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Reflexões do Bispo 
Agostinho de Hipona 

“Busquei, Senhor, teu rosto; teu rosto, 
Senhor, buscarei ainda.” 

Leis gramaticais, lei de Deus 

Mas, por que admirar-se que eu me 
deixasse arrastar pelas vaidades e me 
afastar de ti, meu Deus, se me propunham 
como exemplos para imitar a uns homens 
que se, ao contar alguma boa ação, 
deslizassem nalgum barbarismo ou 
solecismo cobriam-me de críticas e, pelo 
contrário, que eram elogiados por narrar 
suas torpezas com palavras castiças e 

apropriadas, de modo eloquente e elegante, e que os inchavam de vaidade? 
Tu vês, Senhor, estas coisas, e te calas compassivo, paciente, cheio de 

misericórdia e verdade. Mas te calarás para sempre? Arranca, pois, agora 
deste espantoso abismo a alma que te busca sedenta de teus deleites, e que te 
diz de coração: Busquei, Senhor, teu rosto; teu rosto, Senhor, buscarei ainda. 
Longe está de teu rosto quem anda ocupado com afetos tenebrosos, porque 
não é com os pés carnais, nem cobrindo distâncias que nos aproximamos ou 
nos afastamos de ti. Porventura aquele teu filho menor procurou cavalos, ou 
carros, ou naves, ou voou com asas invisíveis, ou viajou a pé para alcançar 
aquela região longínqua onde dissipou o que lhes havia dado, ó Pai, meigo ao 
lhe entregar a substância, e mais carinhoso ainda ao recebê-lo andrajoso? 
Assim, pois, viver nas paixões da luxúria, é o mesmo que viver em paixões 
tenebrosas, é viver longe de teu rosto. 

Olha, meu Senhor e meu Deus, é vê paciente, como costumas ver, de 
que modo diligente os filhos dos homens observam as regras de ortografia 
recebidas dos primeiros mestres, e desprezam as leis eternas de salvação 
perpétua recebidas de ti; de tal modo que, se alguns dos que sabem ou 
ensinam as regras antigas dos sons pronunciasse a palavra homo, sem aspirar 
a primeira letra, desagradaria mais aos homens do que se, contra teus 
preceitos, odiasse a outro homem, sendo este homem. 

Como se o homem pudesse ter inimigo mais pernicioso que o ódio com 
que se irrita contra si mesmo, ou como se pudesse causar a outrem maior 
dano, perseguindo-o, do que causa a seu próprio coração odiando! Com 
certeza, não nos é mais íntima a ciência das letras do que a consciência, que 
manda não fazer a outrem o que não queremos que não nos façam. 

 

(Confissões de Santo Agostinho Livro I, 18) 

 


