
Pag.1 
 

ESTUDO SOBRE SANTO AGOSTINHO 

Apresentamos, em 20 lições, um rico conteúdo de informações sobre a Vida, Obra e História 

de Santo Agostinho e da Ordem Agostiniana. 

 

01 - A PÁTRIA DE SANTO AGOSTINHO. ............................................................................ pag. 02 

02 - NASCIMENTO, INFÂNCIA E PRIMEIROS ESTUDOS (Até os 15 anos de idade). .......... pag. 07 

03 - OS ANOS DIFÍCEIS (16-17 anos de idade). ................................................................. pag. 11 

04 - EM BUSCA DA VERDADE, PROFESSOR EM TAGASTE (De 18 a 21 anos). ................... pag. 15 

05 - CARTAGO - ROMA - MILÃO (De 22 à 30 anos) ..........................................................  pag. 19 

06 - DA LUTA INTERIOR À PAZ DA VIDA NOVA (De 31 à 32 anos de idade). ....................  pag. 22 

07 - A PAZ DE CASSICIACO. A DOR DA ORFANDADE (Aos 35 anos de idade). ..................  pag. 26 

08 - O REGRESSO À PÁTRIA, O PRESBÍTERO AGOSTINHO (Dos 34 aos 37 anos de idade). pag. 30 

09 - BISPO E PASTOR (Dos 41 anos em diante). ................................................................ pag. 34  

10 - MARTELO DOS HEREGES ATÉ O FIM (Idade: 76 anos). ..............................................  pag. 38 

11 - ESCRITOR E SANTO. ...................................................................................................   pag. 42 

12 - A HERANÇA DE SANTO AGOSTINHO: O MONACATO. ...............................................   pag. 46 

13 - O MONACATO AGOSTINIANO EXPANSÃO, ECLIPSE E  

        RESSURGIMENTO (Séculos IV - XII). ...........................................................................  pag. 50 

14 - O NASCIMENTO DA ORDEM DOS EREMITAS DE SANTO AGOSTINHO  

(As Uniões de 1244 e 1256). .............................................................................................. pag. 54 

15 - A ORDEM AGOSTINIANA NA HISTÓRIA (1244-1518 Esplendor e decadência). .......... pag. 59 

16 - A ORDEM AGOSTINIANA NA HISTÓRIA (1518 -1785: Máximo esplendor). ................ pag. 63 

17 - A ORDEM AGOSTINIANA NA HISTÓRIA (Desde 1785 até nossos dias, decadência 

 e novo ressurgir) . ............................................................................................................. pag. 68 

18 - FINALIDADE, ESPIRITUALIDADE E APOSTOLADO DA ORDEM AGOSTINIANA. ............ pag. 72 

19 - A ORDEM AGOSTINIANA EM AMÉRICA LATINA E NO BRASIL (OALA, FABRA). ..........  pag. 77 

20 - O QUE SIGNIFICA SER AGOSTINIANO. .......................................................................   pag. 85 

 

Estudo publicado pelo  Vicariato Agostiniano  Nossa Senhora da Consolação do Brasil, no 

end. : http://www.agostinianos.org.br/curso-santo-agostinho 

 



Pag.2 
 

01 - A PÁTRIA DE SANTO AGOSTINHO  

PRÉ-HISTÓRIA AFRICANA 

Antigamente, a Europa estava unida à África. De Gibraltar -sul da Espanha- se podia ir a pé até 
Tânger -norte da África. A costa de uma e outra, assim como a flora e a fauna, não tinham grande 
diferença. 

Tempos depois, no decorrer dos séculos, o mar abriu um caminho através de Gibraltar e, com a 
mudança que isso supõe, modificou-se o aspecto das terras, deixando de ser frescas e úmidas. 
O sol foi torrando-as a apareceu o atual deserto do Saara. O litoral continuou sendo fértil. 
Durante séculos, habitou nestas regiões um povo que, em sua maior parte, tinha olhos azuis, 
pele e cabelos escuros. 

Historicamente não podemos precisar com exatidão quando isso aconteceu, nem quando este 
povo se assentou nas costas africanas. É muito provável que viessem da Europa pelo Estreito de 
Gibraltar. Talvez cruzassem pelas ilhas do Oeste da Itália... De qualquer maneira, eles se 
assentaram de modo permanente no Norte da África. Conservaram suas tradições e sua própria 
língua, e suportaram a dominação de sucessivas culturas. Este povo tinha o nome de "Berberes". 

Herdaram o nome de Berberes dos Romanos, que deram a algumas tribos um nome genérico, 
mais ou menos equivalente a "bárbaros", embora já os conhecessem com o nome de "Afri" -os 
africanos- e sua terra se chamava África. 

É possível que todos estes povos pertencessem ao mesmo grupo racial. No decorrer dos anos 
experimentaram profundas mudanças e se misturaram com seus sucessivos conquistadores e 
povos que chegaram até seu litoral. 

Juntamente com os Berberes, existiam os Númidas -no princípio simples nômadas- e os Mouros, 
que eram de rosto mais vermelho e escuro. Em todos eles se poderia descobrir as marcas 
características dos Fenícios, Gregos, Romanos, Judeus e outros povos com os quais mantiveram 
contato. No entanto, apesar de todos os povos conquistadores eles conservaram 
substancialmente o mesmo caráter até nosso dias. 

Não há estudos profundos da língua desse povo, embora se continua falando em muitas partes 
a dos Berberes de nossos dias. Os filólogos parecem concordar que essa língua pertence à 
mesma família da língua falada pelos antigos Egípcios. 

PÁTRIA DE SANTO AGOSTINHO 

Santo Agostinho pertencia a este povo, ou seja, era de raça Berbere. Como estrela refulgente, 
se levantará no norte da África e contribuirá para engrandecer a Igreja nessa região geográfica, 
onde o cristianismo era já florescente. 

Em seu tempo, a influência dos romanos se fazia sentir mais viva, tanto na língua como no 
aspecto cultural e religioso. 

Se, em todos os povos do norte da África, se pode afirmar que existe uma estreita relação com 
o meio-ambiente e o tempo dos romanos, temos que confessar que isso é muito mais exato 
aplicado ao caso concreto de Agostinho. Por isso, o consideramos cidadão romano. 



Pag.3 
 

Santo Agostinho viveu quase toda a sua vida na África; somente esteve cinco anos na Itália 
(Roma e Milão); Tagaste e Hipona são os dois lugares chaves na existência do grande Doutor da 
Igreja Universal. A partir da cidade de Hipona, ele se interessa por todas as questões de seu 
tempo; mantêm relações com o Oriente e Ocidente. recebe mensageiros da Espanha e Palestina; 
nunca, porém, sentiu a necessidades de sair de sua pátria, nem para visitar os amigos. 

ÁFRICA ROMANA 

Nos finais do século IV depois de Cristo, o Norte da África estava completamente submetida à 
dominação romana. De fato, no ano 146 a.C., os romanos, vencedores em Cartago, organizaram 
lá a mais antiga de suas províncias de ultramar; depois estenderam mais e mais seus domínios. 

Com muita freqüência, estes povos se expressam em grego, que era o melhor meio de ser 
compreendido em todo o mundo, algo assim como o que acontece com o inglês hoje em dia. 
Em todas as cidades de alguma importância, e sobretudo em Cartago, o elemento grego tem 
uma grande influência. 

No entanto, não é o grego, mas o latim, a língua da civilização e da literatura da África romana. 
Aqueles que acreditavam ter uma boa educação se expressavam em latim. 

O norte da África era considerado como um dos principais celeiros de Roma. Por isso, foram 
para lá comerciantes, industriais, importadores e grandes famílias da nobreza romana. Devido a 
isto, o norte da África vai se latinizando pouco a pouco; debilita-se o elemento nativo e cresce o 
poder dos conquistadores, ou seja, o progresso da conquista é paralelo ao avanço da 
romanização. 

Quando o cristianismo chega a África, lança suas raízes principalmente entre os latinos, inclusive 
com maior força que na própria Roma. Tradicionalmente, a Igreja da África é uma Igreja Latina. 

ÁFRICA CRISTÃ  

 
Não se sabe com segurança quando o Evangelho chegou pela primeira vez ao Norte da África, 
pois não existem documentos a respeito disso. 

É provável que Cartago e as principais cidades da costa, tivessem escutado logo a mensagem de 
Cristo pois, já no ano 180, aparecem documentos que nos mostram a Igreja africana com um 
longo passado e numerosíssimo grupo de fieis: 

"No século III, Cipriano era bispo de Cartago (248). Proclamou a colegialidade para lutar contra 
os cismas ou enfrentar-se passageiramente com Roma (cuja dignidade ele reconhecia) a 
propósito dos sacramentos. Morreu mártir em 258. O século IV será marcado pela figura do 
bispo de Hipona, Santo Agostinho. Nascido em Tagaste e batizado em Milão em 387, foi 
ordenado sacerdote e bispo em 394. Sua atividade de pastor e pregador será determinante para 
a vida das Igrejas da África do Norte, que infelizmente desapareceram depois dele" (Imágenes 
de la Fe, n0 160, p. 4) 

Esta Igreja tem uma característica própria: é urbana e latina, ou seja, desenvolve-se sobretudo 
nas grandes cidades, pois o elemento nativo não a deixa chegar facilmente até o campo. É latina, 
enquanto lança suas raízes especialmente entre gente que fala latim, mais que a língua grega. 
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Este fenômeno se explica porque toda a sua força era trazida de Roma, onde o latim era a língua 
principal. 

Durante os séculos III e IV a Igreja africana era muito forte e o episcopado muito bem organizado. 
o número dos bispos era realmente numeroso; por exemplo: no ano 220, se reúnem 90 bispos 
africanos para julgar um colega seu. No ano 256, com São Cipriano à frente, se reúnem 87 bispos 
para examinar o problema do batismo administrado pelos hereges. 

No ano 335 se reúnem, em Cartago, 270 bispos donatistas e, em 394, se reúnem outros 310 na 
Numidia. No ano 411, numa grande conferência, se reúnem 286 bispos católicos e 297 
donatistas (mais adiante veremos algo sobre eles). 

Aparentemente, as cifras anteriores não têm muito interesse, mas demonstram que a Igreja 
africana era muito vigorosa e influente nos tempos de Santo Agostinho. 

No entanto, nem tudo era cor-de-rosa; trabalhar com as massas populares nunca foi fácil, muito 
menos na África. Em muitas partes, elas se deixaram vencer pela cultura e o Evangelho. No norte 
da África, ao contrário, essas massas permaneceram rebeldes a tudo que tinha relação com a 
cultura romana, inclusive com o Evangelho. Se alguma vez se dobravam, era à força e 
aparentemente. Quando tinham oportunidade, se rebelavam e voltavam aos antigos ídolos. 

Havia, certamente, muitas igrejas e uma multidão de fieis, mas também um cristianismo muito 
superficial. Dificilmente aceitavam a Cristo e, facilmente, o abandonavam.  

A ÁFRICA NOS TEMPOS DE AGOSTINHO  

Este caráter do cristianismo africano se manifestou cedo, inclusive com cismas e heresias, como 
no caso dos "donatistas", assim chamados devido a seu fundador, o bispo Donato. Como 
aconteceram estas coisas? 

Quando morreu Mensúrio, bispo de Cartago, escolheram como sucessor o bispo Ceciliano. Mas 
alguns opositores não quiseram reconhece-lo, dentre eles Donato, que era um dos bispos de 
Numídia. Num concílio que se realizou em Cartago -ano 312- depuseram Ceciliano. Para ocupar 
seu lugar escolheram um tal Majorino, ao qual sucedeu o próprio Donato, que organizou muito 
bem a oposição e deu nome à seita dos donatistas. Ensinavam, entre outras coisas, que os 
sacramentos administrados por sacerdotes indignos eram inválidos. 

O donatismo tem muita importância na história agostiniana porque Santo Agostinho, sendo já 
bispo, lutou contra eles. Santo Agostinho afirmava, por exemplo, que Cristo é o autor dos 
sacramentos e os sacerdotes e bispos são simples ministros ou canais pelos quais a graça se 
comunica aos homens. Esta tem sido sempre a doutrina verdadeira da Igreja. 

É nesta situação, ou seja, quando a Igreja da África se encontrava dividida, que vem ao mundo 
Agostinho, na pequena cidade de Tagaste, atual Souk-Ahras, na Numídia. 
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Leitura 

AS CONFISSÕES DE SANTO AGOSTINHO 

  
Quando se fala de Santo Agostinho, sempre se associa sua vida com o seu famoso livro 
autobiográfico: as "Confissões". 

Este gênero literário é famoso. Existem confissões filosóficas e confissões piedosas, como 
também existe uma infinidade de confissões para atrair um público ávido de sensacionalismo. 
Em qualquer livraria ou banca de revistas, o leitor atual, membro da sociedade de consumo, 
também encontra este falso alimento para aumentar a onda de erotismo que se estende pelo 
mundo. E compra este subgênero literário para matar o tempo. 

As "Confissões" de Santo Agostinho não se parecem com este gênero de literatura fácil que se 
lê e joga no lixo. Não creia que você vai encontrar relatos impressionantes, cenas escabrosas, 
como as que se lê em alguma novela, ou algo semelhante ao estilo de uma fotonovela. 

Para Agostinho, a palavra "Confissões", mais que confessar pecados, significa "adorar a Deus". 
É um verdadeiro hino de louvor de um coração arrependido. Eis suas própria palavras: ‘Recebe, 
Senhor, o sacrifício destas confissões, por médio desta língua que me destes e que excitas, para 
que louve o teu nome... Louve-te minha alma, para que possa chegar a amar-te; que te confesse 
todas as tuas misericórdias e por elas te louve. Não cessa em teu louvor, nem cala teus louvores, 
a criação inteira; nem as cala o espírito, que fala pela boca de quem se converte a Ti...' (Conf. V, 
1, 1). 

Apesar de narrar seus extravios, seus erros e seus pecados, a intenção é mostrar sua pequenez 
comparada com a grandeza e a misericórdia de Deus. É mais uma oração dirigida a Deus que um 
discurso aos homens. Continuamos com suas próprias palavras: ‘Permita-me, no entanto, falar 
ante tua misericórdia, a mim, que sou pó e cinza; deixa-me falar, pois falo à tua misericórdia e 
não a um homem escarnecedor que pode rir-se de mim. Talvez apareça risível ante teus olhos, 
mas Tu te voltarás a mim cheio de misericórdia' (Conf. I, 6, 7) 

METODOLOGIA DE ESTUDO. 

1. Leia pausada e atentamente cada parte da lição. 
2. Repita a leitura sempre que não assimilá-la. 
3. Consulte dicionários e mapas. 
4. Havendo compreendido o texto responda às perguntas. 
5. Lembre-se: você agora é quem faz seu horário. 
6. Não tenha pressa: você e Agostinho estão iniciando uma grande AMIZADE. 

QUESTÕES DA LIÇÃO N0 1 

1. - Um companheiro lhe diz: "Santo Agostinho nasceu na África, então era negro". O que você 
lhe responderia? 

2.- Que ambiente cultural e religioso existia quando nasceu Santo Agostinho? 

3.- Que semelhanças e diferenças você vê entre o cristianismo africano do século IV e nosso 
cristianismo? 
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a.- Semelhanças: 

b.- Diferenças: 

4.- Descreva com as suas próprias palavras o que entende por "Confissões", no sentido 
agostiniano. 

5.- Você sabe algo sobre Santo Agostinho? Descreva, com toda sinceridade e brevidade o que, 
neste momento, você sabe dele, sem levar em conta o que tenha aprendido no primeiro tema. 

6.- Você tem algo mais a dizer, sugerir, perguntar...? 
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02 - NASCIMENTO, INFÂNCIA E PRIMEIROS ESTUDOS (Até os 15 anos de idade) 

 

NOTA PRELIMINAR 

Tudo que você vai ler sobre Santo Agostinho tem duas bases muito seguras: primeiro, as 

"Confissões", das quais se falou no final da primeira lição; segundo, a "Vida de Santo Agostinho", 

escrita por São Possídio, companheiro do santo e a quem Santo Agostinho chama de "santo 

irmão e meu amigo". É a biografia mais antiga que se conhece do Bispo de Hipona. 

NASCIMENTO 

Agostinho nasceu o 13 de novembro do ano 354. Embora nascido de uma mãe cristã, não foi 

batizado imediatamente. Era comum, sobretudo na Igreja de África, o costume de se batizar em 

uma idade mais avançada, porque se acreditava que os pecados cometidos depois do 

sacramento do batismo não podiam ser perdoados tão facilmente como os cometidos antes. 

Costume perigoso que a Igreja local se apressou em abolir. Muitos jovens, de fato, animados às 

vezes por seus pais se abandonavam aos vícios, com a certeza de que, um dia, a água do Batismo 

lavaria todas as manchas do pecado (Cfr, Confissões I, 11, 18) 

Mônica, mãe de Agostinho, se conformou com o costume de seu país e com a tradição da Igreja. 

De qualquer maneira, o menino foi inscrito imediatamente no número dos "catecúmenos". 

Segundo o rito, foi feito o sinal da cruz sobre sua testa e se colocou sal em sua boca. Mônica o 

alimentou na fé e, desde cedo, o fez gostar do nome de Cristo. 

 

OS PAIS DE AGOSTINHO 

Entre os pais de Agostinho havia uma certa divisão: seu pai Patrício era pagão, enquanto Mônica 

era cristã. Existia, sobretudo, uma grande diferença de caráter: e Mônica teve necessidade de 

muita paciência e habilidade para conviver com seu esposo. 

"Meu pai era, por um lado, muito benigno e amoroso; por outro, muito iracundo e colérico. 

Quando ela o via irado, tinha o cuidado de não lhe contradizer nem por atos, nem por palavras. 

Depois, quando a ocasião lhe parecia oportuna e, passado aquele aborrecimento, o via 

sossegado, então lhe mostrava como tinha se irritado sem refletir" (Conf. IX 9, 19) 

Finalmente, a virtude de Mônica restabeleceu a felicidade no lar e, além disso, teve o consolo 

de ver seu marido abraçando a verdadeira fé e progredindo no conhecimento de Deus. 

Patrício pertencia ao grupo de dirigentes do município e tinha o título de "decúrio". Não 

sabemos exatamente qual era sua posição econômica e social. Podemos supor, contudo, que 

suas propriedades eram bem modestas, já que nos constam suas grandes dificuldades em reunir 

o necessário para enviar Agostinho ao que podemos chamar de "universidade" de Cartago. 

Certamente, você gostaria de saber algo mais sobre a família de Agostinho. De fato, houve 

outros filhos no lar de Patrício e Mônica. Eles tiveram, pelo menos dois filhos e uma filha. 

Navigio, que se converteu junto com Agostinho, e uma irmã, Perpétua, que se casou, ficou viúva 

e tornou-se superiora do mosteiro de Hipona. A figura de Aurélio Agostinho, como o chamaram 

desde o princípio, se destaca, rodeado de uma intensa luz. Seus irmãos ficaram na penumbra. 
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A INFLUÊNCIA DE MÔNICA 

Em seus primeiros anos, Agostinho demonstrava ser um menino vivo e muito inteligente. Como 

todas as crianças, gostava de brincar. entre seus companheiros, se destacava pela facilidade de 

palavra e pelo encanto de sua conversa. Era, sem dúvida, o "cabeça", da turma: caraterística de 

futuro dominador de almas... 

Entretanto, sua mãe o instruía na fé. Falava-lhe de Deus e da humildade de Jesus ao se fazer 

homem e morrer na cruz por nós. 

Estas lições ficaram vivamente impressas em seu coração e em sua fantasia de criança, 

sobretudo ao ver a incredulidade de seu pai Patrício ser vencida pela piedade de sua mãe. 

Mônica possuía o dom da persuasão: suas palavras, suas imagens, tinham uma força sedutora 

tão grande que, dificilmente se podia esquecer. 

Em certa ocasião, caindo Agostinho gravemente enfermo, com uma violenta febre e fortes dores 

no estômago, a ponto de temerem por sua vida pediu, com insistência, o batismo. Este gesto 

parece estranho a uma criança; mas, certamente, trata-se do efeito dos ensinamentos da mãe. 

Mônica quis satisfazer o desejo do filho, mas logo o doente começou a melhorar e o batismo foi 

adiado para outra ocasião. 

A influência de Mônica na formação de Agostinho foi extraordinária. Isso se deve a educação 

que ela mesma recebeu em sua casa paterna. 

NA ESCOLA DE TAGASTE 

Já curado, Agostinho voltou a suas brincadeiras e seus amigos. E, quando chegou a idade de ir à 

escola de Tagaste, começou a aprender os primeiros rudimentos do alfabeto e da leitura. Mais 

tarde recordará, com tristeza, esses primeiros anos: os bancos da escola, onde devia 

permanecer sentado horas e horas, sempre sob a ameaça da varinha de um severo professor; o 

repetir monótono da cantilena: "um e um, dois; dois e dois, quatro...". 

Agostinho detestava a escola e o que nela se ensinava. Os castigos se repetiam todos os dias, 

sem que se passasse um só dia em que não recebesse golpes da régua do professor. Em sua 

casa, queixava-se aos pais, mas eles, escarneciam dele. Inclusive sua boa mãe ria dele. E o pobre 

menino não sabia a quem recorrer. Lembrava-se, então, de ter ouvido falar de Deus, daquele 

Deus infinitamente bom e grande, que protege os pequenos e oprimidos. E com toda a 

simplicidade de seu coração rezava: "Ó, meu Deus! Não deixe que eu seja castigado hoje na 

escola". 

Por outro lado, tinha uma paixão tão grande pelo jogo, que isto lhe induzia a enganar seus 

professores e pais, cometendo inclusive outros atos pouco recomendáveis: "Cometia também 

furtos na despensa e na mesa de meus pais, ora dominado pela gula, ora para ter com que pagar 

aos companheiros que vendiam seus jogos, mas que se divertiam tanto quanto eu. E, até no 

jogo, cometia fraudes, dominado pelo meu afã de sobressair" (Conf. I, 19, 30). 

 

NA ESCOLA DE MADAURA 

Assim, Agostinho foi enviado para estudar gramática na vizinha cidade de Madaura. Talvez fosse 

a primeira vez que o menino Agostinho saia de sua cidade Tagaste. 
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Madaura apresentava o aspecto aristocrático de uma grande cidade: rica em monumentos, sede 

importante de estudos e cultura... Por toda parte se via arcos de triunfo, templos, termas, 

pórticos, estatuas. 

Agostinho vivia num mundo maravilhoso, onde tantas lendas e tantas obras de arte excitavam 

sua natural tendência à admiração da beleza. A vida em Madaura não era feita para um jovem 

católico que quisesse perseverar na sua fé. Lá, o cristianismo era considerado como uma religião 

de povos bárbaros. A maior parte da população era considerada pagã, como também seus 

costumes e festas. 

Neste ambiente, fora de casa, o filho de Mônica ia esquecendo os ensinamentos de sua mãe e, 

ao mesmo tempo, se distanciava pouco a pouco do cristianismo. 

O estudo dos diferentes autores se efetuava de acordo com certos métodos tradicionais: era 

lida uma passagem em voz alta que, depois, era recitada de memória. Dava-se a máxima 

importância à dicção e pontuação. A pontuação, às vezes, não era exata; então era preciso a 

ajuda do professor. Como os livros eram copiados a mão, é fácil compreender porque havia 

muitas variações. O professor escolhia aquela que fosse do seu agrado. Desde cedo, brilhou 

Agostinho entre seus colegas. E seus mestres descobriram nele um menino de futuro, para não 

dizer um menino "prodígio". Um dia, teve que declamar um discurso que ele mesmo havia 

composto. 

Tratava, o discurso, da dor e da cólera de Juno que não podia impedir que os Troianos chegassem 

a Itália. Era um tema clássico. O jovem orador declamou de maneira tão real e emocionante, 

que seus companheiros não puderam deixar de aplaudir. Patrício e Mônica podiam se sentir 

orgulhosos de seu filho (Pelo menos de suas qualidades intelectuais). 

Leitura 

VALOR HISTÓRICO DAS CONFISSÕES 

As Confissões de Santo Agostinho não são uma obra autobiográfica, rigorosamente falando, 

mesmo quando fala a seu favor ou contra si mesmo. Santo Agostinho era de temperamento 

sincero e amigo da verdade. Quando escreve suas Confissões já se acha nos cumes da santidade. 

Se, as vezes, se encontram nelas frases de extremo rebaixamento, declarando-se "o mais 

pecador dos homens", "um abismo de corrupção" ou "um monstro de iniqüidades", estas frases 

não têm, nele, mais sentido que o que tem na boca dos santos; não implicam senão um aspeto 

parcial e relativo da realidade objetiva. Nas Confissões, temos que distinguir também o "fato" 

do "comentário". Santo Agostinho expõe normalmente o fato de modo lacônico e rigoroso e, 

sobre ele, se estende, em seguida, em amplos e sutis comentários. Veja, por exemplo, o fato do 

roubo das pêras, narrado no capítulo 4 do livro II, ao qual segue um comentário de vários 

capítulos. Assim começa o livro II: 

"Quero, agora, recordar as minhas torpeças passadas, as corrupções de minha alma, não porque 

as ame, ao contrário, para te amar, ó meu Deus. É por amor do teu amor que retorno ao passado, 

percorrendo os antigos caminhos dos meus graves erros. A recordação é amarga, mas espero 

sentir a tua doçura, que não engana, doçura feliz e segura; e quero recompor a minha unidade, 

depois dos dilaceramentos que sofri, quando me perdi em bagatelas, ao afastar-me de tua 

unidade". 
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PERGUNTAS 

 

COMPREENSÃO DO TEMA 

1.- Que conceito de batismo havia nos tempos de Santo Agostinho? 

2.- Você acredita que também hoje há conceitos errados sobre o batismo? Quais? 

3.- Descreva um lar moderno que tenha semelhanças com o de Agostinho. 

4.- Você acredita que Agostinho tinha vocação desde pequeno? Se tinha, porque não a seguiu 

logo? 

5.- Escreva algumas semelhanças entre um rapaz de hoje, de até 15 anos, e Agostinho na mesma 

idade. 

6.- Você tem algo mais a nos dizer, sugerir, perguntar? 
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03 - OS ANOS DIFÍCEIS (16-17 anos de idade) 

Terminado o estudo de gramática, Agostinho se viu obrigado a voltar para sua casa de Tagaste, 

onde permaneceu um ano inteiro, Em Madaura não havia professores de retórica que pudessem 

ensinar-lhe o caminho do porvir e da glória; estes estavam em Cartago. Mas a viagem era longa 

e a vida muito cara para as possibilidades financeiras de seus pais. Se Patrício, por meio de 

grandes sacrifícios, podia assegurar a seu filho a educação nas escolas de Madaura, para os 

estudos em Cartago precisava recorrer à generosidade de algum amigo. Enquanto cuidava disso, 

decorreu um ano. 

Entretanto, Agostinho, livre dos professores, ocioso e empurrado pelas más companhias, 

começou a entregar-se aos prazeres com todo o ardor de sua natureza apaixonada. 

Colocado na funesta ladeira do vício, o jovem Agostinho deixou-se rolar morro abaixo. E, como 

seus companheiros se vangloriavam de suas próprias faltas e se orgulhavam tanto mais e quanto 

maiores e mais vergonhosos fossem seus pecados, Agostinho se esforçava em imitar-lhes para 

não ser inferior a eles. Estes desocupados e ociosos passavam as noites brincando nas ruas e 

praças. E, logo, cansados de jogos e diversões, se entregavam a coisas menos nobres. Agostinho 

nunca deixava de estar entre eles. 

Um tarde, o filho de Mônica, acompanhado dos amigos de sempre, subiu numa árvore carregada 

de pêras, num jardim perto do jardim de seu pai. As pêras não eram bonitas, mas estavam 

maduras. Agostinho podia encontrar melhores no jardim de seu pai; porém, pelos simples gosto 

de praticar atos de vandalismo, derrubaram ao chão todas as pêras e deixaram a marca de seus 

dentes em cada uma delas. 

"Eu, miserável, o que foi que amei em ti, furto meu, noturno delito dos meus dezesseis anos? 

Não eras belo, pois eras roubo! Mas, realmente és alguma coisa, para que eu possa dirigir-me a 

ti? As pêras que roubamos, sim, eram belas por serem criaturas tuas, ó Bom Deus, criador de 

toda beleza, sumo bem e meu verdadeiro bem! Sim, eram belas aquelas frutas, mas não era a 

elas que minha alma infeliz cobiçava; eu as possuía em abundância e melhores. Eu as colhi 

somente para roubar, e uma vez colhidas, atire-as fora para saciar-me apenas com a minha 

maldade, saboreada com alegria. Se alguma tocou meus lábios, foi o meu crime que me deu 

sabor". (Conf. II, 6, 12) 

Sua mãe, por todos os meios, se encarregava de conduzir seu filho pelo bom caminho. 

"Envergonhava-me de atender as suas solicitações, porque me pareciam conselhos de mulher. 

No entanto, eram teus os conselhos, eu não sabia! Eu estava convencido de que tu te calavas, e 

que era ela quem falava; mas, por meio dela, eras tu que me falavas; e, nela, eu te desprezava, 

eu teu servo, filho de tua serva" (Conf. II, 3, 7) 

Entretanto, Mônica chorava e rezava por seu filho. E o jovem continuava com suas diversões 

sem pensar em outras coisas! 

Para compreender o verdadeiro retrato de Agostinho não podemos nos esquecer de que se trata 

de um jovem pagão. Certamente o exemplo e os conselhos de sua mãe supõem uma grave 

acusação ante a atitude do jovem. Ao mesmo tempo, porém, temos que levar em conta a 

influência dos maus exemplos que ele via em seus companheiros, e as dificuldade que tinha um 

jovem pagão de evitar as faltas. 
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Sua estada em Madaura, cidade onde pode viver livremente, o despertar das paixões 

precisamente no ano que permanecia ocioso em sua cidade natal, a companhia de amigos que 

não eram os melhores da cidade, tudo isso nos faz compreender com mais justiça, as faltas que 

o mesmo Agostinho recorda em suas Confissões. 

Entre os 16 e 17 anos, o coração de Agostinho, que sempre havia sido sensível aos encantos da 

beleza, se sente atraído especialmente pelas seduções do amor e da amizade. "Amar e ser 

amado" (Conf. II, 2, 2), eis o programa de sua juventude. E não desejava só um amor platônico... 

Sei pai, pouco se preocupava com essas coisas; continuava sendo pagão e dificilmente podia 

compreender a beleza da pureza cristã. Ao contrário, certo dia descobriu em seu filho os sinais 

da puberdade e da virilidade. Ficou animado, pensando nos netos que lhe daria. 

Mônica, no entanto, não podia permanecer alheia a isto sem uma profunda preocupação. Falou-

lhe seriamente e recomendou-lhe que evitasse toda fornicação. Como Agostinho admirava e 

venerava sua mãe, os conselhos lhe pareceriam certos. Com a sua idade e com os amigos que 

tinha, porém, era muito difícil levar isto em consideração. 

Não podemos determinar até que ponto Agostinho caiu. Ele nos confessa as tristes recordações 

desse ano de "pecado" e declara que se precipitou no abismo, em grande parte, porque sentia 

vergonha de ser melhor que os companheiros de sua idade. Os jovens de Tagaste, certamente, 

não eram santos; e o filho de Patrício estava contente com a companhia deles. Sentia-se feliz 

com eles e passava os dias e as noites entregues, por completo, às diversões, ao jogo, ao furto 

e mentiras próprios daqueles jovens transviados. 

"Mas eu o ignorava para a minha perdição, com cegueira tal, que me envergonhava diante de 

meus companheiros, de parecer menos depravado que os outros, quando os ouvia exaltando as 

próprias infâmias, tanto mais dignas de glória quanto mais infames eram. Eu queria fazer o 

mesmo, não só pelo fato em si, mas pelo louvor que disso resultava. 

Nada é tão digno de censura como o vício! No entanto, para não ser censurado, eu mergulhava 

ainda mais no vício! Quando não podia me igualar a meus companheiros corruptos, fingia ter 

praticado o que não praticara, para não parecer desprezível pela inocência, ou ridículo, por ser 

casto" (Conf. II, 3, 7) 

Ao ler este trecho, que revela as confidências de sua alma, temos a impressão de que, no meio 

de seus colegas, Agostinho era o melhor e o mais reservado. Podemos mesmo pensar que, 

muitas vezes, do fundo de sua consciência se elevava a voz do remorso que fazia descobrir a 

gravidade de suas faltas. Só um estúpido respeito humano o impedia sair daquele estado. 

A custa de privações e economias, e com a ajuda de um amigo, os pais de Agostinho conseguiram 

reunir finalmente o dinheiro necessário para que pudesse realizar seus estudos na grande 

metrópole. 

Não é necessário imaginarmos o entusiasmo do jovem provinciano ao chegar em Cartago, a 

esplêndida Cartago, que estava no auge de seu poder e riqueza. 

Nesta cidade cosmopolita, se encontravam, homens de toda religião, raça e língua. E os jovens 

chegaram em grande número para terminar seus estudos. 

Quando Agostinho chegou em Cartago, logo se viu envolvido entre os do grupo dos 

"destruidores", os que hoje chamamos "arruaceiros" ou "rebeldes", que sobressaiam por 

qualquer coisa na cidade. Era impossível librar-se deles, já que eram de sua mesma idade, e 
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seguiam os mesmos estudos. Mas não gostava da companhia deles. Seus costumes grosseiros, 

a ausência de delicadeza, sua tendência à desordem pública, lhe causaram um grande 

desagrado. O jovem Agostinho tinha suas fraquezas, mas ao mesmo tempo possuía um espírito 

elevado e era o suficientemente inteligente para não se deixar levar por uma vida de ociosidade. 

Entretanto, se em Tagaste havia conhecido as primícias do pecado, em Cartago, seu 

temperamento ardente e empurrou até os mais baixos prazeres. Não pode resistir às seduções 

da cidade grande. 

Contudo, inclusive em suas próprias faltas, Agostinho conservou sempre uma certa reserva. Não 

demorou em unir-se a uma certa mulher, com quem viveu maritalmente e a quem guardou 

fidelidade. Esta mulher logo lhe deu um filho, que chamou Adeodato ("dado por Deus"). Talvez 

Agostinho não o quisesse, mas como Deus lho havia dado, não pode deixar de amá-lo com todo 

seu coração. Sempre o conservou consigo e o educou com sumo cuidado. 

"Vim para Cartago e logo fui cercado pelo ruidoso fervilhar dos amores ilícitos. Ainda não amava, 

e já gostava de ser amado, e, na minha profunda miséria, eu me odiava por não ser bastante 

miserável. 

Desejando amar, procurava um objeto para esse amor, e detestava a segurança, as situações 

isentas de risco. Tinha dentro de mim uma fonte de alimento interior -fome de ti, ó meu Deus. 

Mas, não sentia essa fome, porque não me apeteciam os alimentos incorruptíveis, não por estar 

saciado, mas porque, quanto mais vazio, mais enfastiado eu me sentia. 

Era para mim mais doce amar e ser amado, se eu pudesse gozar do corpo da pessoa amada. 

Assim, eu manchava e turbava a pureza delas com a espuma infernal das paixões. Não obstante 

eu ser feio e indigno, apresentava-me, num excesso de vaidade, como pessoa elegante e 

refinada. Mergulhei, então, no amor em que desejava ser envolvido. 

Deus meu, misericórdia minha, como foste bom em derramar tanto fel sobre meus prazeres! 

Fui amado e cheguei ocultamente às cadeias do prazer; mas, na alegria, eu me via amarrado por 

laços de sofrimento, castigado pelo ferro em brasa do ciúme, das suspeitas, dos temores, das 

cóleras e das contendas" (Conf. III, 1, 1) 

Sempre se considerou como "injustas" as referências a Patrício, e demasiadas ‘indulgentes" com 

Mônica. Destacaram-se os elogios que Agostinho fez de sua mãe e se afirma, quase sempre, que 

não se expressou bem sobre o seu pai. Mas de um autor se refere à dupla herança de Agostinho, 

na qual se havia misturado a sensualidade exagerada de seu pai e o suave misticismo materno. 

Segundo eles, a influência de sues pais gerou na alma de Agostinho aquele dualismo que o 

encadeou durante nove anos à heresia maniqueia. 

Tudo isto é demasiadamente simplista. Certamente, Agostinho fala melhor de Mônica que de 

Patrício; porém, em mais de uma ocasião elogiou seu pai e censurou sua mãe. Narra, com 

legítimo orgulho, que aquele fez enormes sacrifícios para enviá-lo a Cartago, apesar de sua 

pobreza; esforço que outros, mais ricos, não faziam pelos seus filhos. Critica, ao contrário, a 

cristã Mônica por não haver tentado pôr freio à sensualidade do adolescente. Na realidade, 

tanto Patrício como Mônica acalentavam ambições terrenas a respeito do filho, e estavam 

decididos a não permitir que se opusessem obstáculos em seu caminho. Por outro lado, não era 

a primeira vez que Mônica relegava a um segundo plano o progresso moral de seu filho. Não 

havia ela, afinal, retardado seu batismo? 
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O que não se pode ocultar é o orgulho de Agostinho pela atitude sacrificada de sues pais nesta 

circunstância. Supõe Agostinho que sua mãe não queria que ele se casasse nessa época porque 

temia fosse prejudicada sua formação intelectual que era, no modo dela pensar, uma ajuda em 

sua posterior evolução espiritual. 

O VERDADEIRO AGOSTINHO 

A insistência de Agostinho em acusar-se de haver sido um "transviado" durante a adolescência 

e juventude costuma deixar a impressão de que foi um grande pecador. Mas a verdade é que 

fica difícil levar a serio as necessidades que tinha quando contava com seus quinze anos. 

Adolescente ocioso, freqüentava os banhos públicos e corria pelas ruas, quando chegava a noite, 

com companheiros pouco recomendáveis. Não era, porém, tão viciado como seus colegas, o que 

já é um indício de dignidade moral e aspiração pelo melhor. Um dos seus futuros adversários, o 

bispo donatista Vicente de Cartena, conta que Agostinho era conhecido entre os estudantes 

como um rapaz tranqüilo e exemplar. Juízo este muito mais verosímil que o de muitos autores 

que, por terem tomado, exageradamente ao pé da letra a retórica agostiniana, pintam-no com 

um estudante indecente e bagunceiro. 
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04 - EM BUSCA DA VERDADE, PROFESSOR EM TAGASTE (De 18 a 21 anos) 

Agostinho não foi a Cartago só para se divertir. A lembrança da morte do seu pai, que aconteceu 

pouco tempo depois de sua chegada na cidade, os sacrifícios que implicavam seus estudos para 

a economia da casa, os desvelos e cuidados da mãe e o agradecimento que devia a Romaniano, 

amigo e colaborador de sua família, o fizeram refletir. Assim, ele sempre quis lhes mostrar seu 

reconhecimento por médio do êxito nos estudos. 

Estudo muito e leu muito também, compreendendo sem esforço as matérias mais difíceis. Ele 

atribui a Deus sua grande inteligência e nos diz que aprendia sozinho (autodidata), sem sentir 

dificuldade alguma em assimilar as ciências que seus colegas não compreendiam senão a custa 

de um grande esforço. 

"Seguindo o programa normal do curso, chegou-me às mãos o livro de um tal Cícero, cuja 

linguagem, mais do que o coração, é quase unanimemente admirado. O livro é uma exortação 

à filosofia e chama-se Hortêncio. Devo dizer que ele mudou os meus sentimentos e o modo de 

dirigir-me a ti. Ele transformou as minhas aspirações e desejos. Repentinamente, pareceram-me 

desprezíveis todas as vãs esperanças. Eu passei a aspirar com todas as forças à imortalidade que 

vem da sabedoria. Começava a levantar-me para voltar a ti" (Conf. III, 4, 7). 

No entanto, o Hortêncio não lhe deu a paz buscava: o nome de Cristo não aparecia em suas 

páginas. Embora afastado de toda prática religiosa, Agostinho havia ouvido demais o nome de 

Cristo para deixar-se seduzir pela literatura pagã. Inclusive em Cartago, ia à Igreja, atraído por 

uma espécie de instinto. 

Sentiu então o desejo de ler a Bíblia, mas foi um grande fracasso: o admirador da eloqüência 

clássica não podia suportar a leitura daquelas páginas escritas em estilo tão humilde. 

"Resolvi por isso dedicar-me aos estudos das Sagradas Escrituras, para conhecê-las. E encontrei 

um livro que não se abre aos soberbos e que também não se revela às crianças. Humilde no 

começo, mas que nos leva aos píncaros e está envolta em mistério, à medida que se vai à frente. 

Eu era incapaz de nele penetrar ou de baixar a cabeça à sua entrada" (Conf. III, 5 9). 

Agostinho não encontrava paz para sua alma atormentada. Sentia a necessidade de crer; 

buscava a fé. O ensino de Mônica já não era senão um fraco eco. Indeciso entre a filosofia e a 

religião, terminou caindo na heresia. 

Havia, em Cartago, certos pregadores de mentiras que iam gritando por toda parte: "a verdade!, 

a verdade!". Era precisamente o que Agostinho buscava. 

A pregação maniqueia apresentava-se, muitas vezes, com aspecto bom e persuasivo aos olhos 

de Agostinho, desejoso de achar uma explicação ao mistério do universo, sem recorrer a 

revelações sobrenaturais, a não ser de acordo com as exigências do entendimento e da razão. 

Os maniqueus faziam as promessas mais atraentes. Pretendiam saber tudo e explicar tudo: 

desde a criação do mundo até os mínimos detalhes de seu fim. 

É obvio que uma doutrina como essa, com essas garantias, estimulou o espírito de Agostinho. 

Quando se propôs a ler a Bíblia não encontrou senão doutrinas misteriosas; e quando pedia 

explicações, diziam-lhe que tinha somente que crer. 
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Com bonitos discursos os maniqueus lhe prometiam explicações a todos os problemas. Falavam 

com ênfase de dois princípios: o do bem e o do mal, que se enfrentam numa luta sem quartel e 

cuja evidência descobriam em toda parte. 

Agostinho entrega-se com todo entusiasmo ao maniqueismo e termina os estudos em Cartago. 

Em vez de ficar na grande metrópole, onde poderia brilhar entre os mais famosos, preferiu voltar 

a Tagaste e abrir, entre seus conterrâneos, uma escola de gramática. 

Sua mãe recebeu sua chegada com alegria e também com certa inquietude e tristeza. A conduta 

do filho, a quem tanto amava, não deixava de preocupar-lhe. Via-se obrigada a permitir ou 

tolerar que vivesse com uma concubina. Ela própria havia sofrido, durante longo tempo, as 

infidelidades do marido. Agora não podia reprovar, em seu filho, as debilidades da carne e dos 

atrativos da paixão. 

Não podia, contudo, suportar sua adesão ao maniqueismo. Por isto, recusa recebê-lo em sua 

casa. Agostinho, então, se hospeda na casa de seu amigo Romaniano. 

Desde seu regresso a Tagaste dedicou seus esforços a ensinar gramática e a pregar por toda 

parte a doutrina maniquéia, chegando a conquistar várias pessoas de relevo social: Romaniano, 

seu rico benfeitor, Alípio, um jovem que deve ter sido seu amigo íntimo, Honorato, distinto 

cidadão. 

Durante este tempo, Mônica não cessava de rezar por aquele jovem prodígio. Sua vida sempre 

fora piedosa e caritativa, mas a morte de seu marido fez com que se consagrasse inteiramente 

à oração e prática de boas obras. Por isso, não podia admitir que Agostinho se constituisse em 

inimigo da Igreja e arrastasse atrás de si, pelo mesmo caminho, os amigos e conhecidos. 

A narração seguinte, do próprio Agostinho, nos fala de tudo quanto sofreu Mônica. 

"Nesse sonho, (Mônica) viu-se de pé sobre uma régua de madeira, e um jovem luminoso e alegre 

lhe foi sorridente ao encontro, enquanto ela estava triste e amargurada. Perguntou-lhe os 

motivos da tristeza e das lágrimas cotidianas, não por curiosidade, mas para instruí-la como 

acontece muitas vezes. E, respondendo, ela disse que chorava minha perdição. Ele a confortou, 

aconselhando-lhe que prestasse atenção e visse que onde ela se encontrava, ai estava também 

eu. Ela olhou e me viu diante de si, de pé, na mesma régua". (Conf. III, 11, 19) 

Este sonho, para Mônica, foi de grande consolo. Apressou-se a contara a Agostinho. Este, 

gozador como todos os jovens, respondeu a sua mãe que a visão significava que ela se 

converteria ao maniqueismo. Mas, a mãe respondeu-lhe, sem vacilar, que esse não podia ser o 

sentido do sonho. Não era ela que se aproximava dele, mas Agostinho dela. Este acontecimento 

deve ter impressionado vivamente o jovem. 

Mônica, porém, não se contentava em só rezar pelo seu filho. Pedia conselhos por toda parte. E 

com esta finalidade foi visitar um bispo, especialista no estudo das Sagrada Escritura. Este bispo, 

muito hábil em controvérsias, sobre a Bíblia, havia conduzido muitos pecadores ao caminho da 

verdade. No entanto, não aceitou o convite de Mônica para falar com seu filho. Respondeu-lhe 

simplesmente: "Agostinho se converterá". 

"Minha mãe, porém, não se rendeu a essas palavras, mas insistiu suplicando-lhe com muitas 

lágrimas, que me fosse ver e tivesse uma conversa comigo, até que o bispo, já um tanto 

aborrecido, respondeu-lhe: "Vá e viva em paz, pois é impossível que possa perecer um filho de 

tantas lágrimas". (Conf. III, 12, 21) 
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As preces, exortações e os exemplos de sua mãe não eram estéreis no coração e alma de 

Agostinho. Externamente parecia o mesmo: continuava com suas aulas de gramática e atendia 

os novos prosélitos que ia fazendo para o maniqueismo. Mas, no fundo, sentia-se conturbado. 

A segurança de Mônica e o fervor de suas orações acabou por inquietá-lo. Não sabia muito bem 

onde se encontrava. Um triste acontecimento produziu nele uma sacudida que seria decisiva. 

Em Tagaste, tivera um amigo particularmente muito querido. Cresceram e brincaram juntos. 

Estudaram, desde a infância, na mesma escola e participaram dos mesmos entretenimentos. 

Aconteceu que este amigo caiu gravemente enfermo. Um dia que estava inconsciente e 

banhado em suor, temendo um fatal desenlace, administraram-lhe o sacramento do batismo, 

sem que ele pedisse e nem sequer se desse conta. Agostinho começou a escarnecer daquele 

batismo e pensou que seu amigo faria o mesmo quando recobrasse a consciência. 

De fato, quando o doente pode falar, Agostinho quis fazer uma gozação com ele, mas para sua 

surpresa, no mesmo instante faz uma cara terrível como se tratasse de um inimigo; e com 

estranha e súbita clareza fez-lhe ver que se queria ser e continuar sendo seu amigo devia deixar 

de falar-lhe daquele modo. Estupefacto e perturbado, Agostinho escutou a reprovação do amigo 

e pensou deixar aquelas gozações, ao menos durante a enfermidade. Mas aquele amigo não se 

curou. Teve uma recaída e, poucos dias depois, morreu. A morte deste amigo o desesperou. Eis 

aqui parte do relato: 

"O sofrimento encheu-me de trevas o coração, e eu não via senão a morte em toda parte. A 

pátria tornou-se para mim um tormento; a casa paterna, motivo de infelicidade, e tudo o que 

tivera em comum com ele, agora, em ele, transformava-se em sofrimento ilimitado. Meus olhos 

o procuravam por toda parte sem encontrá-lo; eu odiava o mundo inteiro me aborrecia, porque 

o amigo não mais existia, e ninguém podia dizer-me: ‘Ai vem ele', como, quando em vida, se 

ausentava por algum tempo. Tornei-me um grande problema para mim mesmo e perguntava à 

minha alma por que estava tão triste e angustiado, mas não tinha resposta. Se eu lhe dizia: 

‘Confia em Deus!', ela não me obedecia, e com razão, pois a pessoa queridíssima que havia 

perdido era melhor e mais real que o fantasma no qual eu pedia que ela esperasse. Somente as 

lágrimas me eram doces e substituíam o amigo no conforto do meu espírito" (Conf. IV, 4, 9) 

Dificilmente podemos imaginar o estado de ânimo que aquela morte lhe produziu. Não era a 

primeira vez que se encontrava com a morte. Já tinha visto seu pai expirar no nome do Senhor, 

pois Mônica conseguiu convertê-lo na última hora. Mas, não havia experimentado tão grande 

emoção como quando morreu seu amigo. 

Aconteceu, no entanto, que sua estada em Tagaste ficou insuportável. Sentia a urgência de 

mudar de lugar. Tagaste, onde havia ensinado a gramática, trazia muitas e tristes recordações. 

Com a rapidez própria de seu temperamento impulsivo, concebeu uma idéia atrevida: regressar 

a Cartago e lá abrir uma escola de retórica. Ao final do ano 375 já estava de novo na cidade onde 

havia de permanecer oito anos. 

Leitura 

O MANIQUEISMO 

O maniqueismo recebeu este nome de Manês ou Mani, seu fundador, que viveu 

aproximadamente no ano 216. Ele pretendeu dar solução aos problemas de universo, 

sobretudo, conhecer e ensinar qual a origem do bem e do mal. Por isso, segundo os maniqueus, 

o mundo e tudo o que ele contêm, se acha integrado por dois princípios soberanos e co-eternos: 
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um bom e outro mal. O corpo do homem não procede do Deus bom, mas do mal. Existe no 

homem uma partícula do Deus bom e uma substância má do Deus mal, a qual se identifica com 

a concupiscência. As virtudes são triunfos do princípio bom e os vícios, vitórias do princípio mal. 

Seus seguidores se dividiam em duas classes: os ‘eleitos' ou ‘santos', e os ‘auditores' ou 

‘ouvintes'. Não tinham comunicação alguma entre si. Os eleitos eram poucos, mas estavam 

encarregados de entreter os ouvintes. Agostinho não passou nunca da categoria de ‘ouvinte', 

mas chegou a conhecer a fundo toda a doutrina e sua conduta. Por isso, depois de convertido, 

pode refutar completamente os maniqueus, como o martelo que os desfez. 

 

COMPREENSÃO DO TEMA 

1.- Que efeito produziu em Agostinho a leitura de ‘O Hortêncio'? 

2.- Por que a obra de Cícero não o satisfaz plenamente? 

3.- Por que não quis continuar lendo a Bíblia? 

4.- Segundo a pergunta anterior, que virtude è necessária para ler a assimilar a Bíblia? 

5.- Por que a doutrina dos maniqueus agradou Agostinho? 

6.- Além de rezar, que mais fazia Mônica por seu filho? 

7.- Agostinho esqueceu completamente os conselhos de sua mãe quando era criança. Isto é 

certo? 

8.- Agostinho estava muito longe de Deus? 

9.- Segundo as Confissões IV, 4, 7, e de acordo com o que você aprendeu até agora, faça uma 

breve redação com o seguinte tema: ‘Agostinho e a amizade'. 

10.- Anote as principais características do "ser cristão", seguindo as frases que aparecem nesta 

lição e os exemplos de Santa Mônica. 
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05 - CARTAGO - ROMA - MILÃO (De 22 à 30 anos) 

Durante sua permanência em Cartago, Agostinho teve que lutar, desde o princípio, com 

urgentes necessidades materiais. Tinha que providenciar sustento, não só da mulher e do filho, 

senão também de sua mãe e, talvez, de seus dois irmãos. Aqui temos Agostinho, dedicado 

inteiramente a seu ofício de "vendedor de palavras" (Conf. IV, 2, 2). A atenção dos jovens não 

demorou em dirigir-se ao novo professor, que dava provas de extraordinárias qualidades 

oratórias e intelectuais. 

Na sua escola se encontravam não poucos alunos de Tagaste, aos quais se somaram outros. 

Assim podemos cita Licêncio, filho de Romaniano, Eulógio, Honorato e Alípio, que deve ter sido 

sucessor, no coração de Agostinho, do amigo que morreu. 

Ao ensino de retórica unia a doutrina moral. Isso sabemos por ele mesmo. Conta-nos que 

censurou em uma de suas aulas, aos jogos de circo. Tal censura induziu Alípio, que era muito 

afeiçoado a tais jogos a abandoná-los (Conf. IV 7, 12) 

O que atraiu Agostinho ao maniqueismo foi o desejo de encontrar a verdade. Os maniqueos a 

haviam prometido e ofereceram demonstrações claras e decisivas. No decorrer do tempo, 

contudo, Agostinho se dá conta de que, quanto mais pensa, mais descobre que as promessas 

deles não foram e jamais podiam ser cumpridas. 

As dificuldades eram muitas. Agostinho só conservou-se fiel ao maniqueismo graças à 

"santidade dos eleitos". Se estes levavam uma vida moral irreprovável, não constituía isto indicio 

de que fosse verdadeira a doutrina que os dirigia à santidade? Mas este motivo deixava de ser 

válido já que, aqueles que faziam profissão de virtude e santidade, não passavam de uns 

farsantes hipócritas. 

Agostinho esperava com impaciência a chegada em Cartago, do célebre bispo dos maniqueos, 

Fausto que, sem dúvida, havia de resolver-lhe as dificuldades que se apresentavam. Era o que 

lhe prometiam os mesmos maniqueus. E, de fato, conseguiu uma entrevista com Fausto, porém, 

não foi satisfatório. Fausto contestou as objeções de Agostinho com evasivas e muita ignorância. 

"Quando finalmente, me foi possível, com alguns amigos, fazer que ele me escutasse num 

momento oportuno, então lhe apresentei algumas dificuldades que me perturbavam. Descobri 

logo que ele nada entendia das disciplinas liberais, com exceção da gramática, da qual conhecia 

apenas o corriqueiro. Tinha lido algumas obras de poetas, e umas poucas de seus 

correligionários, escritas em latim melhor cuidado. E como se exercitava diariamente na 

oratória, havia adquirido facilidade de falar, tornada ainda mais agradável e sedutora pelo 

emprego inteligente de seu talento e de certa graça natural" (Conf. V, 6) 

Agostinho já tem 29 anos de idade. Nesta época já escreveu sua primeira obra, "De pulchro et 

apto", que se perdeu. 

Em Cartago encontrou alguns amigos extraordinários. E, no círculo de seus estudantes, 

descobriu discípulos de uma fidelidade a toda prova. Mas este círculo se quebrou, pelas 

circunstâncias, à medida que cada um dos alunos terminava seus estudos. Alípio, 

concretamente, decidiu partir para Roma, onde foi estudar direito. Por outro lado, o ambiente 

de Cartago, desagradava cada vez mais ao jovem professor, que não se acostumava aos modos 

grosseiros dos chamados "destruidores" (rebeldes). Seu modo de ser sofre ao ver aqueles 

tumultos e gritarias. 
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Certamente que, junto com ele, estavam a mulher que ama e o filho. Também sua mãe veio 

morar na grande cidade. Não sabemos os motivos nem o tempo de sua chegada. Sua influência 

continua pesando sobre Agostinho, o que não é suficiente. 

Disseram a Agostinho que, se quisesse, poderia encontrar facilmente em Roma, uma ocupação 

muito mais importante e um salário muito melhor. O que mais convence Agostinho, no entanto, 

é a convicção de que os estudantes de Roma eram muito mais responsáveis que os de Cartago. 

No ano 383 prepara sua viagem; mas de uma maneira pouco digna: enganando à mãe. De fato, 

sob o pretexto de ir até o porto despedir-se de um amigo e aproveitando que Mônica tinha ido 

a uma capela próxima para rezar, Agostinho foge. 

"No entanto, somente tu, meu Deus, conhecias os motivos que me faziam deixar Cartago e me 

levavam a Roma, mas não manifestavas à minha mãe nem a mim. Ela chorou amargamente a 

minha partida e me seguiu até o mar. Quando me apertou estreitamente, tentando persuadir-

me a voltar ao a deixá-la vir comigo, enganei fingindo que desejava acompanhar um amigo que 

aguardava vento favorável para navegar. Menti a minha mãe, e que mãe! Fugi dela! 

Recusando voltar sem mim, eu a convenci com esforço a passar a noite numa capela dedicada a 

São Cipriano, vizinha ao lugar onde se achava nosso navio. Nessa mesma noite parti escondido 

e ela ficou a chorar e a rezar"(Conf., V, 8, 5) 

No outono de 383 Agostinho chega, são e salvo, a Roma. Leva cartas de recomendação para 

alguns personagens influentes da seita dos maniqueos e é recebido na casa de um deles. 

O começo em Roma não é nada agradável. Logo que chega, cai doente. Tal vez o fraco organismo 

de que é dotado, não resiste ao incômodo da viagem e à mudança de clima e de alimentação. 

Durante alguns dias, Agostinho encontra-se entre a vida e a morte. Mais tarde, se lamentará por 

não ter pedido o batismo, como quando criança, nas mesmas circunstâncias. De qualquer modo, 

temos de reconhecer que Agostinho sente-se muito debilitado pela febre para ter consciência 

clara de seu estado. Sobretudo seu pensamento andava muito longe do catolicismo para sentir-

se capaz de pedir sua admissão na Igreja. 

Logo que se recompôs de sua doença quis organizar sua nova vida. Com a ajuda de seus amigos 

africanos, Agostinho abre, em sua própria casa, uma escola particular; e inaugura o curso. 

Sua preocupação consiste em reunir alunos. Não é rico e, portanto, tem que assegurar a 

sobrevivência, tanto pessoal, quanto de sua mulher e de seu filho que vai crescendo. Sem 

demora consegue reunir alguns alunos que, por sua vez, trazem outros. Mas logo constata que 

os alunos de Roma não são mais constantes e sérios que os africanos. Além do mais, têm um 

defeito muito grave: não pagam seus professores. Assistem por algum tempo as aulas e, quando 

chega a hora de pagar a quota desaparecem de tal forma que torna-se difícil encontrá-los. O 

inconveniente é muito mais grave ainda para quem, como Agostinho não pode suportar esta 

falta de delicadeza e busca uma ocasião para abandonar Roma. 

Tomando conhecimento que na cidade de Milão estão procurando um professor de retórica, 

não duvida. Com a ajuda de um amigo, se candidata e é aceito. Imediatamente se dirige a Milão. 

Agostinho tinha então 30 anos, idade em que amadureceram as mais profundas crises 

espirituais. Prepara-se para ser um dos mais ilustres personagens de seu tempo, numa grandiosa 

cidade, a segunda capital do império ocidental, residência da corte imperial. 
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Logo em seguida começou o ensino de retórica, que devia durar apenas dois anos. Os jovens 

milaneses estavam contentes com o trabalho do mestre africano. Admiravam sua eloqüência, 

embora estranhassem a pronuncia e o sotaque cartaginês. 

Com freqüência recorriam a ele quando se devia pronunciar algum panegírico de príncipe ou 

dos mais distintos magistrados do império. "Recitava - nos diz ele- uma série de mentiras, certo 

de ser aplaudido por homens que conheciam perfeitamente a verdade" (Conf. IV, 6, 9) 

Agostinho chegou a Milão o ano 384. Em 385 chegou também sua mãe, para grande surpresa 

dele. Lá, ele teve ocasião de conhecer o famoso bispo Ambrósio, defensor incansável dos fracos 

e oprimidos, guardião zeloso dos interesses da Igreja e da fé. Sentia-se, por toda parte, o peso 

de sua autoridade. Poucos homens tiveram, como ele, o sentido exato da justiça. O povo o 

amava muitíssimo e estava pronto a defendê-lo em todo momento. As virtudes do famoso bispo 

eram proclamadas por todo o povo milanês. Somente uns poucos adversários não cessavam de 

atacá-lo. 

Assim que chega a Milão, Agostinho decide visitar o ilustre bispo, médico de almas. Queria 

encontrar uma pessoa a quem confiar suas angústias, com a esperança de receber algum alívio. 

Para sua infelicidade a entrevista durou muito pouco. Ambrósio estava sempre muito ocupado, 

atendendo às pessoas que a ele recorriam em busca de favores, de conselhos e recomendações. 

Com paternal benevolência, contudo, o recebeu. Mas logo o despediu. 

Embora não pudesse manter longa conversa com o bispo, Agostinho começou a freqüentar a 

Igreja onde o bispo pregava, para ouvir-lhe. Assim, pouco a pouco, a doutrina que pregava foi 

entrando no coração de Agostinho. Desta forma foi descobrindo o valor da Bíblia, cujo 

significado espiritual exige certa preparação. Neste livro, que antes havia rejeitado, Agostinho 

acabou por encontrar verdadeiros encantos. 

Já haviam passado 11 anos desde que o jovem estudante de Cartago havia se sentido perturbado 

em seu interior com a leitura do "Hortêncio" de Cícero. Desde então, havia brilhado em seu 

interior a busca da sabedoria e a esperança de romper com as frivolidades de suas paixões. 
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06 - DA LUTA INTERIOR À PAZ DA VIDA NOVA (De 31 à 32 anos de idade) 

 

O estado de ânimo em que se encontra Agostinho nesse momento é de indecisão. Quer e não 

quer ao mesmo tempo. Busca e tem medo de encontrar o que busca. Entre os problemas que 

se apresentam, ao menos um deve ser resolvido o quanto antes: o do matrimônio. Já faz dez 

anos que vive com a mesma mulher, a mãe de Adeodato, a quem guardou fidelidade. Com esta 

mulher, porém, segundo o costume de então, não podia constituir um verdadeiro matrimônio 

por causa de sua condição social. 

Mônica, que não busca para seu filho senão a paz e tranquilidade, crê que o único obstáculo é a 

presença daquela concubina. Trata de afastá-la de seu filho, ajeitando um possível casamento. 

"Entretanto, insistiam constantemente para que eu me casasse... Quem mais trabalhava neste 

sentido era minha mãe... insistia junto a mim nesse matrimônio, e foi feito o pedido formal a 

uma jovem. Faltavam-lhe ainda dois anos para a idade núbil, mas por ser do agrado de todos, 

ia-se esperando" (Conf. VI...) 

Nós não podemos aprovar a atitude de Mônica nesta ocasião. Menos ainda a submissão de 

Agostinho. O certo é que aquela mulher, deixando seu filho aos cuidados de Agostinho, acabou 

se separando dele. A separação foi profundamente dolorosa. O coração de Agostinho 

experimenta uma ferida grave. Sente correr rios de sangue ante o abandono daquela que lhe 

deu um filho: 

"No entanto, multiplicavam-se os meus pecados. Quando de mim foi arrebatada a mulher com 

quem vivia, considerada impedimento para meu casamento, meu coração, que lhe era 

afeiçoadíssimo, ficou profundamente ferido e sangrou por muito tempo. Ela voltou para África 

fazendo a Ti o voto de jamais pertencer a outro homem e deixando para mim o filho que me 

havia dado" (Conf. VI, 15, 25) 

Agostinho no entanto, depois de haver deixado partir sua mulher sente-se incapaz de guardar 

castidade e arranja outra mulher. Nas conversas que tem com seus amigos, os problemas do 

casamento e da castidade ocupam um lugar predominante. 

"Mas eu, infelizmente, fui incapaz de imitar a esta mulher! Eu não conseguia suportara a espera 

de dois anos para receber a esposa que tinha pedido. Na realidade eu não amava o matrimônio; 

eu era, sim, escravo do prazer. E tratei de arranjar outra mulher, não como esposa legítima, para 

manter e alimentar intacta ou agravar a doença de minha alma até o casamento, e ai chegar 

sem haver interrompido meus hábitos" (Conf. VI, 15, 25) 

Não era a primeira vez que Agostinho tentava ajeitar sua vida; num esforço por superar-se e de 

ver-se livre de ataduras humanas, decidiu fazer a experiência, com uns amigos, de viver somente 

para as coisas sublimes, dedicando-se inteiramente à vida intelectual. Mas, logo abandonam o 

projeto.. 

"Tínhamos organizado o nosso retiro, de modo a colocar em comum os bens que possuíamos, 

formando assim um patrimônio único...; parecia-nos ser possível reunir numa única sociedade 

uma dezena de pessoas, algumas muito ricas, sobretudo Romaniano, meu conterrâneo e grande 

amigo desde a infância... Mas, quando se procurou imaginar como seria tal idéia recebida pelas 

esposas, que já alguns tinham e outros, como eu, desejavam ter, o plano tão bem formulado, se 

desfez em nossas mãos, despedaçou-se e foi abandonado" (Conf. VI, 14, 24) 
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Um pouco adiante Agostinho voltará a expressar sua dificuldade em guardar a castidade e 

continência. 

"Mas eu, adolescente desventurado em extremo, tinha chegado a pedir-te a castidade dizendo: 

- Dai-me a castidade e a continência, mas não agora" (Conf. VII, 7, 17) 

Agostinho não conseguia encher o vazio que sentia em sua alma. Buscava Deus que, contudo, 

lhe parecia estar num cume elevadíssimo, distante. Não havia caminho senão Jesus Cristo, capaz 

de levá-lo ao cume. Mas Agostinho não sabia disto. Descobriu-o na leitura das cartas de São 

Paulo. Nelas foi aprendendo que, para unir-se a Deus, é absolutamente necessário que a alma 

se purifique, sane as debilidades da carne, faça penitência e se humilhe. "Somente um coração 

contrito e humilhado pode ver a Deus". 

Assim como o artista, para poder expressar com nobreza as imagens de sua fantasía, deve antes 

libertar-se de qualquer pensamento baixo e vulgar, assim o cristão, para penetrar no mistério 

de Deus, deve purificar-se por meio da humildade e da penitência. 

Quanto mais lia as cartas de São Paulo, mais se sentia comovido e mais se admirava de sua 

doutrina. 

Agostinho, contudo, não encontrava a maneira de libertar seu espírito do turbilhão de seus 

sentidos. Até então, havia vivido entregue aos prazeres. No princípio, levado pelo impulso de 

sua natureza ardente e apaixonada; depois, em virtude da inércia, sentia-se ainda preso ao 

pecado. 

Eis o que espantava Agostinho: como viver privado, não só dos prazeres da carne, senão também 

daqueles outros pequenos caprichos que ainda traz consigo? Agostinho se sentia enfermo 

interiormente. Notava dentro de si uma força que o impulsionara ao mal, a qual era impossível 

de dominar. 

"Ficava preso às mais insignificantes bagatelas, às vaidades das vaidades, minhas velhas amigas 

que me solicitavam a natureza carnal, murmurando: ‘Tu nos vais abandonar?' E também: ‘De 

agora em diante, nunca mais estaremos contigo'. E ainda: ‘De agora em diante, não poderás 

fazer isto ou aquilo' E que pensamentos me sugeriam, meu Deus, ao dizerem: ‘Isto e aquilo...' 

Do lado para onde voltava o rosto e por onde temia passar, apresentava-se a mim a casta 

dignidade da Continência, com serena alegria e sem desordem... Encontravam-se ai meninos e 

meninas, grande número de jovens e pessoas de todas as idades, dignas viúvas, virgens, idosas. 

Em todas elas não era estéril a continência, e sim a mãe fecunda das alegrias geradas de ti, 

Senhor seu esposo. E a Continência ria, de mim e ao mesmo tempo me exortava, como se 

dissesse: ‘Não poderás tu fazer o mesmo que fizeram estes e aquelas..." (Conf. VIII, 11, 26-27) 

Um dia estava Agostinho em companhia de Alípio, quando recebeu a visita de um conterrâneo 

seu, um certo Ponticiano, que ocupava um cargo no Palácio Imperial. Ao ver sobre a mesa as 

cartas de São Paulo, alegrou-se e começou a falar do ascetismo e, de modo concreto, de Antão, 

eremita cujo nome andava de boca em boca. Como nem Alípio nem Agostinho conheciam nada 

do movimento ascético dos desertos de Egito, Ponticiano lhes deixou alguns frutos de santidade 

que se haviam produzido recentemente. Contou-lhes também a história de dois jovens de 

Trévis, convertidos pela leitura da vida de Santo Antão. 
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A narração de Ponticiano havia chegado até a última fibra do sentimento de Agostinho. Quando 

ele partiu, suas palavras continuaram ressoando como um eco e um convite incessante no fundo 

da sua consciência. 

Em seguida, Agostinho se volta para Alípio e, perturbado em seu interior e também em seu 

aspecto externo, lhe diz: 

"O que é que nos aflige tanto? Que significa isso que também tu acabas de ouvir? Erguem-se os 

incultos e tomam de assalto o reino do céu, enquanto nós, com o nosso saber insensato, nos 

debatemos na carne e no sangue! Será que nos envergonhamos de seguí-los porque chegaram 

primeiro, e não nos envergonhamos de deixar de os seguir?" (Conf. VIII, 8, 19) 

Alípio contemplava em silêncio seu amigo. Na realidade, sua voz tinha algo de estranho e 

insólito. Seu rosto, seu olhar, seus gestos, a cor do rosto expressavam, com mais eloqüência que 

as palavras, a luta atroz que se realizava em seu interior. Agostinho desceu ao jardim. Alípio, 

inquieto e temeroso, o seguiu. Sentaram-se em silêncio afastados da casa, entreas sombras das 

árvores. Agostinho sentia que tinha chegado o momento de firmar um pacto com Deus. A 

tempestade das dúvidas rugiam em seu interior. Seu espíritu retorcia-se delirante, entre o 

arrependimento e a penitência. Já havia começado a luta da carne contra o espírito. 

"Quando essas severas reflexões me fizeram emergir do íntimo e expuseram toda a minha 

miséria à contemplação do coração, desencadeou-se uma grande tempestade portadora de 

copiosa torrente de lágrimas. Para dar-lhes vazão com naturalidade, levantei-me e afastei-me 

de Alípio, o necessário para que sua presença não me perturbasse, pois a solidão me parecia 

mais apropriada ao pranro. Alípio percebeu o estado em que me encontrava: o tom da voz 

embargada pelas lágrimas, ao dizer-lhe alguma coisa, havia-me traido. Levantei-me, ele 

permaneceu atónito, onde estávamos sentados. Deizei-me, não sei como, cair debaixo de uma 

figueira e dei livre curso às lágrimas, que jorravam de meus olhos aos borbotões, como sacrifício 

agradável a Ti. E muitas coisas eu Te disse, não exatamenter nestes termos, mas com o seguinte 

sentido: E Tu. Senhor, até quando? Até quando continuarás irritado? Não te lembres de nossas 

culpas passadas! Sentia-me ainda preso ao passado, e por isso gritava deseperadamente: Por 

quanto tempo, por quanto tempo direi ainda amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que 

não pôr fim à minha indignidade? Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do 

coração. Eis que, de repente, ouço uma voz vinda da casa vizinha. Parecia de um menino ou 

menina repetindo continuamente uma canção. Toma e lê, toma e lê. Mudei de semblante e 

comecei com a máxima atenção a observar se se tratava de alguma cantilena que as crianças 

gostam de repetir em seus jogos. Não me lembrava, porém de tê-la ouvido antes. Reprimi o 

pranto e levantei-me. A única interpretação possível, para mim, era a de uma ordem divina para 

abrir o livro e ler as primeiras palavras que encontrasse. Tinha ouvido que Antão, assistindo por 

acaso a uma leitura evangélica, sentiu um chamado, como se a passagem lida fosse 

pessoalmente dirigida a ele: ‘Vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos 

céus. Depois, vem e segue-me'. E logo, voltei ao lugar onde Alípio ficara sentado, pois, ao 

levantar-me, havia deixado ai o livro do Apóstolo.. Peguei-o, abri e li em silêncio o primeiro 

capítulo sobre o qual caiu o meu olhar: ‘Não em orgias nem bebedeiras, nem a devastação e 

libertinagem, nem nas rixas e ciúmes. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis 

satisfazer os desejos da carne. Não quis ler mais, nem era necessário. Mal terminara a leitura 

dessa frase dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu 

coração uma luz de certeza" (Conf. VIII, 12, 28-29) 
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Tudo isto ocorreu no mês de setembro do ano 386. Só faltavam alguns dias para o fim do curso. 

Preferindo a chegada das férias, Agostinho continuou, por mais três semanas, as aula. Desta 

maneira evitou os comentários de sua repentina conversão e poupou aos alunos e seus pais os 

inconvenientes de buscar um novo professor. Por outro lado, o estado de saúde seria uma boa 

desculpa para abandonar o ensino oficial. A umidade do clima milanês produziu-lhe uma espécie 

de bronquite crônica. 

Passados, pois, aqueles dias finais do curso, Agostinho, livre de todo compromisso, pode em 

silêncio e recolhimento, preparar-se para receber o sacramento do batismo. 

LEITURA 

"Marcando a passagem com o dedo ou com outro sinal qualquer, fechei o livro e, de semblante 

mais tranqüilo, o mostrei a Alípio. Também ele, por sua vez demonstrou o que lhe acontecera e 

que eu ignorava. Pediu-me que lhe mostrasse a passagem lida por mim. Mostrei-a, e ele 

prosseguiu além do que eu havia lido, ignorando eu portanto o que estava escrito. O texto era 

o seguinte: Acolhei ao fraco na fé. Alípio aplicou-o a si mesmo e o revelou a sim. Fomos 

imediatamente à minha mãe e lhe contamos o sucedido. Ela ficou radiante. E nós lhe relatamos 

como os fatos se tinham desenvolvido. E ela exulta e triunfa, bendizendo-Te, Senhor, que és 

poderoso além do que pedimos. Verificava que lhe havia concedido muito mais do que ela 

pedira com lágrimas e orações em meu favor. 

De tal forma me converteste a Ti, que eu já não procurava esposa, nem esperança alguma 

terrena, mas permanecia firme naquela fé em que tantos anos antes me tinhas mostrado em 

sonho e minha mãe. Transformaste sua tristeza em alegria. Alegria muito maior do que ela 

poderia esperar dos netos nascidos de minha carne" (Conf. VIII, 12, 30). 

COMPREENSÃO DO TEMA 

1.- Relembre as viagens que fez Agostinho, como professor e escreva os nomes das quatro 

cidades onde ele ensinou. 

2.- Em poucas palavras, descreva as três lutas principais de Agostinho: 

a) No plano econômico 

b) No plano moral 

c) No plano espiritual 

3.- Antes da conversão, Agostinho já sentia inclinação para a vida comum (= Vida Religiosa). Qual 

era a sua principal dificuldade a este respeito? 

4.- Quais os livros da Bíblia que o aproximaram à conversão? 

5.- Uma das tantas frases famosas de Agostinho e: ‘Não poderás tu fazer o mesmo que fizeram 

estes e aquelas?' Explique sua origem. 

6.- Ponticiano deu um último "empurrão" espiritual em Agostinho. Diga como isto aconteceu. 

7.- Nos capítulos 13 e 14 da Carta de São Paulo aos Romanos encontram-se os versículos chaves 

na conversão de Agostinho. Procure e complete as citações que seguem; a) Rom 13 b) Rom 14 

8.- Faça uma comparação entre a conversão de Santo Agostinho e a conversão de São Paulo 

(Atos 9). 



Pag.26 
 

07 - A PAZ DE CASSICIACO. A DOR DA ORFANDADE (Aos 35 anos de idade) 

 

Depois das angústias pelas quais acabava de passar, Agostinho sente a necessidade de recolher-

se no silêncio e na paz. Um de seus amigos, Verecundo, que ensina gramática em Milão e do 

qual Nebrídio é auxiliar, põe à sua disposição a propriedade de Cassiciaco. Sem vacilar, aceita 

este generoso oferecimento e, quando fica livre de seus compromissos oficiais como professor, 

se retira ao campo. 

Reúne junto a si, em Cassiciaco, um grupo de africanos, entre eles, seu irmão Navígio e seus 

primos Rústico e Lastidiano. Além deles, há dois jovens, Licêncio e Trigêncio, que foram seus 

alunos em Milão e que desejam seguí-lo. Alípio, também, é claro. Adeodato, o filho de 

Agostinho, é o mais jovem de todos e já começa a dar provas de uma inteligência precoce. 

"Juntamos também a nós Adeodato, filho do meu pecado, a quem tinhas dotado de grandes 

qualidades. Com quinze anos superava em talento a muitas pessoas maduras e eruditas" (Conf. 

IX, 6) 

E junto a estes jovens, a presença de Mônica dava ao grupo de Cassiciaco um ambiente familiar. 

Ela é quem prepara as refeições e que assegura o bem estar de todos. É, verdadeiramente, a 

mãe de toda esta juventude; e, cada vez que aparece no grupo, é recebida com respeitosa 

alegria. Não falta o trabalho material, já que a propriedade de Verecundo é enorme. 

Normalmente, é Mônica quem dirige estes trabalhos. O principal objetivo deles, contudo, é o 

estudo, as discussões filosóficas e a oração. 

Neste retiro de Cassiciaco, Agostinho escreve suas primeiras obras filosóficas: "Sobre a vida 

feliz"; "Contra os acadêmicos"; "Sobre a ordem". 

Ao aproximar-se a Quaresma do ano 387, todos deixam Cassiciaco para regressar a Milão. 

Agostinho e seu filho Adeodato têm que preparar-se para receber o batismo, que vai ser 

administrado por Ambrósio. 

Não conhecemos os sentimentos de Agostinho durante as semanas que precederam seu 

batismo. Ele guardou, a respeito disto, absoluto silêncio. Em suas "Confissões", que tantos 

detalhes dá de sua vida, sobretudo relativo à sua crise e conversão, nada diz relacionado aos 

dias que antecederam seu batismo. Resume numa frase suas impressões recebidas no momento 

do batismo: "Fomos batizados, e desapareceu qualquer preocupação quanto à vida passada" 

(Conf. IX, 6) 

Tudo isto aconteceu na noite de 24 para 25 de abril do ano 387. Durante sua preparação para o 

batismo, escreveu outras duas obras: "Sobre a imortalidade da alma"; "Sobre a música". 

Uma vez batizados, Agostinho e seus amigos já não têm nada a fazer em Milão. O propósito de 

Agostinho é formar uma comunidade de irmãos entregues à perfeição cristã. Suas posses de 

Tagaste podiam servir-lhe para esta finalidade, e decide dirigir-se para lá. 

Deve ter sido doloroso despedir-se do bispo que os havia atendido com solicitude paternal, do 

generoso Verecundo, que não pode receber com eles o batismo, de Teodoro, a quem dedicou o 

livro "Sobre a vida feliz", e de tantos outros que lhe haviam demonstrado um afeto especial. No 

final do verão (setembro), todo este grupo se vê reunido em Óstia, porto próximo de Roma, 

onde vão embarcar para a África. 
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Como as ocasiões de atravessar o mar não eram muito freqüentes, tiveram que deter-se alguns 

dias em Óstia, alojando-se em casa de uma família cristã. 

Óstia era uma cidade muito importante. Uma multidão cosmopolita, de diferentes línguas e 

costumes, se agitava em suas ruas, que se enchiam de um barulho ensurdecedor. Barcos 

carregados de azeite, trigo e todo tipo de mercadorias, enchiam o porto. Nos navios se 

escutavam as vozes estranhas dos marinheiros. 

No centro desta cidade agitada e barulhenta, Agostinho e sua mãe saboreavam a oração e a 

contemplação das coisas de Deus. Apoiados, um dia na janela que dava para o jardim da casa, 

mãe e filho se entretinham comentando a grandeza de se poder unir a Deus na eternidade. 

Durante esta conversa das coisa divinas, buscando, juntos, a luz e a verdade e pensando como 

seria a vida dos santos, de repente se sentiram em êxtase e, imensamente felizes, usufruíram 

da doçura da presença do Senhor. Que viram naquele êxtase? Ninguém sabe. Mãe e filho, porém 

se sentiram voar para Deus e chegaram até o céu. Esta cena passou para a história agostiniana 

com o nome de O ÊXTASE DE ÓSTIA. 

"Ao aproximar-se o dia de sua morte -dia que só Tu conhecias e nós ignorávamos- sucedeu, creio 

que por tua vontade e de modo misterioso como costumas fazer, que ela e eu nos 

encontrássemos sozinhos, apoiados a uma janela, cuja vista dava para o jardim interno da casa 

onde morávamos, em Óstia Tiberina. afastados da multidão, procurávamos depois das fadigas 

de uma longa viagem, recuperar as forças, tendo em vista a travessia marítima. Falávamos a sós, 

muito suavemente, esquecendo o passado e avançando para o futuro. Tentávamos imaginar na 

tua presença, tu que é a verdade, qual seria a vida eterna dos santos... E subíamos ainda mais 

ao interior de nós mesmos, meditando, celebrando e admirando as tuas obras. E chegamos 

assim ao íntimo de nossas almas. Indo além, atingindo a região da inesgotável abundância... 

Assim falávamos, se bem que de modo e com palavras diversas. No entanto, Senhor, Tu sabes 

como nesse dia, durante esse colóquio, o mundo, com todos os seus prazeres, perdia para nós 

todo o seu valor, e minha mãe me disse: 

- Meu filho, nada mais me atrai nesta vida; não sei o que ainda estou fazendo aqui, nem por que 

ainda estou aqui. Já se acabou toda esperança terrena. Por um só motivo desejava prolongar a 

vida nesta terra: ver-te católico antes de eu morrer. Deus me satisfez amplamente, porque te 

vejo desprezar a felicidade terrena e servi-lo. Por isso, o que é que estou fazendo aqui?" (Conf. 

IX, 10, 26) 

Talvez Mônica tivesse o pressentimento de sua morte próxima. De qualquer forma, apenas 

alguns dias depois de haver deliciado e contemplado, durante um abrir e fechar de olhos, as 

coisas eternas, ela caiu gravemente enferma. 

"Não me lembro bem o que foi que lhe respondi. Passados, porém, cinco dias ou pouco mais, 

ela caiu de cama com febre. Durante a doença, perdeu os sentidos, por alguns instantes não 

reconhecia os presentes, Acorremos logo, e ela imediatamente, voltou a si. Olhou para o meu 

irmão e para mim ao lado e, como se procurasse alguma coisas, perguntou-nos: - onde é que 

estava? Depois, notando o nosso espanto e tristeza, acrescentou: -Enterrareis aqui a vossa mãe. 

Permaneci mudo procurando conter as lágrimas. Meu irmão, porém, proferiu algumas palavras, 

mostrando o desejo de vê-la morrer na pátria e não em terra estranha. Minha mãe repreendeu-

o com olhar severo por pensar de tal maneira. E disse aos dois: 
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-Enterrai este corpo em qualquer lugar, e não vos preocupeis com ele. Faço-vos apenas um 

pedido: lembrai-vos de mim no altar do Senhor, seja qual for o lugar onde estiverdes... 

Pelo nono dia de doença, aos cinqüenta e seis anos de idade, quando eu tinha trinta e três, essa 

alma fiel e piedosa libertou-se do corpo. Fechei-lhe os olhos e uma tristeza infinita invadiu-me 

a alma. Estava prestes a transbordar em torrentes de lágrimas. Contudo, por um violento ato de 

vontade, meus olhos as absorveram até secar-lhes a fonte. eu me senti mal ao fazer tal esforço. 

Quando ela exalou o último suspiro, o jovem Adeodato prorrogou em soluços, mas, instado por 

nós, calou-se. Assim também eu, naquele resto de infância que tendia a manifestar-se em 

lágrimas, também eu calava, vencido pela voz do adulto, pela voz de espírito. De fato, não nos 

parecia justo celebrar o funeral com lamentos e choros, pois essas demonstrações servem 

usualmente para deplorar a morte como infelicidade ou como aniquilamento total, ao passo que 

essa morte, não era uma desgraça nem era para sempre... 

Quando seu corpo foi levado, fomos à sepultura, e de lá voltamos sem chorar. Nem mesmo 

chorei durante as orações, quando oferecemos por ela o sacrifício de nossa redenção, com o 

corpo colocado já ao lado do túmulo, antes do enterro, segundo era costume do lugar. Nem 

durante essas preces chorei. 

No entanto, durante o dia todo, me oprimia uma dor íntima e, com o coração perturbado, eu te 

suplicava, quanto podia, que aliviasses meu sofrimento. E Tu não o fizeste... Pensei então tomar 

um banho, pois ouvira dizer que o nome "banho" vem dói grego "balanion", porque afasta os 

sofrimentos da alma. Confesso também isso à tua misericórdia, ó Pai dos órfãos; confesso que 

sai do banho como estava antes, sem conseguir expulsar do coração essa amarga tristeza,. 

Depois adormeci. Quando acordei, a dor era bem menor... Depois, pouco a pouco, voltava a 

recordar os primeiros pensamentos sobre a tua serva, seu comportamento piedoso para 

contigo... e queria ainda chorar diante de Ti... Afinal, não mais reprimi as lágrimas, que correram 

à vontade; e sobre elas pousei o coração que nelas encontrou repouso" (Conf. IX, 11 e 12) 

Atualmente, em Óstia, há uma pequena capela que, segundo a tradição, aponta o lugar onde 

estava a casa que habitavam Mônica e Agostinho. Este lugar é glorioso e venerável, porque foi 

testemunha da morte admirável de uma santa e da dor religiosa e humana de um dos maiores 

homens que brilharam na história da Igreja e da humanidade. 

Leitura 

Santa Mônica, mãe de Agostinho 

Santa Mônica nasceu no ano 322, de pais católicos, provavelmente em Tagaste. Foi educada 

com esmero e piedosamente por uma criada já idosa, muito bondosa e fiel, estimada da família 

por sua prudência e devoção. Santa Mônica foi batizada logo. Sempre levou uma vida 

irrepreensível quanto aos costumes e piedade. Quando ficou adulta, casou-se com Patrício, 

pagão ainda, natural de Tagaste. Obedeceu sempre a seu marido como a seu senhor. Empenhou-

se em conquistá-lo para Deus com exemplos e bons costumes. Tinha o dom da concórdia e da 

paz por sua profunda união com Deus. Este dom rendeu ótimos frutos de paciência. Quando 

Agostinho tinha 16 anos, no ano 370, Patrício estava inscrito no número dos catecúmenos. 

Morreu, já batizado, no ano seguinte. Santa Mônica estava, então com 40 anos de idade. 

Como viúva, levou uma vida casta e sóbria, praticando a esmola, a oração pelos pecadores, o 

serviço à Igreja e aos servos de Deus. Todos que a conheciam louvavam e bendiziam a Deus por 

sua grande virtude e bons exemplos. 
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Seu fervor deve ter sido extraordinário, porque mereceu a veneração e o respeito de um grande 

santo;: Santo Ambrósio. Ia à igreja duas vezes ao dia, de manhã e de tarde, sempre submergida 

na oração interior. 

Finalmente, praticou, ao pé da letra, o que ensinou o Apóstolo São Paulo sobre as viúvas em sua 

primeira epístola a Timóteo (5, 9-10) 

COMPREENSÃO DO TEMA 

 

1.- Na história agostiniana, que importância tem a reunião de amigos em Cassiciaco? 

2.- Quem eram as seguintes personagens? Escreva a nota que sobressai em cada um deles. 

a) Verecundo b) Adeodato c) Alípio 

3.- Segundo as palavras de Santo Agostinho, que efeito produziu nele o batismo? 

4.- Quantas obras escreveu antes do batismo? 

5.- Escreva o que mais ressalta na vida de Agostinho, quando estava nos lugares seguintes: 

a) Cassiciaco b) Milão c) Óstia 

6.- Que importância tem Santa Mônica na primeira comunidade de Cassiciaco? 

7.- Que aconteceu a Santa Mônica depois do Êxtase de Óstia? 

8.- O que Santa Mônica pedia a seus filhos, antes de morrer? 

9.- Conforme as Confissões, por que doeu tanto em Santo Agostinho a morte de sua mãe? 

10.- Apesar de sua dor e lágrimas, Agostinho considerou a morte de sua mãe como uma 

tragédia? Sim ou não? Por que? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag.30 
 

08 - O REGRESSO À PÁTRIA, O PRESBÍTERO AGOSTINHO (Dos 34 aos 37 anos de idade) 

 

A partir da morte de Mônica, a narração das "Confissões", deixa de ser pessoa, e os quatro 

últimos livros (X, XI, XII, e XIII) estão consagrados à reflexão sobre o estado de alma de Agostinho 

no momento em que redige a obra. Com a morte de Mônica, fecha-se um período de sua vida. 

A partir de então, se inicia um caminho novo. Se quisermos ter em mãos fontes seguras, temos 

que apelar para outros escritos de Agostinho, sobretudo, para a "Vida de Santo Agostinho", de 

São Possídio. Assim serão desenvolvidos os temas seguintes de nosso curso. 

A morte de Mônica mudou os planos de Agostinho. Por causa disto ficou, mais do que pretendia 

em Óstia, e, estando próximo o inverno, achou perigoso aventurar-se numa viagem pelo mar. 

Talvez as notícias que chegavam da África, cujas costas estavam bloqueadas pela frota do 

usurpador Máximo, em luta com o imperador Teodósio, preocupassem os viajantes, temerosos 

de cair nas mãos do inimigo. 

Por estas razões, possivelmente, decidiu voltar a Roma, onde permaneceu por um ano. Lá, não 

esteve inativo. Preocupou-se em converter a Cristo seus amigos que, com ele, haviam 

participado de tantos erros. Visitou os mosteiros da cidade, estudando sua organização para ver 

que modelo adotaria para a comunidade que pensava fundar em Tagaste. Recolheu muitos 

documentos referentes aos maniqueus, e contra eles escreveu dois livros, demonstrando a 

falsidade de suas promessas e denunciando a vida desregrada de seus prosélitos. 

Também aproveita sua presença em Roma para escrever novas obras: "Os costumes da Igreja 

Católica", "Os costumes dos maniqueus", "Sobre a quantidade da alma", e "Sobre o livre 

arbítrio". 

Quando as circunstâncias se tornaram mais favoráveis, Agostinho e seus companheiros 

embarcaram para a África. Desta vez, o adeus à Itália foi definitivo. Agostinho nunca mais 

regressou a Roma, nem a Milão, onde passou anos abençoados pela graça de Deus. 

No final do verão de 388, desembarca em Cartago. Cinco anos antes, havia partido para livrar-

se dos "inoportunos" conselhos de sua mãe, e também dos apelos do Senhor. Agora, regressa 

conquistado pela bondade de Deus e pelo esplendor da santidade católica. 

Agostinho e seus companheiros se detiveram muito pouco em Cartago. Um antigo advogado do 

substituto do Prefeito, chamado Inocente, os recebe em casa, onde permanecem uns poucos 

dias. 

Logo que chegou em Tagaste, distribuiu aos pobres o pouco que lhe ficou dos bens paternos: a 

casa e uns campos. Quer, assim, desfrutar da liberdade total e seguir os exemplos dos Padres 

do deserto. reserva somente o usufruto da casa, para nela alojar-se com seus companheiros. 

Seguindo o exemplo dos mosteiros que tinha visto em Milão e Roma, estabelece ai o seu. 

Agostinho se sente feliz com seus acompanhantes. Pode ler, orar e dedicar-se ao estudo das 

Escrituras. Parecia-lhe a realização de um sonho acariciado por longo tempo. 

Em Tagaste, terminou e corrigiu muitos dos tratados didáticos, começados em Milão. Entre estes 

se encontram os seis "Sobre a música". Não achou oportuno abandonar as artes e letras 

profanas, Agostinho, como todo sábio, é humano e modesto; nunca fanático. Trata de extirpar 

o erro das consciências, mas reconhece a debilidade humana. 
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Dedica-se especialmente a desmascarar aos maniqueus, que continuam proclamando 

publicamente, nas praças, sua doutrina. Esta idéia deu origem a uma série de tratados escritos, 

não em forma clássica e elegante, mas num estilo popular e ao alcance dos menos cultos. 

Agostinho, além disso, é o homem de negócios para todos os seus concidadãos. Em Tagaste é 

uma autoridade. Todos sabem que ele é muito influente nas altas esferas e a ele recorrem para 

obter proteção, conselho e orientação. Ele atende a todos. É o pai, o irmãos, o amigo paciente 

e desinteressado... Não esquece os amigos ausentes e escreve cartas a todos. África, Itália, 

Espanha, Palestina recebem notícias e conselhos do "monge" de Tagaste, como lhe chamam 

nessa época. Entre tantas ocupações, e em meio a seus estudos, gozava de uma paz que nunca 

havia encontrado antes. 

Na campina verde e fresquinha, repunha a saúde de seu peito cansado e enfermo e sua mente 

ia se preparando para as batalhas que estavam por vir. Sentia, lá, uma confiança enorme em 

Deus. Ante qualquer espetáculo da natureza, elevava-se a Deus. 

Assim resume São Possídio a permanência de Agostinho em Tagaste: 

"Uma vez estabelecido em Tagaste, quase pelo espaço de três anos, renunciando a seus bens, 

vivia para Deus, com jejuns, orações e boas obras, meditando dia e noite a lei divina. Comunicava 

aos demais o que recebia do céu com seu estudo e oração, ensinando aos presentes e ausente 

com suas palavras e escritos" (Vida de S. Agostinho, c. 3). 

Durante o retiro em Tagaste teve a tristeza de perder seu filho. Não sabemos quando. Parece 

que foi no final de sua estada em sua cidade natal. Podemos supor a dor intensa que sofreu 

Agostinho. Mas, como já fez ao contar a morte de sua mãe, também agora fará calar seu coração 

de pai frente ao dever e esperanças que lhe impunha a fé. O sexto capítulo do livro nove das 

Confissões está dedicado à recordação de Adeodato. 

A história de como Agostinho chegou ao sacerdócio está rodeada de cenas curiosas e, ao mesmo 

tempo, comovedora. No inicio do 391, fez uma viagem a Hipona, cidade que devia ter seus trinta 

mil habitantes. É uma antiga cidade fenícia, onde os romanos fizeram uma colônia. Sua 

importância se deve ao seu porto e aos caminhos que a comunicavam a Cirta, Tagaste, Madaura 

e Tebeste. 

O bispo desta cidade, chamado Valério, devido a sua idade avançada já não podia atender aos 

cristãos. Todos estavam convencidos de que era necessário colocar à frente da Igreja de Hipona 

um homem jovem, ativo, originário do lugar e, sobretudo, capaz de opor-se aos hereges e 

cismáticos que abundavam pela cidade. 

Certo dia, o bispo Valério pregava na Igreja e se lamentava da falta de um sacerdote que lhe 

ajudasse. Agostinho estava entre os ouvintes. Foi reconhecido e a multidão começou a gritar: 

Agostinho, presbítero, Agostinho presbítero! 

Agostinho aceitou a vontade do povo como sinal da vontade divina, embora lhe atemorizasse a 

gravidade do ofício. Não se sentia com forças para este elevado ministério e, sobretudo, 

reconhecia não estar preparado. Pediu a Valério que lhe concedesse um pouco de tempo para 

preparar-se. Valério aceitou e emprestou-lhe uma casa de campo, perto de Hipona. terminado 

o tempo, foi ordenado sacerdote, convertendo-se em coadjutor do bispo de Hipona. 

Sentiu grande dor ao ter que deixar a comunidade de Tagaste. Contudo, logo obteve licença 

para trazer seus membros para Hipona. Ali estabeleceu nova comunidade e começou a viver 
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com Evódio, Severo, Possídio e Fortunato, isto é, com quase todos que haviam partilhado com 

ele o retiro de Tagaste. Como Santo Agostinho, também eles foram chamados mas tarde a dirigir 

outras Igrejas da África, como bispos. 

É o próprio Agostinho, quem, resumidamente nos refere estes fatos: 

"Vim, pois, a esta cidade (Hipona) para ver um amigo, a quem queria ganhar para Deus e para 

nosso convento. Vinha seguro, porque tínheis bispo. Mas, surpreendendo-me, forçaram-me a 

receber as ordens sagradas, e por este degrau cheguei à dignidade episcopal. Nada trouxe aqui; 

só vim com a própria roupa. E, como aqui queria viver em comunidade com meus irmãos, o 

ancião Valério, de feliz memória, conhecendo meu propósito, me deu o horto, onde agora, está 

o convento. Comecei a recrutar alguns irmãos que tinham vocação, pobres como eu, pois nada 

possuíam e, imitando o que eu fiz quando vendi e dei aos pobres o preço da minha pequena 

herança, seguiram o meu exemplo os que quiseram aderir-se a mim para viver em vida comum, 

sendo grande e abundantíssima a herança de todos: Deus, nosso Senhor" (Sermão 355, 1-2) 

As normas que seguiam no convento não eram exigentes demais, nem excessivamente frouxas. 

Com o espírito prático que o caracteriza, Agostinho compreendeu que a melhor regra de 

disciplina era conservar a justa medida. O estudo, a oração de louvor e o exercício prático da 

caridade fraterna fazem da comunidade de Tagaste um reflexo vivo da primeira comunidade 

apostólica mandou escrever na parede do refeitório um frase em latim que, traduzida, fica 

assim: "Aquele que gosta de falar mal dos ausentes, saiba que é indigno de sentar-se nesta 

mesa". Um dia, nos conta São Possídio, como alguns de seus amigos e colegas no episcopado 

houvessem esquecido esta sentença, os repreendeu com severidade e disse, cheio de caritativo 

rigor, que, ou haviam de apagar-se aqueles versos ou ele se retiraria imediatamente. 

Agostinho exercia em Hipona o cargo de presbítero, de superior do mosteiro e de apóstolo. 

Atendia na preparação e na instrução dos catecúmenos; defendia a Igreja contra os dissidentes. 

Em resumo, assim vivia Agostinho e seus monges: 

"Fundou um mosteiro junto à Igreja e começou a viver com os servos de Deus segundo o modo 

e a regra estabelecida pelos apóstolos. Sobretudo, cuidava para que ninguém naquela 

comunidade possuísse bens, que tudo fosse comum e se distribuísse a cada qual segundo sua 

necessidade... E São Valério, seu ordenante, não cabia em si de gozo... e lhe deu poder para 

pregar o Evangelho em sua presença e dirigir freqüentemente a palavra ao povo, contra o uso e 

costume das igrejas da África... Depois, alguns presbíteros, com a permissão de seus bispos, 

começaram também a pregar ao povo diante de seus pastores" (Vida de Santo Agostinho, cap. 

5) 

Leitura 

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE AGOSTINHO 

"Regia, então, a igreja católica de Hipona o santo bispo Valério que, movido pela necessidade 

de seu rebanho, falou e exortou ais fieis para que providenciassem e ordenassem um sacerdote 

idôneo para a cidade. Os católicos, que já conheciam o gênero de vida e a doutrina de Santo 

Agostinho, arrebatando-o, porque se achava seguro no meio da multidão, sem prever o que 

podia acontecer -pois, como ele mesmo nos dizia quando era leigo, se afastava somente das 

igrejas que não tinham bispo-, o apressaram e, como acontece em tais casos, o apresentaram a 

Valério para o ordenasse, segundo o exigiam com clamor unânime e grande desejo. Entretanto, 

ele chorava copiosamente. Não faltaram aqueles que interpretaram mal as suas lágrimas, 
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segundo nos referiu ele mesmo. e, como para consolar-lhe, diziam-lhe que, embora digno de 

maior honra, contudo, o grau de presbítero estava próximo de episcopado. Sendo assim, aquele 

homem de Deus, como sei por confidência sua, elevando-se às mais altas considerações, gemia 

pelos muitos e graves perigos que via cair sobre si com o regime e governo da Igreja. Assim se 

fez o que eles quiseram" (Vida de Santo Agostinho, cap. 4) 

 

COMPREENDENDO A LIÇÃO 

1.- Que importância teve a morte de Mônica na vida de Agostinho? 

2.- Antes de voltar à África, Agostinho viajou a Roma. Lá desenvolveu várias atividades. Cite-as, 

em ordem de importância, segundo teu critério. 

a) 

b) 

c) 

d) 

3.- Um amigo teu pergunta: o que aconteceu com Adeodato? O que lhe responderias? 

4.- Descreva., em poucas palavras, a vida de Agostinho em Tagaste. 

5.- O que foi fazer Agostinho em Hipona, no ano 391? 

6.- O que aconteceu lá? 

7.- Segundo diz o próprio Agostinho no sermão 355, 1-2, desejava ele ser sacerdote e bispo? 

8.- Ao ser ordenado sacerdote, Agostinho continuou a vida de comunidade com seus amigos? 

9.- Como o bispo Valério colaborou para que Santo Agostinho continuasse sua vida de 

comunidade? 

10.- Baseado na vida de S. Agostinho em Tagaste e Hipona, faça uma breve descrição sobre como 

deve viver uma comunidade agostiniana. 
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09 - BISPO E PASTOR (Dos 41 anos em diante) 

 

Agostinho era um verdadeiro tesouro para a Igreja de Hipona, e o bispo o guardava com terna 

inquietude. Os fieis tinham medo de perdê-lo. Para prevenir todo perigo, Valério decidiu 

consagrá-lo bispo, designando-lhe logo como sucessor na sede de Hipona. Isto era contrário não 

só aos costumes africanos como também às determinações do Concílio de Nicéia. Os méritos de 

Agostinho, porém, eram tão grandes que bem mereciam uma exceção à regra. 

Certo dia em que havia se reunido um bom número de bispos dos arredores e, estando de 

comum acordo com o bispo primado de Cartago, Valério declarou publicamente, na Igreja, sua 

intenção de associar Agostinho como bispo coadjutor. 

O povo acolheu a notícia com imensa alegria. O único que se opôs, movido por certos rumores 

e fofocas, foi Megálio, bispo primado de Numídia. Mas logo se deu conta de que eram calúnias 

o que houvera e, havendo pedido perdão a Agostinho e seus colegas, ele mesmo o consagrou., 

tornando-o bispo de Hipona. Era o ano 395. Quatro anos, portanto, depois da ordenação 

sacerdotal. 

Agostinho considerou sua consagração episcopal como uma pesada carga que, só por 

obediência à Igreja, poderia suportar. No fundo, depois de sua conversão, não desejava outra 

coisa a não ser o sossego e a solidão na meditação de Deus. Só por isso havia abandonado toda 

glória literária que o esperava. Obrigado pelas circunstâncias e mudar de vida, começou logo a 

ver em suas novas obrigações um novo meio de elevação e penitência, uma espécie de 

purificação heróica de todas as suas faltas passadas. Já não pensava em si. Tampouco pertencia 

a si próprio. 

Aceitando o episcopado, se entregou por completo à Igreja. As almas, vítimas do erro e da luta 

interior, tinham necessidade dele. Dedicou, então, todo o tesouro de sua eloqüência, parar 

convence-las e curá-las. A Igreja se sentia assediada e ameaçada por mil inimigos. Agostinho se 

apressou em empunhar as armas de sua palavra e luta, sem descanso, em prol da glória e do 

triunfo de Cristo. Bispo, pastor, diretor de almas: Agostinho não queria ser mais que isto. A essa 

causa entregou os 35 anos restantes de sua vida. 

Agostinho, como bispo de Hipona, sentia-se um grande proprietário, pois a diocese possuía 

muitas casas, enquanto muitos pequenos artesãos estavam quase morrendo de fome e miséria. 

O bispo precisava desenvolver toda sua habilidade para socorrer e alimentar tantos pobres na 

sua diocese. a partir do nosso ponto de vista moderno, não podemos nos dar conta claramente 

sobre este ministério puramente material que o bispo de Hipona exercia entre os membros mais 

necessitados da comunidade. 

Além disto, Agostinho, em virtude das recentes constituições imperiais, tinha sobre os cristãos 

uma certa jurisdição nos assuntos civis. Por isso, todos os dias precisava ouvir as demandas e 

litígios e pronunciar as sentenças. O bispo recebia todos que se aproximassem dele. Sua casa 

estava sempre cheia de gente que buscava um conselho ou queriam dar um jeito em suas causas 

demandas e litígios. 

Um dos principais ofícios do bispo era a pregação. Nela resumia e compendiava todo seu 

ministério apostólico. Agostinho pregava todos os dias. Em algumas ocasiões até mesmo várias 

vezes ao dia, apresar de sua precária saúde. Em conseqüência disto, seu peito frágil e a 

debilidade dos seus pulmões se ressentiam com esse exercício fatigante. Às vezes, se via 
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obrigado a exigir um absoluto silêncio, já que sua fraca voz não podia ser escutada se 

continuassem comentando suas palavras. 

O povo o escutava com curiosidade, simpatia, satisfação... E manifestava, com plena liberdade, 

suas próprias opiniões. Ora gritava, ora aplaudia, às vezes interrompia com aclamações ao 

pregador. Inclusive alguns começavam a discutir com ele e pediam explicações de alguma 

passagem bíblica. Agostinho vigiava continuamente seu auditório para não fatigá-lo. Às vezes 

pedia perdão se prolongava muito seu discurso, ou manifestava uma humilde preocupação ante 

os louvores e aplausos na Igreja. 

Preocupava-se com os sentimentos do povo tal como se refletia em seus gestos e olhares. 

Cuidava para não cansá-los e conquistava seus corações com o atrativo da palavra e de sua 

eloqüência. Agostinho sabia chegar ao íntimo de seus ouvintes. Sua pregação não era seca, nem 

se reduzia a um frio comentário de salmos ou dos livros da Bíblia. Sua erudição bíblica estava 

semeada de comparações tomadas da vidas corrente, dos costumes populares, de parábolas e 

exemplos da vida de todos os dias: a verde campina que rodeava Hipona, os burrinhos que 

brincavam pelo caminho, o calor do clima africano, com sua comitiva de mosquitos, as corridas 

de cavalo, os combates das feras e gladiadores no circo... Tudo oferecia ao pregador, eloqüente 

e sábio, uma ocasião para tornar mais suaves, mais variada e mais amável sua palavra e a 

exposição das verdades sagradas. Dizem que Agostinho foi o mais sábio dos santos, o mais santo 

dos homens e o mais humano dos santos. Sua abnegação aparecia especialmente no modo 

como cumpria seu dever de diretor de consciência: neste assunto, se via obrigado a doar-se 

inteiramente às almas; estava sempre disposto a responder a todos, fosse por carta ou 

pessoalmente. 

O bispo possuía umas qualidades excepcionais para impor a observância da disciplina cristã num 

ambiente em que inclusive os cristãos, se mantinham mais ou menos ligados às praticas de 

superstições pagãs. 

As ocupações que pesam sobre o bispo de Hipona lhe absorvem todo o tempo. Cada uma delas 

bastaria para ocupar toda a atividade de um homem. Mas esta longe de encher a vida de 

Agostinho. 

Naquela época um bispo tinha muitos outros ofícios. Além da administração dos bens de sua 

igreja, a presidência de um tribunal, o cuidado de seus pobres, das viúvas e dos órfãos, devia 

também celebrar os ofícios litúrgicos, anunciar a seu povo a Palavra de Deus, visitar sus Diocese, 

converter os pagãos e hereges, tomar parte nos concílios, etc. E Agostinho fazia tudo isto. 

Quando terminava, não se dava o direito de descansar, já que as circunstâncias faziam dele, o 

bispo de uma cidade secundária, o chefe espiritual de toda a Igreja de África e, inclusive, doutor 

da Igreja Universal. 

Oficialmente, Agostinho não possuía outro título senão o de bispo de Hipona. Estava mais ou 

menos subordinado ao bispo de Cartago que exercia, tradicionalmente, uma espécie de primazia 

sobre todos os colegas africanos. Desde 392, a sede de Cartago estava ocupado por Aurélio, que 

morre no ano 429 ou 430. Com prazer, fazia seu colega de Hipona pregar em uma ou outra 

basílica de sua diocese, quando este lhe visitava. 

Aurélio não era um erudito, não publicou nada. É um homem de ação e um administrador 

consumado. Nos concílios, que se celebravam regularmente durante seu episcopado, sugeria a 

seus colegas decisões sábias e prudentes para o governo de suas igrejas e sobre a conduta que 

deviam observar frente aos dissidentes e hereges. 
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Amigo fiel e devoto de Agostinho, Aurélio lhe deixava as iniciativas intelectuais, a redação dos 

livros, das cartas, de discursos e discussões que haveriam. Ele reservava para si as iniciativas da 

administração; isto é, na maioria dos casos ele realizava as idéias que lhe sugeria o bispo de 

Hipona. 

Os outros bispos africanos se contentavam também em ser executadores das idéias de 

Agostinho. Muitos deles são conhecidos nos anais da história agostiniana. Eram precisamente 

os amigos ou discípulos mais fieis de Agostinho. Depois que Alípio foi nomeado bispo de Tagaste, 

muitas igrejas africanas vieram a Hipona pedir pastores, seguras da qualidade dos monges 

formados por Santo Agostinho. Entre estes estão: Profuturo, bispo de Cirta; Evódio, bispo de 

Uzalis; Possídio, bispo de Calama; Severo, bispo de Milevi; Urbano, bispo de Sicca; Bonifácio, 

bispo de Cataque. Todos eles estiveram, um tempo mais ou menos longo, no mosteiro 

agostiniano. A simples passagem pela escola do Mestre Agostinho era suficiente para deixar 

uma marca indelével. Entre eles, sobressai Possídio, que é o tipo perfeito de administrador 

entusiasta, de ouvinte atento, de amigo fiel e sincero, juntamente com Alípio. 

Entretanto, até mesmo sobre os que não passaram por sua escola ou não o conheceram, 

Agostinho exercia uma grande influência. Em sua presença todos se calavam, por causa de seu 

duplo prestígio: de santidade e de ciência. Deste modo, mesmo nas igrejas que nada tinham a 

ver com Hipona, nosso bispo podia, não só pregar, mas, inclusive, sustentar controvérsias 

públicas com hereges. A impressão que se tem é de que, em toda parte, ele mesmo se sentia 

como em sua própria diocese: podia dizer e fazer tudo que gostava. Para Agostinho, seus colegas 

eram verdadeiros colaboradores. 

Sua ação ultrapassa também as fronteiras africanas. Estende-se à Igreja inteira. num instante, o 

círculo de suas relações é dos mais extensos. Como primeiro meio de expressão, conta com os 

livros que escreve, cujos exemplares se disputam avidamente, logo que se tem notícias de sua 

publicação. Inclusive, se propagam nos meios públicos, sem que o autor se dê conta. É o que 

ocorre com os doze primeiros livros da obra sobre a Santíssima Trindade, que lhe tiraram e 

puseram em circulação, antes que pudesse revisá-los. 

 

Leitura 

 

ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE AGOSTINHO 

"Mas, o bem-aventurado ancião Valério, mais que ninguém transbordava de alegria, dando 

graças a Deus pelo benefício singular que havia feito à sua Igreja, começou a temer -e isto é coisa 

muito humana- que lhe enviassem para alguma outra Igreja, privada de sacerdote, consagrando-

lhe bispo. E assim haveria de acontecer, sem dúvida, se não houvesse evitado o vigilante pastor, 

ocultando-lhe num lugar onde não pudessem encontrá-lo. Por isto, mais receoso a cada dia que 

passava, o venerável bispo, conhecendo sua fraqueza e idade avançada, com uma carta secreta 

recorreu ao bispo de Cartago, alegando sua idade avançada e gravidade de seus males, e 

rogando que ele nomeasse Agostinho bispo auxiliar de Hipona, não tanto para que lhe sucedesse 

na cátedra, mas para que colaborasse com ele no exercício pastoral. 
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Por escrito, conseguiu o que desejava e pedia com tanta insistência. Mais tarde, convidado para 

uma visita e estando presente na basílica de Hipona, o primado da Numídia, Megálio, bispo de 

Calama, o bispo Valério surpreendeu-o com a manifestação de seu propósito a todos os bispos 

que, por casualidade, estavam presentes e a todos os clérigos e fieis de Hipona, sendo acolhida 

a proposta por todos os ouvintes com alegria, congratulações e clamores de aprovação e desejo. 

Somente Agostinho recusava a consagração episcopal alegando que isto ia contra o costume 

que não permitia outro bispo na diocese, enquanto vivesse seu bispo. Todos lhe convenceram 

do contrário, dando-lhe exemplos de Igrejas africanas e fatos semelhantes em Igrejas 

ultramarinas, coisa que ele ignorava. Finalmente, cedendo à pressão de suas razoes e pedidos, 

aceitou receber em seus ombros o encargo de um grau superior. Porém, depois, disse e escreveu 

que não deveriam tê-lo consagrado, fazendo isso com ele, estando o bispo vivo..." (São Possídio, 

Vida de Santo Agostinho, c. 8) 

 

COMPREENSÃO DO TEMA 

1.- Hipona corria o risco de ver Agostinho ser levado para outra igreja. Que fez o velho bispo 

para evitar isso? 

2.- Descreva, brevemente, a maneira como se escolhia um bispo nos tempos de Agostinho. 

3.- Agostinho queria chegar ao episcopado? 

4.- Por que Agostinho aceitou o episcopado? 

5.- De acordo com o que você viu nesta lição, enumere alguns ofícios que tinha um bispo nos 

tempos de Agostinho. 

6.- Resuma, numa palavra, o ministério de Agostinho. 

7.- Quem exercia o cargo mais alto: Aurélio, bispo de Cartago, ou Agostinho, bispo de Hipona? 

8.- Falando da pregação, que diferença você nota na atitude dos fieis do tempo de Santo 

Agostinho e dos fieis de nossos tempos? 

9.- Como se manifesta o apreço e confiança do bispo Aurélio para com o bispo Agostinho? 

10.- Quando alguma igreja necessitava de bispo, iam procurar em Hipona. Por que? 
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10 - MARTELO DOS HEREGES ATÉ O FIM (Idade: 76 anos) 

 

Um dos títulos que recebia Agostinho era o de "Martelo dos hereges", devido a sua luta contra 

os mesmos. Maniqueus, donatistas e pelagianos formaram o triângulo das heresias mais 

notáveis de luta agostiniana. Nenhuma delas existe na atualidade, mas em tempos de Santo 

Agostinho estavam em pleno vigor. Não se pode separar a luta contra as heresias do apostolado 

do bispo de Hipona, porque delas saíram várias de suas obras mais importantes. Um exemplo é 

o tratado sobre a graça divina, escrito contra os pelagianos. 

Já foi feita uma breve alusão aos donatistas e maniqueus (lições 1 e 4). Quanto ao pelagianismo, 

trata-se da doutrina de um monge irlandês chamado Pelágio. Desembarcou na África em 411. 

Sua morte deu-se, provavelmente, em 418, no Oriente. Pelágio negava o pecado original. Não 

admitia o batismo de crianças. Afirmava que o homem é capaz de salvar-se por sus próprias 

forças, sem necessidade da graça divina. Mais tarde suas doutrinas se estenderam por toda a 

parte. Santo Agostinho combaterá vigorosamente os partidários de Pelágio. 

A fama de Agostinho não tinha limites. De todas as partes acorriam a ele em busca de soluções 

às dificuldades que aumentavam sem cessar. suas obras são conhecidas em toda a Igreja. São 

lidas, tanto na Espanha quanto no Oriente, na Itália ou na Gália. E, quando está quase na hora 

de se reunir o Concílio de Éfeso, lhe é dirigido um convite especial para tomar parte nesta 

assembléia. Mas o convite chegará em Hipona depois da morte de Agostinho. Este convite 

constitui um eloqüente testemunho à reputação a que chegou Santo Agostinho e que se deve 

unicamente ao zelo que não deixou de mostrar em favor da verdade católica. 

É lastimável que Santo Agostinho não tenha podido participar do Concílio de Éfeso (431). Sua 

contribuição teria sido extraordinária. Especialmente em relação a doutrina sobre a Virgem 

Maria que, nesse Concílio foi proclamada "Mãe de Deus". 

 

INVASÃO DA ÁFRICA 

 

Dia 24 de agosto de 410, no meio de uma enorme tormenta, os godos, sob o comando de Alarico, 

entram em Roma e tocam fogo na cidade. O saque da capital durou três dias e três noites. As 

crônicas nos falam de uma destruição completa: incêndios, assassinatos em massa, torturas e 

mutilações. Mas, o que os godos procuravam era, sobretudo, o ouro; e, ao partir, levaram os 

carros repletos de um valiosíssimo confisco. 

Não é fácil, depois de quinze séculos estimar as perdas materiais. Sem dúvida que os 

historiadores exageraram, devido ao sentimento de patriotismo, ao se referir a esse evento. O 

certo é que a invasão de Roma deve ter causado uma marca profunda nos habitantes das 

províncias. A triste notícia provocou um eco de comoção e espanto. 

Os pagãos quiseram acusar à Igreja Católica como responsável pela ruína de Roma. estes fatos 

históricos deram a Agostinho motivos para escrever uma das suas obras mais importantes: "A 

Cidade de Deus". 

A invasão da África nos é contada por Possídio de Calama, testemunha ocular dos 

acontecimentos: 
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"Algum tempo depois, dispôs a Divina Providência que numerosas tropas de bárbaros cruéis, 

vândalos e alanos, misturados com godos e outros povos vindos da Espanha com todo tipo de 

armas e preparados para a guerra, desembarcassem e irrompessem na África. Após atravessar 

todas as regiões da Mauritania, penetraram em nossas províncias, deixando em toda parte 

rastros de sua crueldade e barbaridade, assolando tudo com incêndios, despojos e outros 

inumeráveis e horríveis males. Não tinham nenhuma distinção entre sexo e idade. Não 

perdoavam os sacerdotes nem os ministros de Deus, nem respeitavam os ornamentos sagrados, 

nem os edifícios dedicados ao culto divino" (Vida de Santo Agostinho, c. 28) 

A cidade de Hipona estava solidamente fortificada e preparada para uma longa resistência aos 

invasores. Por este motivo, se converteu em refúgio aos habitantes dos arredores. Muitos bispos 

estavam entre os refugiados. 

O assédio à cidade começou no final de maio do ano 430. Agostinho, também chamado "Águia 

de Hipona", já tinha entrado nos seus 76 anos de idade. Embora com as forças diminuídas, não 

mudou em nada seu regime de vida: orava, escrevei, anunciava o Evangelho, acolhia aos fieis, 

preparava-se, enfim, para o encontro definitivo com Cristo. 

"Catorze meses durou o assédio completo, porque bloquearam a cidade totalmente até pela 

parte do litoral. Lá eu me refugiei com outros bispos e lá permanecemos durante o tempo do 

assédio. O tema ordinário de nossas conversas era a terrível ameaça dos bárbaros, deixando nas 

mãos de Deus nossos destinos e dizíamos: ‘Justo sois Senhor, e retos teus juízos'. E misturando 

nossas lágrimas, gemidos e lamentos orávamos, unidos ao Pai de toda misericórdia, para que 

dignasse fortalecer-nos em tão tremenda prova" (Possídio, Vida de Santo Agostinho, cap. 28) 

"Um dia, conversando à noite, Agostinho nos disse: -Haveis de saber que eu, neste tempo de 

angústias, peço a Deus ou que livre a cidade de cerco dos inimigos ou, se é outro seu beneplácito, 

fortifique seus servos para cumprir sua vontade, ou me arrebate deste mundo para levar-me 

consigo. Dizia isto para nossa instrução e edificação. Depois, todos nós levamos à Deus as nossas 

súplicas'" (Possídio. Vida de Santo Agostinho, cap. 29) 

Deus se dignou escutar as súplicas do seu servo. Antes que terminasse o terceiro mês de assédio, 

caiu enfermo. Quando sentiu a elevada febre de sus enfermidade, deu-se conta que seus dias 

estavam contados. Já fazia algum tempo que sua saúde deixava a desejar. Todos sabiam disto e 

se preocupavam. O conde Dario demonstrou-lhe sua simpatia, enviando-lhe alguns remédios 

que seu médico lhe havia recomendado. Outros, sem dúvida, fizeram o mesmo. Mas, Agostinho 

era ancião, e, com o peso da idade, as emoções, as angústias, as privações, já lhe era impossível 

ter qualquer tipo de ilusão e alimentar esperanças humanas. 

Por outro lado, que importância teria para Santo Agostinho a vida aqui neste mundo? Desde o 

momento de sua conversão desejava conhecer e amar cada vez mais a Deus. Buscava 

contemplá-lo, possuí-lo sem limites. Não cessou de buscar o rosto de Deus. Agora, com alegria, 

sentia ter chegado o momento de dizer adeus às coisas deste mundo. E pôde faze-lo com a 

consciência e o coração tranqüilos e cheios de alegria. 

Nos últimos dias de sua vida, Agostinho revisava todo o seu passado: Patrício, que havia morrido, 

o primeiro da família; Mônica, que havia tido a alegria de ver convertidos, primeiro seu esposo, 

depois, o próprio Agostinho; seus irmãos que haviam descansado na paz do Senhor. 

Depois repassava, em sua memória: a adolescência irrequieta, tempo de seus grandes pecados, 

mas também de grandes graças; a mulher com quem havia vivido durante tanto tempo; seu filho 
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Adeodato; os amigos, Alípio e Nebrídio, que lhe rodearam sempre. Este último havia morrido na 

flor da juventude. Alípio ainda vivia e Agostinho não cessava de agradecer a Deus por haver-lhe 

conservado junto de si nos últimos momentos. 

Vinham a seguir as horas decisivas de sua conversão. Simpliciano e Ambrósio tinham sido para 

ele, naquelas horas, os mensageiros da graça divina. Ele agora os ia encontrar na luz de Deus e 

com eles voltaria a cantar, sem interrupção, o eterno louvor de Deus. 

No leito onde estava deitado, tinha um pouco de descanso e tempo livre para pensar em Deus, 

para meditar e orar. Tinha pedido a seus amigos e aos que lhe atendiam que o deixassem só, 

menos na hora em que o médico vinha vê-lo ou quando tinham que medicar-lhe com os 

remédios ou os alimentos. Embora fosse muito dura esta ordem do doente, todos a cumpriam, 

já que sabiam que Agostinho desejava dedicar os últimos momentos ao Criador. 

Também havia manifestado desejos de que lhe copiassem os salmos penitenciais em caracteres 

grandes para que pudesse, do leito, lê-los. Assim se fez e as paredes apareceram adornadas com 

uma cópia dos salmos. 

Agostinho era pobre. Desde sua chegada a Hipona havia feito a renuncia de todos os seus bens. 

Viveu sempre em comunidade com seus clérigos, sem possuir nada próprio. Não tinha nada para 

colocar em testamento. À sua Igreja de Hipona não tinha outra coisa para deixar senão seus 

livros: tanto os que ele mesmo havia escrito como os que havia adquirido ou recebido de seus 

amigos. Uma das últimas recomendações foi que conservassem cuidadosamente sua biblioteca 

para os que viessem depois dele. 

Após alguns dias, os amigos que lhe atendiam viram que Agostinho não se curaria. A debilidade 

do enfermo aumentava. Sua mente continuava lúcida até o último momento e não parou de 

dirigir as suas recomendações espirituais. Incessantemente orava a Deus. Possídio e os que o 

acompanhavam respondiam às suas preces. 

Fora das muralhas fervia a luta entre defensores e atacantes. No quarto do enfermo tudo era 

paz e silêncio. O clero de Hipona de joelhos, recitava em silêncio a oração dos agonizantes. 

Entretanto o doutor da graça e do amor, depois de 76 anos de vida e 40 de incansável luta em 

favor da Igreja, cai na agonia para ser recebido com júbilo na Cidade Santa de Deus. 

No dia 28 de agosto do ano 430, o filho de Patrício e Mônica, Agostinho, bispo de Hipona, dormia 

na paz do Senhor. Contava com 75 anos, 10 meses e 15 dias... 

 

Leitura 

AS RELÍQUIAS DE SANTO AGOSTINHO 

Os restos mortais de Santo Agostinho foram depositados na Basílica da Paz, em Hipona, onde o 

santo havia exercido seu ministério pastoral. Depois de quase 70 anos, ante o perigo de 

profanação por parte dos invasores, os bispos da Àfrica os trasladaram para a ilha da Sardenha, 

onde permaneceram 223 anos na igreja de São Saturnino de Cagliari. Quando a ilha caiu em 

poder dos sarracenos, o piedoso rei dos lombardos, Luitprando, os resgatou por 70 mil escudos 

de outro levando-os consigo, no ano 730, para a cidade de Pavia, Itália, e depositando-os na 

Igreja de São Pedro "in coelo aureo" (no céu dourado). 
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Vários papas proibiram a exibição pública de seus restos mortais, pois estavam sendo roubadas 

partes dos mesmos. Por este motivo se perderam as notícias e a memória do lugar onde 

estavam. No ano 1695, no entanto, por ocasião de reforma da Igreja, foram descobertos numa 

caixa de prata com a inscrição: Augustinus. O Papa Bento XIII declarou-os autênticos. 

Novos transtornos políticos ocorrem na Itália. Com medo de novas profanações, em 1832, o 

bispo de Pavia os transferiu para a catedral de mesma cidade. No ano 1900, o padre Tomás 

Rodrigues, Superior Geral da Ordem Agostiniana, conseguiu que fossem devolvidos à Igreja de 

São Pedro, propriedade dos Agostinianos, onde repousa atualmente. 

A estes sagrados restos faltam: o braço, que foi enviado a Cartago em 1842, a pedido de 

Monsenhor Dupunch, primeiro bispo de Argel; e o coração, que se conserva em Lion. 

(Semblanças de San Agustín, p. 500) 

 

COMPREENSÃO DO TEMA 

1.- Explique o significado dos seguintes títulos dados a Santo Agostinho: 

a) Martelo dos hereges. b) Águia de Hipona 

2.- Como se chama a heresia que motivou os escritos de Santo Agostinho sobre a graça divina? 

3.- Explique os motivos que levaram Santo Agostinho a escrever sua obra "Cidade de Deus:? 

4.- Agostinho foi convidado a participar do Concílio de Éfeso. Ele chegou a tomar conhecimento 

desse convite? 

5.- O que Agostinho pedia a Deus durante o assedio de Hipona? 

6.- Agostinho gozou de excelente saúde ate sua morte. É isto verdade? 

7.- Em seu leito de morte, Agostinho recordava todo seu passado: 

a) Com indiferença 

b) Com uma tremenda angústia, ou 

c) com uma grande paz e tranqüilidade de consciência? 

8.- Em que consistiu o testamento de Agostinho? 

9- Que nos indica o fato de Agostinho ter recomendado tanto cuidado com sua biblioteca? 

10.- Santo Agostinho perdeu a lucidez antes de morrer. É isto verdade? 

11.- Para a Igreja, a festa de um santo é o dia de sua morte. Quando é, então, a festa de Santo 

Agostinho 
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11 - ESCRITOR E SANTO 

Santo Agostinho estava morto aos olhos dos homens, mas começava a viver aos olhos de Deus. 

Certamente, sua alma, depois de tantos séculos, continua viva no meio de nós. 

Quase sempre, os santos nos são apresentados como "super-homens", que não conheceram 

quase nada do pecado, nem sequer da tentação. Santo Agostinho não foi assim. Todas as suas 

obras nos colocam em contato com um homem semelhante à maioria de nós; exposto, como 

nós, à concupiscência e vivendo, todos os dias, ante o temor do pecado. 

Não nos importa saber até que ponto pôde, apesar de seus esforços, deixar-se vencer pelo mal. 

Já se escreveram muitas bobagens a respeito disso. Inclusive certos testemunhos do bispo de 

Hipona a respeito de suas faltas foram interpretadas fora de contexto e sentido reais. Se algumas 

características nos surpreendem na fisionomia de Agostinho, temos de pensar em seu caráter 

profundamente religioso. 

As "Confissões" põem em relevo a profunda unidade de sua vida interior. Jamais interrompeu o 

caminho. Assim, não teve que lamentar seu passado, ao menos em certo sentido. Para ele, como 

para todos os que amam a Deus, nenhum pensamento, nenhuma ação deixou de estar 

relacionada com o bem, inclusive os próprios pecados. 

Pessoa profundamente religiosa Agostinho, com certeza, buscou Deus, antes de encontrá-lo e 

possuí-lo. Por muito tempo seu coração esteve inquieto, porque ainda não conhecia o 

verdadeiro descanso que somente Deus é capaz de proporcionar. 

Consagrou, mais tarde, todas as forças de seu amor, ao serviço de Deus e das pessoas. Mas não 

se contenta em amar aos cristãos. Ama também, com afeto semelhante, aos que não pertencem 

à verdadeira Igreja. Dirige sempre aos maniqueus, donatistas ou pelagianos, palavras de amor e 

boa vontade. 

As vezes, fala com um tom mais emocional, mais carinhoso, mais simples, do amor de Deus; e 

conclui que a única atitude que podemos tomar diante de Deus é a do reconhecimento, do amor. 

Se Deus nos amou primeiro, também nós devemos amá-lo. Este amor é, precisamente, nossa 

maior recompensa. Do ensinamento de Agostinho, o que traduz de maneira mais completa as 

riquezas de seu espírito e de seu coração é uma palavra de amor: "ama e faz o que quiseres!". 

Santo Agostinho é, sem dúvida, o escritor mais fecundo da Igreja Latina. O que São Jerônimo 

havia escrito a respeito de Orígenes, logo pode repetir Possídio sobre o bispo de Hipona: "o 

número de suas obras é tão grande, que apenas um grande estudioso pode ler todas elas". 

Os escritos que chegaram até nós podem se dividir, conforme a finalidade e índole do seu 

conteúdo, em obras: 

1. Filosóficas; 

2. Apologéticas; 

3. Exegéticas; 

4. Dogmáticas; 

5. Polêmicas; 

6. Escritos de moral e pastoral; 
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7. Oratórias, e 

8. Cartas 

Nos últimos anos de sua vida, mais ou menos no ano 427, o próprio Agostinho revisou todas as 

suas obras publicadas. Sua intenção foi a de examinar atentamente cada uma delas. O fruto 

deste trabalho foi outra de suas obras, intitulada: "Retractações", que é única na história da 

literatura antiga. No final de sua revisão, Agostinho afirma que escreveu 93 tratados em 232 

livros. Entre as obras mais importantes estão: 

a) Os Diálogos de Cassiciaco, que compreendem todas as obras compostas antes do seu batismo. 

São elas: "Contra os Acadêmicos"; "Sobre a Vida feliz'; "Sobre a Ordem"; "Solilóquios". Estas 

obras, e as que foram escritas logo após o Batismo constituem os "escritos filosóficos". 

São os escritos compostos no sítio Cassiciaco, perto de Milão, em forma dialogada, quando se 

retirou para se preparar para receber o sacramento do batismo. 

Já dissemos que Agostinho não estava só. Numerosos amigos o acompanhavam. E aquele retiro 

durou perto de sete meses, sendo verdadeiramente uma vida de paz e contemplação espiritual. 

Do ambiente essencialmente contemplativo de Cassiciaco e das conversas diárias das pessoas 

que ali estavam, nasceram estas obras que hoje são lidas com profundo interesse e 

contentamento espiritual. 

Agostinho, depois de ter conversado com seus amigos, quer conversar consigo mesmo. Destas 

conversas nascem os "Solilóquios", última das obras escrita no sitio de Verecundo. Os 

"Solilóquios" são um monumento insigne do gênio de Agostinho. Junto com as "Confissões", nos 

ajudam a explorar as mais íntimas profundidades da consciência do nosso jovem, no momento 

mais crítico de sua vida. 

b) As Confissões. Podem ser consideradas como uma das maiores obras da literatura universal. 

Além do valor literário, contêm inestimáveis valores espirituais. 

Agostinho sentiu a necessidade de recordar seu passado e rever todos os favores que Deus lhe 

concedeu. Os treze livros das "Confissões" são um hino de ação de graças, um canto de louvor 

e reconhecimento a Deus, que criou tudo e orientou tudo para salvar o filho pródigo. 

As vezes, o leitor se cansa com as preces que interrompem o curso da narração. Acontece que 

Agostinho não quer contar uma história, a história de sua vida; quer, isto sim,. dar testemunho 

da misericórdia de Deus. 

O que são os acontecimentos exteriores em sua vida? Por que foi a Tagaste, a Madaura, a 

Cartago, a Roma e a Milão? Porque a mão de Deus o conduziu até o momento preciso em que 

queria manifestar seu poder e misericórdia. Uma só coisa conta a seus olhos: a resposta de Deus. 

E esta resposta não se produziria se o Senhor não a houvesse pronunciado por sua boca. 

c) A Cidade de Deus. É um escrito ligado às circunstâncias. Por causa da invasão dos godos e do 

saque de Roma pelos vândalos de Alarico (410), os pagãos acusaram o cristianismo, culpando-

lhe dos males acontecidos. Agostinho ouviu tais acusações; viu-se obrigado a respondê-las e 

compôs esta obra em 22 livros. 

A Cidade de Deus é um monumento estupendo pela originalidade de forma e do pensamento, 

pela amplidão de desenhos, pela abundância de fatos e de idéias. Podemos considerá-la como 

a enciclopédia do século V: não há nada que não seja descrito em suas páginas. Nesta obra 
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colossal se reuniu todo o saber humano. Nela encontramos uma filosofia da história, uma defesa 

do cristianismo, uma moral, uma física; e, junto a tudo isto, uma profunda erudição sagrada e 

profana, exposta em estilo eficaz e com eloqüência fascinante. 

d) O Epistolário. As "Cartas" de Santo Agostinho podem ser consideradas como o complemento 

da maravilhosa produção literária do santo. Apesar das muitas que se perderam, temos uma 

abundante coleção, que soma 276. Nem todas são de Agostinho: entre essas 276 há 53 em que 

seus destinatários se dirigem a ele. 

As "Cartas" de Santo Agostinho são, sobretudo, de caráter didático. Sempre tem que 

demonstrar, esclarecer ou defender a verdade. Daí o tom de gravidade solene, doutrinal, 

catedrático, que se assemelha um pouco aos tratados e aos sermões. 

As "Cartas" agostinianas são importantes porque nos fazem conhecer a atividade do bispo de 

Hipona, a evolução do seu pensamento e as condições intelectuais, morais e culturais da época. 

Uma multidão de religiosos, de leigos, de imperadores, de hereges, de virtuosos, de culpados, 

escrevem e recebem cartas de Agostinho. 

e) Os Sermões: Já foi dito algo a respeito dos pronunciamentos de Santo Agostinho (Lição 

número 9). Normalmente pregava todos os domingos e dias de festa. Em geral, pregava sem 

levar escrito o que ia dizer; contentava-se em meditar as passagens bíblicas que deviam 

constituir o esqueleto do discurso. 

Enquanto o bispo falava, os fieis escutavam de pé, como nos diz em algumas ocasiões o mesmo 

pregador. Este costume especial da Igreja africana, diferente da Itália e Gália, e que o próprio 

Agostinho reprova, pode explicar a brevidade às vezes excessiva, da maior parte dos sermões 

agostinianos. 

Estenógrafos ou taquígrafos de ofício, recolhiam as palavras do bispo. Desta maneira, formaram-

se coleções de homilias, mais ou menos volumosas, que se difundiram, não só na África, mas 

por todo o mundo cristão. 

Sem dúvida alguma que, sob o nome de Agostinho, começaram a circular outras coleções ou 

sermões que, certamente, não eram de Agostinho. Dai a confusão que muitas vezes surge com 

alguns desses sermões que, duvidosamente, se atribuem a Santo Agostinho. 

Ao falar dos "SERMÕES DE SANTO AGOSTINHO" temos que fazer menção dos "Comentários aos 

Salmos". Trata-se de sermões ou comentários a cada um dos 150 salmos da Bíblia. São, em geral, 

muito mais extensos que os mesmos sermões. Os temas são muito variados: catequese, moral, 

vida espiritual, etc. 

Leitura 

O PROGRESSO NA IGREJA CATÓLICA POR OBRA DE SANTO AGOSTINHO 

Dilatando-se pois, a divina doutrina, alguns servos de Deus que viviam no mosteiro, sob a direção 

e companhia de Santo Agostinho, começaram a ser ordenados clérigos para a Igreja de Hipona. 

E mais tarde no auge e resplendor do dia-a-dia da verdade da pregação da Igreja Católica, assim 

como do modo de viver dos santos e servos de Deus, sua continência e pobreza exemplar, a paz 

e unidade da Igreja, com grande solicitação começou primeiro a pedir e receber bispos e clérigos 

do mosteiro que havia começado a existir e florescia com aquele insigne varão. Pois, uns dez 

santos e veneráveis varões, continentes e doutos, que eu mesmo conheci, enviou Santo 

Agostinho sob pedido de várias igrejas, algumas de categoria. E eles também, seguindo o ideal 
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daqueles santos, dilataram a Igreja e fundaram mosteiros. E, aumentando o desejo da edificação 

pela palavra divina, ordenando novos religiosos, proveram de ministros outras igrejas. Assim se 

expandia por muitos e entre muitos a doutrina saudável da fé, esperança e caridade da Igreja, 

não só por todas as partes da África, senão também por ultramar. (São Possídio) 

 

PARA VOCÊ RECORDAR 

1.- Diz-se de Santo Agostinho: "o mais santo dos humanos e o mais humanos dos santos". Como 

se entende esta frase? 

2.- É nas obras de Santo Agostinho que melhor podemos ver seu espírito interior, sua 

afetividade, seu temperamento, sua personalidade em geral. Como se chamam essas obras? 

3.- Como se prova que Santo Agostinho tinha uma "alma profundamente religiosa", ainda antes 

de converter-se? 

4.- Como se entende a frase de Santo Agostinho: "ama e faz o que quiseres"? 

5.- O que são as "Retratações"? 

6.- No aspecto literário, que fez Santo Agostinho durante o retiro de Cassiciaco? 

7.- Quantos personagens você acha que aparecem na obra "Solilóquios"? 

8.- "A Cidade de Deus" é uma obra circunstancial... Explique o resto do pensamento. 

9.- a) Santo Agostinho escrevia todos os seus sermões? 

b) Por que foram conhecidos em sua época e chegaram até nós? 

10.- Além de seus escritos, de que outra maneira contribui Agostinho para o progresso da Igreja 

africana? 
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12 - A HERANÇA DE SANTO AGOSTINHO: O MONACATO 

 

Já se disse que Santo Agostinho, quando morreu, não deixou patrimônio, exceto a biblioteca e 

as recomendações sobre a custódia da mesma. 

Conservamos, no entanto, seu espírito: essa maneira característica de ser cristão, de ser santo, 

de ser pastor... e de ser monge! Aqui está o mais precioso de sua herança, não só para os 

Agostinianos, mas também para toda a Igreja Universal. 

Não é fácil resumir o ideal monástico de Santo Agostinho. Entre todos os seus escritos não 

encontramos um sequer, que seja dedicado expressamente ao monacato. Suas idéias sobre o 

mesmo se encontram espalhadas ao longo de suas obras. 

Ser monge no bispo de Hipona é ser Agostinho mesmo, isto é, toda a vida está ligada a esta idéia. 

Antes e depois da conversão, durante o sacerdócio e os longos anos do episcopado, em suas 

pregações ao povo, em suas cartas polêmicas e demais escritos, vibra sempre o ideal de ser 

monge. Por isso a Santo Agostinho pode ser dado o título de Monge e Pai dos Monges. 

Santo Agostinho era intelectualmente curioso, mas com uma curiosidade do divino. Seu afã de 

ser monge só se entende à luz da busca de Deus. Já se falou também de suas lutas em busca da 

verdade. Ser monge, em Santo Agostinho, significa penetrar no mistério de Deus, conhecê-lo 

pela fé e possuí-lo através do amor. 

Pouco antes de converter-se, faz uma primeira tentativa de vida comum. Mas tudo vai por água 

abaixo, ante as dificuldades apresentadas pelo matrimônio. Depois de convertido em Cassiciaco, 

em Tagaste e durante os primeiros anos em Hipona, consegue fazer com que a idéia do 

monacato seja uma realidade um pouco idealista: se comove ante a beleza da natureza, vive um 

tanto separado de luta diária de seus contemporâneos, absorto na reflexão sobre a alma de 

Deus. A experiência pastoral, a polêmica antimaniqueia e o estudo mais atento de São Paulo lhe 

abrem um panorama mais real e universal. 

A ordenação sacerdotal muda, em Agostinho, sua conceição sobre o monacato. Ele se dá conta 

de que deve se libertar dessa espécie de "egoísmo espiritual" e se entregar à obra da Igreja. 

Queria dedicar-se por inteiro à oração, à meditação-contemplação e ao estudo da Sagrada 

Escritura; mas a imensa comunidade chamada Igreja é mais importante que a pequena 

comunidade agostiniana. Por causa do serviço à Igreja de Cristo é necessário, às vezes, sacrificar 

o retiro e a tranqüilidade do mosteiro. 

Neste estilo de vida, acolheu quem quisesse viver a sua herança espiritual. O membro da 

comunidade tinha que saber ser religioso e pastor, ativo e contemplativo, estudante e mestre, 

homem de oração e missionário. Tudo isto ao mesmo tempo. Mas tem que ser antes de tudo 

obediente: à Igreja e à comunidade. 

Santo Agostinho teve que percorrer todo um caminho para chegar a converter-se em Monge e 

Pai dos Monges. Chamamos isso de ‘itinerário monástico do santo". 

O descobrimento de sua vocação de monge aconteceu no ano 386, aos 32 anos de idade quando 

Ponticiano, "cristão de longas e freqüentes orações" (Conf. VIII, 6, 4), narrou a Agostinho alguns 

detalhes da vida de Antão, o eremita e de outros mais, do qual Agostinho nada sabia. A narração 

ficou gravada de tal maneira em sua alma que desencadeou nela aquela feliz tempestade que o 

levou à conversão definitiva. 
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Agostinho já era crente antes do encontro com Ponticiano. Acreditava em Deus, em Cristo, na 

espiritualidade da alma e em outras verdades do cristianismo. O exemplo de Antão e dos 

cortesãos de Trévis, que haviam abandonado suas noivas para consagrar-se a Deus na vida 

monástica, veio em ajuda de sua fraca vontade, sacudiu sua covardia, proporcionou-lhe 

desapego da carne e o conduziu à vitória final. 

Depois de convertido, Agostinho jamais seria um cristão comum. A luta o havia renovado e saia 

dela "sem desejo de mulher nem esperança alguma neste mundo" (Conf. VIII, 12, 30) 

Em Cassiciaco, Agostinho inaugura um plano de vida que não corresponde plenamente a 

nenhum modelo precedente. Neste sentido, se pode falar de Santo Agostinho, não só como 

fundador, senão como inventor de um estilo de ser monge. Em companhia de seus amigos, 

dedica longas horas ao estudo das Escrituras, ao trabalho manual, à oração dos salmos e à 

contemplação religiosa. Era, porém, um primeiro ensaio que necessitava urgentemente de 

retoques, correções e complementos a Agostinho não tardará em introduzi-los. 

A experiência e o estudo lhe manifestam pouco a pouco o verdadeiro rosto do monacato. 

Lembremos as viagens que fez, conhecendo diferentes estilos de vida monacal para escolher o 

seu. 

Admira os anacoretas pelo retiro e solidão, mas não se sente atraído por eles. Também tem 

simpatia pelos cenobitas, que são anacoretas de vida comum, mas também não o satisfazem 

plenamente. Ele tem suas preferências: a vida comum, a concórdia dos corações, o 

desprendimento dos bens da terra, a moderação e liberdade no uso das coisas, o estudo e, 

sobretudo, a caridade. A caridade é a rainha dos mosteiros. Ela regula os alimentos, as palavras, 

os vestidos, o semblante. Quando se ofende a caridade, se é imediatamente expulso do 

mosteiro, pois sabem que "Cristo e os Apóstolos a recomendam tanto que, onde falta, tudo é 

vão; e onde está presente, tudo é pleno" (costumes da Igreja Católica, I, 33, 73) 

Este será o estilo do monacato agostiniano: uma cópia o mais fiel possível do estilo de vida dos 

primeiros cristãos (At 4, 32-35). 

 

FUNDAÇÕES MONÁSTICAS NO TEMPO DE SANTO AGOSTINHO 

a) Tagaste: No final de 388, Agostinho funda seu primeiro mosteiro em Tagaste e começa a viver 

em comunidade com seus amigos. Infelizmente, pouco sabemos deste grupo, da sua vida 

quotidiana. Não temos os horários e regulamentos que nos informem sobre a distribuição dos 

dias e horas, sobre os requisitos para entrar e fazer parte da comunidade, sobre as obrigações 

de seus membros e suas relações com os superiores. Nem sequer quantos eram e se estavam 

batizados. Apenas consta com certeza a presença de Adeodato, o filho de Agostinho, Alípio, 

Evódio e Severo. São Possídio faz um resumo de como viviam. 

Em Tagaste, o que fez Agostinho foi um ensaio de vida comum, muito mais estruturada que em 

Cassiciaco, mas ainda sujeita a mudanças e transformações. 

b) Hipona, mosteiro do horto. Em Tagaste, Agostinho era um simples monge, contente em ser 

"o último da casa do Senhor". Mas, no ano 391 sua vida deu uma volta de 90 graus. Com a 

ordenação sacerdotal ele se dá conta de que não pode dedicar-se inteiramente ao que ele 

chama de "ócio santo", isto é, vida de oração e contemplação da Verdade Suprema. 
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A ordenação sacerdotal foi a causa que arrastou por água abaixo o ideal monástico do santo, já 

que em seu tempo a vida sacerdotal era incompatível com a vida monástica. Era um ou outro, 

nunca os dois ao mesmo tempo. Felizmente, o velho bispo Valério compreendeu a necessidade 

que sentia Agostinho de viver em companhia de seus irmãos e lhe deu licença para fundar outros 

mosteiros junto da igreja de Hipona, no horto, onde continuou a viver como em Tagaste. 

No princípio este mosteiro se nutriu de monges vindos de Tagaste, embora com certeza só 

podemos identificar Evódio. Cedo, porém, a pregação de Agostinho encontrou novas vocações, 

pertencentes a todas as idades e classes sociais. A todos exigia a renúncia dos bens e a perfeita 

vida comum. 

"Comecei a reunir irmãos de boa vontade -diz Santo Agostinho- que, igual a mim, nada tiveram 

dispostos a imitar meu modo de viver, isto é, assim como eu havia vendido meu pobre 

patrimônio e havia repartido o fruto entre os pobres, fizeram o mesmo os que quiseram viver 

comigo para que todos vivêssemos do comum. Desta forma, todos possuiríamos em comum um 

grande e fertilíssimo campo, o mesmo Deus" (Sermão 355, 2). 

Em Hipona, ao seu ideal monástico, se junta o ideal apostólico. Quando a mãe Igreja pede a 

nossa colaboração não podemos negar: esse era o lema do santo. Ao apostolado ele chama 

"negócio justo", assim como à contemplação chama "ócio santo". 

c) Hipona, mosteiro de clérigos. A ordenação episcopal foi outro momento delicado no itinerário 

monástico de Agostinho. Tinha que conciliar solidão e retiro, próprios dos mosteiros, com a 

atividade pastoral e exigências sociais do episcopado. Parece que teria que renunciar à vida 

comum. No entanto, esta renúncia era muito dolorosa. Agostinho não havia nascido para viver 

só. Necessitava da companhia dos amigos e irmãos e essa necessidade aguçou sua imaginação 

e lhe permitiu superar o obstáculo, transformando-o em estímulo: abriria as portas da casa 

episcopal aos clérigos e, com eles, partilharia teto, mesa e roupas. 

Nela acolheu a quantos clérigos quisessem viver em comum e partilhar o ideal de pobreza 

evangélica. Este mosteiro lhe serviria também para formar o clero da diocese, segundo o alto 

conceito que tinha do sacerdócio. 

A vida neste mosteiro repousa sobre as mesmas bases do horto: vida comum perfeita, absoluta 

pobreza individual, equilíbrio entre ação e contemplação. Só o trabalho manual desapareceu 

ou, ao menos diminuiu notavelmente para dar lugar ao trabalho apostólico. Todos os clérigos 

participam ativamente da vida da diocese. Diariamente vão à igreja para a Eucaristia e oração 

das horas litúrgicas. Algumas vezes, os sacerdotes substituem o bispo na celebração da 

Eucaristia, na pregação e administração dos sacramentos. 

d) Mosteiro de virgens. A vida virginal apareceu cedo na Igreja Africana. Seus dois grandes 

doutores, Tertuliano e São Cipriano, a promoveram com entusiasmo, fomentando a união e 

colaboração entre si. 

Santo Agostinho fundou pelo menos um mosteiro de virgens em Hipona, do qual foi "priora", 

por muitos anos, sua irmã; e do qual fizeram parte também algumas de suas sobrinhas. Não 

consta a data exata de sua fundação. Santo Agostinho amou este mosteiro com especial afeto. 

Amor que brotava espontâneo de sua estima pela virgindade e vida religiosa. 

Muito pouco sabemos de seu estilo de vida e de sua orientação espiritual. Tudo, porém, nos leva 

a pensar que não se diferenciava muito da vida dos monges. Praticavam a vida comum perfeita 



Pag.49 
 

e dividiam a jornada entre oração e trabalho, sem excluir talvez, a cópia de códigos e 

manuscritos antigos. 

O número de monjas deve ter sido bastante elevado. Agostinho fala de uma "copiosa 

congregação". A maioria era de virgens, mas também se admitia algumas viúvas. A irmã de 

Agostinho entrou depois da morte do marido. Consta também a presença de algumas meninas 

órfãs. 

Leitura 

O MOSTEIRO AGOSTINIANO 

 

O mosteiro de Santo Agostinho se converteu num autêntico mosaico de caracteres humanos. 

Os moradores eram muito diferentes uns dos outros pela idade, ilustração e origem social. A 

maioria provinha das camadas inferiores da sociedade. Agostinho fala de escravos, libertos, 

agricultores, operários e artesãos. Mas, não faltavam membros de famílias abastadas e até 

mesmo senatoriais. Havia monges ilustrados e monges ignorantes, ainda que os analfabetos 

eram uma exígua minoria. Aquele que, ao ingressar no mosteiro, não sabia ler, era instruído 

imediatamente. Também a idade variava. Consta a presença dalguns meninos e jovens. Ao que 

parece, entravam no mosteiro na qualidade de "pulio" e só aos 16 ou 18 anos de idade decidiam 

seu retorno ao mundo secular ou sua definitiva incorporação ao mosteiro. A quase totalidade 

dos monges eram leigos, ou seja, irmãos não clérigos. e vez em quando, contudo, é bem provável 

o ingresso de algum clérigo; e, com certeza, alguns monges foram agregados ao clero. Foram 

monges no mosteiro do horto: Evódio, Possidio, Severo e Antônio, bispos, respetivamente de 

Uzala, Calama, Milevi e Fussala, assim com vários outros (Martínez Cuesta, A., San Agustín, 

monge e padre de monjes. MAYEUTICA, 1980, Num. 16) 

 

PARA VOCÊ RELEMBRAR 

1.- No mosteiro agostiniano entravam muitas classes de pessoas, com todas as diferenças que 

haviam. O que as unia entre si? 

2.- Além de seus escritos, o que se conserva e conservará sempre de Agostinho? 

3.- Segundo o espírito de santo Agostinho, qual deve ser a primeira preocupação de um 

agostiniano? 

4.- O monacato agostiniano ou estilo de vida de Santo Agostinho é: 

a) Criação sua, 

b) Inspiração em Santo Antão, o Eremita, 

c) Inspiração nos anacoretas e cenobitas. 
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13 - O MONACATO AGOSTINIANO EXPANSÃO, ECLIPSE E RESSURGIMENTO (Séculos IV - XII) 

 

A obra monástica de Santo Agostinho não ficou limitada a seu tempo e a sua diocese: mas, pelo 

contrário, ultrapassou todos os limites e foi se abrindo passo a passo através dos séculos e em 

diferentes lugares. Poucas coisas desejou com tanto ardor como o florescimento da vida 

comum. Durante toda a sua vida lutou por difundi-la, defendê-la e aperfeiçoá-la. Nem mesmo a 

morte pode com seu afã proselitista. Sua palavra continua ressoando, com brevíssimas pausas, 

ao longo dos séculos; e ainda hoje encontra acolhida no coração dos homens. 

Além dos mosteiros mencionados na lição anterior, já como sacerdote Agostinho estabeleceu 

outro em Cartago, no ano 392, sob o amparo do bispo metropolitano Aurélio. O que Valério foi 

para Agostinho em Hipona, Aurélio o foi também em Cartago. 

Cartago era então o centro civil, cultural e religioso de toda a África; e Agostinho necessitava 

consultar seus arquivos e bibliotecas em busca de documentação para suas polêmicas. Os 

monges poderiam consulá-los com facilidade, recolher o material necessário e remetê-lo a 

Hipona. As demais ocupações seriam muito semelhantes às dos monges de Hipona. 

A fama dos monges formados por Agostinho fez com que os bispos os aceitassem com agrado 

em suas dioceses e os utilizassem na pregação, cargo que era próprio dos bispos. 

Toda instituição religiosa se propaga, não só por obra de seu fundador, mas também dos amigos 

e seguidores deste. Assim, Evódio, Severo, Possídio, Profuturo e Fortunato, bispos, fundaram 

mosteiros clericais em suas sedes episcopais; e alguns deles fundaram também mosteiros de 

leigos e virgens. Houve inclusive, dois bispos, Novato e Benenato, que, sem ser abertamente 

discípulos de Agostinho, fundaram mosteiros com o espírito agostiniano, graças às relações que 

mantinham com o santo. Também Alípio fundou seu mosteiro clerical em Tagaste. 

No ano 411 aconteceu algo digno de menção em Tagaste: um casal de nobres esposos, Melania 

e Piniano, vindos de Roma, decidiram renunciar ao uso do matrimônio e, movidos pelo exemplo 

dos monges agostinianos, foram se desprendendo pouco a pouco de suas imensas riquezas, 

repartindo seu fruto com os pobres e ajudando generosamente aos mosteiros e igrejas da 

região, enquanto eles mesmos se decidiram abraçar a vida comum. Melania viveu em 

comunidade com suas 130 servas; Piniano, com seus 80 escravos. Por seis ou sete anos moraram 

em Tagaste, entregues a uma vida de trabalho e penitência. Melania se distinguiu por sua 

austeridade e atenção prestada à instrução das monjas e pelo trabalho de transcrição de 

códices. Da vida de Piniano e seus monges não nos restam detalhes. No ano 417 o nobre casal 

abandonou África e viajou a Jerusalém para se estabelecerem definitivamente no Monte das 

Oliveiras. Melania foi santa. 

Do mosteiro clerical de Hipona saíram dois sacerdotes, Lepório e Bernabé, que fundaram outros 

dois mosteiros. 

Por volta do ano 400 Cartago tinha já vários mosteiros. Em alguns deles começaram a surgir 

idéias contrárias ao trabalho manual. O bispo Aurélio pediu a Agostinho que interviesse. 

Motivado por este fato, Agostinho escreveu sua obra "O trabalho dos Monges". 

Consta que em vida de Agostinho existiam já 17 mosteiros. Cada um estava vinculado ao Santo 

de maneira diferente. Três deles, ou seja, o de leigos de Tagaste e os dois de Hipona, eram obra 

exclusiva sua. Ele lhes deu o ser, a orientação espiritual e a estrutura jurídico-material. Outros 
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mosteiros tiveram relação com Agostinho apenas ocasionalmente, ainda que seguindo seu 

espírito. 

Existem notícias da existência -com Agostinho ainda vivo- de outros nove mosteiros no Norte de 

África, embora nada conste de suas relações com o bispo de Hipona. Mas provavelmente seriam 

freqüentes e profundas. Não parece exagerado afirmar que nasceram e cresceram à sombra 

benéfica do Santo. Todos eles eram fundações de amigos e discípulos seus, que não fizeram 

mais que transplantar para suas sedes a experiência vivida e assimilada em sua companhia. E, 

ao instalar-se em suas respectivas dioceses, nenhum rompeu os vínculos com Hipona. Agostinho 

continuou sendo o mestre e orientador do grupo, a quem se recorria em momentos de 

dificuldades. 

Podem-se contar, portanto cerca de 26 mosteiros existentes enquanto vivia Santo Agostinho, 

fundados com o ideal do Santo. Estes mosteiros não constituíam unidade jurídica. Não havia 

entre eles nem regras comuns nem vínculos legais. Não havia surgido na Igreja, ainda, a hora 

das congregações religiosas. Sentiam-se ligados entre si somente pela origem, pelo 

reconhecimento da comum ascendência de Agostinho e pelos costumes gerais da época. Além 

do mais, cada mosteiro era uma comunidade autônoma, que se governava por estatutos 

particulares e pela legislação dos concílios. O abade gozava de grande liberdade na hora de 

escolher e aplicar as normas concretas. Os mosteiros clericais dependiam do bispo diocesano. 

O entusiasmo das fundações agostinianas logo começou a retroceder devido às invasões dos 

vândalos. Um dos reis mais cruéis, Genserico, que reinou de 429 a 477, enfureceu-se 

particularmente com os bispos e seus mosteiros. Calcula-se que entre os anos 430 e 484 o 

episcopado africano perdeu quase cem de seus membros, baixando o número de 675 para 584. 

Os mosteiros que mais sofreram foram os de clérigos e de virgens. 

Em fevereiro de 484 Honerico deu o golpe final deportando a quase totalidade dos bispos e 

entregando aos mouros os mosteiros de homens e mulheres. 

Mas a perseguição não acabou com os mosteiros africanos. Precisamente a perseguição do ano 

484 nos revela a existência de dos mosteiros: em Gafsa e em Bigua, os quais a nossa Ordem 

considera de inspiração e vida fundamentalmente agostinianas. O primeiro, de Gafsa, era uma 

mosteiro de leigos e clérigos, habitado por sete monges: Liberato, Bonifácio, Severo, Rústico, 

Rogato, Septimo, e Máximo. Este mosteiro tem especial importância, para nós agostinianos, 

devido ao martírio de seus membros. Enfrentando as provações, foram mortos em Cartago, 

dando grande exemplo de fortaleza de fé e de unidade fraterna. Todos eles selaram suas vidas 

com o martírio e foram sepultados no mosteiro cartaginês de Bigua. Celebramos a festa destes 

mártires a 26 de agosto. 

Entre os mais importantes e antigos santos agostinianos se encontra São Fulgêncio (462-527). 

Nasceu em Thelepte (hoje Medinet-el-Kedima, Túnis), em 462 da família senatorial Gordiani, de 

Cartago. Muito jovem ainda começou a exercer o cargo de procurador em sua cidade natal. Este 

cargo levava consigo a responsabilidade de administrar a coisa pública entre os vândalos e a 

cobrar os impostos. Atraído pela vida religiosa, decidiu-se definitivamente depois de ler a 

exposição de Santo Agostinho sobre o salmo 36. Após algum tempo, lá por 499, resolveu unir-

se aos solitários do Egito, na Tebaida. Na viagem passando pela Sicília, dissuadiram-no daquele 

propósito pelo influxo monofisita que existia entre aqueles monges. Antes de voltar à África, 

visitou Roma no ano 500. Em torno de 502 foi feito bispo de Ruspe. Por duas vezes esteve, com 

outros bispos, exilado na Sardenha pelo rei Trasamundo. Cultivou intensamente a doutrina 

agostiniana, como se deduz de suas obras. Sua vida monástica ajusta-se, em linhas gerais, à 
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mentalidade e ai estilo de vida de Santo Agostinho. Foi chamado, portanto, com razão 

"Agostinho menor". Amou profundamente a vida de comunidade e a comunhão de vida. Não 

conseguia viver senão rodeado de monges. Por isso fundou vários mosteiros, tanto em sua 

pátria, como no exílio. Morreu em Ruspe no dia 10 de janeiro de 527, depois de longa e penosa 

enfermidade. A Ordem celebra seu culto a 3 de janeiro. 

Com a morte de São Fulgêncio, o monge mais ilustre da África depois de Santo Agostinho, as 

trevas voltam a cobrir a história do monacato agostiniano. Os esforços de arqueólogos e 

epigrafistas não conseguem aclarar este período obscuro. Escavações e inscrições nos oferecem 

dados úteis, mas não suprem a quase total carência de documentação literária. Existem notícias 

passageiras acerca da existência de mosteiros durante o século VI. Sobre o século VII as 

informações são, no entanto, mais fragmentadas. Nem um só documento escrito chegou até 

nós sobre o monacato africano de orientação latina e agostiniana. No entanto, sabe-se de 

existência de uns 12 mosteiros africanos dessa época; e não há dúvida de que havia muitos 

outros. 

Além da África, houve mosteiros de orientação agostiniana também na Itália, Espanha e França. 

Não foram somente os vândalos que prejudicaram o desenvolvimento do monacato 

agostiniano. Também os árabes, durante o século VII, lhe deram alguns dolorosos golpes. Mas 

semelhantes catástrofes não conseguiram tornar opaca a figura de Santo Agostinho. Sua 

influência segue de pé em algumas das regras monásticas da época, como a de São Bento e 

outras. 

Durante os séculos VII e VIII o monacato em geral não possuía uma estrutura definida. Cada 

mosteiro era autônomo e se governava por leis próprias; não se podia, portanto, falar de uma 

ordem religiosa clara e definida. 

Pouco a pouco foi-se impondo a reforma monástica. Contribuíram para isto os imperadores, 

especialmente Carlos Magno, que no ano 787 mandou tirar um cópia autêntica da regra de São 

Bento multiplicando-a e dando-a a conhecer a ponto de Santo Agostinho e seu monacato 

ficaram relegados a um segundo plano. 

Mas a vida religiosa não era vivida somente pelos monges. Havia um grupo de clérigos que 

também a viviam: eram os chamados cônegos, ou conselheiros do bispo. Estes preferiram o 

ideal de Santo Agostinho e não o de São Bento, pois lhes chamava mais a atenção a vida comum 

perfeita e a pobreza individual proclamada por Santo Agostinho. 

No entanto, nem todos os cônegos compartilhavam o ideal de pobreza. Houve muitas reformas 

e divisões entre eles mesmos. Uns, os não reformistas, se converteram em clero diocesano; 

outros, os reformistas, seguiram o ideal agostiniano: foram os CÔNEGOS REGULARES DE SANTO 

AGOSTINHO. Regular significa aquele que segue uma regra. estes, depois de muitas experiências 

optaram por ficar com a regra de Santo Agostinho, a qual suplantou pouco a pouco às demais 

regras, até por volta de 1120-1130. 

A partir do papa Inocêncio II (1130-1142), a Santa Sé fixa a regra de Santo Agostinho a todas as 

comunidades de cônegos. Com isto recupera Santo Agostinho um posto eminente na história 

religiosa ocidental; e sua regra recomeça uma brilhante carreira que chega até os dias de hoje. 

Em fins do século XII e princípios do século XIII a adotam várias congregações novas dedicadas 

ao serviço dos enfermos, à redenção dos cativos ou à pregação. 
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Mas a regra de Santo Agostinho não teve a mesma importância em todas as congregações. Em 

uma delas alcançou, no entanto, um destaque muito grande. A falta de um fundador concreto 

e de prestígio induz seus membros a acentuar a veneração à pessoa de Santo Agostinho e o 

estudo de sua doutrina. Aos poucos essa congregação vai identificando Santo Agostinho como 

fundador e pai e para ele volta os olhos em busca de inspiração e ideais. Assim nasce a ORDEM 

DOS EREMITAS DE SANTO AGOSTINHO, cuja história desenvolveremos na lição seguinte. 

Leitura 

A REGRA DE SANTO AGOSTINHO 

Desde o início, as comunidades religiosas se constituíram em torno de uma regra de vida. As 

regras, algumas vezes são escritas pelo próprio fundador; outras vezes, por algum discípulo do 

fundador, mas aprovada por este; ou são, ainda, escritas por vários autores, mas sempre 

aprovadas pelo fundador. Em outras ocasiões, uma congregação toma a regra de uma outra, 

como o que ocorreu com a de Santo Agostinho. 

Santo Agostinho escreveu sua própria regra, chamada "Regra aos servos de Deus", 

possivelmente para os monges do mosteiro de leigos de Hipona. Estas informações não são 

completamente seguras, mas são as mais prováveis. É o documento monástico mais importante 

de Santo Agostinho, mas também o mais controvertido. Uns dizem que é adaptação da carta 

211 dirigida às monjas de Hipona; outros, que é uma simples acomodação dos sermões 355 e 

356 de Santo Agostinho. Depois de muitas investigações, os estudiosos agostinianos 

descobriram que a referida regra foi escrita diretamente por Santo Agostinho -e para homens. 

É composta de 8 capítulos e inicia assim: "Antes de tudo, caríssimos irmãos, amemos a Deus; 

depois, também ao próximo, porque estes são os principais mandamentos que recebemos". 

COMPREENSÃO DO TEMA 

1.- Que circunstâncias favoreceram a fundação do primeiro mosteiro em Cartago? 

2.- O estilo de vida comum, idealizado por Santo Agostinho, atraia tanto que algumas pessoas, 

mesmo não sendo seus discípulos, fundaram mosteiros ou viveram essa mesma vida. Você pode 

dizer o nome dessas pessoas? 

3.- Explique os motivos pelos quais Santo Agostinho escreveu sua obra "O trabalho dos 

monges"? 

4.- Como se dava o governo dos mosteiros agostinianos? 

5.- Que bem produziu a perseguição do ano 484? 

6.- Quem e por que era chamado "Agostinho menor"? 

7.- Carlos Magno e Inocêncio II tiveram relação com a influência de Santo Agostinho no mundo 

monástico: 

a) Carlos Magno, negativamente porque... 

b) Inocêncio II, positivamente porque... 

8.- Explique brevemente a origem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. 
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14 - O NASCIMENTO DA ORDEM DOS EREMITAS DE SANTO AGOSTINHO (As Uniões de 1244 e 

1256) 

 

O NASCIMENTO DA ORDEM DOS EREMITAS DE SANTO AGOSTINHO (As Uniões de 1244 e 1256) 

A origem da ORDEM DOS EREMITAS DE SANTO AGOSTINHO é muito obscura. Tudo quanto se 

sabe está cheio de lendas e narrações pouco fundamentadas. O que se sabe deve-se à história 

geral da época. Muito pouco é o que sabemos sobre os eremitas e, mais especificamente de 

suas casas. As investigações históricas, no entanto, avançam lentamente e nos permitem chegar 

às seguintes conclusões: 

1. A formação da Ordem foi lenta e difícil; 

2. Não está direta nem indiretamente ligada às fundações de Santo Agostinho; 

3. Foi resultado da união de vários grupos eremíticos independentes; 

4. Nessa união, a Santa Sé teve uma influência decisiva, especialmente através do cardeal 

Annibaldi. 

 

A Primeira União de 1244 

Os séculos XII e XIII acordaram a Igreja com idéias de renovação cristã. Muitos foram os cristãos 

que sentiram em suas vidas os desejos de seguir mais de perto os exemplos de Jesus e dos 

primeiros cristãos. Entre eles alguns retiraram-se a lugares afastados para levar um estilo de 

vida eremítico onde a contemplação constituía uma forma fundamental do encontro com Deus. 

Diversas regiões e Itália, França e Alemanha viram cheias de muitos conventos deste tipo. 

Nestes grupos, unidos pelo fato de serem eremitas, que seguiam observâncias distintas e até 

distintas Regras, temos que ver a origem da Ordem de Santo Agostinho. Deles saiu a iniciativa 

de pedir ao Papa Inocêncio IV, que lhes concedesse viver conforme a Regra de Santo Agostinho, 

unindo a todos com o fim de fundar uma Ordem. 

Diante da perspectiva de com a união criar a força, o Papa viu com bons olhos a proposta e 

aceitou a petição. Ordenou que todos os eremitas residentes na região italiana de Toscana 

seguissem a Regra e o estilo de vida de Santo Agostinho no presente e no futuro. Mais ainda, 

qualquer norma posterior ou as Constituições que pudessem surgir no futuro não podiam estar 

em contradição com aquele estilo de vida. Assim o estabeleceu o Papa nos documentos titulados 

Incumbit nobis e Praesentium vobis. Era o ano 1243. 

A primeira reunião dos representantes daqueles grupos de eremitas, dois ou três de cada 

convento, ou seja, o momento da fundação da Ordem propriamente falando, teve lugar em 

Roma no mês de março de 1244. A presidia o Cardeal Ricardo degli Annibaldi, encarregado pelo 

Papa de dirigir os primeiros passos da Ordem nascente. 

Posteriores documentos do Papa, foram definindo com maior precisão a fisionomia e o caracter 

da Ordem. No mesmo mês da fundação concedeu-se aos sacerdotes poder confessar e pregar 

ao Povo de Deus, o que quer dizer que se convertia em uma Ordem Apostólica, sem abandonar 

o elemento contemplativo que lhes tinha levado a buscar a Deus na solidão. 
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O mesmo Papa foi tirando do caminho os impedimentos que impediam a perfeita convivência 

entre os membros dos distintos grupos. Como alguns deles tinham professado a Regra de São 

Bento, O Papa lhes dispensou disso assim como das outras tradições próprias em contraste com 

o novo modo de viver conforme a Regra recém professada. 

Pouco tempo depois obtiveram os privilégios que tinham sido concedidos às outras Ordens. O 

Papa dava proteção às casas da Ordem; libertou-as de alguns impostos; declarou-as isentas da 

jurisdição dos bispos em alguma coisas, etc. Estes privilégios, concedidos no início só aos 

religiosos agostinianos que viviam na Toscana, estenderam-se um ano mais tarde às outras 

partes da Ordem que começava a difundir-se com força. 

A Santa Sé pus toda a sua froça em protege-los e ajuda-los a ultrapassar as não poucas 

dificuldades daqueles pirmeiros momentos. Ainda mais, o mesmo Papa Inocêncio IV ordenou 

aos bispos que lhes dessem apoio: obrigou-lhes a respeitar os privilégios que tinham sido 

concedidos pelo Papa. Seu sucessor Alexandre IV, teve o mesmo proceder. 

 

A Grande União de 1256 

Em março de 1256, por iniciativa do Papa, teve lugar em Roma o que se tem chamado a Grande 

União. Com este nome conhecem os historiadores a união de outros vários grupos de eremitas 

à já existente Ordem de Santo Agostinho. Num primeiro momento, o Papa Alexandre IV, 

somente queria unir aos eremitas da Ordem de São Guilherme, os únicos da Toscana que tinha 

sido excluídos da união anterior. Mas foram vários os grupos aos que se estendeu esta união. 

No total os grupos que tomaram parte desta união são os seguintes: 

 

EREMITAS DE SÃO JOÃO BOM (1169-1249) 

 

João Bom nasceu em Mântua, Itália, por volta do ano 1169. Quando jovem, viveu 

desordenadamente, percorrendo campos e cidades como comediante. Ao redor do ano 1210, 

uma enfermidade o induziu a mudar de vida. Retirou-se ao campo para viver só, possivelmente 

em 1217. Ai, foi reunindo discípulos com os quais começou a partilhar a vida penitente dos 

eremitas da época. Não tinham regra nem vínculos jurídicos especiais. Esta forma de vida, 

porém, um tanto livre e anárquica, estava em desacordo com as normas da Igreja que, 

empenhada na organização e sobrevivência da vida religiosa, ordenava, a todos os fundadores 

de novas casas religiosas, adotassem uma das regras e constituições já existentes. 

João Bom sentiu a necessidade urgente de dar estabilidade a sua fundação. Escolheu então a 

Regra de Santo Agostinho e impôs o hábito de eremita a seus companheiros. Todos começaram 

a viver "regularmente", ou seja, de acordo com uma regra já escolhida. Isto ocorreu por volta 

do ano de 1225. Seu estilo de vida variou muito pouco: silêncio, jejuns prolongados, roupa 

pobre, repetição de orações vocais... Andavam descalços e viviam de esmolas. Nada disto nos 

há de estranhar, pois esse era o modo como viviam os eremitas da época. 

Uma nota curiosa: traços agostinianos não apareciam em nenhuma parte. Adotaram a Regra de 

Santo Agostinho simplesmente porque tinham que adotar uma dentre as já existentes; não, 
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porém, por conhecer e seguir o santo bispo de Hipona. O verdadeiro mestre e fundador 

continuava sendo João Bom, que tinha fama de líder e santo. 

Como quase todos os membros desta comunidade eram leigos, o apostolado ficava em um 

segundo lugar. Pouco a pouco, porém, foram entrando sacerdotes ou eremitas leigos eram 

ordenados, com os quais o apostolado adquiriu grande importância. O próprio João Bom, ao 

ordenar-se sacerdote, foi um grande apóstolo. 

A fundação cresceu rapidamente até que João Bom, já velho, analfabeto e enfermo, teve que 

renunciar à direção da comunidade que, no ano de sua morte (1249), contava com mais de 15 

casas no norte da Itália. Em 1249, a comunidade se dividiu em dois grupos devido a diferenças 

de opiniões e critérios; porém, voltou a se unir em 1252, preparando-se assim para a GRANDE 

UNIÃO DE 1256. 

A Ordem celebra a festa de São João Bom no dia 16 de outubro, junto com a de São Guilherme, 

o Eremita. 

 

EREMITAS DE BRÉTTINO 

Perto dali, na localidade de Bréttino, a uma distância de 60 Km, mais ou menos, e na mesma 

época, nasce um outro grupo, com o propósito de lutar contra os vícios da carne e alcançar a 

vida eterna. Nada se sabe do fundador, nem origem, número, posição social e primeiros passos 

destes solitários. Em 1227, dispunham já de uma igreja, dedicada a São Brás, com regra e 

organização sob a proteção de São Pedro. Nem sua regra, nem seus costumes, porém, eram 

aprovados pela Igreja. Por isso tiveram que acolher a Regra de Santo Agostinho, a quem, como 

os anteriores pouco conheciam. Em 1235, já possuíam Constituições e organizações próprias, 

aprovadas pela Santa Sé. Tinham algum ato comum, porém, o centro de sua vida era ocupado 

pelo ascetismo, manifestado no hábito humilde, na pobreza particular e comum e nos jejuns 

severos e prolongados. 

A pobreza era muito rígida. Viviam do trabalho. Nos momentos de escassez, pediam esmola, 

como os demais eremitas da época. A este respeito, tiveram problemas com os franciscanos 

pois, como vestiam quase o mesmo hábito que estes os fieis os confundiam e lhes davam 

esmolas achando que eram destinadas aos eremitas de São Francisco. Estes se queixaram à 

Santa Sé, a qual solucionou o problema, dando-lhes hábitos diferentes para ambos. 

Assim como outros movimentos eremíticos da época, também os Bretinenses foram evoluindo 

para uma forma de vida mais apostólica e comunitária, menos eremítica. Por volta de 1238, já 

estavam muito expandidos pelo norte da Itália. Em 1243 a Santa Sé os aprovou como 

comunidade apostólica juridicamente organizada, permitindo a entrada de leigos e sacerdotes 

na Ordem. Em meio a este florescimento, chegaram à GRANDE UNIÃO DE 1256. 

 

GUILHERMITAS 

Devem seu nome a São Guilherme, o Grande, morto em 1157, sobre o qual se teceram muitas 

lendas. Só se sabe que era um militar francês e que, no início de sua conversão em 1145, se 

retirou para Pisa, em primeiro lugar, e logo em seguida para Malavalle (Itália), onde levou uma 

vida penitente e solitária. 
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No momento de sua morte só contava com dois discípulos, um dos quais: Alberto, se encarregou 

de cuidar de seu sepulcro, transformado em lugar de peregrinação pela fama das virtudes e 

milagres detidos pelo santo. 

Logo se foram reunindo mais discípulos ao redor dos dois que havia deixado seu fundador, até 

que a nova ordem começou a estender-se fora da Itália, pela França, Alemanha, Hungria e outros 

países. O Papa Gregório IX lhes impôs a Regra de São Bento em 1238. De forma diferente dos 

outros grupos, os guilhermitas não quiseram dedicar-se ao apostolado nas cidades nem a pedir 

esmola. Apesar de terem a Regra de São Bento, foram incluídos na Grande União, porém só 

perseveraram nela alguns conventos alemães. 

 

EREMITAS DE MONTE FAVALE 

Aparecem em 1225. De todos os grupos é o que tem uma origem mais obscura e uma história 

muito pobre. Consta que o Papa Honório III lhe permitiu viver sob a Regra de São Guilherme ou 

seja, com orientação beneditina. Também foram incluídos na GRANDE UNIÃO de 1256, porém 

imediatamente saíram dela porque já em 1255 haviam pedido para se tornarem cistercienses. 

 

EREMITAS DA ORDEM DE SANTO AGOSTINHO DE TOSCANA 

Quase pela mesma época dos grupos anteriores, aparecem também na Itália, diferentes casas 

de eremitas. Por estarem isoladas e em lugares desabitados, receberam o nome de "ermos". 

Em cada "eremo" viviam vários eremitas, completamente independentes dos demais. Cada 

"ermo" se regia por leis próprias e levavam diferentes estilos de vida. Nada se sabe sobre sua 

origem, fundador, posição social, etc. 

Os "ermos" foram aumentando rapidamente em número, até que os próprios eremitas 

tomaram a iniciativa de se unirem por um vínculo comum. Como já está explicado anteiormente, 

com este propósito, enviaram 4 delegados a Roma nos finais de 1243 e o Papa Inocêncio IV 

aceitou seu pedido, dando-lhes a regra de Santo Agostinho. Deste modo, todos começaram a 

girar ao redor do bispo de Hipona. 

Tem-se assim uma primeira união: a de todos os "ermos", em 1244, com o nome de EREMITAS 

DA ORDEM DE SANTO AGOSTINHO DE TOSCANA", terminando assim sua completa 

independência e unindo-se, não só pela Regra de Santo Agostinho, mas também por outros 

aspectos: o apostolado, a liturgia, a vida comum, etc. 

Parece que a união não foi fácil no princípio, já que alguns "ermos" resistiram em entrar nela. 

Contudo, em 1250, já haviam entrado na união nada menos que 61 "ermos" toscanos; e em 

todos eles se tinha consciência de pertencer a um único corpo, com a conseqüente obrigação 

de vestirem o mesmo hábito, de obedecer a um mesmo prior e de acomodar sua vida e uma 

mesma regra e constituições. 

Entre estes, havia sacerdotes e leigos. O Papa Inocêncio IV se preocupou muito para que não se 

saíssem das linhas agostinianas. 
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A união de 1244 favoreceu enormemente a expansão territorial da ordem. Em 1245 já havia 

ultrapassado os conlimites da Toscana, estendendo-se pela Inglaterra, França, Suíça, Alemanha 

Bélgica, Espanha e Portugal. Nos fins de 1250, se estabeleceram em Roma. 

De todos, este é o grupo mais agostiniano e é considerado o tronco da ORDEM DOS EREMITAS 

DE SANTO AGOSTINHO. 

Leitura 

O EREMITISMO NA IDADE MÉDIA 

Em meados do século XI, o eremitismo ocidental começa um período de esplendor que se 

prolonga até meados do século XIII. Por todas as partes aparecem almas inquietas, desejosas do 

absoluto e enamoradas da soberania divina que, em grupos ou solitárias, abandonam a nascente 

civilização urbana e correm para a solidão. Geralmente, se estabelecem em lugares inóspitos, às 

margens das selvas, e ali se entregam a uma vida de trabalho, penitência e oração. Outros 

abraçam o eremitismo para fazer penitência de seus pecados. Outros, em fim, para seguir a 

corrente da época ou atraídos pelo magnetismo de algum eremita famoso da região. 

O eremita não é necessariamente um ser sem convívio social, inimigo do mundo e todo 

concentrado sobre si mesmo e sobre uma falsa idéia de divindade. Em geral, é uma pessoa de 

grande inquietude religiosa, com um alto conceito da majestade de Deus e da perfeição cristã, 

insatisfeita com os modelos religioso-morais que oferece o mundo em redor. Em conseqüência, 

foge do mundo e se refugia na solidão para correr nela com absoluta liberdade atrás de seu 

ideal. Pratica a hospitalidade. De vez em quando abandona o retiro e percorre campos e 

povoações pregando a penitência e a conversão. Outras vezes se estabelece à beira dos 

caminhos ou junto a alguma ermida para prestar ajuda a peregrinos e caminhantes. Quase todos 

reúnem discípulos, aos quais dirigem pela via da perfeição. 

COMPREENDENDO A LIÇÃO 

1.- Uma única pergunta: Suponhamos que um grupo de jovens lhe peça uma explicação sobre o 

seguinte tema: A ORDEM DOS EREMITAS DE SANTO AGOSTINHO: Formação e desenvolvimento. 

Como você faria? Faça uma redação sobre o tema. 
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15 - A ORDEM AGOSTINIANA NA HISTÓRIA (1244-1518 Esplendor e decadência) 

 

1.- extensão 

A Ordem fundada em 1244 por meio da união de grupos de eremitas da Toscana tinha-se 

estendido seis anos depois pelas regiões italianas de Liguria, Umbria, Romanha. Em 1250 passa 

à Ordem o famoso convento de Santa Maria di Popolo em Roma, possessão anterior dos 

frasciscanos. 

A extensão da Ordem não se limitou aos territórios italianos. Antes de 1255 está documentada 

a existência de Agostinianos na França e Inglaterra e em 1256 também na Espanha e Alemanha. 

Da mesma Grande União veio uma grande força expansiva, ao unir-se ao já existente a vitalidade 

das novas ordens que se uniram. Não lhe tirou a força o fato de que a de São Guilherme e a 

Congregação de Monte Favale se separaram cedo. Ao menos os conventos dos Guilhermitas 

existentes na Alemanha e Hungria continuaram pertencendo à Ordem. A Ordem do Beato João 

Bom estava estendida pelas regiões de Emilia Romanha, Lombardia, Véneto e Umbria. Tem que 

falar dos conventos de outras Ordens unidas cuja identidade desconhece-se e os da Província 

lombarda da Ordem dos Padres Católicos que se uniram em 1256. 

No momento da Grande União, conhece-se a existência de Províncias na Espanha, Alemanha, 

França e Itália. Provavelmente nesta última nação existiam várias, correspondentes aos distintos 

grupos que tinham-se unido. 

O número de conventos não se conhece com precisão. Algumas fontes falam de um aumento 

de 180 a 300 durante o período que esteve sob a proteção do Cardeal Ricardo degli Annibaldi. 

Respeito ao número de religiosos fala-se de 2000 e 3000, cifra que parece um pouco exagerada. 

No fim do século XIII a Ordem tinha-se estendido consideravelmente. O número de províncias 

tinha ascendido a dezesseis, as quais seis estavam fora do território italiano. Às já citadas é 

preciso unir as de Hungria, Provenza e Inglaterra. 

Trinta e cinco anos depois contem-se já vinte e quatro. Tem desaparecido algumas das 

anteriores e tem surgido outras novas. Quando falamos de desaparição, às vezes trata-se só do 

nome. Por exemplo, a Província alemã não aparece porque se tem dividido em quatro: as de 

Baviera, Colônia, Renania-sueva e Turingia-saxona. Na França aparecem as de Narbona e Tolosa; 

na Espanha, a de Aragão; na Itália a de Sicília e Terra Santa, com seus conventos nas ilhas do 

Mediterrâneo. Por estas datas a Ordem estendia-se desde Polônia até Portugal e desde a Irlanda 

até as Ilhas do Mar Egeu. A situação durou até o século XVI com algumas adições nos Balcãs, 

Ucrânia e Países Bálticos. 

É evidente que até 1350 a Ordem seguiu um processo de continuo crescimento e a partir dai 

começou a decadência. Uma das causas, não a menos importante, temos que vê-la na Peste 

Negra, doença que causou numerosíssimas mortes. Em três anos morreram mais de 5000 

Agostinianos. Outro motivo temos que vê-lo na decadência geral que vivia a Igreja como 

conseqüência sobre tudo do Cisma de Ocidente. 

Para fazer frente a esta situação surgiram as Congregações de Observância, que encontraram 

apóio dos Superiores Gerais que tomavam sob seu controle imediato o governo dos conventos 

que tinham optado pelo retorno a uma vida mais autenticamente religiosa. Numerosas foram 

as italianas. Fora desta nação é preciso lembrar na Alemanha a de Saxonia da onde haverá de 



Pag.60 
 

sair Lutero. Na Espanha começou em 1431 a través da Província de Castela e a partir dela 

estenderam-se os mesmos ideais de observância a outros conventos da Península. 

Neste período três províncias mais unem-se à anteriores: a dos Abruzos (Itália), a de Portugal 

cujos conventos seguiam pertencendo à de Castela e a de Cerdenha. As dois primeiras fundadas 

sem 1476; a última em 1512. 

 

2.- OS ESTUDOS DURANTE ESTE PERIODO 

Os estudos são uma dimensão muito importante da vida da Ordem em quanto herança de Santo 

Agostinho e em quanto instrumento para a contemplação e o apostolado. 

Para encontrar pela primeira vez algo legislado sobre os estudos temos que ir até 1290. Nesta 

data incluía-se nas Constituições o seguinte, referido ao Superior Geral: "Deve ter como máxima 

preocupação que se mantenham na Ordem as casa de estudos e formação, sobre os que se 

depende a estabilidade da Ordem; que especialmente nas casas de estudo gerais deve-se dar o 

maior apoio e atenção aos estudos e que aqueles que se encontrem dedicados ativamente aos 

mesmos em cada província sejam estimulados em tal direção". 

A pesar de que é a primeira vez que se legisla algo a respeito nota-se claramente que a 

preocupação pelos estudos existia já desde antes. De fato, se faz referência à existência de casas 

dedicadas aos estudos. A primeira delas foi comprada em 1259 em Paris pelo Prior Geral 

Lanfranco de Milão e foi aberta para os estudos um ano mais tarde. Ali estudou o célebre Egídio 

Romano, discípulo de Santo Tomás de Aquino. Foi ele o primeiro agostiniano em conseguir o 

grau de Mestre em Teologia em 1285. Sua fama na Ordem foi tão grande que já no Capítulo de 

Florença de 1287 proclamou-se-lhe como guia de todos aqueles que na Ordem se dedicassem 

aos estudos. Foi considerado como o melhor professor da universidade de Paris do seu tempo. 

Em 1292 foi escolhido Prior Geral e três anos mais tarde arcebispo de Burdeos. Sua morte 

aconteceu em 1316. A mais conhecida de suas numerosas obras é a titulada O Governo dos 

Príncipes, traduzido cedo a várias línguas de Europa e até o hebraico. 

Entre os numerosos que atrás dele obtiveram títulos acadêmicos, convém relembrar ao 

discípulo Tiago de Viterbo, seu sucessor na cátedra de Paris. Também escreveu muito. Entre 

suas obras mais famosas lembramos O Governo Cristão, considerado como o primeiro tratado 

sobre a Igreja. Também é importante O Poder da Igreja, que influenciou no Papa Bonifácio VIII. 

No mesmo campo está a obra de outro Agostiniano famoso de sua época, Agostinho de Ancona 

(+1328), titulada Suma sobre o Poder da Igreja, considerado coimo o primeiro tratado sobre o 

Pontífice. Todas estas obras tinham como finalidade concreta defender os direitos dos Papas de 

então contra as pretensões dos reis. 

Dos Priores Gerais destacam no plano intelectual durante este período: Tomas de Estrasburgo 

(+1357) e Gregório de Rímini (+1358). Este último foi tal vez quem melhor soube compreender 

e expor o pensamento de Santo Agostinho, sobre tudo em Teologia. 

Dentro do campo filosófico podemos destacar, em Espanha, Afonso Vargas de Toledo (+1366) 

grande personagem do seu tempo que acabou seus dias como arcebispo de Sevilha. 
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Também vale a pena recordar os autores de temas espirituais. Sobressaem Enrique de Friemar 

(+1348) ótimo representante do misticismo medieval alemão. O Beato Simão de Cássia (+1348) 

que exerceu grande influência em Santa Catalina de Sena e Hernão de Schildesche (+1357). 

Nos anos posteriores a 1350, ainda que a Ordem no seu conjunto sofreu uma notável decadência 

nos seus estudos se manteve no primeiro plano. Pode-se afirmar que desde 1350 até 1380 

ocupou o primeiro lugar entre as Ordens Religiosas, o qual pode dar a entender o número e 

qualidade dos teólogos Agostinianos. Entre os personagens celebres lembramos Ugolino de 

Orvieto (+1374) grande organizador da Universidade de Bolonha, em colaboração com 

Boaventura de Padova. Agostinho Favaroni de Roma. Na Áustria temos que citar a Leonardo de 

Carintia; em Praga a Nicolás de Laun; na Hungria a Estevão e Alexandre de Hungria; na Alemanha 

a Gyso de Colônia e Nicolás de Neuss; na Espanha, Bernardo Oliver, Martín de Córdoba e Tiago 

Pérez de Valência. 

Também entre os humanistas tiveram os Agostinianos grandes representantes. Os amigos mais 

próximos de Petrarca e Bocaccio eram Agostinianos. Lembremos Martín de Siena quem 

acompanhou a este último na hora da morte. Humanistas Agostinianos foram Dionisio do Borgo 

do Santo Sepulcro, Bartolomeu de Urbino, Luiz Marsili, Ambrósio Calepino quem com o seu 

Dicionário de Sete Línguas mereceu que o seu sobrenome passasse a ser sinônimo de dicionário. 

 

3.- TAREFAS APOSTÓLICAS 

Ninguém duvida que os estudos constituem já um apostolado qualificado. Não em si, mas em 

quanto vão acompanhados da comunicação do obtido através deles aos demais, seja 

escrevendo, seja no ensino direto ou em outras formas de contato com o Povo de Deus. 

Já nos primeiros anos de sua existência a Ordem pediu aos Papas que lhe permitissem se dedicar 

ao apostolado direto, coisa que lhe foi concedida. Segundo Jordão de Saxonia, entre as funções 

de uma Agostiniano estavam: "ensinar e pregara a Palavra de Deus, ouvir confissões e promover 

a salvação das almas mediante a palavra e bom exemplo". Outros escritores da Ordem 

contemporâneos testemunham o posto que esta ocupação tinha na vida dos Agostinianos. Não 

significava nenhuma novidade; simplesmente seguiam o exemplo de Agostinho, pregador por 

antonomásia que os Papas tinham colocado repetidamente como exemplo a imitar. 

Provas de esta atividade e do sucesso nela as encontramos também fora da Ordem. entre 

outras, o encargo dado ao Padre Geral por Nicolau IV de selecionar vinte Agostinianos para que 

percorressem toda Itália pregando a cruzada contra os turcos e em defesa da Terra Santa,. É um 

testemunho da estimação que ao respeito tinha a Sede Apostólica. 

Exemplos dessa atividade foram, entre outros, o Beato Agostinho de Tárano (+1309) e 

sobretudo São Nicolau de Tolentino, falecido quatro anos antes que o anterior. Nunca na história 

faltaram na Ordem bons pregadores. Lembremos deste período o Beato Simão de Cássia, 

Mariano de Genazzano, e na Espanha o Padroeiro de Salamanca, João de Sahagún. Nem também 

não faltou quem escrevesse tratados para a formação de futuros pregadores. Assim Tomas de 

Todi compus o Arte de pregar célebre na sua época com difusão em toda Europa dados os 

numerosos manuscritos que dele conservamos. 

Também temos que ver como serviço à Igreja, e em definitiva, às almas, a presença e 

participação em vários concílios ecumênicos, começando pelo II de Lyon. Ao de Constança 

assistiram dezanove Agostinianos, cinco dos quais como delegados de príncipes ou repúblicas. 
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Digno de memória é o suíço João Zacarias, grande artífice da questão hussita até merecer ser 

chamado "látego de Huss". Presença agostiniana houve também nos Concílios de Basiléia e V de 

Letrão. 

O numero de prelados da época é igualmente elevado. 

 

4.- MISSÕES 

No Capítulo Geral celebrado em Colónia em 1374 determinava-se que "as províncias que se 

encontram em territórios limítrofes com os pagãos dispunham de alguns religiosos bem 

preparados para pregar a verdade do Evangelho àqueles. É de desejar também que religiosos 

das restantes províncias, com a autorização do Superior Geral, e do respetivo Provincial, vão a 

tais territórios e entreguem-se à pregação, devendo fazer isso também para a salvação de sua 

próprias almas. Deseja-se também que todos os Superiores Provinciais enviem à Província de 

Terra Santa algum dos seus frades que desejem ir". 

Esta é a primeira legislação oficial em matéria de atividade missionária, mas como no caso dos 

estudos, não é a primeira vez que os Agostinianos se preocupam com o problema. A atividade 

missionária dentro da Ordem é mais antiga que essas normas. Começou já no século XIII graças 

aos religiosos que viviam em regiões limítrofes com povos, ainda sem evangelizar. Vale a pena 

lembrar a Vito de Hungria que converteu numerosos mongoes entrados na Europa com as 

invasões daqueles tempos. Igualmente, Nicolau de Bohemia passou muitos anos convertendo 

pagãos em países Bálticos e ilhas próximas, e obteve do Papa a licença para poder fundar ali 

uma casa da Ordem. A atividade missionária chegou também às terras da Polônia e Lituânia por 

obra do cardeal Agostiniano Boaventura de Padova, legado do Papa na corte do rei de Polônia 

Ladislau, no século XIV. Não cessou de enviar missionários àquela região. 

O último religioso de fama no campo missionário foi Tadeu das Ilhas Canárias, célebre 

missionário naquelas ilhas e posteriormente em Marrocos onde morreu no ano 1470 em odor 

de santidade sendo venerado até pelos árabes. 
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16 - A ORDEM AGOSTINIANA NA HISTÓRIA (1518 -1785: Máximo esplendor) 

Compartilhe 

 

    Facebook 

    Twitter 

 

1.- EXTENSÃO 

As conseqüências da reforma protestante iniciada por Lutero não demoraram em serem 

sentidas em toda a Ordem. Lutero foi um religioso Agostiniano da Congregação de Observância 

de Saxonia. Sua personalidade e obras tem sido muito discutidas, sofrendo as mais duras críticas 

e recolhendo os mais cálidos louvores, conforme se tratasse de historiadores católicos ou 

protestantes. Hoje as posições mais moderadas de uma e outra parte encontram-se mais perto 

um dos outros sem ter chegado ainda a um encontro final. Numa coisa coincidem: nos grandes 

talentos dos que ele estava dotado. Seus méritos a respeito da língua alemã não sofrem 

comparação com os de ninguém. A respeito à Reforma, ninguém nega que ele foi sincero, que 

o fez foi movido por um autêntico amor à Igreja, ainda desde a postura católica não se pode 

negar que ultrapassou os limites de uma justa crítica, sobretudo no final de seus dias. Com isso 

causou um dano imenso à mesma Igreja que desejava defender e à vida religiosa em particular. 

Sem dúvida ele foi o iniciador da divisão na Igreja. Convêm não esquecer, não obstante, que sua 

obra teria sido em vão, se não houvesse encontrado as circunstâncias favoráveis. 

Alguns Agostinianos seguiram Lutero no abandono da Ordem da Igreja Católica, sobretudo na 

Alemanha, ainda que não exclusivamente, pois sua influência chegou também aos conventos da 

França, Países Baixos e Itália. As províncias alemãs ficaram muito debilitadas, contribuindo para 

isso os poderes civis influenciados pelas circunstâncias religiosas. 

A Ordem experimentou percas também na Hungria e Inglaterra. As províncias agostinianas 

daquelas nações desapareceram no mesmo século por causas diferentes. Na Hungria tiveram 

eco as idéias luteranas; mas a causa fundamental é a invasão dos turcos e na guerra civil entre 

os aspirantes ao trono. Na Inglaterra desapareceu pelas medidas tomadas por Enrique VIII, a 

partir do momento da sua separação da Igreja Católica. Só se salvaram alguns conventos da 

Irlanda, que deram origem em 1581 à Província Irlandesa. 

A pesar das dolorosas perdidas, a Ordem resistiu a mais grave crise de sua história. Quase a o 

mesmo tempo se iniciava um ressurgir glorioso que faz deste período o mais brilhante da própria 

historia. Graças aos Superiores Gerais, de primeira categoria, entre os que sobressai Gerônimo 

Seripando de quem falaremos mais a frente. 

Também o número de províncias e congregações alcança neste período seu número mais alto. 

Muitas daquelas se dividem dando origem a outras novas. Tendo como exemplo a Espanha, 

neste período existem a de Castela ou antiga de Espanha; a de Andaluzia, surgida em 1581 da 

anterior; a já antiga de Aragão e Catalunha. Em 1650, também da de Castela nascia a das Ilhas 

Canárias, além da de Portugal. Espanha que tinha-se conservado fora do luteranismo estava 

vivendo uma época do esplendor religioso do qual participou a Ordem. Só assim pode-se explicar 

a enorme labor missionária realizada em América e no Extremo Oriente. dela e das províncias 

que ali surgiram falaremos no apartado dedicado às missões. 
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Se o período anterior foi o das Congregações de Observância, o presente é o das Congregações 

dos Descalços. Seu número não se limita às da Espanha e Itália. Outras nasceram na França 

(1596), na Colômbia (1604) e em Portugal . A Congregação dos Recoletos de Espanha estendeu-

se a América, Filipinas e Japão; a de Áustria, ao império austríaco. 

No total possuía a Ordem na primeira parte deste período 27 províncias, 10 congregações com 

um número aproximado de 800 casas. O número de religiosos era ao início de uns 8000, que 

depois aumentaram a 12000. No final do período o número de províncias tinha ascendido a 43, 

as congregações a 13 e o de religiosos a 20000. 

 

2. -ESTUDOS 

Como em outros aspectos também neste o presente período foi o mais frutífero e gloriosos da 

Ordem. 

Se no ressurgir da Ordem Seripando deu um grande impulso, nos estudos sus influência não foi 

menor. A obra de Seripando em prol dos estudos não se limitou a Ordem, mas estendeu-se à 

Igreja inteira. Desde a tribuna do Concílio de Trento no qual participou como Delegado do Papa, 

advogou por uma autêntica formação humanística, filosófica e teológica dos sacerdotes. Ele foi 

um personagem de primeiríssima categoria neste campo. Sem dúvida é um dos maiores 

teólogos da Ordem em todos os tempos e, também, o mais célebre teólogo do Concílio de 

Trento. 

Entre os cultivadores da ciência eclesiástica são muitos os que merecem ser destacados. Para 

evitar multiplicar nomes mencionaremos somente os mais importantes. Por ordem cronológico, 

Egídio de Viterbo (+1532) que fez o primeiro discurso do Concílio de Latrão. "Não só sobressaiu 

como poeta, orador, filósofo e teólogo, mas também como historiógrafo e bom conhecedor das 

línguas orientais". Dionisio Vázquez (+1539) levou a cabo "na literatura religiosa, singularmente 

na do púlpito, uma revolução semelhante à que produziu um século antes São Vicente Ferrer". 

Santo Tomás de Vilanova (+1555) cujos sermões são de grande beleza e riqueza, quem se 

adiantou em muitos aspectos ao Concílio de Trento, como foi na idéia de fundar seminários. 

Onofrio Panvinio (+1568) ao que poderíamos chamar o pai do estudo da antigüidade cristã. 

Alonso Gutiérrez da Vera Cruz (+ 1584) no México, "uma das figuras mais destacadas da história 

mexicana: defensor dos direitos dos índios, autor de importantes livros e tratados, fundador de 

centros de cultura para os índios, de colégios e bibliotecas, primeiro professor de Sagrada 

Escritura e de Teologia Tomista na recentemente fundada universidade de México". Frei Luís de 

Leon (+1591): "príncipe da lírica espanhola, fino conhecedor dos clássicos greco-latinos e 

familiarizado com os Santos Padres, Frei Luís de Leon foi sobretudo um apaixonado estudioso e 

genial intérprete da Bíblia, fonte principal de seus melhores livros". 

Outros teólogos de importância foram Bartolomeu de Usigem (+1532) que tinha sido professor 

de Lutero e João Hoffmeister (+1547) , dois autores que se opuseram com vigor ao heresiarca; 

Cristóvão de Padua e Lourenço de Vilavicêncio. Entre os autores ascéticos e místicos, o Beato 

Afonso de Orozco, o Pe. Agostinho Antolínez, Santo Tomás de Vilanova, Pedro Malon de Echade 

com sua célebre obra A Conversão da Madalena, o português Tomé de Jesus, Luís Montoya; 

além de Frei Luís de Leon com seus Nomes de Cristo "uma cume da literatura religiosa de 

Ocidente". Bartolomeu dos Rios impulsor da devoção mariana, etc. 
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Como filósofos podem se destacar Afonso Gutiérrez da Vera Cruz e Diogo de Zúñiga. Entre os 

historiadores além do já citado Onofrio Panvinio, João González de Mendoza quem na sua 

História das Coisas mais notáveis do Reino da China descobriu para o Ocidente aquele 

misteriosos império. Tomás de Herrera foi historiador da Ordem. Na Espanha não pode ser 

esquecido o Pe. Enrique Florez que compus sus monumental obra conhecida como Espanha 

Sagrada. Ângelo Rocca foi o fundador da conhecida Biblioteca Angélica de Roma, a primeira 

aberta ao publico na Itália e confiscada à Ordem pelas autoridades do estado. André de 

Urdaneta era, a juízo de Filipe II, o melhor cosmógrafo se sua época. Na corte do mesmo Rei era 

médico Agostinho Farfán. 

De época mais tardia, mas dentro deste período, são os grandes nomes da escola agostiniana: 

Enrique Noris (+ 1704) e João :Lourenço Bertio (+ 1766). 

3.- TAREFAS APOSTÓLICAS 

São as surgidas do contado com o Povo de Deus. Muito Agostinianos foram nomeados Pastores 

da Igreja, alguns chamados a reger dioceses de grande categoria na Europa ou em países de 

missão. Dos primeiros os mais importantes são os já citados, Gerônimo Seripando e Santo Tomás 

de Vilanova, arcebispos de Nápoles e Valência respetivamente; dos segundos, Aleixo de 

Meneses, arcebispo de Goa, na Índia. 

Os membros da Ordem continuaram, como no período anterior repartindo o pão da palavra 

através da pregação. Numerosos foram os pregadores de fama, dos que já mencionamos alguns. 

A eles temos que acrescentar Bernardino Palomo. O mesmo Seripando "foi um dos principais 

renovadores da pregação cristã, com o bom uso da Bíblia e segundo o espírito dos Santos 

Padres". Célebres foram também Agostinho Moreschini, André Getti de Volterra e Abraão de 

Santa Clara, pregador da corte em Viena, como antes o Beato Afonso de Orozco o tinha sido na 

de Filipe II. 

A tarefa pastoral não era a mesma em todas as partes da Ordem. Na Itália, já desde antigo, 

prevaleceu a atividade paroquial. Na França se dedicaram principalmente à labor paroquial e as 

missões populares. Na Bélgica, sobre tudo a partir do XVII se incrementa a tarefa de educação 

da juventude, rivalizando com os jesuítas. Na Alemanha desenvolveu-se muito a pregação e 

certa predileção pelo culto litúrgico. Na Espanha a Portugal, além da pregação, começa-se nessa 

época a labor educadora na que se tem adquirido tantos méritos. Mas sobre tudo, sua grandeza 

tem que contemplá-la na atividade missional. 

 

4.- LABOR MISSIONAL 

A atividade missionária agostiniana neste período foi obra das províncias de Espanha e Portugal. 

Seu campo de trabalho estendeu-se a três continentes: América, Ásia e África. 

A. AMÉRICA 

México. O primeiro país do novo mundo ao qual chegou um Agostiniano provavelmente foi 

Venezuela. Ali encontra-se em 1527 o aragonês Vicente de Requejada. Mas foi em México onde 

primeiro cresceu com força a árvore da vida agostiniana. O 22 de maio de 1533 chegavam a 

Veracruz sete agostinianos da Província de Castela, ao frente dos quais estava o padre Francisco 

da Cruz. Dois anos mais tarde chegava outro grupo de doze, seis da mesma província e o resto 

da de Andaluzia. Grupos idênticos foram chegando de modo que em 1562 havia 14 conventos e 
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seis anos mais tarde, em 1568, funda-se a Província do Santíssimo Nome de Jesus de México. O 

florescimento foi tal que já em 1602 divide-se dando origem à segunda província mexicana, a de 

Michoacán. Ambas as duas subsistem até hoje. A labor agostiniana naquelas terras foi 

fundamentalmente evangelizadora, mas também de promoção humana e cultural. Numerosas 

escolas e Igrejas são testemunho da atividade dos agostinianos e de suas qualidades técnicas e 

artísticas. 

México foi naquela primeira época a base de operações para se movimentar pelo continente e 

fora dele. Depois falaremos da evangelização de Filipinas levada a cabo desde aqui. Mas antes 

devemos lembrar a expedição que em 1541 saiu destas terras, a primeira em dar a volta ao 

mundo. Formavam parte dela quatro agostinianos que na Índia se encontraram com São 

Francisco Xavier, quem fez deles cálidos elogios. Estes padres eram: Gerônimo de Santistevão, 

Nicolau de Perea, Sebastião de Trassierra e Afonso de Alvarado. 

Peru. De México passaram para Peru. Os primeiros a chegar foram os padres João de Estacio, 

confessor do Virrei, e João da Madalena. Era o ano 1551. Mas já antes, ainda que no mesmo 

ano, tinham chegado à terras dos incas outros doze procedentes de Espanha. Como tinha 

acontecido em México, também aqui chegaram numerosas expedições nos anos seguintes. Na 

de 1563 veio Diogo Ortiz, protomártir agostiniano no Peru. Em 1575 tinha-se fundado a 

Província Peruana, cujos conventos estendiam-se até a atual Bolívia, que então formava parte 

do Peru. À obra evangelizadora uniram a cultural. Em 1608 a Escola de São Hildefonso era 

declarada por Paulo V Universidade Pontifícia. Agostiniano era o célebre escritor peruano 

Fernando Valverde (+ 1657). Dessa província era membro o único Prior Geral Latino-americano, 

o padre Francisco Xavier Vázquez. 

Equador: Os dois primeiros agostinianos chegaram a esta nação em 1573 enviados por desejo 

de Filipe II desde o Peru. Eram os padres Luís Álvarez de Toledo e Gabriel de Saona. A nova 

província fundou-se sob a proteção de São Miguel em 1579. Também aqui o colégio de São 

Fulgêncio de Ruspe foi declarado Universidade Pontifícia em 1603. Digno de lembrar é o 

convento de Santo Agostinho de Quito, um verdadeiro museu de pintura na capital equatoriana. 

Colômbia e Venezuela. Ou seja a Nova Granada daquele tempo. Já em 1601 existia a Província 

de Nossa Senhora de Graça e em 1663 a dos Recoletos. Os frades que a deram vida à primeira 

chegaram do Equador em 1575. O primeiro deles, chamado Luís Próspero Pinto, fundou em 

Bogotá o convento que daria o nome à Província. 

Chile: Em 1595, por desejo de Filipe II, chegam os primeiros agostinianos a este país andino. A 

frente da expedição de seis membros ia o Padre Cristóvão de Vera. A Província fundou-se em 

1627. Atenção especial merece Gaspar de Villarroel, bispo de Santiago de Chile. Desta nação 

passaram depois para Argentina. 

Outros países. Os agostinianos fundaram já em 1608 uma casa em Cuba e dois anos depois outra 

em Guatemala e no Brasil. No século anterior tinham estado presentes também em Honduras e 

Porto Rico. 

 

B. ÁSIA 

Filipinas: Os primeiros missionários estáveis que chegaram àquelas terras de Oriente foram 

agostinianos espanhóis procedentes de México, que escreveram uma das páginas mais gloriosas 

da história missional. A expedição foi enviada por Filipe II e como guia da mesma o Rei nomeou 
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André de Urdaneta e como chefe militar André de Legazpi. Além de Urdaneta iam outros quatro 

agostinianos: Martim de Rada, Diogo de Herrera, André de Aguirre e Paulo de Gamboa. 

Desembarcaram em Cebú, em 1565 onde aquele mesmo ano, fundaram o primeiro convento. 

Poucos anos mais tarde fundava-se a Província do Santíssimo Nome de Jesus de Filipinas. Tantos 

eram os religiosos que tinham chegado àquelas terras que no fim do século XVI existiam 35 

conventos. Em 1599 iniciava-se a construção do Convento Santo Agostinho de Manila, "o 

Escorial de Filipinas", um edifício que tem agüentado os séculos e numerosos terramotos 

daquelas terras. Os missionários que chegaram a Filipinas "escreveram sem dúvida as páginas 

mais heróicas de nossas missões, primeiro naquele arquipélago e depois com o martírio no 

Japão". 

Japão. Os primeiros agostinianos que passaram às terras do sol nascente foram os padres 

Francisco Manrique e Mateus de Mendoza, em 1584. Não obstante, a missão agostiniana 

naquele país não começou até 1602 por obra de Diogo de Guevara e Eustásio Ortiz. Depois de 

um trabalho que prometia muito, em 1614 chegaram as primeiras perseguições, nas que 

tiveram parte os protestantes ingleses e holandeses, que obrigavam os missionários a viverem 

ocultamente entre grandes perigos. Pouco depois chegou o momento de selar a fé com o 

próprio sangue. Em 1632 eram martirizados os últimos agostinianos. Assim fechou-se uma 

página gloriosa de nossas missões no Extremo Oriente. 

China. Os primeiros missionários agostinianos chegaram a este imenso país em 1680. Mas já 

tentaram entrar antes. De feto, desde o início pensavam entrar na China mas do que nas Ilhas 

Filipinas. Não pouparam esforços para entrar como pregadores da fé, mas não conseguiram. Em 

1575 os padres Martim de Rada e Gerônimo Martim o conseguiram, mas como embaixadores 

do governador de Filipinas. Como não lhe foi permitido pregar o evangelho voltaram às Filipinas. 

A obra propriamente missional e cheia de sacrifícios e frutos foi iniciada pelos padres Álvaro de 

Benavente e João Nicolau de Rivera e chegou até 1800 quando tiveram que abandonar aquele 

campo por falta de pessoal. Meio século depois voltariam a entrar. 

Índia. Os agostinianos portugueses assim como os espanhóis tinham um grande fervor 

missionário. Em 1572 encontravam-se na Índia e logo fundou-se a Congregação das Índias 

Orientais dependente da Província portuguesa. Estendia-se desde Arábia até Macau. Atenção 

especial merece o arcebispo de Goa, Aleixo de Meneses, ao mesmo tempo Virrei. Existiram 

fundações agostinianas em Iraque até 1640; no Irã desde 1602 até 1747. Também em Georgia, 

Paquistão Sri Lanka (Ceilão). As missões perseveraram até a supressão das Ordens religiosas em 

Portugal em 1834. 

C. ÁFRICA 

A façanha missionária realizada pelos agostinianos portugueses na Ásia tinha sido precedida por 

outra também notável na África, ainda que menos conhecida na Ordem. A primeira presença 

dos agostinianos no continente negro remonta-se a 1554, quando Gaspar Cão foi nomeado 

bispo da Ilha de São Tomé no golfo da Guine. Na sua viagem àquela região acompanharam-lhe 

outros agostinianos que logo estenderam-se por terras do Congo a Angola onde floresceu a 

missão. 

Não foi esta a única presença na África. Procedentes da Goa (Índia) os mesmos agostinianos 

portugueses estabeleceram-se na parte oriental do continente, concretamente na Ilha de 

Zanzibar e costa de enfrente: a cidade de Mombassa (Quênia) e ilha de Pena. Isto acontecia a 

finais do XVI. Não faltaram também não aqueles que deram o seu sangue em defesa da fé. 
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17 - A ORDEM AGOSTINIANA NA HISTÓRIA (Desde 1785 até nossos dias, decadência e novo 

ressurgir) 

1.- extensão 

Dentro deste período, devemos considerar dois momentos bem marcados: de 1785 até 1881 e 

de 1881 até hoje. 

O primeiro deles é um dos mais tristes da história da Ordem. Não obstante ser ter criado algumas 

províncias novas, como a de Malta (1817), a de Nápoles (1825) e a de Santo Tomas de Vilanova 

nos EE.UU. (1874), o número das mesmas diminuiu notavelmente: havia só 22 mais quatro 

Congregações, com um total de 1900 religiosos e 250 casas. As circunstâncias políticas daquela 

época trouxeram péssimas conseqüências para a Ordem. Antecipando-se nalguns países como 

na França, em quase toda a Europa teve que sofrer os caprichos do poder secular. Ainda que 

com diferentes maneiras e em distintos tempos, as autoridades civis decretaram a supressão 

das Ordens Religiosas em diferentes estados. Tirando os Estados Unidos e Filipinas, em poucos 

lugares viu-se livre de qualquer ataque. Na Europa e América do Sul, concretamente nossa 

Ordem recebeu um duro castigo. 

No que diz respeito a Espanha, é preciso lembrar que depois de um decreto de Pio VII, escrito 

em 1804 sob pressão dos reis, as províncias da Espanha e hispano falantes ficaram livres da 

obediência ao Prior Geral, ao estabelecer-se que o cargo devia ser alternado entre um espanhol 

e um do resto da Ordem, caso este no qual os espanhóis estariam submetidos a um Vicário 

Geral. Foi um golpe muito duro contra a unidade da Ordem. Mas o maior foi quando em 1835 o 

poder civil decretou a exclaustração dos religiosos, aos que privou-se-lhes doe deus conventos 

e propriedades por uma lei denominada de "desamortização". O único convento da Ordem que 

não foi afetado foi o de Valladolid, pelo fato de enviar pessoal a Filipinas. Deste modo salvou-se 

a Província de Filipinas que depois foi a alavanca para restabelecer a Ordem na Espanha. 

Responsáveis pela terrível situação não foram só as circunstâncias externas. Fatores internos 

tiveram também um grande peso. De uma parte, a Ordem não soube encontrar superiores 

capazes de enfrentar-se à difícil situação por vários motivos. De outra o fervor religioso havia 

diminuído respeito a tempos passados, sendo envolvida a Igreja em um fenômeno que teve sua 

origem na Revolução Francesa. 

Todo isso fez que se sentisse vivo o desejo de renovação. renovação que só chegou quando Leon 

XIII nomeou Prior Geral a Pacífico Neno, ao que seguiram outros Priores Gerais renovadores 

como Sebastião Martinelli, Tomás Rodríguez e, sobretudo, Eustásio Estevão, ótimo Geral dos 

tempos modernos. 

Neste período muitas coisas mudaram. Iniciou-se uma campanha de promoção de vocações; o 

governo da Ordem fez-se internacional; no Capítulo de 1895 os espanhóis voltam à unidade da 

Ordem; aos Capítulos começam a assistir membros de todos os países; renova-se o fervor 

missionário; revisam-se as Constituições; introduzem-se causas de beatificação de vários irmãos 

que estimulam o fervor religioso; floresce de novo a paixão pelos estudos, sobre tudo a partir 

de que o mosteiro do Escorial, centro de estudos, confia-se à Província de Filipinas. 

O número de Províncias volta a aumentar. Com religiosos da Província de Filipinas reinstala-se a 

de Castela (1881) que tinha sido suprimida. Da mesma província surgem em 1895 a Matritense 

do Escorial e em 1926 a de Espanha. Em 1895 funda-se também a de Holanda. Em América do 

Norte a jovem Província de Santo Tomás de Vilanova da vida a outros dois novos filhos: a de 
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Chicago (1941) e a de Califórnia (1968). A de Alemanha dá origem à de Canadá (1967) e a de 

Irlanda à de Austrália (1952). Nestes últimos anos funda-se em Portugal e em Cuba, e 

promovem-se as vocações na Índia e Tanzania. O número de assistências aumenta constituindo-

se a de América do Sul (1965) e a de América do Norte (1968). 

Como pontos negativos, em 1912 separa-se da Ordem a Congregação dos Recoletos e em 1931 

a dos Descalços de Itália, constituindo-se em Ordens independentes. A revolução mexicana e a 

guerra civil espanhola supuseram muitas baixas nos dois países. Como conseqüência da situação 

política nos países socialistas do Este de Europa, desapareceram as Províncias de Polônia, 

Boêmia e a Abadia de Brno na antiga Checoslováquia. Ultimamente membros da Ordem tem 

voltado a fundar na Polônia e na República Checa. 

Como todas as outras Ordens, também a de Santo Agostinho tem sofrido a situação na que se 

tem encontrado a Igreja depois do Vaticano II. O número de membros tem descendido 

sensivelmente e muitas Províncias têm graves problemas vocacionais. 

Atualmente o número de religiosos é inferior aos 3000 com umas 373 casas pertencentes a 36 

províncias e 4 Vice-Províncias. 

As nações nas que está presente a Ordem, quer porque nelas trabalham Agostinianos, quer 

porque são pátria deles, são 43: Alemanha, Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bolívia, 

Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Chile, China, Equador, Espanha, EE.UU., Etiópia, Filipinas, 

França, Holanda, Índia, Indonésia, Inglaterra, Irlanda, Itália, Japão, Malta, México, Nigéria, 

Panamá, Peru, Polônia, Portugal, Porto Rico, República Checa, República Dominicana, Suíça, 

Tanzânia, Tunísia, Uruguai, Vaticano, Venezuela e Zaire. 

2.- ESTUDOS 

A decadência que apontamos na primeira parte deste período na vida da Ordem, sentiu-se 

também a nível dos estudos. Não obstante esta constatação, ainda podem-se enumerar homens 

mundialmente conhecidos célebres, sobretudo, no campo das Ciências Naturais. Merecem 

menção especial homens como o padre Manuel Blanco (+ 1845) autor da estupenda Flora de 

Filipinas e sobre tudo o celebérrimo entre os cientistas Gregor Mendel (+ 1884) iniciador do 

estudo das leis da herança com seus experimentos sobre ervilhas no jardim da Abadia de Brno 

(República Checa) à que pertencia. 

No fim do século acorda de novo na Ordem o afã pelos estudos. Na Espanha inicia-se um grande 

movimento cultural com a entrega à Ordem do Mosteiro do Escorial, que deveu-se à influência 

de Tomás Câmara (+ 1904), bispo de Salamanca, influência que estendeu-se além da Ordem a 

toda a Igreja espanhola. Como teólogo destaca na Espanha o pare Honorato del Val e, na Itália, 

o padre Palmieri. Como patrólogos, o padre A. Cassamassa, italiano, e o padre espanhol A. 

Custódio Vega. Como filósofo o padre Marcelino Arnáiz (+ 1930) e orientalista o Cardeal 

Agostinho Ciasca (+1902). 

Como centros de estudos eclesiásticos na Ordem, funda-se, sempre sob o impulso do padre 

Câmara, o Colégio Internacional Santa Mônica em Roma, centro de confluência de jovens de 

toda a Ordem que vão especializar-se em Ciências Sagradas, com o adjunto Instituto Patrístico 

"Augustinianum". Na Alemanha abre-se o Instituto Oriental. Ultimamente, em 1967, se afilia à 

Universidade de Comillas o Seminário Maior Agostiniano de Valladolid. centro de estudos da 

cidade do Pisuerga. Em 1972 funda-se em Madri a Escola Bíblica, que sem dúvida promocionará 

os estudos na Ordem. 
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Também nestes últimos anos funda-se um Centro Teológico de Estudos Agostinianos com sede 

no Escorial e Los Negrales (Madri) e o Centro de Estudos Agostinianos de São Paulo com uma 

biblioteca especializada em Santo Agostinho. 

Várias são as revistas de caráter científico que publica a Ordem: Analecta Agustiniana, publicada 

pela Cúria Geral; Estudio Agustiniano e Archivo Agustiniano (Província de Filipinas); Revista 

Agustiniana (Província de Castela); La Ciudad de Dios e Biblia e Fe ( Província Matritense); 

Religión y Cultura (Província de Espanha); Augustinianum (I. P. "Augustinianum"); Augustiniana 

(Província Belga); Augustinian Studies (Província de Vilanova); Ostkirchliche Studien (Província 

Alemã), etc. Geralmente a cada revista vai unida uma série de publicações. 

Temos que lembrar que a primeira revista científica publicada na Espanha foi chamada revista 

Agustiniana que adotou vários nomes e hoje encontra sua continuação em La Ciudad de Dios. 

3.- TAREFAS APOSTÓLICAS 

Nesta período continuam-se as tradições de épocas anteriores: atividade paroquial, pregação, 

ensino, etc. Convêm ressaltar o grande auge que esta última consegue, sobretudo nas províncias 

espanholas, que chega até constituir-se em atividade quase exclusiva, ao menos, nos religiosos 

que ficam na Metrópole. Milhares de crianças e jovens tem recebido educação nos seus colégios 

no primeiro ou segundo grau e nas suas universidades o ensino superior. Neste período abrem-

se universidades civis. Atualmente as existentes são: Em Madri a de Maria Cristina do Escorial, 

mantida pela Província Matritense; a de Santo Agostinho em Ilo Ilo, nas Filipinas, mantida pela 

Província com esse nome; a de Vilanova, na Pensilvânia (EE.UU.) da Província homônima, à qual 

haveria de acrescentar a também chamada de Vilanova na Havana (Cuba), se o governo 

comunista não tivesse expropriado e expulsado aos agostinianos. Hoje em dia a atividade 

docente continua sendo predominante nas províncias espanholas, mas se tem recuperado um 

pouco a tradição paroquial. 

Pregadores célebres da presente época foram James Doyle, bispo de Kildare (+ 1834), conhecido 

defensor da liberdade e dignidade do povo irlandês. Tal vez o maior orador de Espanha de fins 

do século passado foi o já citado Tomás Câmara, ao que segue de perto Zacarias Martínez, 

arcebispo de Santiago de Compostela (+ 1933). 

Convêm salientar a atividade que os Agostinianos alemães desenvolvem em relação às igrejas 

cristãs orientais separadas. 

O número de Agostinianos na jerarquia da Igreja mudou segundo os tempos e modos de 

proceder da mesma Igreja. 

4. TAREFA MISSIONAL 

Também as missões sofreram as conseqüências da falta de pessoal na Ordem na primeira 

metade do presente período. As vicissitudes negativas que sofreu a Ordem nas Metrópoles 

significaram um golpe duro para aquelas, desde o momento que não tinham outra maneira de 

conseguir pessoal. O primeiro período, pis, foi uma época na que se fechou um capítulo glorioso 

de nossas missões. A grandiosa obra realizada pelos Agostinianos portugueses não deu para ser 

continuada ao ficar suprimida pelos poderes civis a Província daquele país em 1834. Por falta de 

pessoal também abandonou-se a missão na China. 
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Mas o espírito missionário não morreu. Prova disso são os vários campos de missão que 

voltaram a abrir-se para a Ordem. A Província de Filipinas, missionária de nascimento e por uma 

tradição sem interrupções até o ponto que todos seus religiosos fazem votos de ir às missões 

sempre que o superior o mandasse, voltou a entrar na China em 1879, por obra dos padres Elias 

Suárez e Agostinho Vilanova. A missão acabou seus dias em 1954, expulsados os missionários 

espanhóis pelas forças comunistas de Mao-Tse-Tung. Ali ficaram alguns agostinianos nativos 

chineses dos que pouco voltamos a saber. A mesma Província depois da perda de Filipinas para 

Espanha (1898) estendeu-se por América Latina e já em 1901 tinha aberto outra missão em 

Iquitos (Per) na selva amazônica que perdura até hoje.. Finalmente em 1976 abrem-se, por 

primeira vez, as portas da África e os padres Agostinho Pérez e Vitalino Malagón trasladam-se à 

Tanzania. 

Sempre na Espanha, a Província do mesmo nome, abre em 1969 uma missão em Cafayate 

(Argentina) e a Matritense em Tolé (Panamá). 

À Província Irlandesa confiou-se-lhe em 1883 uma missão na Austrália que deu origem à 

Província homônima. Mais tarde estenderam-se à Nigéria (África) onde atendem uma 

florescente missão que conta já com Agostinianos nativos e tem-se constituído em Vice-

Província. Ultimamente tem ajudado à Província do Equador. 

Em 1952, por obra dos norte-americanos, os Agostinianos voltam ao Japão na mesma região na 

que séculos passados outros irmãos seus tinham derramado seu sangue por confessar sua fé. A 

mesma província de Vilanova, atende outra missão em Chuquinbambilla (Peru). 

Ao mesmo Peru, tem ido as províncias italianas, abrindo assim um novo capítulo abandonado 

na sua história. A Província de Malta tem-se estendido pelas terras africanas de Argélia e Tunísia 

de grandes lembranças agostinianas e também tem chegado ao Brasil. 

Outros Agostinianos Centro Europeus tem sentido o chamado missionário. Desde 1953 os 

holandeses encontram-se na Indonésia, tendo entrado já em 1932 na Bolívia. OS belgas desde 

1952 no Zaire, missão esta que sofreu muito no momento da descolonização. Os alemães 

colaboram com eles. A mesma Província Alemã mantêm em Friburgo (Suíça) um centro de 

assistência aos estudantes do terceiro mundo que se acham naquele país por motivos de estudo. 

Muitos destes campos que foram ou ainda são de missão propriamente são dioceses ou 

Vicariatos Apostólicos regidos por bispos Agostinianos. 
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18 - FINALIDADE, ESPIRITUALIDADE E APOSTOLADO DA ORDEM AGOSTINIANA 

 

1.- FIM ES ESPÍRITO DA ORDEM 

Que é o que pretendem aqueles que decidiram ser Agostinianos? 

A resposta a da Santo Agostinho nas primeiras linhas de sua Regra: "Para isto vos haveis reunido 

aqueles que vivem no mosteiro: para viver unânimes e tenhais uma só alma e um só coração em 

marcha para Deus". Deus é, pois, o termo último e definitivo, a meta e ao mesmo tempo o 

prêmio ao quem tem que caminhar quem aspire a viver como Agostinho. Deus será o objeto da 

uma conquista pessoal e comunitária. 

Agostinho sabia que muitos tinham-se santificado no deserto, que tinham alcançado a Deus na 

solidão. Ele, ao contrário, não aceita esse caminho. Quer chegar a Deus em comum, com seus 

amigos, todos junto. O caminho elegido passará pelo amor e a concórdia, da unidade de 

corações e espíritos. Não podemos esquecer que para ele tal concórdia e unidade não se baseia 

somente no humano, senão que tem seu autêntico ponto de apoio em Deus. 

Falamos de chegar a Deus que está expressado naquela famosa frase agostiniana: "Fizeste-nos, 

Senhor, para Ti, e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em Ti". Isto supõe 

que na Ordem tem que existir sempre o elemento contemplativo, porque a Deus encontra-se-

Lhe, sobre tudo, na solidão do coracão, não no meio do barulho do mundo. Assim o cultivo da 

interioridade une o ideal agostiniano com os ideais dos eremitas de cuja união nasceu a Ordem. 

Não podemos esquecer, não obstante, que é característica da contemplação agostiniana a 

comunicação aos outros: fazer aos irmãos partícipes das graças e dons que o Senhor concede. 

Intimamente unido com este aspecto da contemplação está o estudo, especialmente das 

Sagradas Escrituras. É nela onde fala Deus de forma especial e onde encontra-se-Lhe 

certamente. Mas a vocação ao estudo não vem aos Agostinianos pelo ansia de contemplação, 

mas também da necessidade do apostolado. 

A contemplação, com efeito, não era fim unico nem no pensamento de Santo Agostinho, nem 

na vida da Ordem aos começos, que marcou o seu ser para o futuro. Respeito a Ordem sabemos 

que o Papa Inocêncio IV a constituiu Ordem Apostólica. É sabido que para Santo Agostinho a 

contemplação é somente como uma cara da moeda cujo verso é a ação ou apostolado. 

Recordemos estas palavras da Cidade de Deus: "O amor à verdade requer uma santa 

tranqüilidade; a necessidade da caridade, uma justa ação. Se ninguém põe sobre nossas costas 

o peso do apostolado, devemos ocupar-nos da busca e conquista da verdade; se, ao contrário, 

impõe-se-nos, deve ser aceitada pelo dever do amor. Mas nem sequer, então, deve-se 

abandonar o gosto pela verdade para não nos encontrar privados de tal doçura e oprimidos por 

aquela carga". Quer dizer, o desejo da contemplação deve existir sempre no ânimo, mas não 

deve ser colocado antes às obrigações da caridade. A prática do apostolado é uma necessidade 

ineludível. 

Mas a Ordem não tem nenhum apostolado que seja característico: nem o paroquial, nem o 

docente, nem os estudos, nem as missões, etc. Nenhum excluindo os outros, mas está aberta a 

todos. Sua única norma é a necessidade da Igreja , mãe num duplo sentido: mãe como para 

todos os cristãos, e mãe por ser a "fundadora": As necessidades do momento da Igreja 

determinarão o campo do apostolado no qual a Ordem trabalhe. A mesma coisa enquanto ao 

espaço físico: em nenhum lugar exigirá, por exemplo, presença educativa, em outro missionária, 
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em outro paroquial, etc. Missão da Ordem é estar sempre preparada e disposta a qualquer 

serviço que lhe peçam. 

Se a contemplação está condicionada pelo apostolado, a fraternidade não está condicionada 

por nada. Ou seja, ainda no trabalho deve mostrar-se o espírito de fraternidade agostiniana, 

espírito que tem sua maior expressão na vida de comunidade, entendida mais como unidade de 

corações que como presença baixo um mesmo teto, ainda que disto somente pode-se renunciar 

por uma causa grave. O apostolado, como a contemplação deve ser comunitário e para a 

comunidade, não só a comunidade agostiniana, mas também a comunidade eclesial. 

2.- MEDIOS PARA CONSEGUI-LO 

Nasce agora outra pergunta: Quais são os meios para consegui-lo? 

Encontramos a resposta, de novo, na Regra e os outros escritos que nos deixou Santo Agostinho 

e que podemos resumir nos seguintes pontos: 

A) Pobreza - Comunidade de bens 

Meio fundamental para conseguir essa união é ter tudo em comum. Assim praticou-o Santo 

Agostinho, assim viveu-o antes a primeira comunidade cristã de Jerusalém, tal como o narra São 

Lucas nos Atos dos Apóstolos: "A multidão dos que tinham acreditado tinham um coração e uma 

alma só, e nenhum tinha por própria coisa alguma, ao contrário, tinham tudo em comum... Não 

existia entre eles indigentes, pois, quantos eram donos de fazendas ou casas vendiam-nas e 

levavam o preço do vendido e o entregavam aos pés dos Apóstolos e a cada um repartia-se-lhe 

segundo sua necessidade". A comunidade de Jerusalém mostrou-se a Agostinho como o modelo 

preciso para sua comunidade. 

Para Agostinho será coluna insubstituível da vida religiosa ter tudo em comum e dar a cada um 

segundo sua necessidade, O primeiro como manifestação da unidade e o segundo para evitar 

que a preocupação pelas necessidades materiais impeça ao religioso dedicar-se em plenitude 

ao serviço de Deus das múltiplas formas que se pressentem ou a Igreja precise. 

Diante da pobreza Agostinho se mostra exigente. Antes de abraçar este gênero de vida cada 

qual é dono dos seus bens ou riquezas. Quando decidiu entrar na comunidade pode dispor deles 

segundo seus desejos: doa-los aos familiares, dá-los aos pobres ou à mesma comunidade. Mas 

uma vez dentro, viverá como todos; tudo será de todos; todos receberão do comum. Aquele 

que fique com alguma coisa, ainda que antes tivesse sido seu, será condenado como ladrão. 

O princípio de que a cada um seja dado conforme sua necessidade estende-se a todos os 

campos: alimentos, vestidos, livros, etc. A caridade saberá condescender com os mais débeis ou 

com aqueles que antigos costumes fizeram mais delicados. A diferença de trato surgida da 

necessidade não será motivo de escândalo de ninguém nem de inveja para ninguém, sabendo 

que "é melhor necessitar pouco do que ter muito". 

Como conseqüência, os irmãos que se encontrem tomando conta dos bens da comunidade não 

devem demorar em dar aos outros o que precisem e tem que faze-lo sem murmuração. 

Comum tem que ser tudo. Até o trabalho pessoal.. "Ninguém faça nada para si mesmo, mas 

todas vossas obras sejam feitas em comum e com tanto maior ânimo e entusiasmo como si cada 

qual trabalhasse para se mesmo". A maior prova de caridade consiste em saber colocar antes as 

coisas comuns à próprias. Daqui toma-se também a norma para medir o progresso de cada qual 
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no interior da comunidade: "Sabereis que tanto mais estais adiantados na virtude, quanto mais 

cuideis as coisas comuns melhor que as próprias". 

De todo o dito resulta que a comunidade de bens está em função da comunidade de vida ou de 

uma vida em comunhão que é o que deseja Agostinho. 

B) Castidade perfeita 

Quem entra na comunidade agostiniana tem que estar disposto e capacitado para levar uma 

vida de castidade perfeita. Não porque o matrimônio seja algo mau, mas porque a castidade e 

melhor. Em conseqüência, o trato com as pessoas de outro sexo tem que ser normal. Santo 

Agostinho sabe manter o equilíbrio. Não proíbe-se vê-las mas deseja-las e ser desejado por elas. 

O mal, quando existe, se encontra somente na pessoa que olha com olhos impuros. Por isso 

Agostinho não se contenta com uma castidade exterior, corporal; esta sem a castidade do 

coração não serve para nada. "Quando o interior de uma pessoa é impuro desaparece a 

castidade ainda que os corpos permaneçam livres de toda violação imunda". 

Apoio para a castidade é a consciência da presença de Deus que penetra até o mais profundo 

de nossos corações. "Ainda que alguém possa escapar à atenção ou vigilância dos homens, 

poderá ocultar-se a Deus que tudo vê?". 

A comunidade, por sua vez, tem que ser a guarda da castidade de cada irmão que ali mora. 

"Guardai mutuamente vossa pureza". Cada irmão tem que ser o guarda da castidade do irmão; 

mas ao final ela é um dom de Deus que só concede aos que tem dado sua colaboração. "Deus 

que habita em vós vos guardará deste modo por meio de vós mesmos". 

C) Obediência 

Como todo grupo humano também a comunidade agostiniana necessita uma cabeça, um 

superior. Quem desejar formar parte dela, tem que estar disposto a obedecer. Quem ofende ao 

superior ofende a Deus. A atitude de quem se aproxime dele tem que ser igual que a do filho 

com seu pai: amor e respeito e, também, compaixão, porque "quanto se está em lugar mais 

elevado, tanto está em maior perigo". 

Ao mesmo tempo o superior tem que sentir-se feliz não "por dominar com poder mais por servir 

com caridade". A todos tem que dar exemplo de boas obras; tem que corrigir os inquietos, 

consolar a quem precisar, receber aos doentes, etc. "Ainda que uma e outra coisa sejam 

necessárias, busque mais ser amado que temido, sabendo que tem que dar conta de todos 

diante de Deus". 

D) O trato com Deus e com os irmãos 

Santo Agostinho sabia que cada homem tem sua medida e que não é justo introduzir a todos na 

mesma forma. O equilíbrio, a compreensão e o respeito pela singularidade de cada pessoa foram 

sempre suas caraterísticas. As vemos aparecer quando fala de jejuns e penitências: "Dominai 

vossa carne com jejuns e privações de comida e bebida em quanto vossa saúde o permita". 

Com tudo, a força interior para ser fiel ao próprio propósito não tem que achá-la o religioso 

tanto nas penitências e jejuns, quanto na oração. O tempo dedicado a esta é algo fixo na 

comunidade agostiniana: "Orai nas horas e tempos marcados". Mas a oração não tem que 

limitar-se à feita em comum. Cada qual tem que orar quando o deseje. Para isso, que ninguém 

atrapalhe. A norma diretiva será sempre: "que sinta o coração o que diz a boca". Não deve ter 
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lugar para a rotina. As orações "quanto mais freqüentemente as tenhais, tanto mais santamente 

deveis fazei-las". 

Do trato continuo com Deus procederá o justo comportamento com o irmão que faça possível 

a convivência em quanto conquista de Deus. Irmão no que se tem que acreditar quando se 

queixa de alguma doença, ou pede algo por acha-lo necessário; ao que é preciso corrigir, ainda 

que doa; ao que tem que perdoar se nos tem ofendido e temos que pedir perdão se fomos nós 

os que ofendemos. "É melhor quem embravece com facilidade e logo se apressa a pedir perdão 

que aquele que demora em embravecer mas dificilmente se decide a pedir perdão. Quem nunca 

pede perdão ou não o pede de coração, sem motivo está dentro da comunidade, ainda que dela 

não seja expulso". 

3.- DEVOÇÕES AGOSTINIANAS 

Como expressão externa de unidade e para cultivá-la, todos os agostinianos tinham já 

antigamente que assistir à Missa da comunidade. O Ofício Divino rezava-se também em comum. 

A Ordem nunca teve liturgia própria como tiveram outras ordens, o qual não significa que já 

desde os inícios da fundação tivesse uma parte própria para celebrar devotamente aos filhos 

que tinham sido ascendidos à honra dos altares. 

A devoção mariana tem sido outra das constantes. Prova disso são as diversas devoções da 

Virgem que ao longo dos séculos foram cultivadas especialmente pelos agostinianos. 

Lembremos as seguintes: 

 

Mãe do Bom Conselho. 

A devoção de Nossa Senhora do Bom Conselho começou a adquirir culto especial entre os fiéis, 

ligada desde suas origens à Ordem Agostiniana, a partir do século XV. Está unida a Genazzano, 

cidade distante 50 Kms de Roma. Consta que a partir de 1380 os Agostinianos estavam presentes 

em Genazzano na Paróquia de Santa Maria. Com o decorrer dos anos, a Igreja foi ficando 

pequena demais e ameaçava de ruína. 

Nessas circunstâncias uma agostiniana secular de nome Petruccia, mulher de grandes 

compromissos de fé, devota da Virgem decidiu oferecer um lugar amplo no sítio de sua casa. 

Como o projeto era ambicioso e superava os fundos econômicos disponíveis a oferta da devota 

não foi levada em consideração. Mas ela não cedeu às presões e deu começo ao projeto com 

seus próprios médios. 

Avançada a obra, apareceu de repente na parede uma imagem da Virgem Maria; o fato comoveu 

toda Itália e surgiu imediatamente o "milagre", a eclosão de fervor em torno da advocação de 

Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho. Era o 25 de abril de 1467. Com motivo deste achado 

foram tantos os donativos que, ainda em vida da venerável Petruccia, se terminou a igreja, e 

ainda se edificou um belo convento encostado no santuário. 

O culto à Virgem continuou se expandindo até obter as "bênçãos canônicas" no ano 1727, data 

na qual o Papa Benedito XIII concedeu missa e ofícios próprios, fixando a data em 25 de abril. 

Na atualidade, a liturgia agostiniana celebra esta festividade mariana no dia 26 de abril. A 

mudança de data se efetuou aos 17 de fevereiro de 1781. 
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Nossa Senhora de Graça 

A devoção de Nossa Senhora de Graça lembra a saudação do Arcanjo são Gabriel à Maria, na 

Anunciação quando falou para Ela: "Deus te salve, Maria, cheia de graça". 

O culto à Nossa Senhora de Graça florescia nos ambientes agostinianos desde tempos 

inmemoriais; mas desconhecemos onde e como surgiu. Tal vez porque as ordens mendicantes, 

na sua fundação, aproveitaram devoções antigas e as acomodaram ao seu peculiar modo de 

pensar. 

A primeira notícia historicamente documentada é do ano 1401 e refere-se a uma confradia 

organizada nos conventos de Santo Agostinho e Nossa Senhora de Graça em Valência (Espanha) 

e Lisboa (Portugal). 

Pouco a pouco a devoção foi cobrando força em nossas expressões comunitárias e litúrgicas 

adquirindo grande difusão a partir do século XVI; pelo fato de se começarem a construir 

conventos sob este título e também o relato de uma lenda que posteriormente espalhou-se, 

segundo a qual a Virgem de Graça haveria impedido que o Papa tirara da Ordem a batina branca 

que então se vestia em sua honra. 

A partir do século XVII a devoção é considerada como própria da Ordem. A liturgia específica lhe 

foi concedida em 1807 pelo Papa Pio VII. Celebra-se no dia 25 de março, Solenidade da 

Anunciação. 

 

Nossa Senhora, Mãe da Consolação 

Os Agostinianos celebram a festa de Nossa Senhora da Consolação em 4 de setembro. 

A devoção é antiga. Conta a lenda que Santa Mônica derramava muitas lágrimas diante de Deus 

em favor de Agostinho, desviado da fé que ela lhe infundira em sua infância; a Virgem a haveria 

consolado em sua oração anunciando a volta do filho à Igreja Católica; e exortou-a a se vestir de 

preto e cingir-se com uma correia. Segundo os dados históricos, em sua origem, nenhum laço 

especial relaciona esta devoção com a Ordem Agostiniana. 

Consta que em meados do século XV os agostinianos veneravam na Itália uma imagem de Maria, 

invocada sob este nome. Uma vez entronizada no coração da Ordem, em poucos anos tomaram-

na como titular vários conventos de nova fundação, assim como de confradias de leigos 

agostinianos. 

A Virgem Maria é a Padroeira da Ordem, e São José o Padroeiro desde o século XVIII. 
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19 - A ORDEM AGOSTINIANA EM AMÉRICA LATINA E NO BRASIL (OALA, FABRA) 

 

A ORDEM AGOSTINIANA NA AMÉRICA LATINA 

 

Um processo de renovação 

 

INTRODUÇÃO 

 

Depois de cinco séculos de presença evangelizadora na América, a Ordem Agostiniana avaliou e 

revisou sua presença nestas sofridas terras. Esta revisão de vida fez parte de um processo maior 

de adaptação aos novos tempos, à nova maneira de ser Igreja e à chegada do Terceiro Milênio. 

Não foi simplesmente uma adaptação superficial, provocada pela progressiva diminuição dos 

seus membros; mas responde a uma inquietação muito mais profunda como a de atualizar a 

presença agostiniana adaptada aos povos da América Latina. Até certo momento histórico, esta 

presença estava, na prática, reduzida a uma vivência de religiosos estrangeiros, principalmente 

europeus (espanhóis e italianos). A partir do processo de revisão, se tratou de inculturar o 

espírito agostiniano no meio desta realidade, tão distante da européia, seguindo os apelos da 

Igreja de um compromisso com os empobrecidos, marginalizados e com os jovens. 

Este processo de revitalização nasceu de uma sugestão do Capítulo Geral Ordinário de 1989, que 

propôs realizar uma reflexão acerca da América Latina, inquietude compartilhada pela OALA 

(Oragnização Agostiniana de Latino América) e reforçada no Capítulo Geral Intermédio de São 

Paulo 1992, ano em que se celebrou os 500 anos da Evangelização da América. 

Dentro deste processo renovador cabe destacar os seguintes momentos: 

 

1- O ESPÍRITO DE CONOCOTO 

 

No mês de setembro de 1993 teve lugar em Conocoto (Equador), um encontro baseado numa 

pesquisa respondida acerca da realidade da Ordem. Foi um encontro significativo e iniciante do 

processo de revitalização da Ordem nestas terras latino-americanas. Provocou uma grande 

expectativa em todos os irmãos da Ordem e o impacto foi tal que o Conselho Geral da Ordem 

assumiu o plano resultante que dizia respeito aos objetivos, linhas de ação e meios apresentados 

como um projeto de toda a Ordem para a América Latina. Assim o manifestou o mesmo Padre 

Geral: "Todas as comunidades agostinianas de A.L., a través de uma experiência significativa de 

diálogo, reconciliação e comunhão, sintonizam com a Nova Evangelização e com as vivências e 

aspirações da Igreja em A.L., e estão preparadas para um novo projeto de vida m seguimento 

de Jesus Cristo, baseado na palavra de Deus, o carisma próprio da Ordem e o clamor dos pobres" 

(Discurso do Padre Geral, 11.11.93). Participaram 61 irmãos representantes das diversas 

circunscrições da A.L, os Superiores Maiores, os Provinciais com jurisdição no continente e, 

como a maioria dos irmãos eram nascidos fora da A.L, foram convidados representantes nativos. 

"O encontro de Conocoto marcou um momento histórico para a Ordem na A.L, já que foi a 
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primeira vez que se refletiu acerca de nossa presença no continente a nível geral" (Crônica do 

encontro. Introdução). 

 

O Objetivo orientador do trabalho foi: 

 

"Refletir sobre a realidade da Ordem na A.L, à luz da Conferência Episcopal de Santo Domingo 

como início de um processo de revitalização da Ordem, ao serviço da Nova Evangelização". Entre 

as reflexões feitas no encontro surgiram algumas luzes: o trabalho vocacional, a formação, a 

presença consistente, o interesse da Ordem pela opção preferencial pelos pobres e a promoção 

humana, a inserção local e o esforço por trabalhar na pastoral latino-americana, a colaboração 

entre circunscrições, a colaboração com os leigo como novo caminho de evangelização na Igreja 

local, a valorização da vida comunitária como manifestação do carisma agostiniano, a 

consciência crítica nascida da leitura da Bíblia, o interesse da Cúria pela revitalização da presença 

agostiniana na A.L, o ressurgimento da pastoral missionária, a crescente dedicação e 

preocupação pela pastoral juvenil, o reconhecimento do valor dos povos indígenas e o maior 

interesse na formação permanente. Também surgiram algumas sombras: a falta de raízes, 

poucos agostinianos, poucos latino-americanos, não saber comunicar-se com a linguagem 

contemporânea, poucas vocações, dificuldades de assumir a opção preferencial pelos pobres, 

marginalização dos povos originários ao entender-lhes dentro da globalidade. 

 

No fim do encontro, os jovens latino-americanos fizeram este manifesto: 

 

Cremos em Deus Pai e Mãe da Vida que se revela em nossos povos. 

Cremos em Jesus, nosso irmão, que se encarna nos desejos de libertação e ressurreição de 

nossos povos. 

Cremos no Espírito Santo, que anima e guia a busca da uma humanidade renovada e livre. 

Cremos no homem e na mulher que lutam por recuperar sua dignidade e de sobreviver em uma 

situação de fome, miséria e morte. 

Cremos na Igreja, encarnada na vida e no mundo de nosso povo pobre e crente. 

Cremos no ideal comunitário de Agostinho de Hipona, nosso inspirador. 

Cremos no caminho que nossa Ordem tem percorrido ao longo da história com seus acertos e 

erros, com o ânimo de ser fieis à vontade de Deus. 

Cremos na tentativa de revitalizar a Ordem em A.L.. 

Cremos na participação ativa e transformadora de nossas comunidades na sociedade, à imagem 

da Trindade dialogante, recíproca, fraterna e solidária. 

Cremos na formação inculturada que resgate os valores das culturas marginalizadas e acentue 

o espírito comunitário como valor primordial de nossa espiritualidade. 
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Cremos na opção preferencial pelos pobres que, como Ordem, temos assumido no Capítulo 

Geral Intermédio de México. 

Cremos na urgência de destacar a promoção humana de acordo coma realidade de nosso 

continente, acima de manter tradições beneméritas, seguindo o espírito do Capítulo Geral 

Intermédio de Dublin. 

Cremos em uma Sociedade onde prevaleçam os direitos humanos, a dignidade das pessoas e a 

defesa aberta das grandes maiorias débeis e marginalizadas. 

 

2.- PROJETO CORAÇÃO NOVO 

 

Dando continuidade a este processo de renovação da Ordem Agostiniana em A.L, em Bogotá, 

no ano 1995, mudou-se a denominação, por outra mais agostiniana e conveniente, e passou a 

se chamar "Projeto Novo Coração". A equipe de animadores responsáveis pelo projeto se reuniu 

para preparar o processo inteiro que contou com as seguintes etapas: 

FASE PRÉVIA: Projeto de espiritualidade agostiniana (setembro de 1993 - setembro de 1996). 

Tratou da convocação do maior número possível de irmãos, para sensibilizar às comunidades 

para este projeto de renovação. Foi o começo de tudo. O Objetivo foi: Favorecer uma 

experiência significativa de diálogo, reconciliação e fraternidade, que nos sensibilize à 

necessidade de revitalizar a Ordem na A.L, em sintonia com a nova evangelização 

 

PRIMEIRA ETAPA: Redescoberta comunitária da vocação-missão da Ordem na A.L. (setembro de 

1996 - setembro de 1999). 

 

Buscou-se encontrar uma maneira comum, um consenso, sobre o modo de viver a vida religiosa 

agostiniana, pois até então cada um tinha uma visão particular disso. Correspondeu à tarefa do 

VER. Se desenvolveu em três fases. 

 

Fase A: Análise da realidade. O objetivo: Reler, a partir da fé, os sinais dos tempos na A.L. 

 

Fase B: Profecia (discernimento). O objetivo: Redescobrir a especificidade e atualidade do 

carisma agostiniano em A.L. 

Fase C: Conversão conseqüente. O Objetivo: elaborar um modelo ideal da vida agostiniana na 

A.L. 

 

SEGUNDA ETAPA: Em direção à uma renovada forma de presença da Ordem na Igreja na A.L. 

(setembro de 1999 - setembro 2002) 
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Objetivo: revisar todas as nossas atividades e presenças e decidir com qual devemos continuar 

e com qual não. 

 

Corresponde à tarefa de JULGAR. Também teve três fases. 

 

FASE A, teve como objetivo: Aprofundar o projeto ideal da vida agostiniana na A.L. 

 

FASE B, teve como objetivo: Revisar a vida e ação agostiniana em A.L à luz do projeto ideal. 

 

FASE C, teve como objetivo: Definir o novo estilo de presença agostiniana na A.L. 

 

TERCEIRA ETAPA: Presença e animação profética da Ordem na Igreja e na sociedade de A.L. 

(setembro 2002 - setembro 2005) 

 

O projeto da Ordem devia ser operativo para cada província e circunscrição, cada comunidade, 

cada pessoa. 

 

Correspondeu à tarefa de AGIR. Também teve três fases. 

 

FASE A, cujo objetivo foi: Adequar e aplicar o projeto operativo à cada comunidade e cada 

circunscrição. 

 

FASE B, cujo objetivo foi: Avaliar o projeto operativo à luz dos novos desafios. 

 

OBJETIVO ÚLTIMO E FINALIDADE: Promover na Igreja, dentro da sociedade, um dinamismo de 

conversão e renovação permanentes pelo testemunho de santidade comunitária da Ordem na 

A. L. 

 

Este processo é um processo aberto, não é um processo fechado, pois cada pessoa, cada 

circunscrição está aberta ao espírito e aos seus novos chamados desde a História e desde a 

Igreja. 

 

Algumas datas importantes deste projeto: 
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Ano 1994: Exercícios espirituais. 

 

Ano 1995: Curso de animadores preparando os exercícios espirituais e guias para os retiros das 

comunidades. O tema foi "Identidade e renovação da Vida Religiosa Agostiniana". 

Ano 1996: Evento Cassiciaco. Nele se tratou de reviver experiência significativa do diálogo, 

reconciliação e comunhão, com a finalidade de pôr em contato com as raízes da espiritualidade 

agostiniana e com nossa identidade, cujo o qual é simbolizado pelo lugar na periferia de Milão. 

 

Ano 1996: Encontro Hipona, no México, com Superiores e representantes nativos de cada 

circunscrição. 

 

O Projeto "Hipona, Coração Novo" foi um projeto comum, com linhas comuns e metas aceitas 

por todos. Dele tomaram parte todos os irmãos do continente, para construir, desde as bases, 

a visão da vida e serviço apostólico que respondam ao que Deus espera dos Agostinianos. 

Hipona é o começo dum processo. Significa a mudança de vida, a conversão, pois, em Hipona, 

Agostinho mudou de vida ao ser escolhido como pastor. 

 

O acontecimento foi tão importante que, como em Conocoto, participaram todos os membros 

do Conselho Geral, os Superiores ou Delegados das Circunscrições da América Latina e das 

Províncias implicadas e também representantes dos religiosos nativos. 

 

Em 1999, com o Encontro ESPÍRITO NOVO, realizado em Lima, no Peru, deu-se seqüência ao 

projeto. Como resultado do encontro se aprovou o documento final, entitulado Documento 

Espírito Novo, que foi adaptado a cada circunscrição da Ordem de Santo Agostinho na América 

latina. 

 

Em 2001, em Bogotá, na Colômbia, realizou-se outra Assembléia do Projeto Hipona Coração 

Novo, intitulado Vida Nova, cujo objetivo foi colocar em prática os planos elaborados a partir 

dos valores assumidos a nível pessoal e comunitário. 

 

Em maio de 2005, em Guarulhos - São Paulo, reuniu-se novamente a equipe de animação 

continental do projeto para avaliar e programar o projeto. O encontro ficou intitulado VIDA 

SEMPRE NOVA. Estiveram presentes além dos animadores, os Superiores, Provinciais das 

circunscrições que estão presentes na América Latina e o Governo Geral. O Prior Geral, Frei 

Robert Prevost, conclui o encontro dizendo que o encontro "Vida Sempre Nova", oferecia uma 

oportunidade para se preguntar sobre o que se pode e deve fazer pelo futuro da Orden na 

América Latina e que era urgente trabalhar para alcançar passos bem concretos, com projetos 

possíveis e eficazes que fortaleçam a identidade agostiniana, a presença e serviço na Ordem e 

para a Igreja. 
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Em junho de 2007, em Buenos Aires, na Argentina, realizou-se o encontro "CAMINHANDO 

UNIDOS PARA QUE OS POVOS TENHAM VIDA EM CRISTO". Este encontro que aconteceu logo 

após a Conferência de Aparecida. O encontro visou rever todo o caminho percorrido desde 

Conocoto em 1993 e tratou de apresentar a situação atual: luzes e sombras da Ordem na 

América Latina ao término do Projeto Hipona, os desafios atuais para a espiritualidade 

agostiniana, o futuro da Vida Religiosa na América Latina à luz da V Conferência do Episcopado 

Latino Americano e caribenho e, por fim, celebrou-se a ação de graças pelo processo de 

revitalização e se propôs uma dedicação para seguir caminhando no processo de conversão 

constante seguindo o espírito de santo Agostinho. 

 

ORAÇÃO PELA RENOVAÇÃO DA ORDEM AGOSTINIANA NA AMÉRICA LATINA 

 

Deus, Criador nosso, que nos amas: 

Ajuda-nos a experimentar teu amor na comunidade 

e a dar testemunho a todos do teu amor. 

Jesus, Senhor e irmão nosso, 

que viveste entre os pobres, 

ajuda-nos a estar atentos à realidade onde vivemos, 

a inculturar-nos e optar pelos mais necessitados e excluídos. 

Espírito Consolador, anima nossas comunidades 

e ajuda-nos no processo de diálogo, reconciliação e comunhão, 

para poder responder com fidelidade ao que nos pede a Igreja de nosso Continente: 

Uma Nova Evangelização a partir de tua Palavra 

e a partir de nossa espiritualidade agostiniana. 

Santa Maria, Mãe do Bom Conselho, 

Senhora da América Latina, 

intercede por nós. Amém 

 

A OALA (Organização dos Agostinianos da América Latina) 

 

A OALA, Organização dos Agostinianos da América Latina, é uma organização formada por todas 

as circunscrições da Ordem existentes na América Latina. Nasceu depois do Concílio e do 

Capítulo Geral de Vilanova em 1968, onde se adaptaram as Constituições aos tempos novos. Foi 

fundada no ano 1969 em Quito, e ao longo de todos estes anos tem ido adaptando-se e 
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reformando-se até chegar à estrutura atual. Podemos dizer que a OALA é mais um elemento da 

Ordem para animar e renovar a vida religiosa agostiniana na América, com umas características 

especiais. Essa dimensão de animação e renovação pode descobrir-se a partir das várias 

finalidades que aparecem nos seus estatutos: Fomentar e consolidar nas comunidades e nos 

religiosos da A.L. a vida agostiniana e apostólica; promover o desenvolvimento da Ordem por 

meio da unidade, ajuda mútua e serviços comuns; criar e promover a consciência crítica e 

profética nas comunidades e seus membros à luz dos documentos da Igreja e da Ordem; 

coordenar trabalhos comuns em benefício da Igreja e da Ordem; incentivar as boas relações, 

intercâmbio de experiências e conhecimento mútuo entre todos os irmãos que trabalham no 

Continente Americano. Para realizar melhor essas funções todas às circunscrições tem um 

delegado que participa da direção e faz de elo de ligação entre a OALA e seus irmãos. É o 

encarregado de animar e levar à prática as decisões de OALA. Para funcionar melhor, devido a 

que as distâncias na A. L. são tão grandes, foi dividida em três regiões (Sul, centro e Norte), que 

facilitam a mobilidade dos seus representantes e a possibilidade de realizar encontros e 

reuniões. Também tem diversas áreas para ajudar nesse trabalho de animação e renovação. 

Estas áreas são: Formação e vocações, pastoral urbana e missionária, pastoral educativa e 

Justiça e paz. Cada coordenador e cada representante das regiões têm como responsabilidade 

a animação da vida agostiniana na sua área respectiva, para o qual deverá realizar encontros o 

enviar materiais ou qualquer tipo de iniciativa que ajude a caminhar aos Agostinianos na A.L. 

 

Site: http://www.oala.villanova.edu 

 

A FABRA (FEDERAÇÃO AGOSTINIANA BRASILEIRA) 

 

A FABRA, ou Federação Agostiniana Brasileira, congrega todos os membros da Grande Família 

Agostiniana no Brasil. Fazem parte dessa organização os diversos grupos, Ordens e 

Congregações masculinas e femininas de inspiração agostiniana presentes no Brasil. Os grupos 

que formam parte da FABRA são, atualmente, os seguintes: a Ordem de Santo Agostinho; a 

Ordem dos Agostinianos Recoletos (OAR); a Ordem dos Agostinianos Descalços (OAD); a 

Congregação dos Agostinianos da Assunção (AA); a Congregação das Agostinianas Missionárias 

(AM); a Congregação das Missionárias Agostinianas Recoletas (MAR); a Ordem das Cônegas 

Regulares do Santo Sepulcro (CRSS); a Congregação das Irmãs Oblatas da Assunção (OA); os 

Cônegos Regulares Premonstratenses (Opraem); as Irmãs Negras de Santo Agostinho; as Irmãs 

Agostinianas Servas de Jesus e Maria; as Irmãzinhas da Assunção e as Religiosas da Assunção. 

Todos esses religiosos e religiosas estão espalhados por quase todo o território nacional e 

trabalham nos mais diferentes campos de apostolado: paróquias colégios, missões, obras de 

assistência e promoção humana, social e religiosa; imprensa; catequese especializada; 

radiodifusão; retiros; universidades; direitos humanos, justiça e paz, etc. A idéia de reunir os 

membros dos vários grupos que integram a Grande Família Agostiniana do Brasil aconteceu pela 

primeira vez em janeiro 1975, no chamado I Encontro Nacional Agostiniano, em Itaici - SP. 

Naquele ano celebravam-se os 75 anos da chegada dos Agostinianos ao Brasil. O tema central 

do encontro foi: "A reflexão vivencial sobre a vida e a doutrina de Santo Agostinho". Essa feliz 

iniciativa produziu um inquieto desejo de novos encontros. Assim, o II Encontro, em 1981, teve 

como tema: "Oração, contemplação e vida comunitária em S. Agostinho". Em 1984, o III 

Encontro, já chamado Congresso: "Eclesiologia no pensamento do Hiponense". O IV Congresso, 
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de 1987 era celebrado nas comemorações do XVI Centenário da Conversão de Santo Agostinho. 

Esse congresso deu um passo a mais em relação aos anteriores, com a proposta da criação da 

FEDERAÇÃO AGOSTINIANA BRASILEIRA - FABRA, que se efetivou na reunião fundacional de 25 

de fevereiro de 1988, na Residência da então Vice-província do Santíssimo Nome de Jesus, no 

Brasil, em São Paulo, na presença de Superiores(as) Maiores de treze circunscrições 

agostinianas. A federação nascia com o propósito de dinamizar os encontros e promover o 

intercâmbio de experiência e a colaboração mútua entre os diversos grupos que viessem a 

integrá-la (dezessete atualmente), além de estimular outras atividades comuns, como a edição 

das obras de Santo Agostinho em português. Criaram-se várias comissões, como a de Direção, 

de História, de Liturgia e Devocionário. Muito ativa tem-se mostrado a Comissão de Educação 

que congrega os dezesseis colégios agostinianos do Brasil, com os encontros em diversos 

setores: diretores, supervisores e orientadores pedagógicos, pastoral e jovens. Além dessas 

comissões, tem acontecido também os Encontros dos Formandos Agostinianos, ou seja, dos 

Agostinianos (as) jovens, ainda em etapa de formação. Depois da criação da FABRA, 

aconteceram ainda outros congressos agostinianos: em 1990, o V Congresso, com o tema: 

"Santo Agostinho, Pastor de Almas". Em 1993, o VI Congresso: "Espiritualidade Agostiniana". E 

em 1996, o VII Congresso: "Oração e Compromisso em S. Agostinho". Em 1999, o VIII Congresso; 

em 2002 o IX Congresso tratou sobre "A Espiritualidade Agostiniana e os Desafios da 

Evangelização; em 2006 o X Congresso refletiu sobre o tema: "Inquietude Agostiniana: caminho 

para o diálogo, comunhão e missão e em 2009 acontecerá o XI Congresso. 

 

Alem de muitas Ordens e Congregações que seguem a Regra de Santo Agostinho, também 

presentes no Brasil, há ainda algumas outras que têm uma especial vinculação com a herança 

agostiniana, haurida no mesmo tronco histórico comum aos grupos que formam a Assunção, as 

Cônegas de Santo Agostinho, a Congregação das Servas de Maria Ministras dos Enfermos, a 

Congregação das Filhas do Amor Divino, a Congregação das Religiosas Concepcionistas 

Missionárias do Ensino, a Congregação das Irmãzinhas da Assunção, Congregação dos Irmãos da 

Misericórdia de Maria Auxiliadora. 
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20 - O QUE SIGNIFICA SER AGOSTINIANO 

 

INTRODUÇÃO 

 

O AGOSTINIANO É: 

 

Um homem interiorizado: 

 

Consciente de que "Deus e as realidades do Espírito tem que ser buscados mais e mais, a partir 

de cada encontro" (Trin. XV, 2, 2); vive em processo permanente de auto-formação e 

crescimento, e na busca incessante da verdade sobre si mesmo, sobre o homem, sobre o mundo 

e sobre Deus, desde a própria interioridade e o conhecimento de si mesmo. 

Situado no próprio momento histórico, permanece atento aos chamados e interpelações do 

Espírito, discernidos, na solidão e no silêncio do coração, e confrontados com a Palavra de Deus. 

Habituado ao auto-questionamento, a reflexão, o estudo e a oração, tem feito de Deus o 

referente Absoluto de todo o seu viver, e seu olhar interior enxerga sua presença e seu processo 

salvador nos acontecimentos da história, nas situações concretas de grupos e pessoas e na 

realidade quotidiana da convivência e a ação. 

Deste modo, não se deixa afetar pelas aparências das coisas, nem pela imediatez dos 

acontecimentos, nem pelas etiquetas discriminatórias das pessoas, porque seu olhar alcança ao 

mistério profundo que todo está revelando, entrando assim em relação de compromisso 

fraterno com toda a humanidade. 

Sabe valorizar e estimular a cada pessoa, nos seus dons particulares e conquistas, ao tempo que 

se faz consciência, questão, crítica e urgência, para impulsionar a cada qual a dar o melhor de si 

mesmo na mesma medida em que previamente o faz com sua própria pessoa, apaixonado 

sempre pelo autêntico, o verdadeiro, o nobre e o justo. 

Um homem livre e co-responsável. 

O cultivo de sua interioridade lhe tem conduzido a conquista de sua própria liberdade interior e 

de sua própria consciência pessoal. 

Ama mas sem dependências emotivas. Dá e se entrega, mas sem exigir nada em troca. Segue 

derramando benevolência, ainda que não seja correspondida. Permanece autêntico, ainda que 

rodeado de falsificações. Denuncia com fortaleza toda a inumanidade, porque, não é amarrado 

a nada, nada tem a perder. 

Tem assumido decididamente o protagonismo e a autodeterminação de sua própria vida e 

vocação, e sua opção pelo melhor vai sempre bem na frente de normas leis, ritos e costumes. 

Avança, por isso, não obrigado pela lei, mas "livre sob o impulso da graça". (Regra VIII, 48). 
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Brota sua liberdade do seu profundo amor ao homem e à vida. E, por isso, é solidário, acolhedor, 

serviçal e co-responsável. Amante da liberdade das próprias opções, quer, busca, estimula e 

defende a livre autodeterminação da cada pessoa humana. Por isso é profundamente humano: 

Sensível para o sofrimento e opressão da injustiça; intolerante com a má vontade, 

condescendente com a debilidade, animador dos que decaem ou ficam pra trás, amável 

corrigidor dos que se desviam. E consciente da fragilidade de sua própria condição humana, 

"nada do humano pode ser-lhe indiferente" (Carta 155) 

É respeitoso de toda honesta consciência e ecumênico; compreensivo com o erro, mas alérgico 

à incoerência. É, em definitiva, um homem bom, porque é interiormente livre" (Conf. I, 12, 9), e 

é livre porque é bom. 

Um homem comunitário 

Ligado por uma cordial amizade a cada um dos seus irmãos, vive um profundo sentido de 

pertença, ainda que esteja ausente, ou trabalhe longe da comunidade. Desfruta com a 

convivência fraterna, e ele mesmo és criador de comunidade, ainda com os que não são 

comunitários. 

É simples e sem complicações na relação, austero e nada exigente na sua vida pessoal, generoso 

na colaboração, comunicativo e receptivo no diálogo. Disposto a ensinar humilde e sem 

interesses o que sabe, está sempre aberto a aprender de todos, ainda dos mais humildes. 

Centrado em Deus, e consistente, e livre no seu interior, tem adquirido um perfeito controle de 

si mesmo para circular sabiamente no meio do conflito e nas situações problemáticas. Amante 

da unidade e da concórdia, respeita as diversidades, valoriza a cada um segundo seu próprio 

dom, sua própria graça, seu próprio secreto; é conciliador nos confrontos, fácil para o perdão, e 

humilde em reconhecer suas deficiências. 

Sua autenticidade interior irradia espontaneamente a alegria de sua própria vocação, e a riqueza 

da fraternidade vivida em comunidade, com todos aqueles com os que se relaciona. Sua vida é, 

por isso, anuncio e testemunho da fraternidade que Deus quer instaurar entre os homens. 

Um homem entregado ao serviço evangelizador 

Consciente de que a Comunidade Agostiniana, de acordo ao espírito e praxe de Santo Agostinho 

e ao seu espírito fundacional é uma "Fraternidade Apostólica" (Const. 4 e 39), e, por isso, uma 

comunidade para-a-missão, assume generosamente o serviço evangelizador entre os homens, 

em equilibrada harmonia entre o "ócio santo" da contemplação e vida comunitária, e a "ação 

justa" do serviço pastoral ( Cidade de Deus XIX, 19). 

Desde a sua própria vivência agostiniana, é criador de diálogo, comunhão e participação entre 

os homens, educa para a liberdade responsável e solidária de cada pessoa, e suscita em todos 

um sadio e equilibrado espírito crítico e de discernimento. Sua palavra e sua vida são escola de 

humanismo, e sabe orientar as olhadas para o mistério interior que todos e todo revelam, além 

das aparências, os comportamentos, os sinais e as impressões imediatas. 

Enamorado da Grande Causa do Reino, vive em comunhão com o seu povo; inculturado nos seu 

valores, religiosidade, sabedoria, anseios, sofrimentos e esperanças, descobrindo e dinamizando 

em cada pessoa, em cada grupo, seu particular processo de salvação, evangelizando-o e 

deixando-se evangelizar por ele. 

 



Pag.87 
 

Conhece profundamente a realidade do mundo em que vive, julgando-a desde a própria opção 

cristã, e nela se insere para transformá-la com os valores do Reino. Mas do que com seu 

movimento,. atividade e organizações evangeliza com seu testemunho e qualidade pessoal, com 

seu contato humano. com sua experiência de Deus, vividas previamente na fraternidade 

comunitária. 

Sensível e solidário especialmente com os pobres, os doentes e os membros mais doentes da 

família humana, vê neles um privilegiado "lugar teológico" do seu próprio encontro com Deus, 

e a eles dirige prioritariamente seu amor, fidelidade e serviço, na sintonia e dinamismo do amor 

de Deus. 

Ali onde se encontra, eleva as miradas para Deus, com seu testemunho e sua palavra, e aporta, 

constantemente, fôlego, vida e esperança ali onde os seres humanos vivem marcados pela 

marginalização, a pobreza, a opressão, a violência, a desesperança e a morte. 

 


