 

nominatur, quia ratione atque intellegentia paratur, mala esse qui potest? 
Ev. - Teneo et istam differentiam: persequere caetera. 
72

 Nem mesmo a dúvida é capaz de destruir a certeza com que o homem sabe que existe. “O ar, diz 
Agostinho, tem o poder de se lembrar, de compreender, de querer, pensar, saber, julgar? O fogo tem 
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apenas experimentamos as coisas, sendo que essas experiências nem sempre 

podem ser consideradas como bem, já que algumas delas nos trazem muitos males. 

Dando sequência ao diálogo, entraremos na parte em que Agostinho fala sobre 

o lugar que o homem ocupa na escala da perfeição dos seres. Após esclarecer que 

o homem está acima dos animais devido à faculdade que pode ser chamada mente 

ou espírito, e que essa faculdade domina tudo o mais que constitui o homem, pode- 

se dizer então que esse homem encontra-se ordenado. Contudo, ressalta que não 

podemos esquecer que o homem compartilha com os animais e até com as plantas 

algumas funções importantes para o crescimento e manutenção da vida, como a 

necessidade de alimento e de água. Ainda que nos animais essas funções se 

mostrem mais evidentes, até mesmo as árvores e pequenas plantas só sobrevivem 

se puderem alimentar-se de algum modo. Como dito acima, nos animais essas 

funções são mais evidentes, e podemos constatar que eles sentem o ambiente à 

sua volta através dos sentidos, semelhantes aos dos homens, mas aumentados em 

grau, em vários casos, como o olfato, por exemplo. Além disso, eles têm facilidade 

de movimentos, devido à força corporal que, se comparada à nossa, pode ser 

menor, igual ou superior em muitos casos. Acrescente-se a tudo isso algo típico dos 

animais, a saber, a busca pela satisfação através dos prazeres corporais e a natural 

fuga de tudo aquilo que constitua o que é desagradável ao corpo. 

Obviamente, coisas como as expressões faciais são comuns aos homens e 

inexistentes nos animais, ainda que menos importantes do que outras 

particularidades como o apego às glórias e o desejo de domínio sobre as outras 

pessoas. Essas particularidades, tão comuns no ser humano, não podem se 

constituir como um ponto de superioridade em relação aos animais, já que essas 

paixões frequentemente levam à revolta contra a razão, o que, por vezes, conduz à 

miséria do homem. Assim, quando há o predomínio da razão sobre tudo o que 

constitui os movimentos da alma, e que as coisas menos boas encontram-se 

esse poder, ou o cérebro, ou o sangue, ou os átomos, ou não sei qual quinto corpo à margem dos 
quatro elementos clássicos, ou a coesão e o equilíbrio de nosso corpo? Os homens tiveram dúvidas a 
esse respeito: um se esforçou para afirmar isso, outro aquilo. Em contrapartida, ninguém duvida de 
que ele se lembre, ou compreenda, ou queira, pense, saiba, julgue. Pois, mesmo se duvida, vive (trin. 
10,14). E menos ainda a possibilidade de erro pode fazer vacilar a solidez da notitia sui que o homem 
tem de si mesmo. Tal possibilidade, com efeito, não pertence ao conhecimento primordial, que é 
inseparável do ser do homem, mas à cogitatio, graças a qual, refletindo sobre si mesmo, ele pode 
interpor entre si e o “verbo de si” uma tela de imagens sensíveis. (Antonio Pieretti in FITZGERALD, 
2019, p. 267) 
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subordinadas às melhores, traduzindo-se numa ordem que possa ser considerada 

justa, pode-se então dizer que o homem está perfeitamente ordenado. Conclui-se 

daí que, estando os movimentos irracionais da alma controlados e submetidos à 

razão, ou se quiser-se chamar de mente73 ou espírito, nessa situação é que o 

homem domina verdadeiramente, em concordância com o que foi reconhecido 

anteriormente como lei eterna. Em todas essas considerações, Agostinho teve a 

plena concordância do amigo e discípulo Evódio, que diz continuar seguindo o 

raciocínio perfeitamente. 

Vencida mais uma etapa do diálogo a que Agostinho se propôs para conduzir o 

amigo Evódio no caminho do conhecimento, chega o ponto em que ele quer falar 

sobre o homem sábio. E assim o faz: 

Ag. Quando um homem está assim constituído e ordenado, não te parece 
ser ele sábio? 

 

Ev. Não concebo outro tipo de homem que poderia parecer-me sábio, se 
esse não o for. 

 

Ag. Sabes, também, eu o penso que a maioria dos homens é formada de 
insensatos (stultos)? 

 

Ev. Isso é fato bastante comprovado. 

Ag. Pois bem, o insensato é o oposto do homem sábio, conforme a ideia 
que adquirimos a respeito de um sábio. Compreendes, agora, o que seja o 
insensato? 

 

Ev. A quem não será evidente que o insensato é aquele em quem a mente 
não reina como autoridade suprema?

74
 (AGOSTINHO. O Livre-arbítrio, I, 9, 

19, 1995, p. 48) 

 
 

 
Pois bem, agora Evódio tem claro para si que, enquanto o homem sábio é 

aquele que se encontra perfeitamente ordenado, que age sob o domínio da mente, o 

 

73
 A mente é comum a Deus e ao homem, sendo o meio infinito no qual eles se encontram. A filosofia 

do mundo helenístico, à qual pertence o pensamento de Agostinho, se voltou para o eu, e Agostinho 
é essencial na transmissão dessa vertente ao Ocidente latino. A compreensão de Agostinho depende 
da apreciação de como esse movimento mental para o interior foi decisivo. Só pelo movimento para o 
interior, longe do sensível, é possível um movimento ascendente rumo à Verdade. (Wayne J. Hankey 
in FITZGERALD, 2019, p. 660) 
74

 Aug. - Cum ergo ita homo constitutus atque ordinatus est, nonne tibi sapiens videtur? 

Ev. - Nescio alius quis mihi sapiens homo videri possit, si hic non videtur. 

Aug. - Credo etiam te illud scire, plerosque homines stultos esse. 
Ev. - Hoc quoque satis constat. 
Aug. - At si stultus sapienti est contrarius, quoniam sapientem comperimus, quis etiam stultus sit, 

profecto iam intellegis. 
Ev. - Cui non appareat hunc esse, in quo mens summam potestatem non habet? 
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insensato, segundo Agostinho, é o tipo que forma a maioria dos homens, e não tem 

a mente como sendo a autoridade suprema. 

Agostinho quer ouvir de Evódio sobre o que ele entende que pode faltar ao 

homem insensato: faltaria a ele a mente mesma ou o domínio que corresponde a 

ela, mas Evódio não sente a segurança necessária para explicar e pede ao seu 

mestre que siga o raciocínio. Agostinho então relembra que, se o homem não 

possuísse algum tipo de superioridade sobre os animais, seria facilmente subjugado 

por um bom número deles, e que essa superioridade não está nos corpos, e sim, na 

alma, recebendo o nome de razão, ou se quisermos, mente ou espírito. 

Porém, se entendermos que a mente é uma coisa diferente da razão, e que 

somente a mente pode fazer uso da razão, concluiremos obviamente que o homem 

que faz uso da razão não pode estar destituído da mente. Vai além, e usa o exemplo 

dos domadores de animais, que mesmo subjugando e domesticando animais 

ferozes, não podem ser considerados sábios, e sim insensatos ao praticarem tais 

atos. No entanto, não estão esses homens destituídos da mente, pois a usam, como 

dito antes, em atividades como as de vaqueiros, cocheiros e outros tantos tipos de 

domadores. 

 
 

2.3.1 A Razão e as Paixões 

 
 

 
Ficou antes demonstrado por Agostinho, como vimos, que a sabedoria é como 

que uma senhoria da mente, mas que, por vezes, a mente deixa de exercer a sua 

função corretamente. Agora, Evódio é levado a refletir sobre o poder que as paixões 

exercem sobre os homens; se apesar da influência que essas paixões têm sobre o 

homem, elas podem ser mais poderosas que a mente, a qual se chegou à conclusão 

ser dada pela lei eterna. E ele concordará com Agostinho quando ele diz ser a 

mente mais forte do que as paixões, e que, portanto, ela deve dominá-las. 
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Elevando o diálogo a um nível acima, Agostinho vai abordar as virtudes75, 

dizendo que cada uma delas deve ser considerada como estando acima de todo e 

qualquer vício. Mais ainda, que se tenha certeza que uma virtude é tanto mais forte 

e invencível quanto mais ela for nobre e sublime, resultando disso que uma alma 

virtuosa não pode de maneira alguma ser subjugada por outra alma que se encontre 

cheia de vícios; tudo isso com a devida concordância do amigo. E segue: 

Ag. E ainda: qualquer espírito há de ser mais nobre e poderoso do que 
qualquer ser corporal. Isso tampouco o negarás, espero? 

Ev. Ninguém o negará. O que é fácil verificar, ao ver que se deve preferir 
um ser vivo a um ser não vivo; e que a substância que dá vida vale mais do 
que aquela que a recebe. 

 

Ag. Com mais forte razão, por conseguinte, um corpo, seja ele qual for, não 
poderia vencer um espírito dotado de virtude? 

 

Ev. Evidentíssimo que não.
76

 (AGOSTINHO. O Livre-arbítrio, I, 10, 20, 1995, 
p.50, 51) 

 

Então, fica clara a superioridade de um espírito virtuoso sobre qualquer ser 

corporal, dada a nobreza e poder desse espírito. Do mesmo modo, pode-se saber 

que, entre dois espíritos dotados do mesmo grau de justiça e com pleno domínio, um 

não pode exercer domínio sobre o outro, afastando-se de sua força. Evódio 

acrescenta que, se qualquer um desses dois espíritos, uma dessas duas mentes, 

iguais em excelência, tentar obrigar a outra a se tornar viciada, não conseguirá tal 

intento sem ela mesma se tornar viciada, e por isso mesmo, mais fraca. 

 
 

 
75

 Segundo Agostinho, “a definição mais breve e melhor de virtude é a ordem do amor” (civ. 15, 22: 
“definitio brevis et vera virtutis ordo est amoris”). Virtude é, então, o meio pelo qual a ordem moral é 
instaurada nas ações humanas, dirigindo-as a seu apropriado objetivo final. Isso se realiza, na 
concepção de Agostinho, primeiramente pelo uso disciplinado da razão: “a perfeita razão humana, 
que é chamada virtude, se serve primeiramente de si mesma para compreender a Deus, a fim de 
fruir dele, por quem também foi criada. Além disso, ela se serve dos outros seres racionais como de 
uma sociedade, e dos irracionais para [mostrar] sua eminência. (...) (George J. Lavere in 
FITZGERALD, 2019, p. 966) 

 
As virtudes e os vícios são inatos ou adquiridos? São uma coisa e outra ao mesmo tempo: a) Inatos, 
enquanto encontramos em nós os germes mais ou menos fortes de todos os vícios e de todas as 
virtudes; b) Adquiridos, no sentido de que não é mais do que por nossos esforços que os germes das 
virtudes crescem virtudes sólidas e duráveis, - e por nossa lassidão que os germes dos vícios se 
desenvolvem e adquirem raízes profundas. (JOLIVET, 1968, p. 384). 
76

 Aug. - Iam corpore omni qualemlibet animum meliorem potentioremque esse, non te arbitror 

negaturum. 

Ev. - Nemo id negat, qui (quod facile est) videt aut substantiam viventem non viventi, aut eam 

quae vitam dat ei quae accipit, esse praeferendam. 

Aug. - Multo minus igitur corpus, qualecumque id sit, animum virtute praeditum vincit. 
Ev. - Evidentissimum est. 
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Agostinho ressalta que o amigo o compreendeu bem, e a seguir os dois 

concordam que, abaixo de Deus, a mente dotada de sabedoria e de razão é o que 

pode existir de mais nobre. No entanto, o mestre ressalta que a verdade alcançada 

até aí deve ser guardada com fé muito firme, pois a total compreensão ainda não foi 

assegurada. 

 
 

2.3.2 Como o Ser Supremo Influencia as Paixões Humanas 

 
 

 
Baseado nas últimas considerações e conclusões, Agostinho argumenta que 

desse Ser do qual se especulou até agora, que possui plena excelência e 

superioridade sobre toda e qualquer mente, ainda que dotada de virtudes, não se 

pode pensar que seja injusto. Logo, seria insensatez pensar que esse mesmo Ser, 

ainda que poderoso a esse ponto, quisesse usar desse poder para submeter a 

mente às paixões. 

Agostinho vai concluir, de forma magistral, que a justiça se dá quando uma 

mente dotada de virtude não pode ser subjugada por outra mente igual e senhora de 

si. De igual modo, nada que seja inferior a essa mente dotada de virtude poderá 

subjugá-la, justamente por tal inferioridade, sendo também assim algo justo. Assim, 

com a concordância de Evódio, ele vai sentenciar que o que pode fazer com que a 

mente seja subjugada ou cúmplice das paixões, com certeza é a vontade humana e 

o livre-arbítrio, e que tal pecado cometido pela mente seja passivo de punição. 

De uma mente outrora rica em virtudes, que perdeu as mesmas por ceder às 

paixões, passando a ser uma mente desgraçada, e por isso mesmo pobre, pode se 

dizer ser ela uma mente que sofreu um castigo brando? - pergunta Agostinho! Se 

essa mente privilegia a falsidade em detrimento da verdade; erra e defende seu erro, 

tornando a errar deliberadamente; desiste de procurar a verdade para andar nos 

caminhos insanos; rejeita o uso da inteligência; torna-se escravo das paixões a 

ponto de encher de todo tipo de perturbações a vida e o espírito de um homem, será 

tudo isso pouca coisa? 
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Se essa mesma mente transitar entre temores e alegrias; perturbar-se pela 

perda de objetos materiais e pela obsessão de colocar outros em seu lugar; 

entregar-se a baixeza da luxúria ou à escravização provocada pelas ambições de 

todo tipo; o orgulho e a inveja estiverem sempre presentes nela; por fim, se essa 

mente for humilhada e perturbada por todas essas e outras paixões, que passam a 

reinar sobre ela, poderemos considerar como sendo pouco o castigo que recair 

sobre a mente que não colocar a sabedoria como soberana? 

Agostinho leva quase à exaustão os exemplos, para deixar o mais clara 

possível a superioridade de uma mente dotada de virtudes em relação a outra que 

se deixa levar por todos os tipos de vícios. Nada nem ninguém, segundo ele, tem o 

poder de subjugar uma mente assim, preparada para enfrentar os desafios da vida 

de forma virtuosa, principalmente quando essa mente estiver apoiada na justiça 

divina. 

Após todas os argumentos em forma de indagações lançadas a Evódio, 

Agostinho prepara o terreno da mente fértil de seu discípulo, para entrar nas 

questões diretas sobre o livre-arbítrio do homem, com as quais ele espera que as 

dúvidas sejam, enfim, dissipadas. 
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3. BOA VONTADE E LIVRE-ARBÍTRIO 

 
 

 
Este capítulo tratará de questões relacionadas com o livre-arbítrio, para 

melhor esclarecimento das dúvidas que Agostinho ainda precisa sanar; serão 

questões importantes como: virtudes cardeais, felicidade, lei eterna e lei temporal, 

entre outras não menos importantes, para que ele consiga avançar em seu 

raciocínio. 

Evódio sente a necessidade de responder à questão formulada por 

Agostinho, e diz que não considera como pouca a punição a quem cede 

deliberadamente às paixões, principalmente quando se trata de alguém dotado de 

uma mente sábia, embora questione o fato de que alguém possa fazer tal coisa por 

sua vontade. Diz, entretanto, ser ciente que Deus criou o homem como sendo 

perfeito, e que esse homem foi o responsável por seu declínio, por assim dizer, para 

condições e situações para as quais não foi criado. Ainda assim, para ele, Evódio, é 

difícil entender tudo isso de forma clara, deixando para mais adiante o seu 

julgamento final. 

Continua ele, questionando o porquê dos homens insensatos, nos quais ele 

mesmo se insere, sofrerem duros castigos no decorrer de suas vidas, já que não 

deram as costas às virtudes e à sabedoria, as quais não possuem, para ceder às 

paixões. Agostinho dá uma resposta baseada em uma hipótese77 do platonismo, que 

especula sobre o tempo que uma alma pode ter tido antes mesmo de nascer para a 

sua vida atual. Pois se naquele momento um homem não se considera sábio, quem 

 
 
 
 
 
 
 

77
 Ao longo do civ. Agostinho defende o princípio cristão central da ressurreição contra uma fuga 

(neo) platônica para fora do corpo. Em mais de uma ocasião ele corrige Platão e Porfírio à luz um do 
outro, sobre a teoria cíclica da história e sobre a natureza da salvação. (...) Como apologista cristão, 
Agostinho sugere que Platão rejeite os ciclos eternos, como os encontramos em Porfírio, e que 
Porfírio aceite que na felicidade esteja incluído o corpóreo, como Agostinho constata em Platão – de 
acordo com a doutrina cristã da ressurreição no final dos tempos; a felicidade não exclui uma volta a 
um corpo. (Frederick Van Fleteren in FITZGERALD, 2019, p. 788) 
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sabe sua alma não poderia ter sido sábia em tempos anteriores de se unir ao corpo 

que ocupa na presente vida78. 

 

 
3.1 A Boa Vontade 

 
 

 
Agostinho vai se dedicar agora a esclarecer a questão da vontade, que é ponto 

crucial para o desenvolvimento do diálogo, não podendo, portanto, ser ignorada de 

modo algum. Desse modo, continua: 

Ag. E assim, pergunto-te: Existe em nós alguma vontade? 
Ev. Não sei o que dizer. 
Ag. E queres sabe-lo? 
Ev. Também o ignoro. 
Ag. Então, nada mais me perguntes de agora em diante. 
Ev. Por quê?

79
 (AGOSTINHO. O Livre-arbítrio, I, 11b, 23, 1995, p. 55) 

 
Agostinho parece, nesse ponto, ter se irritado com Evódio, e diz ser inútil 

continuar a responder a alguém que parece não querer chegar a ser sábio, 

colocando inclusive a amizade entre os dois em dúvida, por causa disso. Porém, 

propõe-se a continuar, querendo saber do amigo se ele pretende ter uma vida feliz, 

de quem recebe resposta positiva. Continuando, ao ser perguntado sobre a boa 

vontade, Evódio diz não saber se a possui, e inclusive não ter certeza nem de saber 

o que é. 

Diante da explicação do mestre, de que a boa vontade é aquela vontade que 

tem o homem de levar uma vida honesta, apoiando-se na retidão para chegar enfim 

à sabedoria, e de que essa boa vontade deveria ser objeto de desejo para qualquer 

um, Evódio irá entender que ele possui uma boa vontade. Concordam ambos, a 

 
 

 
78

 No trin. (404 – 421) Agostinho afronta o tema da reminiscência platônica. Como filósofo neófito, 
muitos anos antes ele tinha flertado com essa doutrina, mas nunca a aceitou definitivamente (retr.). 
Finalmente, Agostinho rejeita definitivamente a reminiscência em favor de sua própria teoria da 
iluminação. (Frederick Van Fleteren in FITZGERALD, 2019, p. 788) 
79

 Aug. - Nam quaero abs te, sitne aliqua nobis voluntas. 

Ev. - Nescio. 

Aug. - Visne hoc scire? 

Ev. - Et hoc nescio. 
Aug. - Nihil ergo deinceps me interroges. 
Ev. - Quare? 
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seguir, que nenhuma riqueza e nem os prazeres do corpo pode ser comparada com 

a boa vontade, em importância. 

Segue Agostinho, evidenciando que se trata de grande alegria constatar que 

eles possuem em seu espírito essa boa vontade, a qual ele estima como um grande 

tesouro, maior do que qualquer bem material, e cuja posse é buscada por homens 

que não descansam antes de adquirir. Do mesmo modo, diz que a falta dessa 

alegria implica em grande dano a qualquer um que não a tenha. 

Torna-se fácil, na sequência da explicação, constatar que estarmos de posse 

da boa vontade, assim como estarmos privados dela, só depende de nossa própria 

vontade, e que o grande bem que ela constitui é algo muito maior e melhor do que 

qualquer prazer corporal. Ela é mais importante do que todos os bens e riquezas da 

terra, assim como sua privação significa estar destituído daquilo que possui 

excelência sobre tudo o que for bem material. Infeliz considera a si próprio o homem 

que, apegado a seus bens materiais, os perde sabendo da dificuldade de adquiri-los 

novamente. No entanto, esses homens não veem do mesmo modo a perda da boa 

vontade, que é um bem incomparavelmente superior, e que sua recuperação 

depende apenas dele a querer. 

Assim, quando os homens insensatos sofrem por apegar-se às coisas erradas, 

parece que seu sofrimento é justo, ainda que o fato de sofrerem sem nunca ter sido 

sábios, é considerada por Agostinho como sendo uma questão obscura. 

 
 

3.1.1 A Boa Vontade e as Virtudes Cardeais80 

 

 
Agostinho aborda, nesse ponto, a importância das virtudes cardeais, 

começando pela prudência, a qual ele explica ser a virtude que implica em conhecer 

 
80

 (...) Assim foram chamadas por Sto. Ambrósio (De off. Ministr., 1, 34; De Pur., III, 18; De sacr., III, 
2) as quatro virtudes de que Platão fala em República e que estão entre as que Aristóteles chamava 
de virtudes morais ou éticas, a saber; prudência, justiça, temperança e fortaleza. Tomás de Aquino 
procurou mostrar a oportunidade desse qualificativo, demonstrando que só as virtudes morais podem 
ser chamadas de cardeais, ou principais, pois só elas exigem a disciplina dos desejos (rectitudo 
appetitus), na qual consiste a virtude perfeita; por isso, devem ser assim denominadas as virtudes 
morais às quais todas as outras se reduzem, isto é, as quatro acima referidas (S. Th., II, 1, q. 51) (v. 
Virtude). (ABBAGNANO, 2012, p. 135) 
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e distinguir entre as coisas que devem ser desejadas e aquelas que precisam ser 

evitadas; seguida pela força, que é uma disposição da alma que nos permite 

enfrentar os males que implicam na perda de tudo o que não estiver em nosso 

poder. Em seguida esclarece ser a temperança a virtude que nos mantêm afastados 

daquelas coisas vergonhosas de serem por nós desejadas; e por último, diz ser a 

justiça nada mais do que aquilo que consiste em dar a cada um aquilo que lhe 

pertence; tudo com a devida concordância de Evódio. 

Continua suas considerações, falando sobre a hipótese de uma pessoa que 

goza de boa vontade, que apega-se a ela a tal ponto de lhe ficar agarrada e de 

usufruir com alegria tudo de bom que ela proporciona, não hesitando em fazer o que 

for preciso para que ela não lhe seja tirada. Evódio concorda com Agostinho sobre a 

certeza de essa pessoa opor-se a tudo o que for contrário a esse precioso bem. 

Assim sendo, tal pessoa, obviamente estará dotada da prudência, pois, como 

foi dito antes, desejará manter a boa vontade e se oporá a tudo o que for contrário a 

ela mesmo. Então, não estimará aquelas coisas que não estão em seu poder, pois 

isso significaria ser dotada de má vontade, e como ela não ama essas coisas e não 

se entristeceria em perder se as tivesse, pode-se dizer ser tal pessoa dotada 

também de força. Evódio concorda com a última afirmação, acrescentando ser 

mesmo esse alguém de que falam ser possuidor da virtude da força, pois resiste a 

privação dos bens que não estão em seu poder. 

Continua Agostinho, considerando que a mesma deve ser temperante, pois 

resiste às paixões, dentre elas a concupiscência, totalmente oposta à boa vontade. 

Para completar, depois de tudo, diz não ser possível que essa pessoa não 

detenha a virtude da justiça, pois ao resistir às paixões, amar a boa vontade e não 

ser capaz de fazer mal a quem quer que seja, só pode se tratar de alguém justo. 

Evódio concorda, ao fim da explicação, que alguém assim, amante da boa vontade, 

com certeza possui as quatro virtudes cardeais. Porém, as explicações estão ainda 

um tanto longe de terminar: 

Ag. O que pode nos impedir, então, de reconhecermos como louvável a vida 
dessa pessoa? 

 

Ev. Nada, absolutamente. Ao contrário, tudo nos convida e nos obriga a 
isso. 
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Ag. Pois bem! E podes de algum modo deixar de julgar que é preciso evitar 
a vida infeliz? 

Ev. Julgo com convicção que assim seja. E penso que nada senão isso 
deve ser feito, e com grande empenho. 

Ag. Mas não achas, com certeza, que a vida louvável deve ser evitada? 
 

Ev. Considero, antes, que é preciso procura-la com afinco. 
 

Ag. Portanto, não é a vida infeliz que deve ser louvada? 
 

Ev. É bem isso que se segue.
81

 (AGOSTINHO. O Livre-arbítrio, I, 13, 28, p. 
59, 60) 

 

 
De acordo que devemos procurar a vida feliz e, ao mesmo tempo, fazer o que 

for preciso para evitar a vida infeliz82, Agostinho segue, pedindo que Evódio 

concorde que os dois tipos de vida citados são opostos um ao outro. O homem que 

possui vida feliz é aquele homem que ama sua boa vontade, desprezando o resto, 

que pode ser perdido. Também que entenda que amar e estimar a sua boa vontade 

é a própria boa vontade, e, sendo assim, que é feliz o homem que possui boa 

vontade, do mesmo modo que é infeliz aquele que não a possui. Seguindo esse 

raciocínio, diz não haver motivo para duvidar de que, mesmo que o homem ainda 

não possua a sabedoria, é a vontade que leva esse homem a merecer uma vida 

feliz, assim como é a vontade que pode levá-lo a ter uma vida infeliz; Evódio vai 

complementar que entende ter sido por razões inegáveis que chegaram a essa 

conclusão. 

Agostinho continua, lembrando ser pela boa vontade que se vive com 

honestidade e retidão, e que, ao abraçarmos essa boa vontade e preferi-la sobre 

todas as coisas as quais podemos perder, consequentemente teremos uma alma 

 

81
 Aug. - Quid igitur impedit cur huius vitam non concedamus esse laudabilem? 

Ev. - Nihil prorsus; imo hortantur vel etiam cogunt omnia. 

Aug. - Quid? vitam miseram potesne ullo modo non iudicare fugiendam? 

Ev. - Et magnopere quidem iudico, nihilque aliud agendum existimo. 
Aug. - At laudabilem non fugiendam profecto putas. 
Ev. - Quin etiam appetendam sedulo existimo. 
Aug. - Non ergo misera est quae laudabilis vita est. 

Ev. - Hoc utique sequitur. 
82

 Evitará portanto a morte e a dor, o quanto é possível e o quanto convém, pois, se evitar 
minimamente isso, não seja miserável por acontecerem tais coisas, mas porque, podendo evita-las, 
não quis fazê-lo. (...) Como será miserável se nada lhes acontece fora de sua vontade? Isso porque 
ele não pode querer aquilo que percebe não poder alcançar. Possui, portanto, a vontade das coisas 
certíssimas, isto é, de tal modo que o que quer que venha a fazer, o faça em virtude de algum 
prescrito e lei divina da sabedoria, que de forma alguma lhe pode ser tirado. (AGOSTINHO. Sobre A 
Vida Feliz, IV, 25, p. 31) 
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dotada das virtudes que levam a uma vida de retidão e honestidade. Assim, percebe 

que, ao querer viver honestamente e com retidão, conquista algo tão grande e com 

tamanha facilidade que poderia se dizer que querer e possuir serão para ele o 

mesmo ato. 

Evódio se sente extremamente alegre por terem chegado ao ponto de saber 

que tão grande bem, na verdade, é muito fácil de ser adquirido, e Agostinho 

completa, dizendo que tal alegria, que eleva a alma a um estado de tranquilidade e 

de calma, constitui a vida feliz, com o gozo desses bens verdadeiros e seguros. 

 
 

3.1.2 E Aqueles Que Não Alcançam a Felicidade? 

 
 

Agostinho segue o plano que escolheu para despertar a sabedoria em Evódio, 

e lhe pergunta se, em sua opinião, poderia existir ao menos um homem que não 

desejasse ter uma vida feliz, e o amigo diz não acreditar que exista alguém que não 

a queira. Mas, então, pergunta novamente Agostinho: por qual motivo nem todos os 

homens conseguem ser felizes? E ele mesmo responde que, nas suas conclusões 

anteriores, verificaram que os homens merecem a felicidade por suas atitudes 

voluntárias, e é pelo mesmo motivo que também procuram uma vida de dificuldades 

e misérias, acabando por receber o que merecem. 

Porém, algo difícil de explicar é o fato de tantos homens viverem uma vida 

infeliz e cheia de dissabores, sendo que todos desejam ser felizes. Do mesmo 

modo, sendo pela vontade que o homem chega à vida feliz, como se poderia 

explicar que existam tantos que tenham vidas infelizes? Talvez seja porque existe 

grande diferença entre querer ter uma vida boa ou ruim e merecer uma ou outra pelo 

uso da boa ou da má vontade. Assim, para que alguém seja feliz, é preciso que 

antes seja bom, e não pelo simples fato de querer ser feliz, porque isso até as 

pessoas más querem. 

O que se pode observar é que as pessoas justas quiseram ser felizes levando 

uma vida de retidão, enquanto os homens maus não a quiseram, sendo assim fácil 

entender porque eles não tenham uma vida feliz. Como já fora constatado antes, a 

lei eterna decreta que a vontade leva ao merecimento, e desse modo o homem 

receberá uma recompensa ou um castigo, a saber, a beatitude ou a desventura. 
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É preciso ressaltar também, adverte Agostinho, que mesmo que muitos 

homens cheguem à infelicidade voluntariamente, isso não é o mesmo que querer ser 

infeliz, mas sim que o uso errado da vontade os faz sofrer infortúnios, mesmo que 

eles queiram ser felizes. E afirma também não haver nenhum tipo de contradição em 

seu pensamento, pois nem todos querem levar uma vida de retidão, e o que garante 

uma vida feliz é justamente a boa vontade. Todas essas considerações tiveram a 

concordância de Evódio. 

 
 
 

 
3.2 Boa Vontade, Lei Eterna e Lei Temporal 

 
 

 
Depois de chegar a tantas conclusões sobre a boa vontade, Agostinho quer 

agora estabelecer uma relação com algo já estudado por eles antes, no mesmo 

diálogo. Relembra que aquele homem que ama viver com retidão, encontra em tal 

vida muita alegria e prazer, pois encontrou um bem verdadeiro. Por isso mesmo, 

deve ter apreço pela lei que garante que a vida feliz é consequência da boa vontade, 

enquanto, ao contrário, a vida infeliz vem do uso da má vontade. Evódio sentencia 

que deve ser assim, pois esse homem vive de acordo com a observância que faz da 

lei. 

Logo, Agostinho vai perguntar se esse homem, ao amar essa lei, ama algo que 

é variável, ou seja, temporal, ou ama algo eterno e que permanece estável, ao que 

Evódio responde que só pode ser algo imutável e eterno. Mas e quanto àqueles que 

querem ser felizes, mas insistem no uso da má vontade; poderão eles amar do 

mesmo modo essa lei? Evódio responde que não, e à pergunta seguinte de 

Agostinho; se esses homens nada mais amam, responde que sim, mas que a má 

vontade deles vai sempre procurar justamente aquelas coisas que podem ser 

adquiridas e perdidas83. Agostinho diz entender que o amigo se refira às riquezas, 

 
 

83
 Com a intenção de refutar o necessitarismo maniqueu, Agostinho apresenta uma primeira definição 

de vontade. Visto que seu objetivo é defender a liberdade da vontade contra a forma coercitiva da 
vontade que ele encontra no pensamento maniqueu, o Bispo de Hipona defende a vontade da 
seguinte maneira: “A vontade é o movimento de uma alma racional, sem que nada a force, nem a não 
perder, nem a adquirir algo”. Sobre a base desta definição de vontade, Agostinho procede a 
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aos prazeres do corpo, às glórias e outras que não são obtidas simplesmente 

porque se as deseja, e também que podem ser perdidas mesmo contra a nossa 

vontade. Ele já abordava o tema do mesmo modo, em Cassicíaco: 

(...) Eu disse então: o que deve conseguir alcançar o homem para ser feliz? 
(...). Pois, na minha opinião, o que deve conseguir alcançar o homem feliz é 
poder ter aquilo que quer. Afirmaram que isso era algo evidente. Isso, disse 
eu, deve ser algo sempre permanente e que não depende da fortuna e do 
acaso. Isso porque não podemos ter quando queremos nem pelo tempo que 
queremos tudo que é perecível e mortal. Todos concordaram. Mas Trigésio 
objetou: Há muitas pessoas afortunadas que possuem essas mesmas 
coisas frágeis e sujeitas ao acaso, acumuladas largamente, e que mesmo 
assim são agradáveis para esta vida, e não lhes falta nada daquilo que 
querem. Ao que retruquei dizendo: A pessoa que teme parece-te ser feliz? 
Não me parece ser feliz, disse ele. E portanto se alguém pode vir a perder o 
que ama, pode por acaso não temer? Não pode, disse ele. Aqueles bens 
fortuitos, portanto, podem vir a ser perdidos. Quem os ama e possui, 
portanto, de modo algum poderá ser feliz. Nada retrucou.

84
 (...) 

(AGOSTINHO. Sobre A vida Feliz, II, 11, p.18). 

 
 

 
Segue seu raciocínio, dizendo ser evidente que entre os homens, há aqueles 

que nutrem amizade pelas coisas eternas, enquanto há também aqueles que são 

amigos das coisas temporais. Sendo que concordaram existir uma lei eterna e uma 

lei temporal, concordam também que aqueles que devem se submeter à lei eterna e 

viver sob suas regras são os que se sentem felizes com os bens eternos. Do mesmo 

modo, aqueles que amam as coisas temporais, ou seja, os insensatos estarão à 

mercê da lei temporal. 

Satisfeito com o assentimento de Evódio, Agostinho vai ressaltar um ponto 

importantíssimo: que a razão já demonstrou que aqueles que são submissos à lei 

temporal, não estão, de modo algum, livres da lei eterna, a qual garante que tudo 

seja justo e que, ao mudar, muda com justiça. Porém, aqueles homens que, pela 

sua boa vontade são submissos à lei eterna, não necessitam da lei temporal. 

 
 

identificar o pecado com “a vontade de reter ou obter o que a justiça proíbe, e do que a vontade é 
livre de abster-se”. (STREFLING, 2015, p.73). 
84

 (...) Quid ergo sibi homo comparare debet, ut beatus sit, inquam? (...) nam id, opinor, ei 

comparandum est, quod cum vult, habet. Manifestum esse dixerunt. Id ergo, inquam, semper 
manens, nec ex fortuna pendulum, nec ullis subiectum casibus esse debet. Nam quidquid mortale 

et caducum est, non potest a nobis quando volumus, et quamdiu volumus haberi. Assentiebantur 

omnes. Sed Trygetius: Sunt, inquit, multi fortunati, qui eas ipsas res fragiles casibusque subiectas, 
tamen iucundas pro hac vita cumulate largeque possideant, nec quidquam illis eorum quae volunt 

desit. Cui ego: Qui timet, inquam, videturne tibi beatus esse? Non videtur, inquit. Ergo quod amat 

quisque si amittere potest, potestne non timere? Non potest, inquit. Amitti autem possunt illa 

fortuita. Non igitur haec qui amat et possidet, potest ullo modo beatus esse. Nihil repugnavit. 
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3.2.1 O Governo da Lei Temporal 

 
 

Pelo que foi concluído até então, Agostinho tem a concordância de Evódio de 

que, na observância das leis eternas, somos ordenados a nos desapegar de tudo o 

que é material, para podermos nos voltar purificados a todas as coisas que são 

eternas. Enquanto isso, a lei temporal ordena que, quanto àqueles bens dos quais já 

se falou, que podem ser adquiridos e tidos como próprios, que seja garantida a sua 

posse, sob pena de haver a perda da ordem social. 

Dentre esses bens, estão o corpo e seus respectivos bens, como a saúde, a 

força e a beleza. Após, está o bem da liberdade, sendo a liberdade85 verdadeira 

aquela que é possuída pelos que seguem a lei eterna, e por isso mesmo são felizes; 

liberdade de não possuir nenhum senhor, ou a liberdade tão desejada por aqueles 

que querem ser libertados por seus senhores. Considera também Agostinho, como 

bens, as pessoas da família, como irmãos, filhos e pais, entre outros parentes, 

amigos e servos, e quaisquer outros que nos estejam ligados por algum tipo de 

convivência. 

Mais além, também a pátria e todo tipo de glória popular, como as honras. Por 

fim, existem os bens como o dinheiro e todos aqueles os quais temos o poder de 

comprar, vender ou fazer alguma doação. Diz também Agostinho que a distribuição 

desses bens feitos pela lei temporal seria assunto difícil de ser explicado, mas é 

suficiente saber que o poder dessa lei temporal sobre tais bens é o de ser capaz de 

interditá-los ou privá-los a alguém que se quer punir. Conclui-se ser pelo temor que 

ela exerce seu poder, mandando e proibindo aqueles desafortunados a quem ela faz 

obedecer. A lei temporal foi criada justamente para essas pessoas, que se curvam 

para obedecer, apenas pelo temor de perderem os bens temporais que possuem. 

 
 

 
85

 (...) A verdadeira liberdade é um dom sobrenatural concedido por Deus à vontade dos escolhidos 
graças ao amor redentor de Cristo. A presença dessa graça na vontade lhe restitui a retidão pela 
dispensação da incapacidade de pecar; incapacidade que garante que os escolhidos vão aderir ao 
bem de modo firme e indivisível (indeclinabiliter et inseparabiliter) até o fim (Corrept, 38). (...) Nesse 
sentido, a liberdade cristã trabalha no interior da vontade, fortalecendo-a no bem de modo que ela se 
deleite autenticamente no cumprimento de boas ações (gr. et. pecc. 1, 25) (...) (Marianne Djuth in 
FITZGERALD, 2019, p. 608). 
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No entanto, a lei temporal não existe para punir aqueles que amam esses bens 

temporais, e sim como instrumento de punição àqueles que tiram esses bens de 

forma injusta de outras pessoas. Evódio concorda com Agostinho, quando o mestre 

diz que conseguiram chegar e entender até que ponto a lei temporal pode se 

estender em seu direito de reger as nações da Terra. 

 
 

3.2.1 Apego ou Desapego aos Bens materiais 

 
 

 
Então, segue Agostinho, as penas que existem e são dadas aos homens, não 

existiriam se esses homens não se apegassem e amassem as coisas a que nos 

referimos outras vezes, ou seja, aquelas que podem ser subtraídas de qualquer um, 

mesmo contra a sua vontade. Essas coisas podem ser usadas de modo bom ou mal, 

sendo que quem as usa mal, são justamente aqueles que as amam em demasia. 

Assim, ao invés de se servirem desses bens86, acabam por se tornarem 

submissos a eles, quando o correto seria fazer bom uso daqueles bens, ordenando- 

os da maneira como devem ser usados apenas. Dessa forma, aqueles que fazem 

bom uso das coisas, entendem que elas não fazem dos homens pessoas melhores, 

e sim que essas mesmas coisas podem se tornar melhores de acordo com o bom 

uso que se faz delas. Essas pessoas não tratam as coisas temporais como se 

fizessem parte de sua alma, e por isso mesmo, quando as perdem, não sofrem 

como se lhes fosse tirado algo tão importante. 

O homem deve estar acima dessas coisas, e sentir-se pronto a perdê-las sem 

maiores lamentações. Não podemos considerar as coisas como más somente 

porque alguém fez mau uso delas. Porque se assim não fosse, seria forçoso 

 
86

 A noção agostiniana de bem é fundamentalmente platônica pelo fato de os conceitos de ser, de 
verdade e de bem estarem estreitamente ligados. Por isso é preciso considerar suas implicações 
metafísicas, psicológicas e morais para se compreender a função do bem no pensamento de 
Agostinho. (...) É a partir da teoria platônica de participação, segundo a qual os bens mutáveis são 
bons participando daquele “Bem cuja presença parcial torna-os bons” (trin. 8, 5), que se explica a 
origem dos seres e de seus valores. As coisas criadas são belas enquanto são boas em função de 
sua classificação na hierarquia do ser (civ. 11, 4). O bem é igualmente inerente à mente humana, pois 
“a ideia de Bem em si [é] o padrão segundo o qual aprovamos ou preferimos outros bens” (trin. 8, 4). 
A capacidade da mente de emitir corretos julgamentos epistemológicos e morais deriva, então, da 
básica metafísica agostiniana do bem. (John Bussanich in FITZGERALD, 2019, p. 178, 179). 
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condenar o ouro e a prata por causa das atitudes dos avarentos em relação a essas 

riquezas; ou o vinho, por causa daqueles que bebem em demasia, e até mesmo 

condenar todo o fascínio exercido pelas mulheres, em razão daqueles que se 

tornam libertinos e adúlteros. E completa, dando o exemplo do que o bom ou mau 

uso das coisas pode fazer, ao citar o médico que faz bom uso do fogo, enquanto que 

um envenenador pode fazer uso até do pão para cometer os seus crimes. Evódio 

concorda que as coisas não podem ser consideradas por elas mesmas, mas sim 

pelo bom ou mau uso que delas se faz. 

 
 

3.3 A Procedência do Pecado 

 
 

 
Agostinho presume que ele e Evódio tenham chegado à compreensão sobre o 

valor que tem a lei eterna, assim como o alcance que a lei temporal pode ter, ao 

usar seus castigos na repressão dos males. Acredita, do mesmo modo, que 

conseguiram distinguir entre realidades eternas e temporais, assim como a 

existência de homens que seguem as coisas eternas, enquanto outros preferem 

seguir as coisas temporais. 

Ficaram também de acordo que é a vontade que escolhe entre o que quer 

abraçar ou não, e que essa mesma vontade não pode ser simplesmente derrubada 

de seus domínios, afastando-se do caminho da retidão. Também chegaram juntos à 

conclusão de que as coisas são boas ou más de acordo com o bom ou mau uso que 

se faz delas. 

Agostinho propõe então que voltem à questão proposta no início, e que foi o 

motivo de todas as considerações feitas até então: procurar saber e definir o que é 

cometer o mal. Assim, é preciso examinar se cometer o mal consiste no menosprezo 

dos bens eternos, os quais a alma chega e goza por si mesma, e, no caso de amá- 

las não as pode perder. E que, ao mesmo tempo, busca os bens temporais como se 

eles fossem os mais dignos de serem procurados, sendo que esses bens são 

experimentados pela parte menos nobre do homem, o seu corpo, em que nada está 



81 
 

seguro. Pensa Agostinho que os pecados dos homens estão todos inclusos nessa 

mesma categoria, mas espera saber o que pensa a respeito o amigo e discípulo. 

Evódio diz concordar que os pecados realmente estejam nessa categoria e 

que, cada pessoa, ao cometer um pecado, está se afastando das coisas eternas e 

imutáveis para se aproximar das coisas mutáveis. E que, tal pessoa, ao buscar 

essas coisas mutáveis, que nada têm de certo para o homem, não compreende que 

tudo e todas as coisas estão colocadas em sua devida ordem, cumprindo a beleza 

correspondente a elas. No entanto, Evódio entende que as almas pervertidas e 

desordenadas se escravizam às coisas materiais, pois as coisas inferiores desse 

mundo foram colocadas em frente a essas almas para que elas se portassem e se 

conduzissem de acordo com o seu julgamento sobre tais coisas. 

Continua Evódio, lembrando a outra questão proposta no início, que seria: O 

que é proceder mal?, a qual parece já ter sido solucionada após terem concluído de 

onde vem o mal. Pois lhe parece que, após todas as considerações e 

argumentações feitas até então, pode-se concluir que o mal moral só pode ter sua 

origem no livre-arbítrio da vontade do homem. Porém, ele ainda se pergunta se 

Deus fez bem em ter nos dado esse mesmo livre-arbítrio, que tem a capacidade de 

nos levar a pecar. Porque lhe parece que, se estivéssemos privados do livre-arbítrio, 

não chegaríamos a pecar, e assim ele teme que Deus possa então ser considerado 

culpado e autor de nossas más ações. 

Agostinho pede a Evódio que não tenha temores sobre isso, e que reservem 

outro momento para cuidar do assunto, já que o diálogo entre eles já se estendeu 

bastante, e por isso precisa de um fim. Continua, dizendo que tencionava que o 

amigo entendesse que ambos estavam em frente à questões extremamente grandes 

e profundas. Porém, assegura a Evódio que, ao serem guiados por Deus, entrando 

nesses segredos, ele entenderá que a distância entre o discurso atual e os 

seguintes é muito grande. Garante também que ele vai compreender a maior 

excelência dos discursos seguintes, pelo alcance e profundidade da investigação, 

pela sublimidade que possui o assunto e pela contemplação da luz da verdade. Para 

tal intento, pede que a piedade seja a sua companheira, e que a Providência divina 

lhes permita caminhar com perseverança. Evódio aceita e diz que associa sua 

vontade a de Agostinho, com prazer. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
A inquietação de Agostinho com as questões principais do mundo em que ele 

vivia, somada a sua capacidade de interpretação e seu domínio da arte de se 

expressar, fizeram dele um dos maiores nomes da Filosofia e da Teologia na história 

da humanidade. Mesmo crescendo como um menino de comportamento normal, 

com desejos, necessidades e problemas de alguém de sua pouca idade, Agostinho, 

desde muito cedo, já pensava no porquê de suas próprias ações, assim como a de 

seus amigos e colegas. Buscava entender sobre os motivos que lhe levavam a 

cometer atos dos quais não se orgulhava e até reprovava, e assim, com o passar do 

tempo, o problema da existência do mal, que se podia notar presente em tantas 

pessoas, todo o tempo, passou a fazer parte de seus pensamentos como algo a ser 

questionado, debatido, e por que não, resolvido. 

Sua desilusão com as Escrituras e sua sede de conhecimento, aliadas a falta 

de uma maior experiência o levou ao maniqueísmo, para desgosto de Mônica, sua 

querida mãe. Porém, sua procura por respostas tinha uma intensidade maior do que 

acontece com a maioria das pessoas, e a solução maniqueísta se mostrou 

insuficiente para ele. Gradativamente, depois das decepções causadas pelos eleitos 

e intelectuais que faziam parte de seu convívio, Agostinho iniciou o seu retorno à fé 

católica, na qual fora criado, aproximando-se dos homens sábios da Igreja, nutrindo- 

se de seu conhecimento, ora através dos livros e das Escrituras sagradas, ora pela 

atenção aos sermões das missas, como as do Bispo Ambrósio. 

Finalmente, depois de debater-se em muitas dúvidas, caiu de joelhos, 

reconhecendo estar sendo chamado, e com sua fé em Jesus Cristo renovada, voltou 

à igreja Católica e foi batizado, para felicidade de Mônica. 

(...) Inteiramente fortalecido na fé católica, brotou-lhe na alma um ardente 
desejo de aprofundar-se no conhecimento da mesma religião, a fim de 
receber na proximidade da santa páscoa a água salutar do batismo. 
(POSSÍDIO, 1997, p. 37). 
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Assim, a vida de Agostinho mudara mais uma vez, e, renunciando a muitas 

coisas que faziam parte de sua vida anteriormente, passou a se dedicar aos 

assuntos da religião. Com o passar do tempo, voltou a se dedicar ao problema do 

mal, o qual rendeu a escrita, já exercendo as funções de bispo de Hipona, da obra O 

Livre-arbítrio, em que procura, junto com Evódio, solucionar a questão da existência 

do mal em um mundo criado por um Deus sumamente bom. Explorando as questões 

da existência do pecado, passou pelo esclarecimento da distinção entre lei eterna e 

temporal, e das coisas eternas e temporais, para estabelecer a hierarquia dessas 

coisas, no caminho da verdade. Concluíram juntos, Agostinho e Evódio, que a mente 

verdadeiramente ordenada procura fazer o que é certo e afastar-se do mal, fazendo 

uso do grande bem que é a boa vontade, um bem que, ao contrário dos bens 

temporais, não pode ser tirado do homem a não ser que ele mesmo assim o queira. 

O homem de boa vontade, naturalmente é detentor das virtudes cardeais: a 

força, a prudência, a temperança e a justiça, e, conservando-as e observando-as em 

todos os momentos e situações de sua vida, dá grande passo para ter uma vida 

feliz. Concluem ainda que muitos homens que desejam a felicidade acabam por se 

tornar infelizes justamente pelo uso errado da vontade, levando uma vida miserável 

e cheia de infortúnios. A explicação de Agostinho mostra que o homem sábio e 

virtuoso sabe que as coisas temporais devem estar sob seu domínio, com essas 

coisas adquirindo maior ou menor importância de acordo com sua utilidade. Do 

mesmo modo, o homem se torna infeliz quando se torna escravo dessas mesmas 

coisas, as quais, ao serem perdidas, lhe causam desespero. 

Assim, concluem que o homem virtuoso, fazendo uso de seu livre-arbítrio e se 

orientando pela lei eterna, procede bem ao dar a primazia às coisas eternas, que 

são superiores às coisas temporais, alcançando assim a felicidade. Ao contrário, o 

homem desprovido de virtudes, que usa desse mesmo livre-arbítrio para escolher 

mal, caminha em direção a uma vida infeliz. Concluem, desse modo, que, apesar de 

o livre-arbítrio ser um grande bem concedido a nós por Deus, a existência do mal no 

mundo se deve ao uso equivocado desse bem. 

Apesar de se sentir feliz com o progresso de seu conhecimento através do 

diálogo com o seu amigo e mestre Agostinho, Evódio se diz incomodado com a 

dúvida que surgiu depois de todas as conclusões: terá sido correto o ato de Deus ao 
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dar o livre-arbítrio ao homem? No fim do livro I da obra, fica a promessa de 

Agostinho de esclarecer essa dúvida, com o devido aprofundamento do diálogo, em 

que as questões mais difíceis serão devidamente exploradas. 

Porém, a proposta desta dissertação é o estudo do livro I de O Livre-arbítrio, 

que chega ao fim com essas considerações, na esperança de ter sido um trabalho 

claro e honesto, que faça justiça ao grande poder intelectual de Santo Agostinho. 

Desde o início, havia o compromisso de tentar ser fiel às suas palavras, em um texto 

elaborado de forma a cumprir as exigências acadêmicas, para fazer jus aos 

ensinamentos dos professores ao longo do curso. Ao mesmo tempo, também existia 

o desejo de escrever do modo mais claro possível, na intenção de proporcionar um 

trabalho acessível àqueles que queiram saber um pouco sobre a vida e a obra de 

Agostinho, servindo-lhes como um pequeno guia. 

Se faz necessário dizer, ainda, que o estudo das obras de Santo Agostinho é 

fundamental para o crescimento moral e intelectual de todos, não importando qual 

seja a religião do leitor, e nem mesmo se ele tenha alguma orientação religiosa. Os 

ensinamentos perenes do bispo de Hipona, tanto teológicos quanto filosóficos, têm a 

capacidade de orientar a vida dos homens na busca de uma vida virtuosa, 

direcionada para a verdade e a felicidade. A honestidade e contundência de suas 

palavras nos levam a entender que o uso correto da dádiva divina do livre-arbítrio é 

indispensável para um mundo em que a paz e a justiça estejam sempre presentes. 

Ouvir sobre a obra e a vida de Santo Agostinho, nas aulas de Filosofia, nos 

instiga a procurar pelas suas obras, e quando começamos a lê-las com o devido 

interesse e atenção, passamos a ter uma visão diferenciada do mundo que nos 

cerca, compreendendo-o melhor, e entendendo o valor de uma vida voltada às 

virtudes. Agostinho tinha o dom da palavra; seus escritos são de uma beleza 

incomparável, ao mesmo tempo em que contêm ensinamentos intelectuais, 

espirituais e morais para toda a vida. 

Foi um homem que viveu uma vida de prazeres carnais, como a maioria de 

nós, mas que soube compreender quando recebeu o chamado divino que o levaria a 

cumprir seu verdadeiro e grande propósito na vida: ser um homem a serviço das 

obras de Deus, atuando junto daqueles que  mais necessitavam, transmitindo e 
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ensinando a palavra do Todo Poderoso, e combatendo as heresias de seu tempo 

com energia inigualável até o fim de sua vida. A observância dos ensinamentos de 

Santo Agostinho é garantia de uma vida voltada ao amor e à caridade para com os 

nossos semelhantes, na busca de um mundo melhor. 
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