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RESUMO 

 

Está dissertação tem como objetivo a análise do conceito de predestinação na 

filosofia de Agostinho de Hipona. Nossa investigação terá início com a análise das 

origens e fontes que conduziram o filósofo no desenvolvimento desse tema. Logo 

após, buscaremos o lugar que o conceito ocupa nas obras e sua relação com as 

controvérsias maniqueísta e pelagiana. Por último, identificaremos o que seria a 

predestinação dentro do sistema estabelecido por Agostinho de Hipona para explicar 

a relação entre a liberdade da vontade humana e a soberania divina.  
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to analyze the concept of predestination from the Augustine of 

Hippo’s philosophy. Our investigation is going to start with the analysis of the sources 

and origins that guided the philosopher to developed of this subject. After that, we will 

seek the place that the concepts occupy in all his works and the relation With the 

Manichean and Pelagian controversies. Ultimately, we will identify what would be 

predestination inside of the system established for Augustine of Hippo to explain the 

relation between freedom of the human will and the divine sovereignty. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A questão da liberdade, ao que parece, sempre tocou a humanidade. O homem 

deseja ser livre em todos os sentidos, seja física, mental, emocional, política ou 

espiritualmente. Mas, pensar a liberdade também implica deparar-se com suas 

questões. Tais como: Seria possível conhecer a liberdade em si? O homem é 

verdadeiramente livre? As escolhas que o homem faz são livres ou não? É nesse 

sentido que desde o princípio da história do homem a questão da liberdade é posta1. 

Essa questão durante a história do homem tomou nuances diversas. Na antiguidade, 

a liberdade e o destino do homem aparecem na mitologia, nas tragédias, na filosofia 

dos pré-socráticos2, bem como em Platão e Aristóteles. Os filósofos posteriores a 

eles, os helenistas, bem como os estoicos, trataram a questão da liberdade e do 

destino a partir da utilização de outro termo, a providência3. Com o filósofo Agostinho 

a liberdade e o destino tomaram um caminho mais extenso e sistemático. Ele 

abordou o problema a partir do termo predestinação4. Como objeto de nossa 

investigação iremos nos concentrar na noção de predestinação estabelecida por 

Agostinho. 

De início, antes de nos debruçarmos na concepção agostiniana da 

predestinação, é importante sobrevoarmos de forma introdutória alguns conceitos e 

seus respectivos lugares na história do pensamento humano na tentativa deste de 

compreender sua liberdade. O primeiro conceito a ser abordado é o “Destino”. Por 

“Destino” comumente nós entendemos: “tudo que é determinado pela providência ou 

pelas leis naturais; sorte, fado, fortuna.”5. Na filosofia o “Destino” pode ser 

compreendido, em linhas geras, da seguinte forma: “Ação necessitante que a ordem 

do mundo exerce sobre cada um de seus seres singulares”6.  E ainda: 

 

Poder mais ou menos personificado capaz de governar tudo o que existe no 
universo e de determinar, uma vez por todas e irremediavelmente, tanto o 
curso geral dos acontecimentos quanto o devir da história humana. Em outras 
palavras, o destino é essa espécie de poder misterioso capaz de determinar, 
conforme o que está dito ou escrito no ‘Livro dos Destinos’ tudo aquilo que 

                                                           
1
 FERRIER, 1990, p. 5. 

2
 MAGRIS, 2014, p. 17 – 108. 

3
 Ibid. p. 145 – 424. 

4
 GILSON, 2010, p. 271 – 298. 

5
 Dicionário Houaiss Eletrônico da Língua Portuguesa 3.0. 

6
 ABBAGNANO, 2000, p. 254. 
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acontecerá aos homens por uma necessidade absoluta, inexorável, irracional 

e inflexível.
7  

 

Nesse sentido, ao observarmos e compararmos as concepções do conceito de 

“Destino” que temos no presente, entendemos que há uma necessidade no mundo 

que exerce influência nos indivíduos, estabelecendo assim a sua ordem. Essa 

necessidade age como uma força que adapta cada indivíduo no mundo dentro de 

uma função específica, indicando assim que cada indivíduo tem um lugar destinado 

e projetado para si no mundo que o cerca. 

De certa medida é a mesma noção que estava presente nos povos antigos, 

orientais, gregos e, posteriormente, nos povos latinos. Mas a concepção inicial do 

conceito de “Destino” era um entendimento que tinha suas raízes na religião e na 

poesia como tentativas de compreender a realidade. Tudo o que sabemos sobre a 

crença dos povos antigos concernentes ao “Destino” é que ele mostra-se como uma 

ambivalência da sorte. Eles criam em uma recompensa ou em uma punição a partir 

dos méritos da vida8. Segundo Magris: “Certamente é um conceito que afunda suas 

raízes no mito, uma vez que a primeira explicação ocorre no universo do discurso 

religioso e poético”9. O referido autor, aponta-nos a estreita relação entre o mito e a 

poesia na concepção de “Destino”. 

Nos mais antigos documentos dos povos sumérios, já temos a noção de 

“Destino” expresso por meio da divindade denominada “Namtar”, o deus-destino, 

que é o autor dos destinos dos homens10. Essa divindade era responsável pela 

doação das funções de cada pessoa e coisas existentes. No Egito, temos a 

divindade chamada “Shay”, que é responsável por distribuir a vida e sorte dos 

homens11. Nos povos Indo-Europeus, nós temos as divindades chamadas de 

“Gulsas”, que eram responsáveis pelo nascimento, vida e morte dos homens12. 

Voltando nossos olhos para o mundo grego antigo, encontramos lá também a 

noção de “Destino”. O “Destino” é pensado a partir das três divindades conhecidas 

como “Moiras”. Essas divindades são consideradas na Teogonia de Hesíodo (século 

                                                           
7
 JAPIASSÚ, MARCONDES, 1993, p. 68.  

8
 FERRIER,1990, p. 5. 

9
 MAGRIS, 2014, p. 19. 

10
 Ibid. p. 19. 

11
 Ibid. p. 21. 

12
 Ibid. p. 22. 
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VIII – VII a.C.) como filhas da noite e anteriores aos deuses olímpicos13. O termo 

“Môira”, usado como nome próprio, deve ser entendido como: distribuidora da 

parte14. Em Hesíodo elas são divindades femininas e recebem os nomes de: Cloto (a 

fiandeira que tece a vida dos homens e deuses), Láquessis (aquela que distribui os 

destinos) e Átropos (aquela que revoga a vida)15. Em Homero, a ideia de “Destino” 

não aparece como um determinismo absoluto como no caso de Hesíodo, mas sim 

como uma ideia de profecia. O que chama nossa atenção é que tanto na Ilíada 

quanto na Odisseia percebe-se que existe certa flexibilidade quanto ao “Destino” dos 

homens16. Em termos gerais, os antigos gregos acreditavam que o “Destino” era 

permanente. Essa é a concepção que aparece no teatro de Sófocles, Antígona17. 

Nos teatros e nas tragédias gregas, esse conceito de “Destino” aparece, em linhas 

gerais, como um fado, uma sina externa à vontade dos indivíduos que, por mais que 

tentem escapar, acabam cumprindo-o. O exemplo que aponta essa noção de 

destino na antiguidade clássica é o de Édipo.  

Saindo da tragédia e da poesia grega, migrando para a filosofia, essa noção de 

“Destino” não é de um todo estranha. Por mais que os filósofos se esforçassem por 

separar a religião mitológica antiga de seus sistemas de pensamento, eles 

acabavam deparando-se com essa questão. O vocabulário grego é rico em designar 

termos sinônimos para “Destino”. Podemos citar, por exemplo, o “Acaso” (Tyche); a 

“Fortuna” ou a “Lei Fatal”; a “Necessidade” (Ananké); a “Parca” ou as “Parcas” 

(môira, Moiras); o “Destino” (Heimarménè)18. Esses termos estão presentes na 

filosofia dos Pré-Socráticos e dos demais filósofos posteriores com algumas 

modificações conceituais dentro de cada sistema de pensamento. 

Heráclito utilizava-se do termo “Heimarménè” para descrever o “Destino” como 

um princípio positivo do Devir, a necessidade fatal que governa o cosmos19. 

Parmênides, ao referir-se sobre o “Destino”, utiliza a palavra “Ananké” atribuindo a 

ela a personificação da necessidade natural que determina o mundo e também a 

deusa do “Amor”20. Pitágoras apresenta um duplo aspecto para o termo “Ananké”, 

                                                           
13

 HESÍODO, 1995, p. 94. 
14

 MAGRIS, 2014, p. 26. 
15

 Ibid. p. 22. 
16

 Ibid. p. 37. 
17

 FERRIER,1990, p. 5. 
18

 Ibid. p. 7. 
19

 Id. Ibid.  
20

 Id. Ibid.  
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de um lado ele o entende como a força harmoniosa e constitutiva do universo, e por 

outro lado ele o compreende dentro de um aspecto mítico, como uma deusa infernal 

e malvada que encerra as almas em um círculo órfico de renascença21. 

Platão utiliza-se dos termos “Heimarménè” e “Ananké”, que desempenham um 

papel importante concernente ao determinismo na sua filosofia. De forma geral, nos 

seus diálogos ele os utiliza para designar a liberdade da virtude que concede ao 

homem a capacidade de elevar-se acima do seu destino exterior. Ele também se 

utiliza da concepção mítica pitagórica de “Ananké”, como uma deusa que rege o 

universo e governa o destino dos homens22. Na República, livro X, Platão reconhece 

o termo “Heimarménè”, mas não renuncia a liberdade do homem a partir da história 

de Er23. Parece-nos com isso que, nesse livro, ele expõe um tipo de Predestinação 

das Almas. Em outro diálogo, o Timeu, ele concebe que o mundo é obra de um deus 

bom, que faz todas as coisas à semelhança dos seres inteligíveis, ou seja, ele 

concebe uma função para cada ser a partir de sua vontade, por meio da medida 

entre a ordem e a desordem24. Dessa forma ele apresenta-nos sua noção de 

destino. 

O discípulo mais famoso de Platão, Aristóteles, concebe uma liberdade plena e 

total, mas somente o Ser imutável pode gozar de forma absoluta de tal liberdade. 

Para ele, essa marcha do homem em direção à liberdade fundamenta a moral. Essa 

noção aristotélica de destino preanuncia a ideia cristã que virá25. Mas Aristóteles 

separa-se do seu mestre não reconhecendo um destino das almas. Ele entendia o 

conceito de “Heimarménè” ou o “Destino” como uma disposição natural e orgânica 

que o ser humano possui para contribuir com sua descendência. O homem gera por 

suas escolhas a virtude ou os vícios. Para ele, o “Destino” é a capacidade natural do 

indivíduo em desenvolver a virtude e afastar-se do vício, por isso, ele ataca a ideia 

de determinismo absoluto26. 

Nas escolas filosóficas helenistas, posteriores ao período clássico, a liberdade 

e o destino passaram a ser pensados não mais a partir do termo “Destino”, mas 

agora com o termo “Providência”. Por “Providência” nós geralmente entendemos: 

                                                           
21

 FERRIER, 1990, p. 7.  
22

 Ibid. p. 8. 
23

 PLATÃO, República, Livro X, p. 345 a 352. 
24

 PLATÃO, Timeu, 2011, 29A – 30A, p. 95 a 98. 
25

 FERRIER, 1990, p. 9. 
26

 Ibid. p. 10. 
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“Presciência do futuro para acautelar-se com relação a ele; prudência, 

previdência.”27. Na filosofia, geralmente conceitua-se “Providência” como: “Governo 

divino do mundo, geralmente distinguido de destino, pois é considerado como 

existente em Deus, ao passo que o destino é esse governo visto através das coisas 

do mundo.”28. Ainda podemos definir “Providência” na filosofia como: 

 

Ação que Deus exerce sobre o mundo, não somente através de intervenções 
particulares, como nos milagres, mas também através das leis estáveis que 
determinam o devir da humanidade em geral e de cada indivíduo em 
particular, segundo um plano e em vista de um fim concebido pela sabedoria 
divina

29
. 

 

Percebemos a partir dessas definições conceituais que há uma identificação 

direta com uma divindade que determina, em certa medida, o destino do mundo e 

dos indivíduos. Essa ideia de Providencia está ligada não ao universo inteiro, mas 

sim ao universo do particular de cada indivíduo.   

Os estoicos tomam o termo “Heimarménè”, como um tema capital das suas 

doutrinas. Eles o colocam juntamente com Deus, Natureza e Providência30. Para o 

filósofo Zenão, a realidade é o resultado de uma concatenação de causas e efeitos 

naturais que são ligados por uma necessidade absoluta. Por isso, as ações dos 

homens, assim como os eventos presentes na natureza, são estritamente 

determinados, ou seja, o homem é coagido pelo seu destino para o qual foi 

direcionado como consequência de suas ações31. 

Os filósofos posteriores a esses atacaram de forma contundente o conceito de 

“Heimarménè”. Zenão de Cíntique, Epicuro, os Cínicos e os novos acadêmicos, 

como Plotino, negaram veementemente essa concepção de determinismo ou 

fatalismo do homem. Eles concebiam o homem como um ser livre em todos os 

sentidos32. Mas foi na antiguidade tardia que um monge cristão da África 

desenvolveu um sistema de compreensão elaborado para explicar a liberdade do 

homem. Ele tomou como ponto de partida para as suas investigações o conceito de 

“Predestinação”. 

                                                           
27

 Dicionário Houaiss Eletrônico da Língua Portuguesa 3.0. 
28

 ABBAGNANO, 2000, p. 806. 
29

 JAPIASSÚ. MARCONDES, 2001, p. 158. 
30

 FERRIER, 1990, p. 9. 
31

 Ibid, p. 9. 
32

 Ibid, p. 11. 
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No final da idade clássica e no início da idade média, novamente, a liberdade e 

o destino passam a ser pensados não mais sob os conceitos de “Destino” ou 

“Providência”, mas agora essa questão é colocada a partir de um novo termo, a 

“Predestinação”. Por esse termo, comumente entendemos: “Determinação 

antecipada do destino de (algo ou alguém)”33. Na filosofia, esse termo é relacionado 

principalmente com a teologia cristã, por isso, entende-se a “Predestinação” como: 

“A escolha que Deus faz dos eleitos, daqueles que se salvarão”34. Nesse ponto, a 

liberdade e o destino do homem relacionam-se estritamente com a teologia e a 

filosofia cristã. O termo é pensado dentro de um sistema filosófico que toma Deus 

como Criador de tudo o que existe e, portanto, aquele que estabelece a ordem, a 

forma e o propósito para tudo o que foi criado por Ele. O responsável direto pelo 

desenvolvimento desse conceito foi um monge chamado Aurélio Agostinho. 

Ele representa o apogeu do pensamento da escola patrística sendo o grande 

filósofo do seu tempo35. Ele foi o responsável pelas principais teorias filosófico-

teológicas da igreja cristã, tais como: o pecado original, a trindade, a eternidade, a 

questão do mal, a graça e a predestinação36. Esse filósofo seria o pioneiro no 

pensamento cristão, o preceptor de pensadores dos povos que viriam a ser 

alcançados pela fé cristã e por muitas outras gerações que se seguiriam37. 

 Em sua história, recebeu diversas influências decisivas que o conduziram a 

tornar-se o grande pensador de sua época. A primeira e grande influência em sua 

vida, foi sua mãe, Mônica38. Ela ensinou sua fé pelo exemplo e por suas orações até 

a conversão de seu filho em 384 ou 38639. Outra influência marcante na vida do 

pensador foi a leitura de uma obra de Cícero chamada Hortensius, que o converteu 

à filosofia40. Ele ainda havia sofrido a influência dos maniqueístas, bem como da 

academia cética, mas foi o bispo de Milão, Ambrósio, que o fez amadurecer em sua 

conversão41. Agostinho utilizou-se da filosofia como um instrumento que tornaria sua 

fé mais racional e robusta. Ele não abandonou a filosofia após a conversão ao 

cristianismo. Mas entendia, a partir de suas reflexões, que a filosofia não poderia 

                                                           
33

 Dicionário Houaiss Eletrônico da Língua Portuguesa 3.0. 
34

 ABBAGNANO, 2000, p. 787. 
35

 BOEHNER, GILSON, 1982, p. 139. 
36

 REALE, 1990, p. 444 a 447. 
37

 BOEHNER, GILSON, 1982, p. 139. 
38

 REALE, 1990, p. 429. 
39

 Ibid. p. 428. 
40

 Ibid. p. 429. 
41

 Ibid. p. 431. 
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resolver seus anseios interiores. A filosofia era um caminho para se chegar a Deus e 

não um fim em si mesmo42. 

A obra completa desse pensador pode ser analisada em duas partes que são 

expressas nas duas grandes buscas de sua vida.  A primeira, é a busca pela 

“beatitude”, ou seja, a busca da vida feliz. A segunda, trata-se da “busca por Deus 

pela inteligência ou pela razão”. Nesse contexto, encontramos suas obras sendo 

guiadas por essas duas balizas, que fazem parte da vida do próprio pensador. A 

filosofia de Agostinho entrelaça-se com sua vida e a sua vida expressa a filosofia 

que ele defendia e proclamava43. 

O “Destino”, como era tratado por alguns pensadores anteriores a ele, era, em 

certa medida, cego no sentido de não haver nele uma causa inteligível em si44. O 

conceito de “Destino” dos antigos e a “Providência” para os pensadores helenistas 

foram substituídos pela noção de “Predestinação” na filosofia agostiniana. Esse 

conceito não é tomado pelo filósofo Africano como um complemento ao seu 

pensamento, mas assume um papel fundamental em sua compreensão da 

liberdade. Tal termo é para ele uma pedra de toque a fim de explicar a relação entre 

a liberdade do homem e o governo de Deus, bem como a atuação graciosa de Deus 

em favor do homem pecador. 

Nesse sentido, Agostinho influenciou o período medieval com sua noção de 

predestinação, o que rendeu muitos esforços por parte dos pensadores desse 

período na tentativa de compreender mais claramente esse tema. Anselmo da 

Cantuária abordou esse tema na sua obra “Livre Arbítrio e Predestinação”, bem 

como Bernardo de Claraval em sua obra “Sobre a Graça e a Livre Escolha”, mas do 

período medieval, especificamente na escolástica, o maior nome que tratou desse 

tema foi Tomás de Aquino em sua obra “Suma Teológica”. Todos esses autores 

procuraram trazer clareza ao tema na tentativa de se explicar a relação entre a livre 

ação do homem e a vontade soberana de Deus a partir do caminho deixado por 

Agostinho. 

Na modernidade, seguindo os passos da filosofia agostiniana45, os pensadores 

desse período trataram desse tema de forma exaustiva. Blaise Pascal procurou 

compreender esse tema por meio da graça divina. Martinho Lutero também seguiu o 
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mesmo caminho observando a predestinação pelo conceito de graça divina. Mas foi 

o advogado e teólogo francês João Calvino que empreendeu uma reflexão mais 

profunda a respeito do termo predestinação na sua obra “As Instituições da Religião 

Cristã”. 

Esses homens desenvolveram suas concepções sobre o termo predestinação 

tomando como ponto de partida a filosofia agostiniana na tentativa de compreender 

a relação existente entre o governo divino e a liberdade de ação dos indivíduos.  

Na concepção de Agostinho e dos demais pensadores referidos acima, existe 

uma relação inseparável entre o governo soberano do Divino e a liberdade de ação 

do homem. É nesse sentido que esse trabalho pretende analisar e refletir sobre o 

conceito de “Predestinação” na concepção originária do seu principal pensador e 

elaborador.  Tal noção compreendida lançará luz sobre o entendimento que ele tinha 

sobre Deus, sua graça, o homem, o pecado, a graça e sua liberdade como indivíduo. 

E ainda explicará, segundo o próprio pensador, a relação entre o Divino e a 

liberdade dos homens. 

Nossa dissertação pretende examinar as origens e as fontes que influenciaram 

Agostinho na composição e sistematização do seu conceito. Em seguida, vamos 

observar a aparição do conceito no Antigo e Novo Testamento e qual foi a principal 

influência para o desenvolvimento do conceito agostiniano da predestinação.  

Posteriormente, faremos uma análise textual das obras que apresentam melhor 

o conceito de predestinação. São elas: O Livre-arbítrio, O Espírito e a Letra, A 

Natureza e a Graça, A Graça de Cristo e o Pecado Original, A Graça e a Liberdade, 

A Correção e a Graça, A Predestinação Dos Santos e O Dom da Perseverança. 

Essas obras contém o núcleo do pensamento agostiniano sobre a predestinação. 

Essa análise textual será realizada à luz das controvérsias maniqueístas e 

pelagianas envolvendo as respectivas obras. 

Por último, iremos fazer uma exposição do conceito e do sistema que se 

fundamenta a partir das obras citadas. Dessa forma, teremos uma visão clara do 

que Agostinho chamou, desenvolveu e sistematizou como predestinação. Para isso, 

iremos utilizar como fonte primária as obras denominadas em português como “A 

Graça” volume I e II, publicadas pela Editora Paulus. A nível de consulta, 
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utilizaremos algumas das obras de Agostinho, que foram publicadas em edições 

espanholas46 e francesas47. 
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2. A ORIGEM E AS FONTES DO CONCEITO DA PREDESTINAÇÃO 

AGOSTINIANA. 

 

É importante, antes de nos debruçarmos na análise do conceito agostiniano da 

predestinação, fazermos uma investigação preliminar sobre as fontes e origens 

desse conceito. Nosso objetivo primário consiste em buscar as principais influências 

que conduziram Agostinho a desenvolver em sua filosofia o conceito da 

predestinação. A filosofia desse pensador tem total relação com sua fé. Não 

queremos dizer com isso que sua fé tornou-se um impedimento para que ele 

desenvolvesse sua filosofia ou que sua filosofia não tem relação com sua fé. Na 

verdade, ele é de longe o maior pensador do cristianismo de seu tempo, sendo 

reconhecido como o grande filósofo da cristandade. Sua filosofia reflete sua vida, e 

sua vida demonstra sua fé. Dessa forma devemos entender que ao falarmos da 

filosofia agostiniana, deve estar implícita nessa atitude a relação entre o que o 

pensador escreveu e sua fé. É a partir desse pressuposto que ele ergue o seu 

edifício filosófico.  

Nossa tarefa destina-se a compreender o conceito elaborado por Agostinho 

sobre a predestinação. Para isso, precisamos voltar nossos olhos um pouco para a 

religião judaica e também para o texto bíblico já que ambas as fontes, 

principalmente a Bíblia, formam a base sobre a qual ele constrói seu sistema 

filosófico-teológico. 

 

2.1 – A Visão Judaica da Predestinação. 

 

O judaísmo fundamenta sua compreensão da realidade a partir da Bíblia 

Hebraica, como os judeus a denominam48, que corresponde ao Antigo Testamento 

da Bíblia Cristã. Dentro da Bíblia Hebraica, os judeus tomam principalmente a Torá 

ou como era conhecido na Septuaginta, o Pentateuco, formado pelos cinco primeiros 

livros (Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio) para determinar seu 

modo de enxergar o mundo49. Os exegetas dividem Antigo Testamento em pelo 

menos três partes: os livros históricos, que são representados pelos primeiros 

dezessete livros; os livros poéticos ou livros de sabedoria, que são cinco; e por 
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último os livros proféticos50, que contam os últimos dezessete livros. Considero aqui 

apenas os 39 livros que compõem o Antigo Testamento cristão e a Bíblia Hebraica. 

Não incluindo assim os livros apócrifos aceitos pelos católicos que foram escritos 

num período mais recente51. Não pretendemos fazer uma análise minuciosa das 

discussões acerca dos livros canônicos e dos livros apócrifos por não ser esse o 

objeto dessa dissertação. Para fins de esclarecimento, irei utilizar o termo “Antigo 

Testamento” referindo-me aos livros aceitos por judeus e cristãos no restante dessa 

dissertação. 

O ponto central a ser enfatizado aqui é que a ideia de predestinação não é 

estranha ao povo judeu. Ela já foi pensada dentro das principais escolas judaicas. A 

saber: os saduceus, os fariseus e os essênios. Cada uma dessas escolas formulou 

sua compreensão do conceito de predestinação a partir da forma como 

interpretavam os escritos do Antigo Testamento. Flávio Josefo apresenta a posição 

dessas seitas judaicas concernentes a compreensão desenvolvida por elas, acerca 

do destino ou da predestinação, da seguinte forma: 

 

Os fariseus atribuem ao destino tudo o que acontecem, sem, todavia, tirar ao 
homem o poder de nele consentir; de sorte que, tudo sendo feito por ordem 
de Deus, depende, no entanto, da nossa vontade entregarmo-nos à virtude 
ou ao vício... A opinião dos saduceus é que as almas morrem com os corpos; 
que a única coisa que nós somos obrigados a fazer é observar a lei e é um 
ato de virtude não querer ceder em sabedoria aos que no-la ensinam... Os 
essênios, a terceira seita, atribuem e entregam todas as coisas, sem 
exceção, à providência de Deus

52
. 

 

Parece-nos que das três escolas judaicas que estabeleceram a partir de suas 

interpretações do Antigo Testamento, um conceito a que mais assemelhou-se com a 

visão agostiniana da predestinação foi a escola dos essênios53. Essa escola 

localizava-se na região de Qumrã. Os essênios separaram-se das outras seitas 

judaicas por não quererem misturar-se com a cultura greco-romana54 como fizeram 

estas. E, a partir dessa separação, eles iniciaram uma comunidade nessa região 

onde se dedicavam ao estudo e a interpretação do Antigo Testamento, bem como 

de escritos apocalípticos. Tanto a comunidade dos essênios quanto seus 

documentos vieram à tona com a descoberta dos papiros do Mar Morto, em 1947. 
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Tal descoberta trouxe a lume não apenas papiros do Antigo Testamento, mas 

também manuscritos dessa comunidade55. 

A ideia de predestinação estabelecida pela escola dos essênios funda-se na 

doutrina da criação, presente no Antigo Testamento. Para eles, a predestinação 

justifica-se pelo fato da existência de um Deus criador e ordenador de todas as 

coisas. Esse Deus estabelece tanto o destino dos indivíduos quanto o destino do 

coletivo e até mesmo o desenrolar da história56. Nesse sentido, Deus é quem 

determina toda a sorte dos homens de acordo com sua vontade. Outra grande 

influência dessa seita judaica foi o gênero literário conhecido como apocalíptica57. É 

justamente nesse aspecto que os essênios separam-se das demais escolas judaicas 

e da noção estabelecida posteriormente por Agostinho do conceito de 

predestinação. Eles acreditavam que somente eles eram os eleitos de Deus. Além 

do mais, eles aguardavam uma guerra de quarenta anos sucedida pela vinda do 

reinado messiânico58. 

Notaremos posteriormente que essas seitas judaicas não influenciaram 

diretamente o conceito de predestinação agostiniano. Essas seitas, com alguma 

exceção dos essênios, estabelecem uma relação sinergística da salvação. E mesmo 

no caso dos essênios, o conceito de predestinação ou de destino firma-se numa 

visão e literatura apocalíptica que talvez não fosse bem aceita por Agostinho, por 

não se harmonizar com as verdades bíblicas.  

Diante de uma diversidade de interpretações das seitas judaicas, é necessário 

observarmos de forma panorâmica o que o Antigo Testamento nos diz sobre a 

predestinação, a fim de entendermos como surgiram essas leituras, interpretações e 

compreensões do conceito. É fato que essas seitas e suas interpretações são 

posteriores a redação do texto do Antigo Testamento, mas a forma como eles o 

interpretam e sua influência na comunidade é o que interessa para a nossa 

dissertação. Não pretendemos provar hermeneuticamente uma interpretação 

teológica da predestinação nos textos bíblicos, esse não é nosso objetivo nem o 

dessa dissertação, mas apenas mostrar que tal noção é muito provável dentro da 

literatura bíblica. 
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2.2 – A Noção de Predestinação no Antigo Testamento. 

 

A fonte principal de pesquisa das escolas judaicas sempre foram as Escrituras. 

No caso deles, o Antigo Testamento. Por isso, o tomaremos como texto principal 

para essa análise. O texto hebraico diferencia-se do texto em português apenas 

pelas divisões de alguns livros, mas seu conteúdo é o mesmo59. 

No Antigo Testamento não há registro da palavra predestinação ou 

predestinado de forma direta no texto. Mas o texto é rico em expressões como: 

chamado, enviado e escolhido. Tais palavras, analisadas dentro dos seus contextos 

específicos, são sinônimas a predestinação60. No âmbito de nossa pesquisa os 

personagens mais relevantes são: Abraão, Moisés, Jó e Jeremias cujas histórias nos 

fornecem um panorama da questão da predestinação no Antigo Testamento. 

O livro do Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco judaico e da Bíblia cristã. O 

título Gênesis é proveniente da tradução grega do Antigo Testamento (Septuaginta) 

significando “origem, fonte, criação”. O título hebraico é proveniente das primeiras 

palavras desse livro, que são: “No princípio”. Esse livro apresenta-nos a origem do 

universo, do homem, das instituições humanas, das nações e, principalmente, a 

origem do povo escolhido ou o povo de Israel61. É nesse contexto de origens que 

iremos encontrar o relato da história de Abraão. Abrão, que significa “antepassado 

famoso”, era o seu nome antes de Deus o chamar de Abraão, que significa “pai de 

uma multidão.”62. Abraão era da terra de Ur dos Caldeus63, mas mudou-se para 

Harã, onde seu pai veio a falecer64. Ele, portanto, era de uma nação pagã, sem 

nenhuma menção de qualquer virtude que lhe desse notoriedade diante de Deus, 

mas Deus o chama e lhe faz a seguinte promessa: 

 

O SENHOR disse a Abrão: “Parte da tua terra, da tua família e da casa de 
teus pais para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação e 
te abençoarei. Tornarei grande o teu nome. Tu sejas uma benção. Eu 
abençoarei os que te abençoarem, e quem te injuriar, eu o amaldiçoarei: em ti 
serão abençoadas todas as famílias da terra

65
. 
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O texto bíblico do Antigo Testamento não nos dá nenhuma referência quanto 

ao motivo pelo qual Deus escolheu Abraão e não outro. Ele o escolheu e lhe fez 

uma promessa dando a ele um filho que continuaria sua descendência, mesmo 

sendo Sara, sua esposa, estéril. A história de Abraão prossegue com o cumprimento 

da promessa feita por Deus a ele. Há, nessa passagem bíblica, o germe ou a origem 

de uma escolha divina, de uma eleição ou de uma predestinação fundada não nos 

méritos do homem, mas a partir da promessa ou pacto estabelecido por Deus com 

Abraão. A escolha de Abraão não estava em seus méritos pessoais, mas na vontade 

do próprio Deus, que o escolheu. Agostinho, ao mencionar Abraão, afirma que o 

motivo pelo qual Deus o justificou foi devido a Sua Própria Lei e não pelos méritos 

dele66. Dessa forma, ele confirma a ideia de que a escolha vem de Deus e não 

segundo os merecimentos humanos.  

Outro personagem bíblico, que transparece em sua história a eleição Divina, é 

Moisés. Esse é, de longe, o personagem do Antigo Testamento mais importante, 

principalmente para os judeus. Sua história está registrada no livro que leva o nome 

de Êxodo. Esse livro apresenta em linhas gerais a auto revelação de Deus a Moisés 

e ao seu povo, a saída ou libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, a 

entrega dos Dez Mandamentos e o estabelecimento das leis cerimoniais e civis para 

o povo escolhido67. A história propriamente dita de Moisés encontra-se nesse livro 

estendendo-se até o capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Moisés, ao apascentar o 

rebanho do sogro, vê algo que lhe chama a atenção: uma sarça ou um arbusto que 

estava em chamas, mas não se consumia.  Diante dessa teofania68, Deus fala a 

Moisés e lhe diz: “ ‘Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus 

de Jacó’. Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de ver Deus… vai pois! Eu te envio 

a Faraó. Faze sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel69”. Nessa passagem, 

Deus revela-se a Moisés a fim de que ele vá ao Egito para libertar o Seu povo. 

Moisés tenta argumentar com Deus falando de sua incapacidade, mas Deus não 

cede às suas argumentações70. Deus envia Moisés para libertar Seu povo, ainda 

que, a princípio, não fosse o desejo daquele. Marcadamente a vontade Divina 

sobrepõe-se a humana também nessa história.  
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É no personagem Jó que encontramos possivelmente, a mais pungente 

demonstração da vontade divina em detrimento da humana. O relato da história de 

Jó está inserido na literatura poética do Antigo Testamento, juntamente com os livros 

de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos71. Nele, vemos de forma 

bastante clara as temáticas da soberania absoluta de Deus na história dos homens, 

a questão do sofrimento e também da bondade de Deus. Podemos dividir o livro 

inteiro em duas partes. A primeira, a apresentação de Jó e sua família e o diálogo 

entre Deus e Satanás72. Na segunda parte, os questionamentos dos amigos de Jó73, 

a queixa de Jó contra Deus e a resposta final do Soberano Deus74. É nesse diálogo 

entre Deus e Satanás que percebemos a total incapacidade do homem de intervir 

nos planos e propósitos divinos. Deus permite a intervenção de Satanás na vida de 

Jó sem que este seja consultado. O texto diz: “Então o SENHOR disse ao 

Adversário: ‘Seja assim! Todos os seus bens estão em teu poder. Só não estendas 

tua mão contra ele’. E o Adversário retirou-se da presença do Senhor... Então o 

SENHOR disse ao Adversário: ‘Seja assim! Ele está em teu poder; respeita, porém, 

a sua vida75”. 

A vontade humana se sujeita aos planos divinos independentemente de seu 

querer. Essa é a grande temática presente nesse texto de Jó. Jó não foi consultado, 

não praticou nenhuma ação que merecesse punição e não entrou no diálogo para 

determinar seu papel nessa história. Ele apenas foi alvo da vontade divina. O 

homem não é senhor de si, mas ele tem um Senhor sobre si.  O que vemos, 

portanto, é a atuação de Deus estabelecendo sua vontade.  Jó está completamente 

submetido à vontade Divina sem poder se desvencilhar dela. Percebe-se que a 

predestinação está bem delineada nesse texto. Por mais que o conceito não esteja 

presente no texto escrito, sua noção é perceptível. 

Nosso último personagem do Antigo Testamento será o profeta Jeremias. Ele é 

listado entre os profetas posteriores76 e o livro que narra sua história leva o seu 

nome. Ele anunciou uma mensagem de arrependimento e salvação, mas também 

trouxe uma mensagem de julgamento e condenação por causa da rebeldia do seu 

                                                           
71

 BÍBLIA DE ESTUDO DE GENEBRA, 2009, p. 645 e 646. 
72

 Jó 1 e 2. 
73

 Ibid. 3 a 37. 
74

 Ibid. 38 a 42. 
75

 Ibid. 1. 12 e 2. 6. 
76

 HARRISON, 1984, p. 11. 



 

26 
 

próprio povo77. Mas assim como Jó, Jeremias foi alvo da vontade de Divina. Deus 

declara a ele: 

 

Antes de modelar-te no seio de tua mãe, antes de saíres do seu ventre, eu te 
conhecia; eu te consagrei; eu faço de ti um profeta para as nações”... O 
SENHOR respondeu-me: “Não digas: sou jovem demais. Para onde eu te 
enviar, irá; tudo o que eu te ordenar, falarás

78
. 

 

Nesta passagem, a intervenção Divina dá-se antes mesmo do profeta vir a 

existir. O que chama nossa atenção é o fato de que o profeta não escolheu ser um 

profeta. Ele foi escolhido antes mesmo de vir ao mundo e ter plena capacidade para 

decidir algo. 

A partir dos exemplos mencionados, podemos compreender que, primeiro, a 

noção de predestinação não é estranha aos judeus e nem ao texto do Antigo 

Testamento. Contudo, essa noção aparece denominada de forma diferente, como 

mencionamos anteriormente. Mas a eleição ou predestinação é um conceito tão 

forte para a nação de Israel ou o povo judeu que eles se veem como o povo eleito 

por Deus marcados pelo pacto ou aliança que remontam desde Noé, Abraão, 

Moisés e Davi79.  Em segundo lugar, Agostinho teve acesso a esses textos e a 

essas percepções que o conduziram a um vislumbre do conceito que desenvolveria 

posteriormente. 

 

2.3 – A Noção de Predestinação no Novo Testamento. 

 

Assim como fizemos anteriormente, iremos analisar agora, de forma 

panorâmica, a noção de predestinação presente nas páginas do Novo Testamento. 

Para isso, iremos nos concentrar em passagens específicas de alguns livros. 

Queremos apenas, assim como foi feito no caso do Antigo Testamento, mostrar que 

a noção de predestinação para a igreja nascente do primeiro século não era 

desconhecida. Não iremos também, de início, abordar as cartas do Apóstolo Paulo 

porque nós iremos tratá-las de forma mais detalhada posteriormente. Por hora, 

vamos nos concentrar em algumas passagens onde a temática pode ser percebida. 
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O texto do Novo Testamento foi composto pelos apóstolos e discípulos de 

Jesus Cristo durante o I século80. Esse Testamento possui 27 livros que formam o 

cânon neotestamentário. Esses livros são largamente aceitos pela igreja primitiva e 

confirmados nos concílios dos séculos IV e V d.C.81. Novamente, vamos ressaltar 

que uma análise hermenêutica, exegética e canônica sobre o Novo Testamento, não 

cabe nessa dissertação. 

Para iniciarmos, nos concentraremos brevemente em algumas passagens 

relatadas nos evangelhos de Mateus e João. Neles são registrados a vida e 

ministério de Jesus Cristo, desde os primórdios da história escrita da igreja. Esses 

evangelhos são reconhecidos e aceitos amplamente82. Outra passagem a ser 

examinada encontra-se no livro intitulado Atos Dos Apóstolos, presente também no 

cânon neotestamentário. 

Mateus abre o Novo Testamento, não por ter sido o primeiro livro escrito, mas 

sim por uma organização lógica atribuída a ele pela tradição cristã83. Esse 

evangelho é marcado por sua larga citação do Antigo Testamento (cerca de 

quarenta vezes) sempre apontado que Jesus Cristo é o Messias prometido do 

Antigo Testamento84. Ele foi escrito por um dos apóstolos chamado Mateus, que 

também era conhecido como Levi, um cobrador de impostos85. É nesse evangelho 

que iremos encontrar, em certa ocasião, Jesus ensinando no templo. E nesse 

momento, os fariseus e anciões vem questioná-lo a respeito do batismo feito por 

João Batista, mas Jesus os responde e os questiona por meio de três parábolas86. 

Na última parábola, a parábola das bodas, que está registrada nesse evangelho87, 

Jesus afirma: “Pois a multidão é chamada, mas poucos são os eleitos”88. Tal 

afirmação é uma clara declaração de eleição, ou melhor, dizendo, de predestinação. 

Jesus estava, no contexto, criticando os fariseus por se acharem seguros de seu 

lugar diante de Deus, por serem eles judeus. Mas Jesus contra-argumenta dizendo 

que, na verdade, muitos podem sentir-se chamados, porém poucos são escolhidos 

de fato. Percebe-se que a escolha que Deus faz, citada por Jesus, não se funda em 
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obras, méritos, nacionalidade ou por laços sanguíneos, como os fariseus pensavam. 

A escolha de Deus é segundo Sua própria vontade. Em outra passagem no mesmo 

evangelho Jesus Cristo declara: 

 

E se esses dias não fossem abreviados, ninguém teria a vida salva; mas por 
causa dos eleitos, esses dias serão abreviados... E ele enviará seus anjos 
com grande trombeta, e, dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus à 
outra, eles reunirão seus eleitos

89
. 

 

Essa declaração vem de uma explicação a seus discípulos sobre os 

acontecimentos dos últimos dias. Ele explica que Deus abreviou os últimos dias de 

sofrimento por causa dos seus escolhidos, para que eles fossem poupados. E Jesus 

ainda conclui dizendo que é Deus quem enviará os seus anjos para recolherem os 

seus escolhidos de todas as partes da terra. Percebe-se nessas breves declarações 

proferidas por Jesus Cristo, presentes nesse evangelho, que a escolha daqueles 

que o servem não está fundamentada nem no homem nem em algum mérito, mas 

na própria vontade de Deus. 

Passemos ao outro evangelho, o Evangelho segundo João. Esse evangelho 

não toma a cronologia da vida e ministério de Jesus Cristo como fazem os outros 

três. Por isso, os outros três evangelhos (Mateus, Marcos e Lucas) são conhecidos 

como evangelhos sinóticos (uma visão em conjunto)90 por que apresentam o mesmo 

ponto de vista. O que não acontece com o evangelho de João. Esse evangelho 

apresenta uma visão complementar aos outros três, pelo menos essa é a postura 

mais aceita pelos especialistas91. Nesse evangelho, encontramos Jesus 

respondendo às reclamações dos judeus por causa de sua pregação. Ele por sua 

vez, os responde: “Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair; e 

eu o ressuscitarei no último dia.92”. Nessa resposta encontramos a impotência da 

vontade humana em querer ir a Deus. Essa mesma passagem é citada por 

Agostinho para expressar que a vontade humana é incapaz, por si só, de querer ir a 

Deus93. Em outra passagem desse mesmo evangelho, encontramos Jesus 

declarando que o poder de agir para executar a vontade divina não depende do 

querer do homem, mas sim do desígnio Divino. Jesus declara: “Eu sou a vinha, vós 
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sois os ramos: aquele que permanece em mim e no qual eu permaneço, esse 

produzirá fruto em abundância, pois, separados de mim, nada podeis fazer.”94. Essa 

passagem também foi utilizada por Agostinho, para afirmar sua posição quanto à 

incapacidade da vontade natural do homem em obedecer e querer a Deus. Para ele 

o homem necessita do auxílio divino95. Dessa forma, ele harmoniza-se com as 

declarações proferidas por Jesus Cristo quanto à ideia da predestinação divina 

diante da incapacidade da vontade do homem caído. 

Por último, analisaremos uma passagem do livro intitulado Atos dos Apóstolos. 

Esse livro foi escrito por Lucas96. Nele encontramos o relato da conversão de Saulo. 

Saulo, que depois irá ser chamado Paulo, havia se encontrado com Jesus ressurreto 

no caminho de Damasco. Após esse encontro Saulo ficou cego. Jesus Cristo o 

manda ir à cidade onde receberia instruções. Jesus aparece em sonho a um 

discípulo chamado Ananias e pede-lhe que vá à casa de Judas, onde Saulo estava 

orando, para impor as mãos sobre ele e o curar da sua cegueira. Mas, Ananias 

questiona o porquê que ele deveria curar um perseguidor tão feroz da igreja. E 

Jesus Cristo o responde: “Mas o Senhor lhe disse: ‘Vai, pois este homem é um 

instrumento por mim escolhido para dar testemunho do meu nome perante as 

nações pagãs, os reis e os israelitas.”97. Não havia nenhum mérito nas ações de 

Saulo para que ele fosse escolhido por Jesus. Na verdade, existiam muitos 

deméritos, pelo fato dele ser um perseguidor da igreja. Contudo, Jesus o escolheu 

para ser aquele que iria levar o seu nome entre os gentios. É notável nessa 

declaração feita por Jesus a noção de predestinação. Predestinação essa que 

independeu dos méritos ou da vontade de Paulo. A escolha de Paulo foi um ato da 

vontade Divina. 

O que desejamos mostrar com essas histórias e passagens citadas, é que o 

conceito de predestinação tanto para os judeus como para a igreja primitiva dos 

séculos I e II não é uma noção distante ou desconhecida. É perfeitamente cabível o 

reconhecimento desse conceito dentro dessas culturas que apresentam nuances 

diferentes em suas interpretações, mas que têm os textos do Antigo e Novo 

Testamento como fonte primária e principal para o desenvolvimento de suas 

doutrinas e conceitos. Como mencionamos anteriormente, Agostinho, certamente, 
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teve contato com essas culturas, textos e interpretações para a formação do seu 

conceito. O que deve ser ressaltado, porém é que, mesmo ele tendo contato com 

essas culturas e interpretações, seu sistema é mais sofisticado e completo. Sua 

principal influência não foi a cultura judaica ou as interpretações qumrânicas do 

Antigo Testamento e da literatura apocalíptica como sugerem alguns98, mas sim as 

Escrituras e principalmente a vida e obra do apóstolo Paulo. 

 

2.4 – As Escrituras e o Apóstolo Paulo, Como Fontes e Origem do Conceito 

Agostiniano da Predestinação. 

 

Ao pensarmos nas fontes que influenciaram Agostinho em sua caminhada 

rumo à elaboração do seu sistema filosófico da predestinação, podemos citar 

algumas pessoas, tais como: Mônica, sua mãe, que chorava por ele em oração a 

Deus99; a obra Hortensius de Cícero100, o bispo Ambrósio101, a própria Escritura 

Sagrada como mencionado anteriormente e, principalmente, o apóstolo Paulo. Mas, 

tratando-se do tema em questão, é inegável reconhecermos que Agostinho foi 

influenciado decisivamente pela Bíblia e nela pelo apóstolo Paulo. Ele era, por assim 

dizer, um homem das Escrituras. Desenvolveu uma extensa publicação de sermões, 

cartas e livros, todos eles ancorados nas Escrituras. Agostinho foi, sem dúvida, o 

maior pensador cristão de sua época. De sua pena saíram as principais 

sistematizações das doutrinas da cristandade, tais como: o pecado original, a graça, 

a trindade, a predestinação, etc. Por sua ênfase na graça divina, foi lhe dado pela 

tradição católica o nome de Doutor da Graça102. Todavia, passemos agora a uma 

breve análise de suas fontes e influências.  

 

2.5 – As Escrituras, Sua Fonte Primária de Pesquisa e Influência. 

 

Decisivamente as Escrituras foram a principal fonte de pesquisa e influência 

para a filosofia e teologia de Agostinho. Não queremos com isso dizer que ele não 

foi influenciado pela filosofia, pelo maniqueísmo ou pelo platonismo, mas apenas 
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estamos afirmando que concernente a predestinação as Escrituras foram sua 

principal influência. É obvio que outras obras e pessoas o influenciaram antes das 

Escrituras. Contudo, se pensarmos de forma cronológica, veremos que ele foi 

influenciado pela obra de Cícero, intitulada Hortensius, antes da Bíblia. Essa obra 

lhe causou um desejo pelo conhecimento, isto é, pela filosofia. Como ele mesmo 

declara: “Porém, o amor da sabedoria, pelo qual aqueles estudos literários me 

apaixonavam, tem o nome grego de filosofia.”103. O estilo dessa obra de Cícero 

também o levou a ver as Escrituras em comparação a ela, como um livro sem 

elegância. Em suas palavras: “O que senti, quando tomei nas mãos aquele livro, não 

foi o que acabo de dizer, senão que me pareceu indigno compará-lo à elegância 

ciceroniana. A sua simplicidade repugnava ao meu orgulho e a luz da minha 

inteligência não lhe penetrava no íntimo.”104. 

É fato que Agostinho não levava em alta estima a Bíblia. Porém, algo 

inesperado iria provocar uma reviravolta não somente em seu pensamento, mas 

também em sua vida. Foi a sua conversão. Ocorrida provavelmente em Agosto de 

386 aos 32 anos de idade105. E, por que esse acontecimento iria dar novos ares ao 

pensamento e a vida desse pensador? Porque no caso dele, sua vida reflete sua 

filosofia e sua filosofia é uma reflexão a partir de sua vida. Sua conversão dá-se em 

um momento no qual procurava sentido e direção. Quando ele buscava satisfação 

plena. Gilson nos fala a esse respeito: “O que inquieta Agostinho é o problema do 

seu destino; para ele, esta é toda a questão: procurar se conhecer para saber o que 

é preciso fazer a fim de ser melhor e, se possível, a fim de bem ser.”106. 

Essa inquietação o levou a procurar refúgio e respostas no maniqueísmo. Essa 

seita acreditava em linhas gerais, na existência de duas divindades eternas que 

governam o universo. São elas o princípio do Bem, a luz, e, o princípio do Mal, as 

trevas. Tornando assim o mal como uma entidade metafísica e ontológica107. Essa 

seita filosófica torna-se, portanto extremamente flexível e adaptável a praticamente 

qualquer cultura ou religião, mesmo mantendo seu centro de identidade homogêneo, 

o dualismo. Mas, o que se mostra interessante é que em toda a sua elasticidade 

filosófica, o maniqueísmo mantém uma relação muito próxima com o cristianismo. 
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Nesse sentido, Magris afirma: “Mesmo capaz de se adaptar a contextos culturais e 

religiosos extremamente diversificados, a doutrina maniqueísta tinha uma identidade 

precisa, na qual o elemento gnóstico-cristão era, sem dúvida, o preponderante.”108. 

Nessa seita, Agostinho procurava encontrar a resposta para o seu principal 

problema, a saber, a origem do mal109. Mas, ele não encontrou suas respostas no 

maniqueísmo. Todavia, após ouvir como Ponticiano, converteu-se. Seu coração 

ficou inquieto e perturbado. Enquanto o amigo lhe contava sua história, sua 

consciência ia perturbando-se110. Nessa guerra interior, regada por lágrimas, ele vai 

ao jardim e lá ouve vozes de crianças dizendo: “toma e lê”, ele toma a epístola aos 

Romanos e lê: 

 

Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, sem comezainas, nem 
bebedeiras, sem licenciosidades, nem devassidões, sem brigas nem invejas. 
Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos abandoneis às 
preocupações da carne para lhe satisfazer as concupiscências.

111 
 

Nesse momento, ele declara: “Não quis ler mais, nem era necessário. Apenas 

acabei de ler estas frases, penetrou-me no coração uma espécie de luz serena, e 

todas as trevas da dúvida fugiram.”112. Desse momento em diante, a visão de 

Agostinho mudou radicalmente, ele passou a ver as Escrituras, não mais como um 

livro sem elegância, mas sim como a Palavra de Deus. 

Ele tornou-se um homem das Escrituras. Compôs mais de quatrocentos 

sermões. O que se sabe é que nem todos os sermões dele chegaram até nós. Mas 

ele não produziu apenas sermões. Agostinho escreveu comentários a livros inteiros 

da Bíblia. Escreveu comentários ao livro do Gênesis, ao Pentateuco, ao livro dos 

Salmos, ao Evangelho de João, à carta de Paulo aos Romanos e ao livro de 

Gálatas. Além dos comentários e sermões, ele escreveu um tratado sobre a 

Trindade, e inúmeras cartas em resposta as mais variadas questões concernentes à 

vida prática e sobre dúvidas a respeito da verdadeira fé cristã, todas elas 

fundamentadas por textos da Bíblia. 

Não perdendo de vista nosso objeto de estudo, Agostinho escreveu algumas 

obras que lhe conferiram o título de Doutor da Graça. São elas: o Livre-arbítrio 
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iniciada em 388 e concluída somente em 395113, O Espírito e a Letra (De Spiritu et 

Littera) escrita em resposta a uma dúvida do tribuno Flávio Marcelino, quando este 

leu os livros intitulados Os Méritos e A Remissão de Pecados por volta do ano 412; 

A Natureza e a Graça escrita em 415, a Graça de Cristo e o Pecado Original por 

volta do ano de 418, A Graça e a Liberdade (De Gratia et Libero Arbitrio) no ano de 

427, A Correção e a Graça (De Correctione et gratia)  também em 427, A 

Predestinação Dos Santos (De Praedestinatione Sanctorum) no ano de 429 e O 

Dom da Perseverança (De Dono Perseverantiae) no mesmo ano. Essas duas 

últimas obras, juntamente com as Retratações, constituem os últimos escritos dele. 

Tais obras não tratam apenas da conceituação da graça, mas como ela encaixa-se 

no seu sistema filosófico teológico da predestinação. Essas obras são recheadas de 

citações literais dos livros bíblicos, exposições de passagens e paráfrases das 

Escrituras. 

Na obra Livre-arbítrio, Agostinho afirma que o livre-arbítrio é um dom dado por 

Deus, e por isso, não pode ser um mal. Porque tudo o que provém de Deus é bom. 

Com essa intencionalidade discursiva, ele também se utiliza de variadas paráfrases 

e citações diretas a Bíblia, a fim de justificar suas afirmações. Por exemplo, ao falar 

do Filho de Deus, Jesus Cristo, ele afirma: “Força de Deus e sabedoria de Deus”114, 

essa citação é retirada da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A 

afirmação paulina é: “mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, 

ele é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus”115. É numerosa a quantidade de 

citações utilizadas por ele a fim de responder suas questões nessa obra. 

Em O Espírito e a Letra, Agostinho, explicando para Marcelino; a quem ele 

endereçou essa obra, que nenhum homem pode viver sem cometer pecado, exceto 

Cristo, parafraseia o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios dizendo: 

“Contudo, está perfeição não a teve nem terá nenhum ser humano aqui no mundo, 

excetuando aquele no qual todos receberão a vida116”. Somente no primeiro capítulo 

dessa obra, ele utiliza-se de quatro paráfrases de textos bíblicos e mais uma de um 

livro apócrifo117. No decorrer dessa obra Agostinho utiliza-se de citações diretas 

como por exemplo: “pois é Deus quem realiza em vós o querer e o fazer segundo o 
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seu desígnio benevolente.”118. E poderíamos citar várias outras utilizações de textos 

bíblicos feitas por ele. 

Outra obra que reflete o texto bíblico como fonte primária e principal influência 

de sua filosofia e teologia, é A Graça e a Liberdade. Nessa obra, observando apenas 

os dois primeiros capítulos, veremos que ele cita mais de vinte vezes o texto 

bíblico119. E não só seus livros seguem essa tendência, mas também suas cartas e 

outros tratados filosóficos. 

Em suma, essas breves citações das obras mencionadas nos provam que as 

Escrituras ou a Bíblia são a principal influência de sua teologia e filosofia. Suas 

reflexões tomam como fundamento a Bíblia, e é por meio dela que ele compõe sua 

filosofia. 

 

2.6 – O Apóstolo Paulo e Sua Influência na Vida e Obra de Agostinho. 

 

A influência que o apóstolo Paulo exerceu na vida e no pensamento de 

Agostinho é perceptível. Uma breve análise em qualquer uma de suas obras basta 

para perceber as paráfrases ou citações diretas ao “Apóstolo”, como ele o chama120. 

Foi ele quem redescobriu o apóstolo Paulo na patrística, que nesse período 

enfatizava a moralidade em detrimento da graça divina. Agostinho foi quem mais 

profundamente compreendeu o seu pensamento e assimilou sua doutrina121. Ele 

trouxe novamente a temática da graça elaborada e escrita pelo apóstolo Paulo para 

o mundo cristão. Essa temática havia sido esquecida por quase trezentos anos122. 

Portanto, torna-se inevitável, mesmo que superficialmente, examinaremos a vida e 

obra desse homem que tanto influenciou a vida, obras e pensamento de Agostinho. 

 

2.6.1 – Vida e Obra do Apóstolo Paulo. 

 

Paulo, também conhecido como Saulo (nome hebraico equivalente a Paulo), foi 

o maior escritor do Cristianismo, tendo escrito treze livros, dos vinte e sete que 

compõem o Novo Testamento. Foi perseguidor do cristianismo, mas converteu-se à 
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fé cristã após um encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco123. Ele 

conseguiu, em seus escritos, registrar sua marca, seu estilo e sua teologia mais do 

que qualquer outro autor bíblico. O Apóstolo dos Gentios124, como era conhecido 

entre os outros apóstolos, era um hebreu, mas também cidadão romano, o que 

significava pertencer e conhecer a cultura helênica e greco-romana125. Paulo foi o 

autor cristão que conseguiu de forma magistral estabelecer mais claramente a 

relação entre o Antigo e o Novo Testamento.  

Devemos notar que dois fatores foram marcantes para a influência decisiva que 

o apóstolo Paulo teve na vida e obra de Agostinho. O primeiro deles foi a sua própria 

vida. Por quê? Paulo foi um feroz algoz, um perseguidor e consentiu com a morte de 

um cristão chamado Estevão126. O que nos leva a perceber que não se trata de 

alguém piedoso e amoroso que por suas boas ações foi escolhido para ser apóstolo 

e pregador do Evangelho. Pelo contrário, vemos que Paulo foi um forte opositor da 

fé cristã nascente. Da mesma forma, ao olharmos a vida de nosso referido 

pensador, percebemos certas semelhanças. Agostinho não foi um perseguidor, mas 

também não era um homem piedoso e amante das verdades e valores cristãos. Ele 

foi amante dos prazeres sexuais, dos vícios e até do prazer nos delitos127. Ele 

mesmo declara: “Quantas vezes, na adolescência, ardi em desejos de me satisfazer 

em prazeres infernais, ousando até entregar-me a vários e tenebrosos amores!”128. 

Ele, da mesma forma que o apóstolo Paulo, não foi alguém que seria recomendado 

por suas ações piedosas e amorosas ao cristianismo. O que nos leva à mesma 

reflexão feita sobre o motivo pelo qual Deus haveria de escolher tais homens. É ai 

que percebemos a semelhança entre as histórias de ambos. Nenhum deles 

esforçou-se de forma diligente e piedosa para alcançar algum favor divino. Ambos 

foram alcançados por Deus e chamados para desempenhar os seus papeis na 

história do cristianismo. 

O segundo fator que marcou a influência de Paulo na vida e pensamento de 

Agostinho, foi sua ênfase na graça. Paulo é considerado o Apóstolo da Graça129. 

Nenhum autor do Novo Testamento tratou do assunto com tanta propriedade e 

                                                           
123

 Atos 9. 1 – 9. 
124

 Romanos 11. 13. 
125

 BRUCE, 2003, p. 11. 
126

 Atos 6. 58, 8. 1; 9. 1. 
127

 AGOSTINHO, Confissões, II, 9, p. 68. 
128

 Ibid. II, 1. 1, p. 63. 
129

 BRUCE, 2003, p. 14. 



 

36 
 

eloquência como ele. Paulo apresenta a graça não apenas por seus escritos, mas 

extrai o tema das páginas do Antigo Testamento, interpretando e relacionando com 

a mensagem de Jesus Cristo. Agostinho, por sua vez, recebe pela tradição cristã o 

título de Doutor da Graça, como referido anteriormente. Ele, à semelhança do 

Apóstolo, apresenta em seus livros, sermões e cartas essa temática, não como 

complemento a sua filosofia e teologia, mas como uma das temáticas mais 

importantes. Mas por quê? Porque à semelhança de Paulo, Agostinho também se vê 

como alguém que foi alcançado imerecidamente por essa mesma graça da qual 

escreve. Esses dois fatores, a vida e a ênfase na graça divina, foram determinantes 

na vida dele para que esse fosse extremamente influenciado pelos livros e 

pensamento do apóstolo Paulo. 

Quanto a Paulo, suas obras foram determinantes para o desenvolvimento do 

pensamento cristão. Ele cria quase um verdadeiro sistema em suas cartas, 

principalmente na carta Aos Romanos para dar forma ao seu pensamento e, 

posteriormente, à fé cristã. Mas o que podemos afirmar seguramente é que a 

temática da graça está presente em todos os seus escritos. Tudo o que se vai falar 

sobre graça e predestinação, que foi defendido e sistematizado por Agostinho, saiu 

da pena de Paulo130. A fim de demonstrar essa afirmação, iremos examinar duas 

passagens nas quais Paulo descreve claramente sua noção de graça e 

predestinação. As passagens encontram-se em duas de suas cartas. Uma está na 

carta aos Romanos e a outra na sua carta aos Efésios. Iniciaremos pela carta aos 

Romanos. 

A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo131, provavelmente entre os 

anos 57 e 58 d.C.132 para a igreja que se encontrava na cidade de Roma, capital do 

Império Romano. Paulo não havia fundado essa igreja e nem a conhecia133. Ele 

escreve essa carta para apresentar-se à igreja de Roma, corrigir alguns erros 

teológicos e pedir a eles que o enviem para a Espanha onde o Evangelho ainda não 

havia sido pregado até aquele momento134. É nessa carta que iremos encontrar uma 

clara exposição do pensamento do apóstolo sobre a graça, a eleição e a 

predestinação. O Apóstolo da Graça nos diz:  
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Aliás, nós sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, 

que são chamados segundo o seu desígnio. Aqueles que ele de antemão 

conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu 

Filho, a fim de que este seja o primogênito de uma multidão de irmãos; os 

que predestinou, também os chamou, os que chamou, justificou-os; e os que 

justificou, também os glorificou
135

. 

 

Paulo expõe seu pensamento afirmando que todos os cristãos sabem que 

todas as coisas são para o seu proveito, benefício e aperfeiçoamento. Mas, o que 

seria “todas as coisas”?  No contexto da carta e da vida do autor seriam: alegrias, 

felicidade, bem como perseguição, angústia, fome, privações, prisões, etc., ou seja, 

tudo o que viesse a acontecer seria para o bem do cristão, porque ele ama a 

Deus136. O Apóstolo da Graça afirma que os cristãos que sabem que todas as coisas 

cooperam para o seu bem e que amam a Deus, agem assim porque foram 

chamados segundo um propósito. Dito em outras palavras, eles sabem e amam 

porque Deus os elegeu, os escolheu e os predestinou para esse fim. Paulo continua 

seu raciocínio nessa passagem apontando o que pode ser chamado de elos da 

salvação137. O primeiro elo é a presciência. Esse elo pode ser entendido, seguindo o 

raciocínio de Paulo, a partir do fato de que Deus conheceu de antemão aqueles a 

quem Ele iria chamar segundo o Seu propósito. Este elo nos mostra que Deus 

escolheu os indivíduos por Sua vontade para virem a crer em um determinado 

momento. E aqueles a quem Deus conheceu de antemão, Ele os chama. Esse é o 

segundo elo, a vocação. Depois de conhecer e chamar ou vocacionar, Deus agora 

predestina, esse é o terceiro elo, a predestinação. Ele os predestinou com o 

propósito explícito de serem conformados a imagem de Seu Filho, Jesus Cristo. 

Aqueles que foram predestinados são justificados por Deus, porque é Deus quem 

justifica o homem e não ele mesmo por suas ações. Esse é o quarto elo, o da 

justificação. E por último, nesse itinerário da salvação, Deus conheceu, chamou, 

predestinou, justificou e agora Ele promete que eles serão também glorificados, ou 

seja, eles partilharão da glória com Cristo, a glória da presença do próprio Deus na 

eternidade138. 
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Nessa passagem, o Apóstolo Paulo afirma explicitamente que a salvação está 

fundamentada na vontade e propósito de Deus. Não vemos, portanto, nenhuma 

participação do homem quanto a sua salvação. Na ótica paulina é Deus quem 

conhece, chama, predestina, justifica e glorifica aqueles que Ele mesmo escolheu. E 

é esse justamente o sistema paulino da predestinação ou ordem da salvação. 

Certamente Agostinho conhecia a carta e o texto do apóstolo Paulo. Ele cita 

literalmente o texto acima, para defender o ponto do auxílio Divino na vontade 

daqueles a quem Deus escolheu139. 

O problema que se levanta nessa colocação paulina é o da rejeição. É 

inevitável não pensarmos nisso. Ora, se Deus predestinou alguns é porque Ele 

rejeitou a outros. Mas, o que aos nossos olhos parece injusto da parte de Deus, não 

é na ótica paulina140. Paulo responde esse questionamento da seguinte forma: 

 

Mas então, dirás, de que se queixa ele ainda? Pois, afinal, quem resistiria à 

sua vontade? Quem és tu, ó homem, para entrar em contestação com Deus? 

Acaso dirá a obra ao artífice: Por que me fizeste assim? Porventura o oleiro 

não é senhor da sua argila para fazer, da mesma massa, tal vasilha de uso 

nobre, tal outra de uso vulgar? Se pois Deus, querendo mostrar a sua cólera 

e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência vasos de cólera 

prontos para a perdição, e isto a fim de desvendar a riqueza da sua glória 

para com vasos de misericórdia que ele, de antemão, preparou para a glória, 

a nós que chamou não somente dentre os judeus, mas ainda dentre os 

pagãos. É isto mesmo que ele diz com Oséias: Aquele que não era o meu 

povo, eu o chamarei Meu Povo e a que não era a amada, a chamarei Amada; 

e aí mesmo onde lhes fora dito: “Vos não sois o meu povo”, eles serão 

chamados filhos do Deus vivo
141

. 

 

Paulo argumenta nessa passagem que o homem não tem o direito de 

questionar ou discutir com Deus, por ser ele criatura e não criador. O homem em 

comparação com Deus é apenas um objeto, uma massa que não pode questionar o 

oleiro que suportou com muita longanimidade os vasos de desonra, aqueles que não 

se submeteram a Ele, a fim de mostrar a sua misericórdia sobre aqueles que Ele 

escolheu, ou seja, os seus vasos de misericórdia. Nesse texto, Paulo está expondo 

a situação de Israel, que rejeitou a Deus, sua Lei e a Jesus Cristo, Seu Filho. Então, 

nesse sentido, aqueles que em Israel rejeitaram a Deus agiram assim porque não 

faziam parte daqueles a quem Deus havia chamado. E o chamado não se restringiu 
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apenas ao povo de Israel, como eles mesmos pensavam. Deus, em sua 

misericórdia, chamou povo Seu aqueles que não eram. Deus escolheu seu povo 

também dos povos considerados gentios pelos judeus. Que não haviam recebido a 

Lei, nem conheciam a Deus e nem a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Mais uma vez 

temos a ideia da predestinação claramente demonstrada no texto paulino, a partir 

de, ao menos, dois motivos. Primeiro, pelo fato de Deus escolher ou predestinar um 

povo que não o conhecia. E em segundo lugar esse povo não buscou, não praticou 

boas ações e nem obedeceu à Lei mosaica. Deus apenas os escolheu baseados na 

Sua vontade. 

Mas, por que não podemos considerar ao olharmos essas duas passagens 

citadas, que a predestinação não se constitui uma injustiça? Simplesmente porque 

na argumentação paulina o homem teve o conhecimento a respeito de Deus 

revelado na natureza e mesmo assim não o glorificou como Deus142. Eles ainda 

mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando as criaturas ao invés do 

Criador143. Eles desprezaram o conhecimento de Deus, apoiando os que assim 

procediam144. Nesse sentido, Paulo declara: “Não há homem sensato, não há um 

que procure a Deus”145. E nessa sequência Paulo apresenta o motivo pelo qual os 

homens tornaram-se indesculpáveis diante de Deus, ele diz: “todos pecaram, estão 

privados da glória de Deus”146. Ora, se todos pecaram voluntariamente, afastando-

se de Deus, mesmo tendo conhecimento d’Ele, não O glorificaram, isso significa que 

não existiam pessoas que buscassem a Deus. Todos estavam na condição de 

distantes e alheios à vontade Divina, por isso, Deus, em Sua misericórdia, 

predestinou alguns para Ele, para que esses pudessem se tornar a imagem de seu 

Filho. Na ótica paulina, se essa decisão dependesse dos homens, eles não o 

queriam. É nesse sentido que a predestinação de alguns não se constitui uma 

injustiça. A predestinação só constituía-se uma injustiça se todos quisessem a Deus 

e Ele rejeitasse apenas alguns, mas, na concepção de Paulo, ninguém queria Deus, 

por isso, ele predestinou alguns, mesmo esses não o querendo. Paulo, em outra 

passagem, na sua carta aos Efésios, esclarece ainda mais o seu argumento em 

favor da predestinação.  
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A carta aos Efésios tem sido considerada o compêndio cristão que melhor 

expressa a essência do cristianismo147. Sua autoria é certamente paulina148. Essa 

carta nos apresenta de forma bela o propósito redentor de Deus para com a 

igreja149. Por isso, se a carta apresenta esse propósito, nós iremos encontrar nela a 

argumentação de Paulo concernente à predestinação. Acredita-se que a noção 

estabelecida por Agostinho sobre a predestinação não foi outra coisa, a não ser, 

uma revisão sistemática da teologia paulina sobre o mesmo tema150. O Apóstolo 

Paulo nos diz nessa carta: 

 

Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo: Ele nos abençoou com 

toda a benção espiritual nos céus, em Cristo. Ele nos escolheu nele antes da 

fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no 

amor. Ele nos predestinou a ser para ele filhos adotivos por Jesus Cristo, 

assim o quis a sua benevolência para o louvor da sua glória, e da graça com 

que nos cumulou em seu Bem-amado: nele, por seu sangue, somos 

libertados, nele, nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua 

graça. Deus a concedeu abundantemente a nós, abrindo-nos a toda a 

sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o 

desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo
151

. 

 

Paulo argumenta que Deus, o Pai, tem nos abençoado. A sequência dessa 

afirmação é a pergunta: quem são esses que foram abençoados?  Ele responde que 

Deus, por meio de Cristo, escolheu esses a quem Ele mesmo abençoou antes da 

fundação do mundo. Além de escolher antes da fundação do mundo, Deus 

predestinou para Ele aqueles que receberiam a adoção de filhos por meio de Cristo, 

segundo o consentimento de sua própria vontade. Esse privilégio dos predestinados 

é concedido graciosamente por Deus mediante o sangue de Cristo que remiu os 

pecados deles. O raciocínio do apóstolo é simples. Deus abençoou aqueles a quem 

Ele escolheu, e os predestinou para a adoção de filhos, por meio do sangue de 

Cristo que remiu esses a quem o Pai escolheu, mesmo em sua condição de 

desobedientes a Sua vontade. Dessa forma, o argumento de Paulo se fecha. A 

predestinação, na concepção paulina, é um círculo que se inicia em Deus e termina 

em Deus. Não há espaço para a atuação do homem no processo de salvação. 

                                                           
147

 KISTEMAKER, 2005, p. 41. 
148

 Id. Ibid. 
149

 Ibid. p. 75. 
150

 FERRIER, 1990, p. 38. 
151

 Efésios 1. 3 – 9. 



 

41 
 

Essas passagens citadas e analisadas demonstraram que a predestinação, 

enquanto pensamento sistematizado de Paulo, é algo claramente estabelecido e 

definido em seus livros. Paulo ao afirmar seu pensamento sobre a predestinação 

estava negando de forma direta a salvação, para alguns, incluindo o seu próprio 

povo. O que o Apóstolo da Graça estava propondo com o seu pensamento era uma 

eleição não fundamentada na consanguinidade de um povo, ou nos méritos 

individuais. Ele estava afirmando que a salvação só pode ter uma única origem, 

Deus. 

Paulo era descendente de hebreus, da descendência de Abraão. Foi ensinado 

na seita farisaica sendo ele o melhor entre os da sua idade152, por um dos maiores 

mestres de sua época, Gamaliel153. Isso sugere-nos pelo menos que Paulo deveria 

defender o oposto do que ele propõe com a predestinação. Os fariseus eram 

extremamente rigorosos concernentes ao cumprimento das leis e rituais 

estabelecidos pela seita. Por quê? Porque tanto para os fariseus quanto para os 

saduceus a salvação é um presente concedido pelo próprio Deus, mas sua 

aquisição é um ato da vontade do homem. No farisaísmo, especificamente, a 

salvação é um processo que envolve uma relação dupla onde o homem e Deus 

cooperam para a salvação deste154. Essa relação é conhecida como uma relação 

sinergística. Mas algo aconteceu que levou o apóstolo Paulo a assumir uma posição 

oposta da que ele havia aprendido durante toda a sua vida. Podemos pensar como 

principal fator para essa mudança a sua conversão no caminho de Damasco155. 

Nesse encontro com Jesus, Paulo muda drasticamente sua visão sobre quem ele é, 

sobre sua vida e também a visão que tinha da religião. Por isso, o Apóstolo da 

Graça não vai apenas tratar de aspectos da predestinação em seus livros como um 

tema secundário. A predestinação na visão de Paulo é um tema central. É a espinha 

dorsal de sua interpretação da própria história do seu povo e de toda a história da 

salvação. A temática da predestinação não está presente apenas nos livros de 

Romanos e Efésios, ela está em todos os seus escritos. Segundo ele, a essência da 

predestinação está na onipotência de Deus e não na vontade do homem. 

O que fica claro aos nossos olhos, diante do que foi exposto acima, é que 

Paulo foi, de fato, o homem que conduziu Agostinho a desenvolver de forma sólida 
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os seus argumentos em favor da predestinação. Agostinho foi grandemente 

influenciado por ele. Gilson pergunta: “Em qual ponto a leitura de são Paulo foi uma 

iluminação decisiva para Agostinho?”; ele mesmo responde, “pode-se ver pelas 

palavras da Escritura que ele lembra ao fazer o relato dessa descoberta, a saber, 

precisamente as da Epístola aos Romanos”156. Essa descoberta foi a graça de 

Cristo. Toda a Escritura, que anteriormente não atraía Agostinho, agora o seduz e o 

conduz a desenvolver de forma consistente sua filosofia bem como sua teologia. De 

todos os autores e livros que certamente ele conhecia, Paulo foi a sua fonte de 

maior inspiração.  Por isso, Agostinho declara ao ler as Escrituras e, principalmente, 

o apóstolo Paulo: 

 

Por conseguinte lancei-me avidamente sobre o venerável estilo (da Sagrada 

Escritura), ditada pelo vosso Espírito, preferindo, entre outros autores, o 

Apóstolo São Paulo... Estas coisas penetraram-me até às entranhas por 

modos admiráveis, ao ler (São Paulo) ‘mínimo dos vossos Apóstolos’. E 

enchia-me de espanto, considerando as vossas obras
157

. 

 

Tomando esses pressupostos apresentados acima, percebe-se que as origens 

e influencias do conceito de predestinação na filosofia de Agostinho foram as 

Escrituras e o apóstolo Paulo. Ele não poderia, de forma alguma ter, buscado em 

outro lugar. Mas por quê? Porque simplesmente não existe uma noção igual em 

nenhum outro lugar ou autor. Por mais que em alguns casos se apresentasse certo 

grau de semelhança, não podemos estabelecer uma identidade exata do conceito. 

Os conceitos de “Acaso” (Tyche), “Fortuna” ou a “Lei Fatal”, “Necessidade” 

(Ananké), “Parca” ou as “Parcas” (môira, Moiras); ou “Destino” (Heimarménè)158 não 

podem ser comparados com a noção agostiniana da predestinação. Mesmo que os 

filósofos e poetas da antiguidade trabalhassem com esses conceitos para ressaltar 

certa ordem da natureza, ou uma necessidade do cosmos que conduzia cada 

indivíduo a participar dele, ou ainda que nas histórias míticas os deuses intervissem 

para auxiliar os seus filhos ou preteridos a cumprirem seu destino, tais noções foram 

substituídas por Agostinho com o conceito de Predestinação. Além disso, o que 

determinava a sorte e, consequentemente, o destino, em última instancia, dos 

homens e até mesmo dos deuses, na mitologia e filosofia grega, eram suas ações. 
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As ações, boas ou más, determinavam a sorte dos homens e também dos deuses. 

O destino era uma questão que seguia a lei da causa e efeito. O destino era uma 

força cega que não apresentava justificativas para suas ações.  

Outro fator que faz com que o conceito de predestinação agostiniano distancie-

se ainda mais dos conceitos gregos de destino é a questão da virtude, ou a ação 

moral virtuosa. Por virtude os filósofos gregos de forma geral entendiam: 

“Capacidade ou potência em geral; capacidade ou potência do homem; capacidade 

ou potência moral do homem.”159.  Por virtude os filósofos entendiam em sentido 

amplo como uma aptidão do próprio homem. Era algo em germe no próprio ser do 

homem que necessitava ser desenvolvido. Como Aristóteles afirma que a virtude é o 

hábito e por isso ela pode ser desenvolvida, porque o homem tem a capacidade de 

desenvolvê-lo, basta habituar-se a fazer o bem160. O que chama nossa atenção para 

a afirmação dos filósofos que contrasta radicalmente com a concepção agostiniana 

da predestinação, é que, para eles, existe algo no homem que os leva a escolher o 

bem ou a virtude e dessa forma concedendo um destino favorável. O que Agostinho 

nega veementemente.  

O que marca de forma exclusiva e distintiva o conceito da graça e 

consequentemente da predestinação agostiniano, e que o diferencia de qualquer 

outra concepção levantada pelos filósofos gregos, é a incapacidade do homem de 

poder fazer algo que atraia o favor do Divino. Ou ainda, que exista algo inerente no 

homem que o torne digno do favor de Deus. Tal concepção é estranha a nosso 

autor. Ao contrário dos filósofos da antiguidade clássica e os filósofos do período 

helenístico, que sempre colocavam o homem e suas ações como motivadoras do 

favor divino ou do direcionamento favorável do destino, Agostinho afirma que 

absolutamente tudo o que o homem tem ou faz de bom ou belo, é sempre um favor 

divino. Esta noção que ele coloca, não é outra coisa senão uma paráfrase do texto 

paulino. Ele assim se expressa: “Que aquele que vê não se glorie como se não 

tivesse recebido não somente o que vê, mas também a possibilidade de ver. Com 

efeito, que coisa tem ele que não tenha recebido?”161. E o apóstolo Paulo por sua 

vez afirma: “Com efeito quem te distingue? Que tens que não hajas recebido? E se o 
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recebeste, por que gabar-te como se não o tivesse recebido?”162. A declaração 

agostiniana firmada a partir da fala paulina mostra que não seria possível haver 

nenhuma identificação exata com a noção grega de destino com a concepção 

desenvolvida por ele do conceito de predestinação. Elas são essencialmente 

diferentes. Por mais que se argumente que Agostinho teve contato com a cultura 

grega, o que é verdade; bem como com as obras dos filósofos, o que também é fato; 

não seria possível a partir da análise dos conceitos afirmar que ele teve como fonte 

e origem do seu conceito a filosofia grega ou a cultura clássica. 

Seguindo o mesmo raciocínio nos perguntamos: a cultura judaica não poderia 

constituir-se como fonte e origem do conceito agostiniano da predestinação? Nossa 

resposta é não, pelo mesmo motivo alegado quanto à filosofia e cultura grega. Para 

os judeus, de modo geral, a salvação ou os benefícios concedidos por Deus são 

conquistados mediante as ações boas e justas dos indivíduos. Trata-se, portanto, de 

merecimento. O que não condiz com o pensamento agostiniano. Os fariseus eram 

um partido dentro da religião de Israel, que visava o cumprimento da lei como forma 

de alcançar o favor divino. Eles tinham em alta estima o Antigo Testamento e a 

tradição dos rabinos. Nesse sentido, os fariseus desenvolveram cerca de 613 leis ou 

mandamentos, sendo que 248 deles são positivos e 365 negativos, para que 

pudessem cumprir de forma precisa a lei mosaica163. Suas ênfases são no 

cumprimento da lei como garantia do favor Divino. Para eles, a salvação é uma 

conquista humana. Magris ao falar que a posição soteriológica dos antigos padres 

da igreja coincide com a soteriologia farisaica afirma: “A esse respeito a posição 

patrística coincidia com aquela farisaica – em que o homem salva-se mediante a 

práxis moral e arruína-se por causa do pecado.”164. Para o partido farisaico, a 

salvação é uma questão de práxis, uma questão que concerne somente ao agir do 

homem. Entende-se daí que, para os fariseus, a determinação da salvação não 

compete unicamente a Deus, mas sim, em última instância, ao homem. A salvação é 

uma questão estritamente ligada às ações de cumprir e agir para se adquirir. 

Os saduceus eram outro partido da religião hebraica que se intitulavam 

descendentes de um sacerdote, chamado Zadoque165, do reinado de Davi166. Esse 
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partido da religião judaica era composto pelo alto clero167. Eles negavam a 

ressurreição dos mortos, a imortalidade da alma e a ideia de que o Divino 

decretasse algo ou determinasse qualquer parte de sua vida. Esse partido tinha em 

alta estima o Antigo Testamento, considerando-o como única norma, ao contrário 

dos fariseus que aceitavam a tradição dos antigos como normativa. Os saduceus 

também levavam em alta estima os escritos de Moisés, mais do que os outros 

escritos do Antigo Testamento. Portanto, para esse partido da religião judaica, a 

salvação tem relação não com a escolha divina, mas sim com a responsabilidade do 

homem em cumprir a lei. É o homem o total responsável pela sua salvação. O que 

determina para os saduceus, bem como para os fariseus, a salvação e os benefícios 

de Deus na vida dos homens são as boas ações, a práxis e a ação moral. 

Os essênios, por sua vez, entendiam que existia certa eleição divina. Eles 

identificavam-se com esses eleitos, contudo, eles consideravam-se os únicos 

escolhidos. Esses ascéticos da região de Qumrã eram conhecidos por seu rigor 

moral, por suas ênfases no texto do Antigo Testamento, pelo hábito de copiar os 

textos considerados sagrados por eles, por suas interpretações simbólicas dos 

mesmos e por suas interpretações dos textos de literatura apocalíptica que davam 

forma ao seu pensamento. O que fundamentava a compreensão que os essênios 

tinham da eleição era a criação. Para essa seita, Deus havia criado todas as coisas 

e por isso, Ele é quem determinava o seu destino, individual e coletivo. O ponto 

central é que os sábios de Qumrã entendiam que Deus determinava o destino dos 

homens baseados na providência divina168. Mas essa providência acabava 

tornando-se um fim em si mesmo, porque Deus conhecia as ações justas dos seus 

eleitos que ele salvaria, ou seja, a salvação era entendida como o ato de estar do 

lado dos justos e não um ato da escolha de Deus, como defendido por Agostinho. 

Parece-nos que a obediência a Torah (os cinco primeiros livros do Antigo 

Testamento), os coloca do lado da justiça, isto é, os garantia a salvação. Deus 

auxilia com sua graça aqueles que Ele sabe de antemão, que estarão em obediência 

à lei e estão por isso, do lado da justiça. Eles ainda afirmavam que todo homem traz 

dentro de si um pouco do mal e do bem, e suas ações irão determinar sua posição 

em relação à justiça Divina. A posição dos essênios com relação ao destino e a 

predestinação é, em certo sentido, ambivalente. Se por um lado eles atribuem a 
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ordem e o plano da história a Deus, por outro, eles parecem afirmar certo tipo de luta 

entre as forças da luz e das trevas, tanto no universo, quanto dentro do próprio 

homem. E nessa luta de contrários, o homem pode, mediante a obediência a lei, 

determinar seu futuro junto da luz do lado dos justos. É no homem que reside a 

possibilidade de se fazer o bem ou o mal porque existe nele ambas as forças 

atuando, igualmente no universo que segue o plano da história estabelecido pelo 

Divino. Mas é o homem e somente ele é quem determina a sua salvação. 

O mal ou o pecado não se constituiu um mal que corrompeu totalmente o 

homem, como afirma o apóstolo Paulo e posteriormente Agostinho, ele é apenas 

uma mistura dessas partes previamente existentes no ser do homem, como 

afirmavam os essênios. Não há, no caso dos sábios de Qumrã, a necessidade de 

um redentor para libertar o homem desse mal. O homem pode pela obediência a 

Torah determinar sua eleição. Porque a graça divina é apenas uma auxiliar do 

homem que o tendência ao lado justo que já existe nele, necessitando apenas de 

uma ajuda. Provavelmente a visão que mais se aproximou da visão agostiniana de 

predestinação foi a visão dos essênios, exceto por algumas diferenças. Primeiro, 

eles não tinham uma compreensão tão sistemática e arraigada no texto bíblico, 

como foi a de Agostinho. Segundo, a salvação para eles tem origem no homem, mas 

em Agostinho a salvação tem origem e fim em Deus. 

Em conclusão, podemos observar que o conceito de predestinação não era de 

um todo estranha ao texto do Antigo Testamento.  Os antigos escritores bíblicos 

falavam da predestinação a partir dos termos eleição, chamado e escolhido. Desde 

a criação do mundo, narrada em Gênesis, até os chamados dos profetas, é 

perceptível que tal conceito não é estranho. Deus escolheu um patriarca que não lhe 

buscava, Abraão. O Criador ainda escolheu, chamou e capacitou um libertador para 

conduzir o Seu povo a liberdade, Moisés. O Soberano do universo ainda decidiu em 

uma conversa transcendente o futuro de um homem, independentemente de sua 

vontade ter sido consultada ou não, Jó. Por último, vimos que o próprio Deus 

chamou um profeta para anunciar a Sua mensagem ao povo escolhido, mesmo 

antes do profeta vir a nascer, Jeremias. Diante de tais exemplos, torna-se 

perceptível que a noção de predestinação não era estranha ao povo judeu, ou ao 

povo do Antigo Testamento. Agostinho teve acesso a esses textos e conhecia essas 
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histórias. Dessa forma ele pôde interpretar e formular seu conceito de 

predestinação. 

No Novo Testamento, chegamos às mesmas conclusões. Sem citar o apóstolo 

Paulo. Os Evangelhos e outros textos do Novo testamento refletem de forma 

evidente o conceito de predestinação. O Evangelho de Mateus nos apresentou a 

misericórdia de Deus expressa no abreviamento da tribulação em favor dos seus 

eleitos, dos seus escolhidos. Em outra passagem, agora no Evangelho de João, 

Jesus afirma que nós só podemos ir a Ele se Deus nos levar. Além de nossa 

incapacidade de ir a Deus por nós mesmos, nesse evangelho Jesus afirma que sem 

Ele não podemos nem agir com vistas ao bem, porque nossas ações boas são 

assim vistas por Deus porque é Ele quem nos conduz a agirmos dessa forma, pois 

sem Ele nada podemos fazer. Se nós apenas tivéssemos os textos do Novo 

Testamento, sem as treze cartas paulinas, ainda assim nós perceberíamos a ideia 

da predestinação expressa pelas palavras: escolhido, eleitos, vocacionados, etc. Em 

síntese, a igreja nascente tinha conhecimento do conceito de predestinação. 

Certamente não tão sofisticada quanto ao conceito agostiniano, mas essa ideia não 

era estranha. 

O conceito agostiniano da predestinação não teve suas origens, fontes e 

influências nem na filosofia grega clássica, nem nas seitas judaicas dos fariseus, 

saduceus e essênios. Em todas essas correntes de pensamento, o que prevalecia 

era em grande ou em pequena medida a participação do homem na ação Divina da 

salvação. O que Agostinho negava consistentemente. Mas foram as Escrituras e, 

principalmente, a vida do apóstolo Paulo que conduziram nosso filósofo a 

desenvolver e sistematizar seu conceito. Após a sua conversão, Agostinho viu na 

sua própria vida a incapacidade de chegar-se a Deus. Afirmando que foi o próprio 

Deus quem o libertou dos seus grilhões, dessa forma: “Rompestes os meus grilhões 

e ‘ofertar-vos-ei um sacrifício de louvor’. Narrarei como os rompestes.”169. Ele 

reconheceu que não somente ele, mas qualquer ser humano é incapaz de ir a Deus, 

e todas as suas tentativas a esse respeito são vãs. Tal pensamento foi um reflexo de 

sua vida. Ele encontrou amparo na vida do apóstolo Paulo que ao afirmar que o 

homem não pode agradar a Deus de forma nenhuma, descreve em sua carta aos 

Romanos a tentativa inútil de um homem na busca de agradar a Deus, sem Deus o 
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ter libertado primeiro. Paulo Diz: “Efetivamente, eu não compreendo nada do que 

faço: o que eu quero, não o faço, mas o que odeio, faço-o ... Pois eu sei que em 

mim, quero dizer em minha carne, o bem não habita: querer o bem está ao meu 

alcance, não, porém, praticá-lo”170. O Apóstolo dos Gentios está afirmando que na 

vida dele, e em toda a humanidade, o fazer o bem estar em seu coração como uma 

lei posta, mas que em suas ações a vontade não determina o seu agir. Dessa forma, 

ele reconhece que a vontade de fazer o bem não determina o agir com vistas ao 

bem. É nesse ponto que Agostinho se vê em Paulo. Em sua vida, ele sabia o que 

era o bem e que deveria fazê-lo, mas sua vontade não determinava sua ação. 

Não há nada semelhante na filosofia grega clássica ou nas escolas judaicas de 

pensamento, que lembre de longe a posição adotada por Agostinho. De Homero aos 

estoicos nada pode ser comparado com a visão paulina e agostiniana da 

predestinação. Mesmo que as ideias de destino e providência tenham estado 

presentes nas obras e escritos dos pensadores clássicos e depois nos pensadores 

do período helenístico, a autonomia do homem diante de suas ações era 

resguardada nesses casos. A vontade do homem era livre para determinar suas 

ações e escolhas. E ainda, para esses pensadores clássicos, no humano havia uma 

vontade livre que determinava suas ações a qual eles denominavam de virtude. A 

virtude era desenvolvida, mas cada ser humano nascia com ela em germe dentro de 

si. Mas em Paulo e posteriormente na filosofia de Agostinho, a vontade não basta 

para determinar suas ações. Tem que haver uma intervenção externa que liberte a 

vontade para que ela venha a agir de forma plenamente livre com vistas ao bem. 

Por isso, entendemos pelo que foi posto, que as Escrituras são a origem do 

conceito agostiniano da predestinação. E sua maior influência foi a Bíblia, mas 

especialmente e incontestavelmente a vida e as obras do apóstolo Paulo, talvez pela 

semelhante luta que eles tiveram e que ficou relatada em seus livros. 
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3. O LUGAR DA PREDESTINAÇÃO NAS OBRAS E SUA RELAÇÃO COM AS 

DISPUTAS MANIQUEÍSTAS E PELAGIANAS. 

 

A predestinação tem seu lugar de honra na filosofia de Agostinho. Talvez seja o 

tema de maior controvérsia em seu corpo filosófico. Esse tema como vimos 

anteriormente, tem suas origens e principais influências nas Escrituras, 

principalmente na vida e obra do apóstolo Paulo. Acredita-se que esse conceito foi 

sendo alterado à medida que Agostinho foi envelhecendo. A ideia corrente é que, 

com o passar do tempo, ele foi tornando sua filosofia mais dura e dogmática a fim de 

defender sua posição171, o que será avaliado a partir da análise do lugar que esse 

conceito ocupa nas obras do referido autor e qual é a relação desse tema dentro das 

disputas. 

Com relação às disputas, iremos nos concentrar nas questões centrais tratadas 

nelas e em suas repercussões dentro das obras do nosso autor estudado. 

Analisaremos brevemente as disputas contra os maniqueístas e contra os 

pelagianos. Essa última disputa foi a que mais durou e demandou muitos anos e 

tratados escritos por Agostinho para responder às questões levantadas por Pelágio 

e seus seguidores, principalmente Celéstio e Juliano de Eclano. Não trataremos aqui 

da disputa donatista porque suas questões em linhas gerais são tratadas nessas 

disputas que serão analisadas. 

A fim de não nos perdermos dentro do grande leque de textos agostinianos, 

iremos nos concentrar na análise dos textos conhecidos por demonstrarem 

claramente a ideia que o pensador tinha sobre a graça e a predestinação. São eles: 

o Livre-arbítrio, iniciado em 388 e concluído somente em 395172; O Espírito e a Letra, 

escrito por volta do ano 412; A Natureza e a Graça, escrita em 415; A Graça de 

Cristo e o Pecado Original, por volta do ano de 418; A Graça e a Liberdade, no ano 

de 427; A Correção e a Graça, também em 427; A Predestinação Dos Santos, no 

ano de 429; e O Dom da Perseverança, no mesmo ano. Esses textos irão nos 

proporcionar uma visão clara do lugar que o conceito ocupa no corpo filosófico 

agostiniano. Para iniciarmos nossa investigação, seguiremos uma sequência lógica, 

a saber: o movimento filosófico, suas questões, a posição de Agostinho e a obra que 
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ele escreveu a fim de responder às questões levantadas por esse movimento 

filosófico. De início, iremos refletir sobre o maniqueísmo. 

 

3.1 – O Maniqueísmo e Suas Questões. 

 

O maniqueísmo foi uma seita fundada por Mani ou Maniqueu (216 – 276), que 

desenvolveu seu sistema filosófico, em certa medida, semelhante ao gnosticismo173. 

Essa seita tinha ambições universalistas em seu credo, o que a tornava, de certa 

forma, rígida. Mas, por outro lado, ela conseguia ser bastante flexível e adaptável ao 

ponto de ser vista como uma síntese das principais religiões do Oriente 

(cristianismo, zoroastrismo, budismo e a apocalíptica judaica). No entanto, 

apresentava uma certa identificação com o cristianismo, de modo que se tornou uma 

das seitas mais perigosas para a cristandade174. A ideia central defendida por essa 

seita, já que torna-se difícil identificar em detrimento de sua flexibilidade, é a 

existência de dois princípios eternos e opostos entre si, à luz e as trevas175. 

Segundo Mani, esses dois princípios eternos ficavam separados por um véu que, em 

determinado momento, o princípio das trevas vê por entre o véu a luz e tenta 

conquistá-la. Nesse embate, a luz vence, mas acaba perdendo partes de si para os 

arcontes que, ao serem derrotados e mortos, assimilam novos corpos que são uma 

mistura entre a luz e trevas. Para essa seita, a salvação é, portanto, o retorno ao 

estado original, que ocorrerá em um futuro escatológico176. Segundo eles, o homem 

tem partes da luz em sua alma (Deus), e em seu corpo há trevas (o mal). Daí a 

necessidade de uma libertação, que só poderia ser feita pela exposição à luz, que é 

Cristo. Essa seita valorizava de forma fundamental o esforço ascético dos seus 

adeptos, porque é por meio da separação entre a luz e as trevas que existem em 

nós, que iremos alcançar a salvação. A salvação aparece como uma consequência 

do esforço de manter ou praticar as obras da luz a fim de ser reestabelecido a 

condição original177. 

Os maniqueístas, portanto, apresentam em seu centro filosófico um dualismo. 

O bem e o mal são princípios eternos que presidem o universo. E o homem 
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contendo partes dos dois, deve buscar retornar à luz por meio da purificação, 

retirando de si as trevas, para que sua luz resplandeça. O mal é, para eles, 

metafísico e ontológico178. É a partir desses pressupostos que os maniqueístas 

tentam explicar a realidade do mundo. E dessa forma procuram responder às várias 

questões sobre a origem do mal e a liberdade do homem. Tomando como ponto de 

partida sua visão dualista de mundo e do próprio indivíduo. 

O que podemos perceber, nessas breves palavras, é que o maniqueísmo 

determina a realidade e o mundo a partir de um dualismo eterno. Suas explicações 

surgem de uma mistura das diversas filosofias e religiões do Oriente. É por isso que 

essa seita filosófica tornou-se tão flexível em seu tempo. Sua capacidade de 

misturar-se com as religiões e filosofias a tornou uma ameaça à fé cristã. Mas se ela 

tornou-se uma ameaça, foi principalmente devido a sua explicação da origem do 

mal. 

As explicações dos maniqueístas foram o que atraíram, durante um certo 

período de tempo, Agostinho antes de sua conversão. Explicações essas que o 

levaram ao maniqueísmo porque lhe responderam de forma objetiva as questões 

que atormentavam sua alma. Ele afirma que foi seduzido pela mistura de palavras 

valendo-se do nome de Deus, a afirmação de que eles conheciam e tinham a posse 

da verdade, as ficções brilhantes relacionadas aos astros, entre outras coisas. 

Porém, nada disso servia de fato. O que ele buscava era Deus, mas estava 

procurando-o em um lugar errado179. Gilson afirma a esse respeito o seguinte: “Por 

mais surpreendente que pareça, a sedução que essa seita exerceu sobre ele, 

confirma o testemunho de Agostinho, prova que ele buscava verdadeiramente a 

sabedoria de Cristo”180. Sua relação com os maniqueístas foi determinada por 

questões levantadas por homens insensatos, como ele os chama, e suas próprias 

questões internas. Ele mesmo afirma: 

 

Era como que impelido, por uma aguilhada, a submeter-me à opinião de 

insensatos impostores quando me perguntavam a origem do mal, se Deus 

era ou não limitado por forma corpórea, se tinha cabelos e unhas, se se 
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deviam reputar justos os que possuíam simultaneamente muitas mulheres, e 

os que assassinavam homens e sacrificavam animais
181

. 

 

Agostinho era constantemente atacado por essas questões. Ele era afligido de 

dentro para fora e de fora para dentro. E assim, o maniqueísmo respondeu de forma 

satisfatória suas questões. Essa seita prometia uma interpretação da Bíblia 

agradável à razão de forma filosófica, o que inicialmente foi aceito pelo futuro 

cristão182. Mas ele reconhece sua real condição e declara: “Perturbava-se a minha 

ignorância com estas perguntas. Assim, afastava-me da verdade com a aparência 

de caminhar para ela.”183. O que ele buscava realmente era a Deus. Com a idade de 

vinte e nove anos, Agostinho teve a oportunidade de ouvir o grande bispo do 

maniqueísmo de sua época, Fausto. Esse seduzia a muitos por sua eloquência184. 

Mesmo Fausto exercendo um certo fascínio no público e também em Agostinho, que 

já começava a perceber que as fábulas do maniqueísmo não explicavam de forma 

conclusiva acontecimentos naturais, como por exemplo um eclipse. Ele declara: “As 

doutrinas dos filósofos pareciam-me mais prováveis porque ‘se mostraram com 

poder de avaliar o tempo presente, ainda que de modo algum encontrariam o seu 

Deus.”185. Os maniqueístas, percebe ele, não cometiam erros apenas com relação 

às ciências, mas também erros doutrinários. Eles tentaram persuadi-lo das verdades 

de suas heresias. Mas Agostinho narra uma dessas situações, como segue: “Por 

isso tentou provar que o Espírito que consola e enriquece os vossos fiéis habitava 

pessoalmente dentro dele (Manés), com toda a plenitude do seu poder.”186. Nesse 

momento o maniqueísmo começa a perder o seu brilho. Principalmente quando 

Agostinho teve a oportunidade de entrevistar o grande maniqueísta Fausto. Mas, 

para sua desilusão, ao questionar Fausto, ele notou que toda a fama e eloquência 

não passavam de boa retórica187. Em sua mente, ele, começa a esfriar diante da 

doutrina maniqueísta, e diz: “Resfriado assim o ardor com que me aplicava às 

doutrinas dos maniqueístas, desesperei ainda mais dos seus restantes mestres, 

depois que este, tão célebre, se revelou incapaz de resolver os numerosos 
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problemas que me embaraçavam.”188. Essa falta de explicações o levou a deixar o 

maniqueísmo, por não oferecer uma resolução adequada às suas questões internas 

e, até mesmo, externas. 

Em resumo, as afirmações que temos acerca do maniqueísmo e suas questões 

são: primeiro, eles apresentam uma visão de mundo dualista, tomando como ponto 

de partida duas substâncias eternas de onde derivaram todas as pessoas e a 

própria realidade. Segundo, o mal era metafísico e ontológico, ou seja, o mal era um 

dos princípios eternos do qual se deriva tudo o que existe. Por último, os 

maniqueístas priorizavam uma vida extremadamente ascética para purificação e 

salvação. 

 

3.2 – Agostinho e Sua Obra Contra o Maniqueísmo. 

 

É importante, de início, não cairmos no engano de achar que Agostinho 

escreveu apenas uma obra específica para tratar dos problemas e questões 

levantadas pelo maniqueísmo. Se fôssemos analisar todas as suas obras, iríamos 

perceber que as questões tratadas por ele contra o maniqueísmo estão diluídas em 

quase todo o seu corpo filosófico, todavia a obra por excelência que trata esse tema 

é o Livre-Arbítrio. O ponto central é o seguinte: Agostinho, sempre teve, após sua 

conversão, pontos filosóficos bem estabelecidos, mas, devido a alguns 

questionamentos em determinados momentos de sua vida, ele precisou defender e 

esclarecer seus pontos mais enfaticamente. É nesse sentido que nós 

compreendemos. 

Partindo desse pressuposto, quais foram as questões levantadas pelos 

maniqueístas que levaram nosso autor a escrever uma obra específica para 

respondê-los?  Talvez as duas questões centrais levantadas pelos maniqueístas que 

o levaram a respondê-los tenham sido: a humanidade é verdadeiramente livre? E 

qual a origem do mal moral?189 Essas questões faziam parte da sua própria vida. E 

essas também o atormentavam, talvez por sua incapacidade de respondê-las, ou 

porque ele as via em sua própria existência. O fato é que tais questões o 

conduziram ao maniqueísmo. É nesse contexto que Agostinho compõe sua obra 

intitulada Livre-arbítrio. 
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Ele compôs esta obra a fim de defender-se do maniqueísmo e de certa forma, 

alertar seus amigos dos enganos dessa filosofia190. Essa obra, como afirma A. A. 

Saint-Martin, também pode ser considerada como a primeira obra que aponta para a 

predestinação191. Mesmo não sendo este o objetivo primário desta. 

Sua composição ocorre em dois momentos. No primeiro momento, iniciou a 

escrita quando estava em Roma, no ano de 388. No segundo momento, ele escreve 

as duas últimas partes que compõem essa obra ao retornar a cidade de Hipona, no 

ano de 395192. Esse livro foi escrito em forma de diálogo. Agostinho utilizou-se das 

conversas que teve com o seu conterrâneo e amigo Evódio para compor seu livro. 

Nesse compêndio, ele apresenta-nos as questões da liberdade humana e o 

problema do mal. 

Essas questões o perturbavam e a resposta obtida por ele no maniqueísmo 

não o satisfizeram, por quê? Por que na visão maniqueísta o mal é sempre eterno, 

assim como Deus, ou foi criado ou veio de Deus. Essas respostas incomodavam-no, 

principalmente após a sua conversão193. Em seus três livros que compõem essa 

obra Agostinho responde sobre a origem e essência do pecado (Livro I), descreve 

quem Deus é e sua essência (Livro II) e por último apresenta-nos a relação entre a 

providência divina e a liberdade do homem (Livro III). Dessa forma, ele irá 

estabelecer sua compreensão filosófica a respeito da liberdade do homem, da 

origem do mal e sua essência, bem como a relação entre o governo do Divino e a 

responsabilidade do homem. Como afirmei anteriormente e iremos perceber, o tema 

exposto nessa obra percorreu toda a vida do pensador, mesmo antes de sua 

conversão. Classifica-se essa obra como uma obra de juventude. Mas o que chama 

nossa atenção é o fato de que ele não altera sua posição com relação aos pontos 

tratados aqui. Em suas outras obras e situações ele apenas os defendeu com mais 

veemência. 

 

3.2.1 – O Livre-Arbítrio. 

 

Agostinho introduz sua obra com uma das questões mais importantes, não 

somente desse texto, mas de toda a sua filosofia e até mesmo da própria filosofia. 
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Nas palavras dele: “Peço-te que me digas, será Deus o autor do mal?”194. O motivo 

principal pelo qual ele introduziu sua obra com essa questão, certamente nos remete 

às fábulas do maniqueísmo, que atribuíam ao mal um estatuto ontológico e 

metafísico. Mas essa resposta apresentada pelo maniqueísmo parece não ter sido 

satisfatória para ao nosso autor. Ele assim declarou: “... e aquele mal que eu 

procurava não é uma substância, ...”195. Essa questão torna-se tão pertinente para 

nosso pensador, porque é nela que ele encontra descanso para suas questões 

interiores, visto que, em seus anos no maniqueísmo, ele teria aprendido essa 

posição. Mas após sua conversão, seus paradigmas começam a mudar. 

Em resposta à questão, Evódio admite que é seu desejo saber também a 

resposta. Segue-se no mesmo capítulo a resposta direta e sem titubeios que 

Agostinho apresenta a seu interlocutor, a saber: “Deus não pode praticar o mal.”196. 

Não existe, na concepção agostiniana, a possibilidade de Deus ser o autor do mal, 

nem ao menos de cometer injustiça, pelo fato de possuir um caráter justo. Mas, se 

Deus não é autor do mal, quem é? E se Deus não é autor do mal então, por que ele 

existe e está presente no mundo? Para Agostinho, o mal não tem um único autor, 

mas vários. É dessa forma que ele responde as indagações afirmando que “com 

efeito, não existe um só e único autor. Pois cada pessoa ao cometê-lo é o autor de 

sua má ação”197. Portanto, o mal tem vários autores, os homens. Se ele tem vários 

autores, será então que nós aprendemos a praticar o mal? Essa pode ser uma das 

formas como nós praticamos o mal. Por isso, ele vai dizer que o mal também pode 

ser entendido como uma renúncia a receber instrução198. Negar-se a aprender o 

certo se constitui também no mal, porque insistimos em fazê-lo. 

Agostinho ainda aprofunda mais a questão. Sua vontade é chegar ao motivo 

pelo qual nós agimos mal. Ele deseja não apenas entender os efeitos, mas também 

seus desdobramentos. Por isso, quer chegar à essência do problema. Em uma 

lembrança falada a seu amigo e interlocutor Evódio, ele diz: “Tão ferido, sob o peso 

de tamanhas e tão inconsistentes fábulas, que se não fosse meu ardente desejo de 

encontrar a verdade, e se não tivesse conseguido o auxílio divino, não teria podido 

emergir de lá nem aspirar à primeira das liberdades – a de poder buscar a 
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verdade.”199. Essa visão maniqueísta torna-se inconsistente aos olhos de Agostinho, 

provocando a desilusão de suas fábulas por que não lhe conduziram a verdade, mas 

apenas o iludiram. Ele busca a essência do mal, suas origens e seus motivos. Ora, 

se o mal tem vários autores, como afirmou anteriormente, qual seria sua origem nos 

próprios autores? Ele responde: “Portanto, não será exato dizer que todo pecado, 

para que seja mal, nele a paixão deve dominar.”200. O pecado tem por origem, 

segundo Agostinho, o desejo, à vontade ou no deixar-se dominar pela paixão. 

Quando o homem deixa-se dominar pelo desejo ele comete todos os erros, mesmo 

tendo em sua razão a noção do que é correto. 

Então, qual seria a causa do pecado ou do mal? Para responder a essa 

questão ele reconhece que o homem é superior e diferencia-se dos animais por 

causa de sua razão201. Também reconhece que o homem sábio é aquele em que 

sua mente domina as suas paixões202. Nesse ponto ele, não se distância do 

maniqueísmo. Porque o maniqueísmo era, como afirmamos anteriormente, ascético 

e suas doutrinas eram bastante rígidas quanto à prática de determinadas ações. 

Porém, eles entendiam que nós temos partes do mal em nosso ser e devemos tirá-

las por meio de disciplinas rígidas. De certa forma, pensando como os maniqueístas, 

não existe culpa em nossas ações porque nós nos tornamos cúmplices de nossa 

paixão. Todavia, para Agostinho existe uma causa pela qual o mal se origina no 

homem. E ele assim declara: “Portanto, não há nenhuma outra realidade que torne a 

mente cúmplice da paixão, a não ser a própria vontade e o livre-arbítrio.”203. Nessa 

concepção, o mal não está em um lugar físico. Ele tem como autor o próprio homem 

e tem como fundamento a vontade e o livre-arbítrio. O mal não é um ser que faz 

parte de nós, ele é uma ação da vontade livre. 

Agostinho, nesse contexto, é um defensor da vontade. Segundo ele, a vontade 

é quem determina a vida feliz ou não. Tal pensamento vai de encontro ao 

maniqueísmo, porque este determinava a vida feliz apenas para aqueles poucos 

escolhidos que forram iluminados, mas no pensamento agostiniano é a vontade 

quem determina a felicidade. Ele ainda diz: “... é pela vontade que merecemos e 

levamos uma vida louvável e feliz; e pela mesma vontade, que levamos uma vida 
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vergonhosa e infeliz?”204. O ataque de nosso pensador era contra a ideia 

maniqueísta de que o homem era dominado ou pelas forças da luz ou pelas forças 

das trevas, e não podia fazer quase nada contra isso. Parece que nessa perspectiva 

maniqueísta o homem torna-se isento de culpa. Dessa forma, Agostinho está 

responsabilizando o homem e sua vontade pela sua submissão às paixões. Não se 

trata aqui de forças que conduzem o homem a agir segundo o mal, mas é a vontade 

do homem que o leva ao mal, ou seja, ao domínio da razão pelas paixões. 

Agostinho conclui seu primeiro livro afirmando contra as noções maniqueístas 

que o mal não é um ser, mas tem sua origem no homem e neste em sua vontade. O 

homem cai no mal quando submete sua razão às paixões. O que ele está afirmando 

é que, em última instância, o mal é causado pela vontade do homem e não por um 

fator externo a ele. Por isso afirma: “Se não me engano tal como nossa 

argumentação mostrou, o mal moral tem sua origem no livre-arbítrio de nossa 

vontade.”205. Isso posto, entendemos que, na ótica agostiniana, o mal tem sua 

origem no homem e sua causa é a vontade livre. 

Dessa forma, levanta-se a questão: se Deus é bom como ele pôde nos 

conceder o livre-arbítrio que nos levou a pecar e praticar o mal? Agostinho 

responderá essa questão na segunda parte do seu livro a partir da prova da 

existência de Deus, argumentando que Ele (Deus) não pode ser o autor do mal e 

que o livre-arbítrio é um bem porque vem de Deus. 

Existe uma certeza inabalável na filosófia agostiniano, que é: Deus não é autor 

do mal. Porém, Deus dotou o homem com o dom do livre-arbítrio. Esse dom em si 

não é um mal, porque ele procede de Deus206, que é Bom. Isso é o que declara 

Evódio no diálogo com nosso autor e diz: “Tudo o que é bom procede de Deus. E 

tudo o que é justo e bom.”207. Mesmo diante de tal declaração, a dúvida ainda 

permanece. Se o livre-arbítrio é bom, como nos conduziu ao mal? Agostinho 

responde que foi a vontade livre do homem que o levou ao mal, mas essa não foi a 

vontade do Criador. Deus não dotou o homem com a vontade livre para que este 

pudesse pecar, mas para que agisse de conformidade com a Sua vontade. Desta 

forma, quando o homem peca, é por sua livre vontade que o faz. E nesse sentido 

Deus é justo em punir os pecados cometidos pelos homens. Essa é a conclusão que 
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chega nosso autor, quando afirma: “Assim, quando Deus castiga o pecador, o que te 

parece que ele diz senão estas palavras: ‘Eu te castigo porque usaste de tua 

vontade livre para aquilo a que eu a concedi a ti?’ Isto é, para agires com 

retidão.”208. O propósito pelo qual Deus concedeu o livre-arbítrio ao homem foi para 

que ele agisse retamente. E não para que pecasse. O que está em jogo na 

argumentação é a responsabilidade do homem frente as suas ações. O mal não está 

externo ao homem, mas em sua própria vontade. Essa posição vai de encontro à 

posição defendida pela filosofia maniqueísta. 

Agostinho apresenta uma longa sessão em seu segundo livro que tem como 

objetivo provar a existência de Deus. Em seu caminho, ele passa pelo entendimento 

das capacidades do homem pelos sentidos, que o levam a uma busca em seu 

espírito e razão na direção de Deus. E afirma que não são os sentidos que 

determinam ou provam a existência de algo, mas a razão é quem determina. É dai 

que ele conclui que a razão é o bem comum a todos os homens e que esta não se 

encontra acima da intuição de Deus209. Esse bem comum da razão é a sabedoria. A 

sabedoria, por sua vez nos conduz, como única via, a Deus210. Segue-se que Deus 

é a Verdade imutável, a qual nós devemos nos apegar. Como disse nosso autor: 

 

Ei-la diante de ti: é a própria Verdade! Abraça-a, se o podes. Que ela seja o 

teu gozo! “Põe tuas delícias no Senhor e ele concederá o que teu coração 

deseja!” (Sl. 36. 4). Pois o que desejas se não ser feliz? E haverá alguém 

mais feliz do que aquele que goza da inabalável, imutável e muito excelente 

Verdade?
211 

 

Ao olharmos para essa discussão que é feita no início do segundo livro dessa 

obra, podemos pensar que o tema da existência de Deus não está em harmonia 

com a proposta da obra em si, ou com a predestinação. Porém, o que Agostinho 

está fazendo ao apresentar essas provas da existência de Deus é contrariar à 

proposta maniqueísta, de que existem dois princípios eternos; é afirmar que só 

existe um único Deus imutável e verdadeiro, que é o Sumo Bem do qual todos os 

homens devem busca-lo para encontrar a vida feliz. A verdadeira felicidade está em 

Deus, mas como podemos desfrutar dessa felicidade, nós que, pelo uso indevido da 
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vontade, nos afastamos de Deus? A saída proposta por ele é nos libertarmos desse 

mal, o pecado. Mas como? Ele responde: “Eis no que consiste nossa liberdade: 

estarmos submetidos a essa Verdade. É ela o nosso Deus mesmo, o qual nos liberta 

da morte, isto é, da condição do pecado.”212. Essa liberdade necessita de Deus para 

que a realize. Dessa forma, Agostinho retoma a sua ideia inicial, de que tudo o que é 

bom tem origem em Deus e não em nenhuma luta entre os princípios eternos, como 

argumentavam alguns maniqueístas. 

Ao responsabilizar o homem pelo mal cometido, por sua vontade livre e provar 

pela razão que Deus existe e que está acima da intuição da própria razão, 

Agostinho, afirma que Deus é bom e que tudo o que provém D’Ele é igualmente 

bom. Essa foi também a conclusão que Evódio chegou no diálogo quando disse: “É 

porque todos os bens, sejam eles quais forem, do maior ao menor, não podem 

proceder senão de Deus”213. Tomando essa conclusão expressa por Evódio, não é 

possível enxergarmos o livre-arbítrio como um mal, pelo contrário, ele nos foi 

concedido por Deus para que, por meio dele, nós agíssemos conforme aquilo o que 

é bom. Agostinho é muito claro quanto a esta questão e assim declara: “Deves 

reconhecer: que ela (a vontade livre) é um bem e um dom de Deus e que é preciso 

condenar aqueles que abusam desse bem, em vez de dizer que o doador não 

deveria tê-lo dado a nós”214. Fica entendido que o homem é totalmente responsável 

por suas ações, devido ao dom gracioso que Deus o concedeu, o livre-arbítrio. E 

que mediante a utilização desse dom, o homem será honrado ou punido por Deus. 

Agostinho fecha o segundo capítulo dessa obra retornando a questão que o 

iniciou. Ele define o mal da seguinte forma: “Mas o mal consiste na aversão da 

vontade ao Bem imutável para se converter aos bens transitórios. Por sua vez, essa 

aversão e essa conversão não sendo forçadas, mas voluntárias, o infortúnio que se 

segue será um castigo justo e merecido”215. O que fica evidenciado nesse contexto é 

que o mal surge a partir de uma atitude. O ato de demonstrar aversão ao Bem se 

constitui o mal. Temos, então, uma ação desempenhada pelo homem que foi dotado 

do livre-arbítrio, que ao utilizá-lo mal, dá origem ao pecado. Por outro lado, vê-se a 

defesa que Agostinho faz de Deus. Ao afirmar que o mal se constitui pela ação de 

ser avesso ao Bem, ele prontamente resguarda Deus da possibilidade de ser o autor 
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do mal, ou de ter uma participação nele, como afirmavam os maniqueístas. Outro 

ponto que somos remetidos por nosso autor é que ele estabelece uma relação de 

identidade entre o mal e o pecado quando definiu o mal como uma aversão ao Bem. 

E agora define o pecado como também uma atitude de afastamento do Bem. Ora, 

ambas as atitudes são constituídas do movimento de afastamento do Sumo Bem. O 

pecado é definido por ele da seguinte forma: “E esse movimento, isto é, o ato da 

vontade de afastar-se de Deus, seu Senhor, constituiu, sem dúvida o pecado. 

Podemos, porém, designar a Deus como autor do pecado? Não! E assim, esse 

movimento não vem de Deus.”216. Esse movimento de afastar-se de Deus é um 

movimento que tem sua origem na ação voluntária e livre do homem. Dessa forma, 

Agostinho, encerra o segundo livro. 

Podemos chegar às seguintes conclusões diante do que foi exposto na 

segunda parte dessa obra: primeiramente, que Deus não é o autor do mal. Em 

seguida, que por meio de nossa razão podemos conhecer a Deus e percebermos 

que Ele nos dotou com o livre-arbítrio, que é um bem por ter origem no próprio 

Criador. E por último, ao utilizarmos mal o livre-arbítrio, nós nos afastamos de Deus 

e esse movimento de afastamento do Sumo Bem se constitui no mal. É dessa forma 

que Agostinho responsabiliza o homem por suas ações por ser ele dotado de 

vontade. 

No último livro que fecha essa obra, ele passa a explicar que no universo 

ordenado o livre-arbítrio é um dom positivo, mas que está sujeito ao pecado. Ele 

abre o terceiro livro reafirmando que a vontade é um dom que procede de Deus 

afirmando: “Portanto, precisamos reconhecer a vontade como dom de Deus e 

quanto foi conveniente ela nos ter sido dada.”217. O livre-arbítrio não pode ser visto 

como um mal. Ele é um dom, mas pelo seu mal uso o homem preferiu afastar-se do 

Sumo Bem imutável em direção aos bens particulares, mutáveis e passageiros. Em 

todas as páginas analisadas, percebemos que Agostinho lembra a seus amigos e 

leitores que a vontade é um bem. Todavia, poder-se-ia levantar a objeção de que o 

ato de afastar-se, pela utilização do livre-arbítrio, é uma consequência da natureza 

do homem. Nesse sentido, o homem não seria culpado de se afastar, já que se 

afastou porque agiu naturalmente ou foi coagido por sua própria natureza. Nosso 

autor não concorda, em certo sentido, com essa objeção e declara: “Mas nego que a 
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alma, levada por qualquer movimento que a distancie do Bem imutável, em direção 

às coisas mutáveis, possa ser culpada, caso seja ela impulsionada, 

necessariamente, por sua própria natureza.”218. Ele nega a possibilidade da alma ser 

coagida naturalmente a afastar-se de Deus, afirmando que essa atitude seria parte 

da natureza. Se Agostinho concordasse com essa afirmação, ele estaria 

indiretamente apoiando as posições maniqueístas que sustentavam justamente uma 

predisposição da alma à luz ou às trevas. Caso isso fosse possível, o homem não 

seria culpado, porque suas atitudes seriam naturais, ou seja, ele não seria 

responsável por agir dessa forma. Mas nosso autor nega enfaticamente esta 

posição. Ele mais do que ninguém sabe que o movimento de afastamento tem 

origem na vontade do homem.  Como ele mesmo afirma: “Ao contrário, podemos 

acusar a alma de pecado, quando verificamos que claramente ela prefere os bens 

inferiores, em abandono dos superiores.”219. É ao homem, e somente a ele, que 

Agostinho atribui o mal, e não a uma força externa que o coaja a agir assim. É nesse 

sentido que também declara: “Ora, não encontro, realmente, o que chamaríamos de 

meu, a não ser a vontade, pela qual quero e não quero. E já que por seu intermédio 

eu cometo o mal, a quem atribuir a não ser a mim mesmo?”220. O ponto defendido 

aqui por ele é que Deus, que é Bom, não nos leva a praticar o mal, somos nós 

mesmos quem o fazemos. Todavia, deveríamos agir de forma diferente, porque 

Deus nos deu o dom da vontade para agirmos conforme o que é bom. 

O interlocutor, Evódio, levanta uma nova objeção. E questiona o porquê de não 

acontecer necessariamente o que Deus prevê. Dito em outros termos sua pergunta 

seria: por que Deus não interviu se Ele sabia que o homem iria pecar? Ou ainda, se 

Deus sabia que o homem ia pecar, então o ato do homem pecar veio de Deus? As 

explicações para essas questões formam o pano de fundo do terceiro e último livro 

que compõe essa obra. 

A grande preocupação de Agostinho é saber como Deus, conhecendo 

antecipadamente o que vai acontecer, não impediu o homem de pecar, associando 

dessa forma a ideia de uma necessidade no ato. O centro da questão parece nos 

indicar o seguinte raciocínio: Se Deus previu algo, é porque necessariamente deve 

acontecer. Esse pensamento perturba sua mente ao ponto dele dizer: “Com efeito, 
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eis o que é a causa de preocupação e admiração: como não admitir contradição e 

repugnância no fato de Deus, por um lado, prever todos os acontecimentos futuros 

e, por outro, nós pecarmos por livre vontade e não por necessidade?”221. O que ele 

deseja preservar é a liberdade da vontade do homem e a negação de que Deus seja 

o autor do mal. Para isso, defende que a presciência divina não destrói o livre-

arbítrio, pelo contrário, ela o reafirma. O fato de Deus conhecer previamente minhas 

ações, não me leva a crer que as escolhas que eu faço não são provenientes da 

minha vontade livre. A vontade não nos é tirada pela presciência de Deus. Por isso, 

ele justifica seu ponto da seguinte forma: “É porque, ainda que Deus preveja as 

nossas vontades futuras, não se segue que não queiramos algo sem vontade 

livre.”222. Em todo o caso, a responsabilidade pelas escolhas que o homem faz, é 

sua, simplesmente porque Deus o dotou com o livre-arbítrio e Deus mesmo não 

pode ser autor do mal. 

Outro ponto que Agostinho está vislumbrando é a questão da punição. Como 

Deus puniria o erro? Se Deus previu tudo e necessariamente tudo acontece como 

Ele previu, então o homem apenas agiu por necessidade, logo, ele não é 

responsável e dessa forma Deus será injusto se punir tal homem. Mas esta posição 

não é aceita por nosso autor. Ele nos expõe sua posição da seguinte forma: “Eis por 

que, sem negar que Deus prevê todos os acontecimentos futuros, entretanto nós 

queremos livremente aquilo que queremos.”223. A argumentação agostiniana nesse 

ponto é que Deus previu inclusive nosso poder de decidir livremente nossas ações 

para o mal. E no diálogo com Evódio, seu interlocutor, quando este compreende a 

questão, declara: 

 

Eis que agora não nego mais, antes admito que tudo o que Deus previu 

acontece necessariamente. Mas se ele previu os nossos pecados, foi de tal 

forma que haveríamos de guardar nossa vontade. E esta não deixa de ser 

livre, de estar sempre posta sob nosso poder
224

. 

 

Agostinho defende duas posições importantes nesse livro terceiro. Ele busca 

defender a presciência Divina e a liberdade da vontade dos indivíduos. O que está 

em jogo é a questão da responsabilidade do pecado. Na concepção agostiniana, 
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Deus não é o autor do pecado, caso contrário, Ele seria injusto ao nos punir por algo 

que não foi fruto de nossa própria vontade. Outra certeza, para ele, é o fato de que 

quando o homem peca, ele peca por sua própria vontade. Nessa relação entre a 

presciência Divina e a vontade livre do homem, a defesa agostiniana, consiste em 

saber que Deus mesmo conhecendo quem iria pecar ou que pecados cada pessoa 

iria cometer, não coagiu o homem a pecar por haver concedido a ele o dom do livre-

arbítrio com o qual poderia escolher não agir dessa forma. Na verdade, prever algo 

antecipadamente não significa necessariamente que aquele que previu, coagiu os 

outros a agirem assim. Dessa forma, ele fala: “..., do mesmo modo Deus prevê tudo 

de que ele mesmo é autor, sem contudo ser o autor de tudo o que prevê. Mas dos 

atos maus, de que não é autor, ele é o justo punidor.”225. É assim que Agostinho 

entende e defende a presciência de Deus e a liberdade da vontade dos indivíduos. 

Trata-se de uma relação inseparável entre a presciência Divina e a liberdade do 

homem. É nessa relação dupla que ele entende a questão. 

Em seguida, ele passa a apresentar a causa de nossas más escolhas, que é o 

pecado. Nossa alma, que foi criada por Deus com dignidade superior às outras 

coisas criadas, mas que agora encontra-se manchada pelo pecado como ele mesmo 

expõe: “Pois nossa alma, mesmo corrompida por pecados, será contudo sempre 

mais nobre e melhor do que se fosse, por exemplo, está luz material visível.”226. O 

homem, por ter sido criado à imagem e semelhança do próprio Criador227, tem de 

forma intrínseca uma dignidade inerente. Mesmo sua a alma manchada pelo pecado 

possui um estatuto de dignidade que o diferencia de toda a criação. Deus dotou o 

homem com o dom do livre-arbítrio, que é bom, mas este, por sua livre vontade, e 

não por coação de Deus, pecou e afastou-se de seu Criador. Como disse Agostinho: 

“Ao contrário, que tudo se realiza de tal forma, que sempre fica intacta a vontade 

livre do pecador”228. E a partir dessa condição caída, o homem busca a felicidade 

em objetos inferiores e passageiros. Esse estado em que o homem está após o 

pecado, causou-lhe uma desordem em sua existência e até mesmo no universo229. 

Tal desordem causada pelo pecado do primeiro homem foi cometida pela vontade 
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livre deste. Depois dele, o homem não pode reestabelecer a ordem quebrada pelo 

pecado. É dessa forma que Agostinho observa: 

 

Isso leva-nos a observar que a mortalidade de nosso corpo foi dignificada 

pelo primeiro homem, de modo que o pecado encontrou aí seu castigo 

proporcionado. E também, foi o corpo humano dignificado por nosso Senhor, 

de modo que a sua misericórdia fez dele o meio de nos libertar do pecado.
230 

 

Para resolução dessa questão indissolúvel, do ponto de vista do homem que 

está caído e não pode libertar-se dos seus pecados, tal solução só poderia ter uma 

origem Divina.  É Deus quem soluciona o problema estabelecido pela livre vontade 

do homem, que agora não pode e não deseja retornar a Deus. Daí a necessidade da 

solução ter origem em Deus e não no homem. Agostinho manifesta-se da seguinte 

forma: “Aconteceu, então, que o verbo de Deus, ‘por quem tudo foi feito’ e cujo gozo 

constitui toda a bem aventurança dos anjos, estendeu sua clemencia até nossa 

miséria ‘e o Verbo fez-se carne e habitou entre nós’ (Jo. 1. 3, 14).”231. Deus, por 

meio de seu Filho Jesus Cristo, pagou o preço para nos tirar de nossa miséria. É por 

isso que do ponto de vista agostiniano o pecado não tem origem em Deus, mas a 

solução para ele só poderia ter origem em Deus. E nesse retorno do homem 

proporcionado pelo próprio Deus, é onde ele alcançará a verdadeira felicidade. 

A vontade livre é a causa primeira do pecado que nos afastou de Deus e que 

nos tornou incapazes de retornar a Ele. Essa mesma vontade livre impossibilitou o 

homem de agir segundo o bem que deve fazer. E, por isso, Agostinho afirma: 

“Agora, porém, porque está nesse estado, ele não é bom nem possui o poder de se 

tornar bom.”232. O homem nesse estado, após o pecado de Adão, está 

impossibilitado de realizar o bem. Em seu estado de inocência no qual foi criado, o 

homem tinha o sua vontade completamente livre e plenamente capaz de escolher o 

bem, mas após escolher afastar-se de seu Criador, ela perdeu a capacidade de 

escolher o que é bom. Seguindo esse raciocínio Agostinho nos apresenta a 

condição humana da seguinte forma: 

 

... como consequência do castigo imposto ao primeiro homem, após sua 

condenação, nascemos mortais, ignorantes e escravos da carne, tal como 
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disse o Apóstolo: ‘Como eles (os pagãos), nós (os judeus) também 

andávamos outrora nos desejos de nossa carne e os seus impulsos, e 

éramos por natureza como os demais, filhos da ira’ (Ef. 2. 3).
233 

 

Foi pelo pecado do primeiro casal que a humanidade herdou a morte e a 

escravidão de nossa vontade. A vontade que antes era livre, agora é escrava do 

pecado. E ainda, nos tornamos ignorantes quanto ao agir segundo o bem, e alheios 

ao Bem Imutável que é a nossa felicidade. O homem, impossibilitado de fazer o 

bem, agora necessita do auxílio Divino. Por isso, Agostinho nos recomenda a 

suplicarmos a Deus pelo seu auxílio, para que nós possamos ser libertos e 

encontrarmos o caminho do agir, visando o Bem. Ele finaliza sua obra reafirmando 

as verdades defendidas longamente na mesma. Primeiro, as almas estão sujeitas ao 

castigo justo por terem se afastado de seu Criador. Segundo, os pecados são fruto 

do desejo e da vontade, sendo o homem o seu autor. Por último, Deus não é o autor 

do mal e nem este atingiu de forma alguma seu Ser. 

 Agostinho nos mostra nessa obra, ao contrário do dualismo maniqueísta, a 

criação como uma obra que foi formada em um estado de plena bondade, porque 

seu Criador é bom. O mal não é um ser e não tem existência em si ou ele não se 

constitui como um princípio eterno, mas é apenas o ato de afastar-se de Deus. Além 

disso, o mal é a corrupção do bem pela livre ação do homem234. O homem é 

totalmente responsável por suas escolhas e Deus, por isso mesmo, não pode ser o 

autor do mal. A partir dessas afirmações postas em todo o corpo dessa obra, fica 

evidente que Agostinho está defendendo que o homem é responsável por suas 

ações e que Deus é quem intervém em sua história para libertá-lo do mal que ele 

próprio causou. A graça é o remédio necessário para recuperar a vontade que está 

debilitada, não podendo agir em vista do Bem Imutável. O homem é, pois, o único 

responsável por sua condição, mas para que ele possa escolher de forma livre, 

Deus tem que vir em seu auxílio para libertar sua vontade, que está enferma por 

causa do pecado que a escravizou.  

Ele nos mostra ainda, em sua obra uma defesa da vontade livre do homem, 

frente a um sistema que dualiza o mundo, a partir de dois princípios eternos que são 

opostos entre si. Para nosso autor, o mundo é uma criação de Deus, assim como o 

homem. Esse homem foi criado bom e dotado com o dom do livre-arbítrio, mas, por 
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causa do pecado, a sua vontade foi corrompida e desde então ele não pode e não 

deseja retornar ao seu Criador. Deus então, intervém para resgatar o homem do seu 

cativeiro, por meio de Jesus, o Verbo que se fez carne. Ao ser liberto, o homem 

recupera pela graça Divina a capacidade de escolher e fazer o bem. Assim, pois, 

Agostinho refuta qualquer pretensa afirmação maniqueísta de Deus ser o autor do 

mal e responsável pelo pecado que levou o homem a cair. Deus é bom e, o homem 

liberto por Ele, tem novamente a capacidade de escolher fazer o bem. 

O ponto central, que relaciona essa obra com o conceito de Predestinação é o 

entendimento de que se assumirmos que Deus é o autor do mal e concedeu a 

humanidade algo pelo qual a condenaria, então a predestinação de alguns seria 

injusta pelo simples fato de ter sido Deus o responsável direto pelo mal em que a 

humanidade havia caído. Dessa forma, a obra encerra-se com a defesa da bondade 

de Deus e da liberdade da vontade do homem. Mas o que Agostinho não esperava 

era que suas afirmações sobre a liberdade do homem fossem distorcidas por um 

monge chamado Pelágio e, posteriormente, por seus seguidores. Abre-se daí em 

diante, a mais ferrenha batalha contra ele, que vai durar até seus últimos dias. 

 

3.3 – O Pelagianismo e Suas Questões. 

 

A controvérsia com Pelágio e, posteriormente, com os pelagianos, foi sem 

dúvida a que mais durou e demandou esforço por parte de Agostinho para combater 

as posições filosóficas e doutrinárias que eles haviam levantado. O que torna, de 

certa forma, a tarefa de analisar as questões levantadas por Pelágio e por seus 

discípulos complexa é o fato da escassez de suas obras. Basicamente o que temos 

em mãos são as citações diretas de Pelágio que Agostinho fez em suas obras e os 

comentários feitos a partir dos textos e obras deste235. Por isso, iremos de forma 

introdutória apresentar quem foi Pelágio, o que foi o pelagianismo e quais foram 

suas questões. 

Pelágio, natural da Grã-Bretanha236, foi um teólogo que chegou a Roma por 

volta do ano 400 defendendo uma doutrina própria quanto à salvação e a natureza 

                                                           
235

 JENNINGS, Rev. Daniel R. (Reconstructed). Pelagius Defense Of The Freedom Of The Will. 
Disponível em: <http://www.libraryoftheology.com/writings/pelagianism/PELAGIUSOnFreewill.pdf>. 
Acessado em: 05 de Dezembro de 2016. 
236

 BROWN, 2011, p. 425. 



 

67 
 

do homem237. Ele havia discutido com alguns homens sobre textos do apóstolo 

Paulo e a partir dessas discussões compôs uma obra intitulada Exposições das 

Cartas de São Paulo. Essa obra constitui-se a fonte de onde deriva seu pensamento 

e teologia. Ele era um excelente escritor, conseguindo transmitir com clareza suas 

ideias e, com isso, conquistando muitos adeptos238. Talvez, devido à baixa 

moralidade de sua época, Pelágio desenvolveu um ideal de vida ascético que foi 

refletido em sua forma de pensar. Essa perspectiva o conduziu a formular suas 

principais ideias que dão forma a sua doutrina. A doutrina pelagiana pode ser 

definida a partir de três pilares. O primeiro, sua ênfase na potencialidade da 

natureza humana, que não foi enfraquecida pela queda de Adão. Segundo, uma alta 

expectativa quanto à capacidade do cristão batizado poder viver de forma justa e 

sem pecado. E, por último, o dom da graça seria apenas um auxílio que ajudaria o 

homem a viver sem pecado, mas não era uma necessidade imprescindível para 

ele239. 

A grande ênfase de Pelágio e, consequentemente do pelagianismo, era uma 

visão otimista da natureza humana. Pelágio defendia que o homem poderia viver 

sem pecado e que, para isso, ele não necessitava do auxílio de Deus. Ele ainda 

defendiam que o pecado cometido por Adão atingiu apenas a ele e serviu de 

exemplo para evitarmos o mesmo erro240. Outro ponto defendido por Pelágio e pelos 

pelagianos é que nós necessitamos apenas da lei e do exemplo de Jesus Cristo 

para vivermos uma vida sem pecado241. A cidadela forte do pelagianismo era a 

capacidade do homem de não cometer o pecado. Nesse sentido, Magris afirma: 

 

O seu mais alto ideal era a ‘impecabilidade’ (impeccantia) alcançada pelo 

crente na medida em que assumia o máximo empenho na observância 

escrupulosa dos preceitos evangélicos, e ao evitar toda possível má ação 

realizava o convite de Jesus para ser ‘perfeito como o Pai vosso que está nos 

céus.’
242 
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Ao dar tanta ênfase à natureza humana, Pelágio e os pelagianos afirmavam a 

total capacidade do ser humano para alcançar a mais alta excelência da virtude 

além da plena potencialidade de se obter a justiça243. O homem simplesmente não 

necessita de nenhuma ajuda da parte de Deus. Nas palavras do próprio Pelágio 

transcritas por Agostinho, ele diz: 

 

Torno a repeti-lo: Eu digo que o homem pode viver sem pecado. O que tu 

dizes? Que o homem não pode viver sem pecado? Eu não digo que o homem 

pode viver sem pecado nem tu o dizes. Discutimos sobre a possibilidade ou 

não-possibilidade; não discutimos sobre a realidade ou não-realidade.
244 

 

Nessa fala, Pelágio parece deixar suspenso as suas ideias, talvez por receio. 

Mas é fato que ele acreditava na possibilidade do homem viver sem pecar, 

bastando-lhe apenas querer. Ao tratar da transmissão do pecado de Adão à raça 

humana em sua totalidade Pelágio assim se posicionava: “Os seus descendentes 

não somente não são mais fracos do que ele, mas também cumpriram muitos 

preceitos, ao passo que ele negou o cumprimento de um só preceito.”245. Ele não só 

afirma que os descendentes do primeiro homem não foram afetados pelo erro dos 

seus pais como também os coloca em condição de poderem resistir ao pecado. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Pelágio defende que o homem não pode ser 

responsabilizado pelo pecado que não cometeu. Negando, com isso, o pecado 

original transmitido por Adão aos seus descendentes, é nesse tom que ele declara: 

“Como o homem pode se responsabilizar perante Deus pelo resto de pecado, que 

não reconhece como seu? Se é pecado necessário, não é seu. Ou se é seu, é 

voluntário; e se é voluntário, podia ser evitado.”246. Pelágio deposita exclusivamente 

na vontade humana a possibilidade de pecar ou não, por isso, falava da seguinte 

forma: “Pois, o não pecar depende de nós, visto que podemos pecar e não 

pecar.”247. Essas ideias foram defendidas por Pelágio e posteriormente por seus 

seguidores na tentativa de se estabelecer uma nova compreensão da salvação e da 

natureza humana na cristandade. 
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Essas afirmações pelagianas levantaram certas questões como: o pecado 

cometido por Adão e Eva como representantes da humanidade atingiu a eles 

somente ou a toda a raça humana? A vontade é suficiente para salvar o homem? E 

ainda, a graça divina é necessária para a salvação do indivíduo ou ela apenas nos 

ajuda, podendo o homem chegar à salvação sem a necessidade dela? Essas são as 

principais questões que motivaram Agostinho a reafirmar sua posição e a combater 

essas afirmações de Pelágio e dos seus seguidores. Iremos nos deter apenas nas 

discussões relacionadas a Pelágio e Celéstio. Não trataremos dos escritos e cartas 

contra Juliano de Eclano porque as questões por ele levantadas e respondidas por 

Agostinho, foram abordadas exaustivamente nas discussões de Pelágio e Celéstio.      

 

3.4 – Agostinho e Suas Obras Contra os Pelagianos. 

 

Devido à extensão dessa controvérsia com os pelagianos, Agostinho gastou 

nada menos que sete obras para defender sua posição e apontar os erros das 

doutrinas pelagianas. Essas obras trazem em seu conteúdo uma defesa da graça, 

da predestinação e do livre-arbítrio ante as heresias pelagianas. Além da defesa 

contra os pelagianos, essas obras formam como que um sistema filosófico-teológico 

da predestinação. Por isso, passaremos a examinar cada uma dessas obras a fim 

de encontrar nelas o conceito de predestinação e o sistema filosófico teológico que 

envolve esse conceito. 

 

3.4.1 – O Espírito e a Letra. 

 

Para iniciarmos, iremos analisar a obra O Espírito e a Letra, escrita por volta do 

ano 412 d.C. em resposta às dúvidas do tribuno Flávio Marcelino, que ao ler 

algumas obras de Agostinho não consegue entender a posição dele em algumas 

questões248. As dúvidas de Flávio Marcelino constituíam-se basicamente no 

entendimento do batismo infantil e na perfeição da santidade no homem. Nessa 

obra, encontraremos o pensamento agostiniano sobre a Lei e a Graça, a partir do 

texto paulino presente na carta aos Coríntios que se constituirá no fundamento de 

sua argumentação.  Nessa carta Paulo declara: “Foi ele que nos tornou capazes de 
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ser ministros de uma Aliança nova, não da letra, mas do Espírito; pois a letra mata, 

mas o Espírito vivifica.”249. Agostinho a partir dessa passagem, irá combater uma 

das teses fundamentais do pelagianismo, que defendia a capacidade humana de 

justificar-se de seus pecados diante de Deus por seus méritos, sem o auxílio da 

graça. 

A obra inicia-se com o motivo que levou Agostinho a escrevê-la, as dúvidas do 

tribuno sobre o batismo infantil e a perfeição da santidade no homem. Ambas as 

questões relacionam-se com a possibilidade de existir um homem que possa viver 

sem pecar. Questão essa respondida de início por Agostinho nos seguintes termos: 

“Contudo, esta perfeição não a teve nem terá nenhum ser humano aqui no mundo, 

excetuando aquele no qual todos receberão a vida (1 Co. 15. 22)”250. Na concepção 

dele, somente Jesus Cristo foi um homem que conseguiu viver sem cometer pecado, 

por ser Ele completamente Deus e homem em sua natureza251. O ponto central 

defendido por Agostinho é que todo homem necessita do auxílio divino para o 

aperfeiçoamento, para a justificação e para a santidade. E assim expõe seu ponto 

de vista: “Mas é preciso resistir com decisão e veemência àqueles que consideram 

ser possível às forças humanas da vontade, sem o auxílio divino, ou viver na justiça 

ou nela progredir após tê-la alcançado”252. A vontade humana é, segundo ele, 

incapaz de justificar e santificar o homem. Todos aqueles que são contrários a esse 

entendimento, devem ser resistidos. 

Após a introdução da questão central da obra, Agostinho passa a fazer uma 

exposição do texto paulino, presente em 2 Coríntios 3. 6, a fim de demonstrar a 

relação entre a justiça e a graça de Deus. Afirma ele que o viver na justiça não é 

fruto de nenhum merecimento, mas é antes um dom dado por Deus da seguinte 

forma: 

 

... perceber-se-á claramente que o viver na justiça é um dom divino, não 

porque Deus tenha dotado o ser humano com o dom da liberdade, sem o qual 

se vive nem justa nem injustamente, nem somente porque deu uma Lei 

mediante a qual ensina como se deve viver. É dom de Deus porque, pelo 

Espírito Santo, difundiu o amor no coração daqueles que conheceu de 
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antemão para predestiná-los, chamou para justifica-los, justificou-os para 

glorifica-los (Rm. 8. 29 – 30).
253    

  

A justiça humana, na concepção agostiniana, é uma ação Divina, mas esta não 

prescinde a vontade humana. Deus é quem predestina, justifica e chama os seus e, 

a partir desse chamado, o homem pode utilizar a liberdade que também lhe foi 

concedida por Deus. Essa relação vai além da capacidade de compreensão do 

homem254.  Por isso, a letra da Lei não pode justificar o homem diante de Deus. Pelo 

contrário, ela mata porque sem o Espírito vivificador a Lei condena por causa do 

pecado que mata o homem. A Letra da Lei mata porque sua função nunca foi salvar 

o homem, antes, porém, mostrar o pecado. Mas somente o Espírito pode doar a 

vida255. 

O pecado, que a Lei condena, veio à toda humanidade por meio do homem 

Adão, mas a justiça veio por meio do homem Jesus Cristo. Deus, portanto, estende 

sua misericórdia para que nós o conheçamos256. Mesmo no caso dos judeus que se 

orgulhavam por terem recebido a Lei e por cumprirem seus ritos, não são 

merecedores da justiça Divina. A graça da justiça de Deus não é proveniente de 

nenhum merecimento, mas unicamente pela misericórdia Divina. Os homens 

tornam-se réus da Lei que os condena257 e não livres ou justos. Os pelagianos, por 

sua vez, dizem a esse respeito: “Louvamos a Deus, autor de nossa justificação, 

reconhecendo que ele nos deu a lei, sob cuja visão sabemos viver”258. Percebe-se 

que na concepção pelagiana a justificação vem de Deus no sentido de capacitar o 

indivíduo, mas sua justiça provem do próprio homem. 

Agostinho argumenta contra os pelagianos o fato deles não fundarem suas 

afirmações nas Escrituras. Ele por sua vez entende que nenhum homem pode ser 

justificado pelas obras da lei, inclusive os judeus259. Os judeus e os pelagianos 

depositavam na vontade do homem a plena capacidade de justificação, mas 

Agostinho, seguindo o pensamento do apóstolo Paulo, afirma o oposto: “E escuta o 

que vem em seguida: E são justificados gratuitamente por sua graça (Rm. 3. 24). 

Não há ninguém que seja justificado pela Lei ou por sua vontade própria. A 
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justificação dá-se pela graça”260. Do ponto de vista agostiniano nós somos 

justificados unicamente pela graça e não pelas obras da lei. A Lei para ele não é 

destinada aos justos, mas sim aos injustos, sendo eles justificados pela graça 

imerecida. Por isso, o justo deve atribuir sua justiça à graça Divina e não aos seus 

méritos. 

Agostinho passa a esclarecer a relação entre a lei das obras que ele relaciona 

à Letra da Lei que mata, e a lei da fé, que é proveniente do Espírito que vivifica. A 

Lei das obras relaciona-se com a explicação paulina da mesma Lei, que, segundo o 

apóstolo, não tinha o objetivo de justificação do indivíduo, mas sim o de realçar o 

pecado mediante a Lei das Obras261. O homem, pois, diante da Letra da Lei que 

mata, está condenado.  Diante dessa constatação, Agostinho nos esclarece: “Assim, 

pela Lei das Obras, Deus diz: Faze o que mando, e pela Lei da Fé se diz a Deus: 

Concede o que mandas.”262. É de Deus que recebemos pela fé a justificação e o 

prazer de podermos cumprir o que Deus mesmo determina em sua Lei, não mais 

pelo medo da condenação, mas por amor à Lei Divina263. 

Influenciado pelo pensamento de Paulo, Agostinho explica que a Lei antiga era 

escrita em pedras, fora do homem, e tinha como finalidade realçar o pecado e 

atemorizar o homem, mas a nova Lei, vinda por meio de Cristo, é gravada no 

coração, e tem a finalidade de justificar o homem e fazer com que ele passe a amar 

a Lei264. É dessa forma que ele se expressa: “... vem de Cristo a justificação que nos 

leva a fazer o que ele ordena. Ele nos ordena a fim de que nele nos refugiemos, 

visto sermos incapazes por nossas próprias forças.”265. Trata-se de uma relação 

inseparável entre, a Lei e a Graça. A Lei veio conduzir à graça e a graça auxilia no 

cumprimento pleno da Lei. Por isso, Agostinho chega a concluir: “Portanto, a Lei foi 

dada para que se procurasse a graça, a graça foi dada para dar pleno conhecimento 

à Lei.”266. Esses que são alcançados pela graça para serem justificados, o são por 

causa de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, inclusive os da nação de Israel. 

E prossegue: “Esta é a casa de Israel ou a casa de Judá escolhida por causa de 

Jesus Cristo, que descende da casa de Judá. É a casa dos filhos da promessa não 
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em virtude de suas obras, mas da mercê de Deus.”267. Não se trata aqui de se 

realizar obras para ser justificado, como que por merecimento, antes é o oposto, 

pelo fato de ter sido alvo da justificação, que é proveniente de Deus, pode-se 

praticar boas obras que agradam a Deus. E ainda assevera: “Os que cumprem a Lei 

serão justificados devem ser entendidas no sentido de que não seriam cumpridores 

da Lei, se não são justificados, ou seja, a justificação não sucede as obras, mas a 

justificação as precede.”268. A relação é, portanto, inseparável e dupla . Quando 

somos justificados pela graça os indivíduos tornam-se capazes de realizar boas 

obras que agradam a Deus, que os chamou, justificou e predestinou. 

A incapacidade de cumprir a Lei e de realizar boas obras vem como 

consequência do pecado original. O pecado não é algo natural, mas um afastamento 

de Deus. Tal atitude tornou o homem incapazes de cumprir a Lei e de aproximar-se 

de Deus. Por isso, Agostinho entende que o pecado é uma ação que vai contra a 

natureza. E somente Deus pode restaurar à verdadeira condição natural do homem. 

É dessa forma que ele põe seu pensamento: “A lei foi banida dos corações pelo 

pecado, e, por isso, apagada a culpa e inscrevendo-se nos corações a lei, cumprem 

naturalmente o que ela prescreve, pois a graça não foi negada pela natureza, mas, 

sim, a natureza foi restaurada pela graça.”269. Essa natureza primeira do homem 

está ligada com Deus, que a criou. O pecado manchou essa imagem, mas não a 

anulou completamente270. O homem não pode, nessa condição, retornar a Deus e 

ao seu estado original. Esse indivíduo, necessita do auxílio da graça para retornar a 

Deus. Como Agostinho afirma: “Por isso, os que se afastaram de Deus mereceram 

eclipsar-se, não conseguindo renovar-se a não ser pela graça cristã, ou seja, pela 

intercessão do Mediador.”271. Sem o Mediador, o homem não pode retornar a Deus. 

Esse homem, corrompido pelo pecado, mesmo nessa condição, pode, em suas 

obras, refletir a imagem de Deus com atitudes boas. Mas tais atitudes não lhe 

justificam diante de seu Criador, apenas demonstram que, sem Ele, o homem não 

pode agir com vistas ao bem272. Portanto, é pela Lei que se conhece o pecado e 
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teme-se a Deus, mas é pela graça que somos justificados e pela fé recebemos a 

esperança que vem de Jesus, o Mediador. 

Na parte final dessa obra, Agostinho vai elucidar que a ação da graça não 

anula a liberdade. Em sua perspectiva, a Letra que mata mostra que o homem 

encontra-se em um estado de escravidão devido ao pecado. Mas por outro lado, o 

Espírito que traz vida, liberta pela graça de Cristo para a verdadeira liberdade. 

Dessa forma, a graça não anula a liberdade, pelo contrário, a graça irá aperfeiçoar a 

liberdade. Nas palavras do próprio autor: “... assim a liberdade não é anulada pela 

graça, mas consolidada, já que a graça cura a vontade, pela qual se ama livremente 

a justiça.”273. É Deus quem concede a liberdade da vontade. É Ele quem liberta a 

vontade do pecado para poder amar a Sua Lei e obedece-la, porque libertos, agora 

pode-se viver com alegria e esperança, não mais com medo e sem esperança. 

Mesmo Deus operando no homem a vontade livre de amar a Lei, isso não significa, 

de forma alguma, que esse homem não é responsável por suas ações. A Lei o 

denuncia como transgressor dela, voluntariamente, mas este não pode por suas 

forças voltar-se para Deus, porque não deseja e porque não pode. Por essa razão, 

Deus é quem vem para restaurar a vontade ou o livre-arbítrio para que ele passe a 

amar a Lei. A graça, portanto, move e ajuda, mas de forma alguma ela anula quem o 

homem é, como Agostinho expõe: “Assim, a graça de Deus não somente manifesta 

o que há de fazer, mas também o ajuda para que possa fazer o que a graça 

manifesta.”274. Ele entende que todos os benefícios provém de Deus a graça, a fé, o 

perdão, o livre-arbítrio são provenientes do próprio Criador. 

A Letra mata quando o homem tenta cumpri-la por suas próprias forças a fim 

de ganhar, por méritos, a salvação. Por outro lado, o Espírito vivifica porque Ele 

concede graciosamente a restauração da vontade que havia sido corrompida pelo 

pecado de Adão, para poder escolher o que é bom e o Bem. Nessa obra, Agostinho 

apenas contrapôs de forma modesta a posição de Pelágio e dos pelagianos, mas 

nas obras posteriores ele irá ser mais enfático e enérgico em defesa da graça e da 

predestinação. 

 

3.4.2 – A Natureza e a Graça. 
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Foi em Junho de 413 que Agostinho rasgou sua voz contra as doutrinas de 

Pelágio e seus seguidores, especificamente em um sermão (Sermão 294) na cidade 

de Cartago, que ele passou a criticar diretamente as doutrinas pelagianas275. Ele 

abre sua obra declarando o motivo e propósito pelo qual ele a escreveu. Ele havia 

recebido um livro dos monges de Adrumeto que teria provocado sérias dúvidas 

quanto ao conteúdo do seu ensino. Essa obra intitulada Sobre a Natureza havia sido 

escrita por Pelágio. Os monges o pediram para ler e depois lhes desse o seu 

parecer sobre a referida obra276.  

Agostinho, ao ler rapidamente, mas atentamente reconhece o trabalho e 

preocupação de Pelágio concernentes àqueles que queriam apoiar-se na natureza 

para justificarem os seus pecados. Todavia, ao defender a responsabilidade do 

homem, Pelágio acaba negando que a justiça tenha origem em Deus e põe nos 

méritos do homem a sua justificação. Agostinho refere-se a Pelágio da seguinte 

forma: “O nosso autor, com todo o potencial de sua capacidade, tornou mais 

vigoroso o teor desta sentença. Temo, no entanto, que favoreça preferentemente os 

que zelam sem discrição pelas coisas de Deus e, ignorando a justiça de Deus.”277. A 

ideia pelagiana que o homem justifica-se diante de Deus pelos seus próprios 

méritos, isto é, pela força de sua natureza, sintetiza todo o erro combatido por 

Agostinho em toda a obra. O que marca os pontos de vista de forma decisiva é o 

fato de um apoiar seus argumentos nas Escrituras, enquanto o outro utiliza-se da 

sua experiência pessoal. Por isso, quando nosso autor afirma que a justiça do 

homem não pode ser proveniente da Lei, ele toma, como fundamento para sua 

afirmação, as Escrituras, especificamente o apóstolo Paulo na sua carta aos 

Gálatas. Nessa carta, Paulo afirma que a Lei não tem a finalidade de justificar o 

homem diante de Deus, como afirmava Pelágio, mas de ser um guia278. Paulo ainda 

declara que se somos justificados pela Lei, Cristo morreu em vão279. Por outro lado, 

Pelágio fundamenta toda a sua defesa numa visão otimista da condição humana280. 

Para Agostinho, o que justifica o homem é a fé e o sangue de Cristo que foi 

derramado graciosamente em favor do homem281. Mas Pelágio afirma o oposto, ou 
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seja, a natureza humana é totalmente capaz de justificar o próprio indivíduo diante 

de Deus. 

Agostinho prossegue afirmando que a natureza humana foi criada no princípio 

sem vício ou culpa, mas devido ao pecado ela tornou-se viciada e corrompida. 

Portanto, todo ser humano ao nascer está em sua natureza doente, porque não 

goza mais da plena saúde que foi criado. E afirma: “A natureza do homem foi criada 

no princípio sem culpa e sem nenhum vício. Mas a atual natureza, com a qual todos 

vêm ao mundo como descendentes de Adão, tem agora necessidade de médico 

devido a não gozar de saúde.”282. O pecado original foi à fonte dessa doença que 

atingiu toda a raça humana283. Pela corrupção da queda, é que a humanidade 

tornou-se incapaz de justificar-se diante de Deus. Devido a essa incapacidade, o 

homem necessita de uma ajuda para conseguir sua justificação e, 

consequentemente, sua salvação. A partir desse pressuposto, Agostinho passa a 

apresentar sua defesa acerca da necessidade humana do auxílio divino quanto ao 

cumprimento da Lei e também para a salvação. Ao reconhecer esse fato, de que o 

homem está enfermo e incapaz de cumprir a lei por causa da sua natureza caída, 

ele afirma que a graça é esse auxílio pela qual o homem consegue a salvação e 

justificação. Por isso anuncia: “Mas está graça, sem a qual nem as crianças nem os 

adultos podem ser salvos, não é dada em consideração aos merecimentos, mas 

gratuitamente, o que caracteriza a concessão como graça.”284. A graça é concedida 

pela livre vontade de Deus ao homem que, sem o auxílio de tal graça, seria 

justamente punido pelos seus pecados. Deus, segundo a sua misericórdia, concede 

sua graça, libertando aqueles a quem Ele elegeu, da humanidade caída e doente. 

Essa libertação graciosa do homem foi possível pelo envio de Jesus Cristo ao 

mundo para salvar o pecador285. 

Por que, então, Agostinho enfatiza tanto a condição pecaminosa do homem? 

Porque a partir do capítulo VI dessa obra ele irá citar trechos da obra de Pelágio, 

onde o mesmo defende que a natureza humana desde seu nascimento não está 

corrompida pelo pecado, que o homem não necessita de médico que o cure e que a 

natureza humana basta-se para conseguir cumprir a justiça de Deus para ser salva. 

Agostinho afirma que se Pelágio, os monges de Adrumeto ou qualquer outro 
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tomasse as Escrituras, perceberiam que os pontos defendidos por Pelágio seriam 

opostos ao que ela ensina286. O que ele está resguardando em sua defesa da 

condição caída da natureza humana e da necessidade que o homem tem do auxílio 

Divino é o lugar central que a cruz ocupa nesse processo de justificação e salvação 

daqueles a quem Deus predestinou. Se negarmos a natureza corrompida da 

humanidade e a necessidade de um médico para redimi-la, então a obra que Jesus 

Cristo fez na cruz pelos pecadores é vã. Nas palavras do próprio Agostinho: “Ficará 

anulada, se alguém afirmar que se pode alcançar a justiça e a vida eterna, 

prescindindo de algum modo do mistério da cruz.”287. A justificação e a salvação são 

dádivas graciosas decorrentes da cruz. Sem a cruz não haveria necessidade da 

justificação, da salvação, da graça e muito menos da predestinação. Em todo o 

restante da obra, ele vai citar passagens da obra de Pelágio e refutá-las à luz das 

Escrituras. 

Pelágio, prevendo refutações caso afirmasse diretamente que a natureza 

humana pode justificar o homem, põe a questão de forma sucinta afirmando que 

existe a possibilidade e não a certeza de alguém conseguir justificação por meio de 

sua natureza. Ele estava falando de uma possibilidade e não de uma certeza288. 

Agostinho percebe o jogo de palavras utilizado por Pelágio. Ele declara em suas 

entrelinhas que se há uma possibilidade é porque ela existe, embora não a 

conheçamos. Pelágio assim se expressa citado por Agostinho: “Torno a repeti-lo: Eu 

digo que o homem pode viver sem pecado? Eu não digo que o homem pode viver 

sem pecado nem tu o dizes. Discutimos sobre a possibilidade ou não-possibilidade; 

não discutimos sobre a realidade ou não-realidade.”289. Todavia, Pelágio vai além 

para defender a possibilidade da natureza humana de justificar-se. Ele afirma que o 

homem não nasce em pecado devido a sua descendência com Adão, como afirma 

Agostinho, mas o homem peca por imitação do pecado. É assim que expõe sua 

posição: “Mas esse tal não é réu de condenação, visto que está escrito que todos 

pecaram em Adão não pelo pecado contraído pela origem do nascimento, mas pela 

imitação do pecado.”290. Agostinho, parafraseando Paulo, responderá a tal 

declaração que se o homem pudesse justificar-se sem o auxílio da graça, Cristo teria 
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morrido em vão291. Todavia, Pelágio assevera: “Aquele que confessa a realidade, 

confessa também a possibilidade de o homem viver sem pecado, seja em virtude da 

graça, seja por uma grande ajuda, seja pela misericórdia, seja mediante qualquer 

outro meio adequado.”292. Para Pelágio e para os pelagianos o homem não tem só a 

possibilidade, mas tem o poder de viver sem pecado ou de justificar-se sem o auxílio 

divino e não somente isso, mas ele vai ainda mais longe ao declarar: “O fato de não 

se viver sem pecado, atribua-se antes a negligência de cada um”293. Contrariando 

essa posição, Agostinho afirma que o único que viveu sem pecados foi Jesus Cristo, 

e que, portanto, todo homem ao nascer está na condição de pecador294. 

A fim de defender o seu ponto de vista, Pelágio vai afirmar ainda que a força da 

natureza e a vontade humana bastam para anular os efeitos do pecado295. O 

pecado, na concepção de Pelágio, não afetou a natureza humana. Em suas palavras 

ele nos explica seu raciocínio: “Primeiramente, diz ele, deve-se discutir a razão pela 

qual a natureza foi enfraquecida e modificada pelo pecado.”296. Ele concebe que se 

o pecado não possui uma substância, ele não poderia ter afetado a natureza 

humana. Por isso, os descendentes de Adão não foram atingidos pelo pecado e 

ainda cumpriram muitos preceitos a mais que o próprio Adão. Pelágio assim 

assevera: “Os seus descendentes não somente não são mais fracos do que ele, 

mas também cumpriram muitos preceitos, ao passo que ele negou o cumprimento 

de um só preceito.”297. Ele defende que o homem nasce isento do pecado. 

Agostinho, todavia, acredita e defende o oposto. Para ele, o homem nasce na 

condição de pecador estando doente, devido à má utilização do livre-arbítrio. E além 

de estar nessa condição, tal homem encontra-se impossibilitado de curar-se desse 

mal. Por isso nosso autor vai nos dizer: “Mas para passar ao pecado, bastou-lhe o 

livre-arbítrio e esta foi a origem de sua ruína. Contudo, a volta para a justiça exige 

um médico, porque não está sadio; necessita de quem lhe dê a vida, porque está 

morto.”298. Na perspectiva agostiniana, a natureza humana está doente, corrompida 

e morta pelo pecado desde o seu nascimento. Contudo, para Pelágio e seus 
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seguidores, o oposto. Para estes, a morte de Cristo foi um ato de misericórdia. Com 

isso, Pelágio quer afirmar que a morte de Cristo na Cruz foi apenas para perdoar os 

nossos pecados, mas não uma obra necessária para a salvação, é dessa forma que 

ele anuncia seu pensamento: “Em caso de necessidade, Deus oferece sua 

misericórdia nesta situação, porque o homem precisou de socorro após o pecado, e 

não porque desejou a causa dessa necessidade.”299. Noutra passagem ele declara 

que o homem pode ou não necessitar dessa misericórdia e ainda afirma que aquele 

que é são, sem pecado, não precisa da ajuda do médio, Jesus. Pelágio nega ainda a 

necessidade de ajuda Divina na luta contra o pecado, afirmando que o resistir ao 

pecado está em nosso poder300. Agostinho, por sua vez, rebate essa declaração 

afirmando que existe a necessidade da cura Divina para que se possa caminhar de 

forma sã301. Na perspectiva agostiniana, o pecado tem origem no homem, mas a 

cura só pode vir de Deus302.  

Com essa postura, Agostinho não está defendendo que a graça suprime a 

vontade do homem, pelo contrário, a graça liberta a vontade do homem para que 

este escolha o bem suplicando a Deus que o ajude303.  Mas na concepção 

pelagiana, a Escritura não menciona que existiam homens que não pecaram, por 

isso, eles acreditavam que tais homens eram reais, apenas não foram mencionados 

na Escritura304.Todavia, nosso autor esclarece que quando negamos a corrupção do 

homem pelo pecado, acabamos rebaixando o Médico, Jesus305, porque somente em 

Cristo há salvação e justificação para ele306. E vai mais longe, respondendo às 

declarações de Pelágio, e afirma que a vontade humana é insuficiente para justificar 

os indivíduos. Esse homem, portanto, necessita do auxílio Divino307. A fim de 

responder às objeções de agostinianas, Pelágio admite que vem de Deus a natureza 

humana, mas que pela própria natureza, e somente por ela é, que o homem justifica-

se diante de Deus308. Em uma posição oposta, Agostinho responderá que a nossa 
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vontade, mesmo que queira, não pode mudar a própria natureza309. Ele afirma essa 

postura porque, em sua concepção, Pelágio fala da humanidade corrompida como 

se ela tivesse uma natureza pura, mas não tem. Entende Agostinho que o homem 

foi privado de sua natureza íntegra e pura devido ao pecado, quando explica: “Se 

falasse do homem ainda dotado de natureza íntegra e pura, de que agora estamos 

privados...”310. O homem não pode de forma alguma ser auxiliado por sua natureza 

devido a sua condição atual. É nesse sentido que Agostinho declara: “Esta natureza 

apresenta-se tão decaída, que não conhecê-lo é o maior pecado”311. Sobre essas 

afirmações agostinianas, Pelágio declara: “Pois, o não pecar depende de nós, visto 

que podemos pecar e não pecar.”312. O que Pelágio deseja com essa resposta é 

afirmar que está em nosso poder a capacidade de pecar ou não. Nossa natureza, 

segundo ele, tem a potencialidade de rejeitar o pecado, pois ela não está 

corrompida. 

Agostinho vai acusar Pelágio de negar a graça de Cristo e de exaltar a 

natureza humana ao dizer: “Seu objetivo é anular a graça de Cristo ao proclamar a 

natureza como autossuficiente para alcançar a justificação.”313. Na concepção 

pelagiana, a graça de Deus está na própria natureza do homem concedida por 

Deus. Agostinho chega até a afirmar que se Pelágio tivesse referindo-se ao primeiro 

homem criado em retidão e pureza, ele também concordaria com ele314. Todavia, ele 

expressa seu desejo de acabar com a discussão se Pelágio afirmasse a 

necessidade do auxílio Divino para a Salvação, como disse: 

 

Chegará ao fim toda a discussão entre nós, se confessarmos que tanto os 
grandes como os pequenos, ou seja, do vagido das crianças à canície dos 
idosos, necessitam do Salvador e de seu remédio, para o qual o Verbo se fez 
carne para habitar entre nós (Jo. 1. 1)

315
. 

 

Quando Agostinho afirma essa verdade ele está pensando na grande luta 

existente no homem. A luta entre a natureza humana caída e o espírito que deseja 

Deus, naqueles que são batizados316. Reconhecendo essa luta, afirma utilizando-se 
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das palavras do apóstolo Paulo: “Confessemos a necessidade da graça e brademos: 

infeliz de mim! Quem me libertará deste corpo de morte? E receberemos esta 

resposta: Graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo Senhor nosso (Rm. 7. 24, 

25).”317. Ele ainda reitera que o fato de haver uma luta constante em nós não é 

decorrente da natureza, mas sim do defeito ou doença que a natureza humana 

adquiriu por meio do pecado318. Por isso, insiste em defender que a natureza é 

insuficiente para nos justificar, ela necessita do Médico que a cure319 como exclama: 

 

Duvido que se possa colocar no número de cristãos de qualquer nome os que 
negarem que, sem a ajuda da graça de Cristo Salvador crucificado, alguém 
consiga chegar à perfeição no sentido pleno ou consiga progredir na 
verdadeira e piedosa justiça

320
. 

 

Ele reafirma que a justificação vem ao homem necessitado dela pela graça de 

Deus, e não pela vontade humana. Pois até o poder de sermos filhos de Deus, 

segundo pensa, citando o Evangelho de João, é um presente de Deus e não do 

querer humano321. Ignorar essa verdade constitui-se um grande pecado, como 

Agostinho explica: “Não pecas pelo fato de não dominar os membros feridos, mas 

porque desprezas o Médico que os quer curar.”322. 

Essa obra constitui-se, portanto, de uma defesa da graça que justifica e salva o 

homem que foi corrompido e está enfermo pelo pecado. Sua natureza não pode 

querer a justiça, porque está adoecida, a Lei ensina. O homem necessita do Médico, 

Jesus, que cure sua natureza para que esta possa desejar o bem e amar a justiça. 

 

3.4.3 – A Graça de Cristo e o Pecado Original. 

 

A fama de Pelágio havia alcançado as rodas da aristocracia romana, 

defendendo ele contra as doutrinas agostinianas, que o pecado de Adão não atingiu 

a humanidade e que a morte não nos foi transmitida por este ato. A igreja católica 

reagiu convocando um sínodo na cidade de Cartago para discutir as doutrinas 

pelagianas. Este sínodo aconteceu por volta dos anos 411 e 412, condenando essas 

                                                           
317

 AGOSTINHO, A Natureza e a Graça, LIII, 61, p. 171. 
318

 Ibid. LIV, 63, p. 174. 
319

 Ibid. LIV, 63, p. 175. 
320

 Ibid. XL, 70, p. 182. 
321

 Ibid. LXIV, 76, p. 189. 
322

 Ibid. LXVII, 81, p. 193. 



 

82 
 

doutrinas323. Mas essas discussões iriam perdurar até 529 quando no concílio de 

Orange, a doutrina agostiniana do pecado original foi confirmada324. Agostinho 

dedicou essa obra aos seus amigos Alpina, Piniano e Melânia325para que eles 

levassem essa carta ao Oriente a fim de que eles tomassem conhecimento da 

verdadeira doutrina da igreja concernente à graça de Cristo e do pecado original326. 

Essa obra é composta por dois livros. No primeiro, Agostinho trata da graça de 

Cristo a fim de mostrar as ambiguidades do pensamento de Pelágio. Já no segundo 

livro, ele desenvolve a doutrina do pecado original demonstrando a origem e 

transmissão do pecado em contraposição à ideia pelagiana327. 

 

3.4.3.1 – A Graça de Cristo. 

 

Agostinho inicia esse livro advertindo seus amigos Albina, Piniano e Melânia, 

sobre as doutrinas de Pelágio. Eles sabiam que Pelágio havia confirmado sua 

crença na graça, apenas diante do sínodo, mas em seus livros declarava o 

oposto328. Agostinho afirma que o problema de Pelágio está em sua compreensão 

do que seria graça. Pois, segundo Pelágio, a graça seria a remissão dos pecados 

cometidos e o exemplo de Jesus Cristo que se constituíam, com o auxílio da nossa 

vontade, o suficiente para vivermos uma vida sem pecado. Agostinho resume a 

posição de Pelágio da seguinte forma: 

 

A graça, pela qual Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, ele a faz 

consistir apenas na remissão dos pecados... Costuma também ensinar que, 

nessa remissão dos pecados, Cristo proporcionou-nos ajuda para não pecar, 

porque ele, vivendo e ensinando sensatamente, deixou-nos o exemplo.
329 

 

À luz da afirmação agostiniana, percebemos que o conceito de graça segundo 

Pelágio consiste apenas na remissão dos pecados e no exemplo de Cristo. Além 

disso, Pelágio chama de graça divina o livre-arbítrio, a Lei e a doutrina. Em seu 
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entender, a graça nos mostra o que devemos fazer, mas não nos auxilia a fazer330. 

Ele chega a estabelecer pelo menos três fatores que nos auxiliam no cumprimento 

pleno dos mandamentos, são eles: a possibilidade, pela qual o homem pode ser 

justo; a vontade, com a qual o homem deseja ser justo, e a ação, pela qual o homem 

é justo331. A conclusão que chega Pelágio com essas afirmações é que o Criador 

deu ao homem por natureza a possibilidade de ser justo, bastando a ele apenas o 

querer. Agostinho afirma que, mesmo Pelágio considerando que a possibilidade de 

ser justo é um dom gracioso de Deus, ela não é superior aos outros dois fatores, à 

vontade e à ação, pois ambos estão plenamente em nosso poder332. A fim de não 

ser injusto, Agostinho transcreve literalmente o texto onde Pelágio faz tal afirmação. 

Não há espaço para uma longa citação, basta sabermos que Pelágio afirma que a 

possibilidade vem de Deus, mas o querer e o agir dependem exclusivamente do 

homem333. Contudo Agostinho, fundamentado pela Escritura, afirma: 

 

Percebei como o Apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, previu muito antes 

os futuros adversários da graça de Deus. Além disso, asseverou que Deus 

opera em nós os dois, ou seja, o querer e o operar, que os pelagianos 

pretendem que sejam nossos, como se não necessitassem da ajuda da graça 

divina.
334 

 

Contudo, Pelágio defende que a graça divina consiste na Lei e na doutrina que 

nos ajudam a viver de forma justa335. Todavia, Agostinho reconhece a Lei tem seu 

papel de fazer conhecido o erro quando assevera: “Percebe-se a utilidade da lei, 

quando ele obriga os seus transgressores a recorrerem, à graça para se libertarem 

do pecado e para superarem a má concupiscência mediante ajuda.”336. 

Complementando essa ideia, ele diz ainda: “Portanto, a graça é manifestada pela 

Lei, para que esta seja completada pela Lei.”337. A graça, na concepção agostiniana, 

nos auxilia não apenas a querer o bem, mas também nos capacita a cumprir. Para 

ele, em contraposição ao ensino de Pelágio, o homem só poderá vir a Cristo se o 
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próprio Deus lhe chamar338. Nesse sentido, Deus concede o conhecimento do que 

podemos fazer e o que devemos fazer. Porque Ele faz por sua graça seus 

escolhidos obedecerem, não por medo ou obrigação, mas por amor. É o próprio 

Deus quem auxilia no aprendizado para que os indivíduos possam achegar-se a Ele. 

Contra essa postura agostiniana, Pelágio prossegue afirmando que somente a 

possibilidade recebe a ajuda de Deus, mas a vontade e a ação dependem 

exclusivamente do homem339.  Agostinho, utilizando-se da lógica, afirma que se nós 

assumirmos a doutrina de Pelágio de que Deus nos concede a possibilidade de 

agirmos, então, fazer o mal é uma possibilidade concedida por Deus, sendo assim, 

Deus é o autor do mal que praticamos340. Claramente contrário a tal postura, ele 

confessa que é mediante a graça que as nossas ações tornam-se boas e que o mal 

é nada mais nada menos que a recusa do Bem Imutável341. E chega a essa 

conclusão pelo fato de reconhecer que o mal não pode proceder de outra fonte a 

não ser o homem, e anuncia: “Mas, no ser humano, a concupiscência, que é vício, 

tem por autor o próprio homem ou o sedutor do homem, não o criador do 

homem.”342. 

Pelágio continua a defender que o homem vai até Deus sem a ajuda d’Ele e 

que se Deus nos ajuda é porque nós merecemos essa ajuda343. Todavia, nosso 

autor afirma que a graça divina deve ser afirmada em todas as áreas de nossas 

vidas. Ela guia nossa vontade e ação rumo ao bem344, por isso, declara: “Pois Deus 

não somente outorga e ajuda nosso poder, mas também opera em nós o querer e o 

agir (Fp. 2. 13). Não porque não queiramos ou não operemos, mas também porque, 

sem a sua ajuda, não podemos desejar nem praticar o bem.”345. Até mesmo o ato de 

amar, não vem de nós mesmos, mas é pelo fato de Deus nos ter amado primeiro 

que nós o amamos346. Pelágio reafirma sua postura em relação à graça. Segundo 

ele, a graça é apenas um auxílio não necessário ao homem, pois sem ele nós temos 

a plena potencialidade de resistirmos e evitarmos o mal347. Agostinho o responderá 
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citando a Escritura quando diz: “Este modo de pensar foi refutado por aquele que 

diz: sem mim, nada podeis fazer (João 15. 5).”348. 

Em diversas partes desse livro, Agostinho afirma que Pelágio, apesar de 

reconhecer certo tipo de graça, não a define claramente. Mas, segundo ele, 

podemos inferir que a graça, segundo Pelágio, além da Lei e da doutrina, consiste 

também no exemplo de Cristo349.  Pelágio vai declarar que é pela imitação das 

atitudes de Cristo que o cristão pode não pecar, porque a prática do pecado vem 

pela imitação. Agostinho, refletindo sobre essas ideias pelagianas a partir do livro 

que ele escreveu, fala da postura de Pelágio e declara: “Mas não se trata de uma 

inspiração de amor pelo Espírito Santo, e sim da contemplação e imitação de sua 

virtude como se acha descrita no Evangelho.”350. Isso significa que a graça não é 

necessária para conduzir a Deus e a obediência à sua Lei, basta ao homem apenas 

querer e imitar. O motivo pelo qual Pelágio pensa assim é, pela falta de 

conhecimento e interpretação adequada das Escrituras351. 

Agostinho reconhece a dificuldade da questão352, mas conclui a primeira parte 

dessa obra afirmando que a justiça, que é proveniente da Lei em comparação com a 

justiça da fé em Cristo, é esterco e perda353. Essa afirmação radical destaca a 

necessidade da graça para a salvação do homem, sem a qual, qualquer ato de 

justiça feito por ele seria como esterco ou perda. Essa conclusão lança luz sobre o 

tema do próximo livro que compõe essa obra, o pecado original. 

 

3.4.3.2 – O Pecado Original. 

 

O segundo livro que compõe essa obra tratará da transmissão do pecado 

original cometido por Adão e Eva a todos os seus descendentes. Nesse livro do 

Capítulo I até ao Capítulo XXI, Agostinho faz uma busca das afirmações de Pelágio 

e Celéstio, discípulo deste, em seus depoimentos nos sínodos, cartas e livros a fim 

de demonstrar que estes negam a doutrina do pecado original e que suas 

afirmações são ambíguas e contraditórias. 
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Toda a discussão presente nesse livro é decorrente da negação de Pelágio do 

pecado original a partir do batismo das crianças. Os pelagianos aceitam o batismo 

infantil apenas para remir os pecados futuros. Todavia, eles não exercem a prática 

do batismo infantil como necessária para remir o pecado original, como Agostinho 

defende. Ele expressa-se da seguinte forma: “Mas insistem em manter, sustentar e 

defender a sua opinião, segundo a qual julgam que a humanidade não está sujeita 

às consequências do pecado do primeiro homem.”354. A partir da defesa agostiniana, 

percebe-se que os pelagianos criam que o homem nasce sem pecado, isto é, nasce 

isento de qualquer culpa, íntegro e justo diante de Deus. Celéstio, discípulo mais 

famoso de Pelágio juntamente com Juliano de Eclano, diante do sínodo que se 

reuniu em Cartago, não negou a doutrina do seu mestre Pelágio, como também a 

aprofundou. Celéstio disse, transcrito por Agostinho: “que Adão foi a única vítima de 

seu pecado, o qual não atingiu o gênero humano; e que as crianças que nascem 

estão no mesmo estado que Adão antes da desobediência.”355. Na concepção de 

Pelágio e Celéstio o pecado de Adão apenas o atingiu e, por isso, as crianças são 

batizadas apenas para o perdão de pecados futuros e não por uma necessidade 

devido à transmissão do pecado original. 

Em um escrito enviado a Roma, Celéstio reafirma claramente sua posição em 

relação ao batismo de crianças e a transmissão do pecado de Adão. Ele expõe sua 

posição da seguinte forma: 

 

Não dissemos que as crianças devem ser batizadas para a remissão dos 

pecados, como se estivéssemos ensinando a transmissão do pecado; esta 

doutrina é bem contrária ao pensamento católico. Pois o pecado não nasce 

com o ser humano, mas é praticado depois; prova-se que o delito não está 

entranhado na natureza, mas na vontade. É conveniente confessar o anterior 

(o batismo das crianças), para não parecer que estamos estabelecendo 

diversos gêneros de batismo. É necessário tomar essa precaução para evitar 

que, em se tratando de um mistério, se diga com injúria ao Criador, que o 

mal, antes de ser praticado pelo homem, é transmitido pela natureza.
356 

 

Agostinho prova, por meio de uma obra escrita por Pelágio em defesa do livre-

arbítrio, que tanto Pelágio quanto seu discípulo Celéstio defendem que o homem 

nasce sem a corrupção do pecado original. Pelágio disse, transcrito por ele: 
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Todo o bem e todo o mal que nos tornam dignos de louvor ou de reprovação, 

não nascem conosco, mas são praticados por nós. Ao nascermos, não somos 

plenamente capazes nem de um nem de outro, e somos procriados tanto sem 

virtude como sem vício; e antes da ação de nossa vontade, possuímos 

somente o que por Deus foi criado.
357 

 

Tanto Pelágio quanto Celéstio afirmam que a vontade é suficiente para 

justificar o homem. Nesse sentido, uma criança não pode ser considerada pecadora 

porque ela ainda não cometeu nenhuma ação segundo sua vontade. Desse 

argumento, Pelágio conclui que não podemos afirmar que uma criança nasce com o 

pecado porque ao afirmarmos isso, estaríamos dizendo que Deus é o responsável 

pelo pecado, por ser Ele o Criador do homem. Pelágio vai ainda mais longe em 

defesa de sua posição. Ele afirma que o primeiro pecado não prejudicou a 

humanidade, porque ele não foi transmitido. A causa dos homens pecarem é devido 

ao mau exemplo dado pelo primeiro homem. Agostinho expõe essa posição de 

Pelágio da seguinte forma: “... se ele mesmo afirma que o primeiro pecado 

prejudicou não somente o primeiro homem, mas também os demais seres humanos, 

não devido à descendência, mas ao exemplo.”358. O pecado cometido pelo primeiro 

homem não corrompeu a humanidade, mas apenas a ele mesmo. O erro de Adão 

tornou-se o mau que os homens imitam. Ao tentar anular essa doutrina, Pelágio está 

negando a necessidade da redenção por meio de um Salvador e colocando em lugar 

deste, o próprio ser humano. Ele ataca diretamente a transmissão do pecado original 

defendida por Agostinho.  

Da mesma forma que o pecado do primeiro homem constitui-se em mau 

exemplo, a obediência de Cristo é o exemplo a ser seguido por esse homem que é 

plenamente capaz de cumprir a Lei pela imitação do Cristo. Sendo assim, a salvação 

do homem não depende de um Salvador, mas unicamente de sua própria vontade. 

Pelágio afirma que a salvação depende da natureza do homem, negando assim o 

Salvador, afirma Agostinho359 que reconhece ainda que a fé cristã está 

fundamentada na relação entre Adão e Cristo. A negação da transmissão do pecado 

de Adão a toda a raça humana anula completamente a obra da redenção de Jesus 
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Cristo360. Negar também a transmissão do pecado original é anular a necessidade 

da graça. Porque se não há pecado que corrompeu a natureza humana, e essa 

natureza pode pelos seus méritos justificar-se diante de Deus, então, a graça não é 

mais necessária. A fé, a redenção e a justificação perdem seu valor, já que elas são 

obras graciosas de Deus para os seus eleitos361. Todavia, a posição defendida pelos 

agostinianos é oposta às afirmações pelagianas. Para Agostinho, todos os homens 

são justificados diante de Deus não pelas obras da Lei, mas pela graça, sendo eles 

purificados pela fé362. Essa graça foi reservada para os eleitos num tempo 

determinado363. A graça foi concedida devido à condição inerente de todo ser 

humano. E dessa forma declara Agostinho: 

 

Com efeito, desde o tempo em que por meio de um só homem o pecado 

entrou no mundo e, pelo pecado, a morte, e assim a morte passou a todos os 

homens, porque todos pecaram (Rm. 5. 12), toda a massa de perdição 

tornou-se possessão do corruptor. Assim, ninguém, absolutamente ninguém 

desde então, se isentou ou se isenta ou se isentará do pecado, a não ser pela 

graça do Redentor.
364 

 

Ele conclui esse livro afirmando que as crianças recebem o batismo por 

necessidade de remissão dos pecados futuros, mas também do pecado original 

recebido de Adão que as corrompeu. O recebimento desse pecado é pela geração. 

Cada ser humana recebe a culpa do seu representante, Adão365. Segundo ele, não 

há problemas em afirmar essa verdade, porque ambas as naturezas caminham 

juntas, uma que foi criada por Deus, mas que foi corrompida pelo homem, que agora 

não pode purificá-la, necessitando de um Redentor que a restaure366. 

E mesmo em casos dos regenerados o pecado ainda é transmitido para os 

seus descendentes, que também irão necessitar do auxílio da graça para serem 

restaurados pelo Redentor367. Mas esse homem mesmo em sua condição de 

pecado, não deixa de ser a imagem de Deus368. Todavia Agostinho registra que 
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Pelágio continua a negar essa doutrina afirmando: “assim como nascemos sem 

virtudes, também nascemos sem pecado.”369. 

 

3.4.4 – A Graça e a Liberdade. 

 

Essa obra foi composta com o propósito de refutar os neopelagianos que 

julgavam que, ao aceitarmos a graça de Deus, nos privamos da liberdade, ou, 

negando-a, afirmamos a autonomia do homem e a recebemos por nossos 

méritos370. Agostinho havia escrito uma carta ao presbítero romano Xisto sobre o 

problema de se aceitar as doutrinas semipelagianas. Nessa carta, ele defende a 

predestinação gratuita, a graça. Alguns monges do mosteiro de Hadrumeto ficaram 

em dúvidas quanto a essa doutrina depois que receberam a referida carta. O abade 

Valentim envia a Agostinho Crescônio e Félix a fim de que ele responda às questões 

levadas por esses monges sobre o referido assunto371. 

De início, ele reitera que o motivo que o levou a compor essa obra foram as 

posições extremadas dos que negavam a graça divina ou negavam a liberdade 

humana. Ele declara: 

 

... contra aqueles que advogam e defendem a liberdade do homem a ponto 

de se atreverem a negar e omitir a graça de Deus, com a qual ele nos chama 

e somos libertados de nossos deméritos e pelo qual podemos alcançar a vida 

eterna. Mas como há também alguns que, ao defender a graça de Deus, 

negam a liberdade ou que, ao defender a graça julgam estar negando a 

liberdade, ...
372 

 

Isto posto, Agostinho afirma que a liberdade do homem é um dom de Deus373. 

Declara ainda que, se o homem não possuísse tal dom, ele não poderia ser 

recompensado ou punido por seus atos374. Por isso, o homem é responsável pelos 

seus pecados conforme afirma o apóstolo Tiago citado por Agostinho como segue: 

 

Ninguém ao ser tentado, deve dizer: É Deus quem me está tentando, pois 

Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Antes, cada qual é 
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tentado pela própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Em seguida, a 

concupiscência, dá à luz o pecado, e o pecado, atingindo a maturidade, gera 

a morte.
375 

 

O homem é posto como responsável por suas ações. A isto se segue que tanto 

os que conhecem a Lei quanto os que não conhecem são culpados diante de Deus. 

Porque a todos Deus concedeu o livre-arbítrio para que pudessem agir segundo o 

bem. Mas, devido ao pecado que debilitou esse livre-arbítrio, o homem necessita de 

alguém que o liberte para que ele possa querer e fazer o bem. Segue-se que o 

homem não pode libertar-se, por isso, sua necessidade de um libertador, que é 

Jesus Cristo376. Agostinho argumenta que a graça não elimina a liberdade do 

homem, antes ela coopera e liberta a vontade desse indivíduo para que este, livre do 

pecado, venha a querer e fazer o bem377. 

Todavia, os pelagianos negavam essa posição agostiniana. Eles defendiam e 

confiavam que a vontade humana é plenamente capaz de fazer o bem sem o auxílio 

da graça378. Os pelagianos assumiam essa posição porque segundo eles, o pecado 

não nos afetou completamente, não atingindo a vontade humana. Agostinho vai na 

contra mão ao afirmar que “... a vitória obtida sobre o pecado é também dom de 

Deus, o qual, neste combate, vem em auxílio da liberdade.”379. Na concepção 

agostiniana, se Deus não intervir em nosso favor com sua graça, nós não 

conseguiremos querer o bem por causa da debilidade de nossa vontade ocasionada 

pelo pecado. 

E prossegue defendendo que a graça trabalha em nosso favor atuando em 

nossa vontade. Os pelagianos, por sua vez, reconhecem a graça, mas afirmam que 

ela nos é concedida mediante nossos merecimentos. E assim afirmam: “... Deus nos 

concede sua graça considerando nossos méritos.”380. Agostinho responde afirmando 

que a própria conversão constitui-se em um ato da graça, não segundo os méritos. E 

utilizando-se da lógica, ele expõe que se a graça fosse concedida segundo os 

merecimentos não seria graça, mas uma dívida, parafraseando o apóstolo Paulo381. 
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A graça assume, na visão agostiniana, duas funções: a primeira, ela justifica o 

pecador, e em segundo lugar, ela auxilia o justo a não cair382. Essa postura é 

negada pelos pelagianos, que consideram a salvação e todos os outros atributos da 

cristandade uma aquisição de nossa vontade383. Todavia, Agostinho vai declarar, 

valendo-se da lógica, o seguinte: “Portanto, se os méritos são dons de Deus, ele não 

coroa os méritos como teus, mas como dons que são dele.”384. Isto é, se é uma 

aquisição de nossa vontade não é graça, mas dívida. Dessa forma, Agostinho irá 

afirmar que tanto a fé que nos leva a Deus, bem como a força para executarmos o 

bem, tem origem em Deus e não em nós mesmos385.  

Contudo, ele irá combater aqueles que, se valendo da fé e da graça, querem 

justificar suas más ações, expressando abertamente que utilizaram a graça para 

pecar. Agostinho irá lembra-los de que a graça não anula as obras. Segundo ele, 

Deus mesmo preparou-as para que os eleitos a realizássem. Nesse sentido, ele diz, 

citando o apóstolo Paulo: “Por isso, acrescentou em seguida: Pois somos criaturas 

dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes tinha preparado 

para que nelas andássemos (Ef. 2. 8 – 10).”386. A lógica agostiniana empregada 

nessa resposta é a seguinte: Deus nos deu sua graça para que realizemos as boas 

obras e não que nós realizamos boas obras para que mereçamos a graça.  É Deus 

quem nos leva a agir segundo o bem. Não há, nesse sentido, mérito algum no 

homem. Mesmo diante dessa afirmação, Agostinho vai inferir, que a graça não anula 

o livre-arbítrio, mas ela auxilia o livre-arbítrio a querer e a fazer o bem387.  

Os pelagianos, numa tentativa de afirmar os méritos humanos, declaram que a 

Lei nos fortalece contra o pecado. Agostinho, utilizando-se do texto paulino, afirma o 

oposto. Na verdade, ele diz que a Lei mata, mas o Espírito é que comunica a vida388. 

Pela Lei ninguém é justificado, mas acusado. Todavia, pelo Espírito, nós somos 

auxiliados a amar e obedecer à Lei que quebramos e desobedecemos. Esses que 

tentam cumprir a Lei pelas suas forças, sem o auxílio da graça, não são filhos de 

Deus, por não reconhecerem a necessidade do auxílio da graça. Por isso, Agostinho 

declara: “A graça, pelo contrário, auxilia o cumpridor da Lei; sem ela, o que está sob 
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a Lei é apenas ouvinte da Lei.”389. Negando essa posição, os pelagianos vão definir 

a graça como a Lei e a própria natureza humana como plenamente capaz de 

justificar o homem e garantir sua salvação. Nosso autor defenderá que nem a Lei e 

nem a natureza humana podem justificar o homem para a salvação, mas somente o 

sangue de Cristo390. 

Essa negação veemente da necessidade do auxílio da graça defendida pelos 

pelagianos, não tem em vista que a graça, segundo Agostinho, nos ajuda a cumprir 

a Lei, liberta nossa natureza escravizada pelo pecado e nos ajuda a vencer o 

pecado391. É dessa forma que ele reflete sobre a graça e diz: “A graça de Deus, 

porém, é sempre boa, e faz com que tenha boa vontade quem antes a tinha má.”392. 

Os pelagianos vão dizer que se a humanidade necessita da graça para cumprir a 

Lei, é porque Deus deu ao homem uma tarefa que ele não pode cumprir. Todavia, a 

posição agostiniana irá lembrar aos seus opositores que o motivo pelo qual Deus 

ordena algumas coisas que não podemos cumprir é para nos levar a reconhecermos 

nossa necessidade de recorrermos a Ele, para que Ele restaure nossa vontade de 

querermos o que é bom e o que podemos, pela graça, realizar393. Para Agostinho, a 

vontade é fraca para cumprir a Lei ou querer o bem. Deus é quem age em nosso 

querer e nos ajuda a agirmos segundo o bem394. Até mesmo o amor a Deus e ao 

próximo tem sua origem no próprio Deus395. Ele defende essa postura tomando o 

Evangelho segundo João, que diz: “Nós, porém, amamos, porque ele por primeiro 

nos amou.”396. Nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, por isso, a 

graça nos auxilia a amarmos a Lei, mas sem a graça a Lei nos condenaria397. 

Claramente os pelagianos pensam que o amor procede da vontade de cada 

indivíduo. 

Agostinho conclui essa obra declarando que Deus age não somente na 

criação, mas Ele governa a vontade do homem segundo o seu desígnio. Não há 

incompatibilidades. A graça não anula a vontade do homem, antes, a ajuda, como 
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atestam as Escrituras398. Essas ações de Deus nos corações dos homens são 

sempre justas e boas, é dessa forma que nosso autor vai se expressar: 

 

... que Deus atua nos corações humanos para dispor de suas vontades 

conforme ele quiser, seja em favor dos bons com sua misericórdia, seja com 

relação aos maus de acordo com seus merecimentos, sempre conforme seus 

desígnios, uma vez evidentes, outras, ocultas, mas sempre justos.
399 

 

Deus atua nos corações, na vontade e no agir segundo Seu desígnio, que é 

sempre justo. Todavia, não há contradições no pensamento agostiniano. Na 

concepção dele, Deus liberta o homem por sua graça para que este, livre do pecado, 

possa agir utilizando-se do seu livre-arbítrio, agora reestabelecido pela graça, com 

vistas ao bem. 

 

3.4.5 – A Correção e a Graça. 

 

O motivo pelo qual Agostinho escreveu esta obra foi para responder algumas 

dúvidas do mosteiro de Hadrumeto sobre a necessidade da correção. Estes, após a 

leitura da obra A Graça e a Liberdade, haviam chegado ao fatalismo, à inércia e à 

insubordinação400. A fim de resolver essas conclusões equivocadas, ele remete essa 

obra a Floro, que a leva ao mosteiro401. 

Ele inicia sua obra afirmando que a Lei tem por finalidade apontar o erro e nos 

mostrar nossa necessidade da graça para realizarmos o bem. Partindo dessa 

premissa, aquele que reconhece a necessidade da graça, o faz porque já foi 

alcançado por ela. Todavia, Agostinho reconhece que fazer o mal é uma ação livre 

do homem, porém, o fazer o bem depende do auxílio da graça402. A função da graça 

nesse contexto não é anular a liberdade, antes, pelo contrário, sua função é liberta-

la. Ela é livre pelo auxilio gracioso de Deus que conduz os indivíduos a fazerem o 

bem. Por isso, os filhos de Deus ao fazerem o bem, fazem-no porque são eleitos e 

não o contrário, como ele mesmo anuncia: “Pelo contrário, entendam que, se são 

filhos de Deus, são conduzidos pelo Espírito de Deus (Rm. 8. 24), de modo que 
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façam o que devem fazer e, depois de tê-lo feito, agradeçam aquele de quem 

recebem as forças.”403. Os eleitos por Deus e capacitados a fazerem o bem 

reconhecem que tanto a correção como a oração são elementos complementares e 

não empecilhos à sua vontade. Confirmando esse argumento, Agostinho declara: “Ó 

homem, descobre nos preceitos o que deves fazer, reconhece na correção o que te 

falta por tua culpa e aprende na oração a fonte do que desejas possuir.”404. 

Todavia, alguns podiam argumentar dizendo que a causa de não agirmos 

segundo o bem, seria o fato de Deus não ter nos capacitado a agir assim, logo não 

seríamos culpados? Agostinho responderá afirmando que o homem é culpado por 

sua maldade e por não aceitar a correção. A correção é para que abandonemos o 

mal e façamos o bem, pois é por meio dela que o pecador é conduzido ao 

arrependimento, guiado por Cristo405. Contudo, a obediência dos filhos procede de 

Deus, por isso, todo o pecado dos homens deve ser corrigido, por serem eles filhos, 

porque somente os filhos são corrigidos406. Dessa forma, a perseverança e a 

correção são também concedidos graciosamente por Deus aos seus filhos407. No 

entanto, aqueles que não ouvem a correção e não perseveram estão na massa dos 

condenados408, contrariamente aos filhos que ouvem e perseveram. Seguindo sua 

argumentação, Agostinho declara que é o próprio Deus quem predestina ou elege 

aqueles que vão perseverar409. Ele reconhece a dificuldade de sustentar tal posição, 

sem acusarmos Deus de ter acepção de pessoas ou cair num fatalismo como alguns 

monges de Hadrumeto caíram, mas reconhece que todos os desígnios de Deus são 

sempre justos e bons, por mais que sejam difíceis de compreender410. Ele vai 

concluir seu argumento afirmando: “Eis como a liberdade se harmoniza com a graça 

de Deus e não a contraria. A vontade humana não obtém a graça pela liberdade, 

mas liberdade pela graça, e uma perenidade deleitável e fortaleza insuperável em 

ordem à perseverança.”411. Ao explicar a necessidade da correção aos filhos, 

Agostinho dirá que Deus predestinou e justificou seus filhos que irão perseverar, 
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mesmo muitos tendo se sentido chamados, mas somente aos filhos predestinados, 

ele concederá o dom da perseverança412, por serem escolhidos. 

Ao ressaltar a importância da correção, Agostinho irá afirmar que ela é um sinal 

de que Deus coopera para o bem dos seus escolhidos413. Voltando os olhos para 

Adão, ele vai dizer que Adão recebeu da parte de Deus a graça de ser livre e não 

pecar, mas acabou caindo414. De sorte que, após a queda, a humanidade possui a 

liberdade de praticar o mal, mas não a tem para praticar o bem. Por isso, a graça de 

Cristo nos leva a recuperar a liberdade perdida, a fazermos e perseverarmos no 

bem, e ainda nos move na direção da vontade de Deus415. É por essa mesma graça 

que os eleitos recebem o dom da perseverança e a correção. Deus conduz seus 

escolhidos a fazerem o bem, porque a liberdade humana não o faria sem a ajuda 

Divina416. É seguindo esse argumento que Agostinho diz: “Não somente lhes 

concede a ajuda igual à do primeiro homem, sem a qual não pode perseverar, se 

quiserem, mas leva também a querer.”417. Deus não leva apenas os eleitos a 

perseverar, mas age possibilitando a eles o poder agir e o querer fazer o bem. Ele 

age por meio de Cristo que exerce um socorro extremamente eficaz sobre os eleitos. 

A correção é um dom gracioso da parte de Deus aos seus predestinados. Ela é 

um remédio necessário, como declara nosso autor: “A correção feita ao participante 

do número dos predestinados sirva-lhe de salutar remédio, e tenha caráter penal ao 

que dele está excluído.”418. Aquele que aceita a correção é um filho da paz, um 

predestinado a perseverar. Ele conclui sua obra lembrando aos seus leitores que é 

função de cada um corrigir os erros dos outros, entendendo que é Deus quem vai 

tornar essa correção eficaz no coração daqueles que foram predestinados419. Dessa 

forma, Agostinho conclui seu livro afirmando: “Sendo assim, a graça não exclui a 

correção, e a correção não nega a graça.”420. 

 

3.4.6 – A Predestinação Dos Santos. 
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Essa obra, juntamente com O Dom da Perseverança e as Retratações, 

constituem os últimos trabalhos de Agostinho. Este livro constitui-se numa clara 

defesa da predestinação e da graça contra o semipelagianismo que defendia que o 

início da fé tem origem no homem e que os demais dons são oriundos da fé, 

portanto, são concedidos mediante os méritos421. Essas doutrinas semipelagianas 

estavam encontrando espaço no seio da igreja, por isso, Agostinho levanta-se como 

o defensor da ortodoxia cristã. O tema da predestinação é de longe o mais 

espinhoso na filosofia agostiniana. A partir dele, surgem sistemas filosóficos 

teológicos que irão ultrapassar a barreira do tempo, chegando até nossos dias. 

O problema que motivou a elaboração dessa obra, que até então não havia 

saltado aos olhos, surgiu com a leitura dos livros e das cartas de Agostinho. Ele irá 

utilizar o interesse dos amigos Próspero e Hilário para responder às questões 

quanto a esse tema e, por meio deles, enviar essa obra a fim de sanar as dúvidas 

que os trouxeram a ele. 

Ele inicia sua obra afirmando que a doutrina da graça ou da predestinação é 

confirmada pelo testemunho das Escrituras, antes de ser autenticada por qualquer 

filosofia422. E pelo amparo das Escrituras sabemos que é Deus quem inclina nossa 

vontade para as boas obras, sendo Ele mesmo quem nos conduz a essa verdade423.  

Dessa forma, o princípio da fé, pela qual somos salvos, também não poderia ter sua 

origem no homem e na sua vontade, como afirmavam os pelagianos e 

posteriormente os semipelagianos, ela tem origem em Deus. É nessa intenção que 

Agostinho declara: “Assim, primeiramente oferecemos a Deus o começo de nossa fé 

para receber o acréscimo e qualquer outra coisa que lhe peçamos em nossa fé.”424. 

Ele busca fundamento para suas colocações iniciais nas Escrituras, especialmente, 

na vida do apóstolo Paulo. Assim como este, que foi despertado a fé por um 

encontro com Jesus Cristo ressuscitado, Agostinho irá dizer que nossa capacidade 

de crer vem de Deus, por isso, afirma que “do mesmo modo, ninguém é capaz por si 

mesmo ou de começar a ter fé ou de nela crescer, mas nossa capacidade vem de 

Deus.”425. A ênfase agostiniana dá origem divina da fé tem por finalidade resguardar 

a lógica dos seus argumentos sobre o qual ele coloca a graça e a predestinação. Se 
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negarmos que o início da fé tem origem em Deus, nós estaremos afirmando que ela 

tem origem no homem, então, os dons decorrentes da fé não serão concessões da 

graça, mas sim merecimentos devido à fé de cada indivíduo426. Ele reconhece que 

também caíra nesse erro ao afirmar anteriormente que a fé tinha origem no próprio 

indivíduo, mas que foi convencido de seu erro pelas Escrituras427.  

Essa fé é uma obra da graça no coração do crente que o diferencia não da 

natureza humana que permanece a mesma, mas daqueles que creem e os que não 

creem428. E dessa forma os eleitos são preparados por Jesus Cristo para virem a 

crer. Por que Deus, elege pela misericórdia e julga pela verdade a quem quer, 

chamando a fé, por sua graça e julgando com justiça os que não foram chamados a 

crer. Por isso, Agostinho assevera que a fé que justifica e salva, não pode ter origem 

no homem, mas em Deus429. Ele ainda explica seu argumento a partir da exposição 

de um texto bíblico430 da seguinte forma:  

 

O que significa: Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende vem a 

mim, senão: “Não há ninguém que escute o ensinamento do Pai e dele 

aprende que não venha a mim”. Pois, se todo aquele que escuta o Pai e dele 

aprende, vem, consequentemente todo aquele que não vem, não ouviu o Pai, 

nem dele aprendeu, pois se tivesse ouvido e aprendido, viria.
431 

 

Na compreensão agostiniana, só ouve, aprende e vem a Jesus Cristo aquele a 

quem o Pai chamar, porque o ouvir, aprender e vir é obra da graça de Deus e não 

da vontade humana432. E dessa forma, Deus prepara aqueles que viriam a crer, 

todavia, alguns poderiam argumentar que se esses chegaram a crer foi pelo fato de 

Deus utilizar sua presciência antevendo aqueles que creram nele e por isso os 

anunciou o Evangelho, pelo qual chegariam a crer. Todavia, Agostinho ira dizer que 

Deus não anunciou o Evangelho para aqueles que Ele sabia que iriam crer, mas os 

escolheu para que o Evangelho fosse anunciado a eles para virem a crer433. Há, 

nessa declaração, a noção da graça e da predestinação. Novamente ele, para 

fundamentar seus pensamentos e afirmações, recorre às Escrituras para confirmar 
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que sua posição está amparada nelas. O fato de alguns virem a crer e outros não é 

devido a graça de Deus, que predestinou alguns para chegarem-se a Ele. Ambos os 

conceitos, embora ligados, apresentam apenas uma diferença como explica  

Agostinho: “Todavia entre a graça e a predestinação há apenas está diferença: a 

predestinação é a preparação para a graça, enquanto a graça é a doação efetiva da 

predestinação.”434. A graça, nesse sentido, é o efeito da predestinação. A fim de 

justificar essa afirmação, ele vai lembrar que a fé de Abraão foi também dada por 

Deus a esse patriarca435. Porque, segundo entende, Deus nos promete e nos 

capacita a cumprir o que prometeu436. Ele assim pensa em favor de seu argumento 

de que não há méritos para o recebimento da graça437. 

Do lado oposto ao dele, os pelagianos defendiam que só seriam batizados ou 

salvos aqueles a quem Deus previu que mereceriam ser. Eles partem da lógica que 

o perdão dos pecados no batismo, dá-se devido à previsão de Deus na vida 

daqueles que, pelos seus atos, iriam merecer o perdão438.  Além disso, os 

pelagianos vão declarar que nós pagamos após a morte os pecados que Deus 

previu que nós iríamos cometer caso não tivéssemos morrido439. Esse conjunto de 

afirmações não tem outra finalidade a não ser negar que o homem necessita do 

auxílio da graça, posição essa defendida por Agostinho, para alcançar a fé, a 

salvação, a justificação, e todos os outros benefícios advindos da graça. Agostinho 

responderá ainda que, ao contrário do que os pelagianos pensam, Deus protege os 

seus a fim de que eles não se pervertam e quanto aqueles que não foram eleitos, 

Ele não punirá os pecados que eles não cometeram se estivessem vivos440. 

Contra as afirmações pelagianas, Agostinho mostrará que Jesus Cristo foi 

predestinado pelo Pai, para ser o cabeça, e nós, os predestinados por Ele, sermos o 

corpo de Seu Filho441, a fim de negar qualquer possibilidade de merecimento 

humano e declarar que a salvação pertence unicamente a Deus. 
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O chamado dos predestinados por Deus dá-se pela vocação do Evangelho, 

pois a quem Deus chama esse vem a Ele442. É pelo chamado que o predestinado 

vem, para que não haja orgulho ou merecimento, assim como nos diz Agostinho: 

“Os incluídos nessa vocação são todos ensinados por Deus e nenhum deles pode 

dizer: ‘Cri para ser chamado’, pois a misericórdia de Deus se lhe antecipa, sendo 

chamado para que cresse.”443. A vocação dos eleitos é manifestada no fato de Deus 

predestinar aqueles que viriam a crer não no tempo presente, mas na eternidade 

como ele dirá: “Portanto, retirou-nos do mundo quando ele vivia no mundo, mas já 

eram eleitos em si mesmos antes da criação do mundo.”444. Em outras palavras, 

Deus escolheu aqueles que predestinou. Ele predestinou para respondermos a sua 

vocação e não porque sabendo que iríamos responder favorável ao seu chamado 

nos predestinou445. 

Agostinho retoma o seu tema para finalizar sua obra provando, pelo que foi 

posto, que o princípio da fé não está na vontade do homem, mas em Deus446. Disso 

decorre que Ele nos predestinou para que chegássemos a crer. Isso mostra que 

Deus governa as vontades humanas e inclina o coração do homem para realizar 

Sua vontade447. 

 

3.4.7 – O Dom da Perseverança. 

 

Essa obra é o último texto escrito por Agostinho. Trata-se de uma obra que 

parece uma continuação da obra A Predestinação Dos Santos. Motivado por seus 

discípulos, ele redige esse livro contra os semipelagianos, que acreditavam e 

propagavam que a fé e a perseverança dos santos na fé são obras da vontade 

humana sem a necessidade do auxílio da graça. Ele vai reafirmar sua posição e 

esclarecer possíveis dúvidas restantes sobre esse tema448. A obra apresenta um ar 

de despedida e cansaço devido aos anos de intenso embate, todavia, ele não perde 

o brilhantismo de sua escrita. 
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Ao abrir seu escrito ele define o que seria a perseverança. Para ele, a 

perseverança é um dom de Deus pelo qual perseveramos no amor a Cristo até o 

fim449. Seguindo a ideia, argumenta que só recebe o dom da perseverança aquele 

que perseverar até o fim e diz: “Portanto, não se pode afirmar que alguém tenha 

recebido ou possuído o dom da perseverança, se não perseverou.”450. Agostinho 

assim pensa por saber que tanto a fé inicial pela qual somos salvos, quanto a 

perseverança até o fim da vida, ambas são dons de Deus e não são provenientes 

dos méritos humanos451. O fato é que ele estava resguardando as doutrinas centrais 

que estavam sendo atacadas pelos pelagianos, principalmente por Juliano de 

Eclano nesse momento. A igreja e Agostinho nesse período, defendiam que, 

primeiro, a graça não é dada por méritos precedentes do homem, segundo, ninguém 

pode viver sem pecado e por último, desde o nascimento estamos sujeitos ao 

pecado452. Essas verdades defendidas por ele e pela igreja confirmam a posição de 

ambos sobre o pecado original, a incapacidade do homem de salvar-se por seus 

méritos e a necessidade da graça de Deus para libertar os homens. Essa posição 

defendida e propagada tanto por Agostinho quanto pela igreja foram claramente 

negadas pelos pelagianos e semipelagianos. Mas a fim de confirmar sua posição, 

Agostinho chama, em sua defesa, Cipriano, que demonstrou por meio da Oração do 

Senhor que a perseverança não é proveniente do homem, mas de Deus. Porque, 

segundo Cipriano, a Oração do Senhor nos auxilia por meio de suas petições a 

clamarmos a Deus que nos conceda esse dom de perseverarmos até o fim. 

Tomando as explicações de Cipriano sobre a Oração do Senhor, Agostinho irá 

confirmar que, tanto ele quanto Cipriano, acreditam que, o início da fé é um dom de 

Deus, por isso, rogamos a Ele para que nos ajude a perseverar e ainda oramos 

pelos infiéis para que Deus lhes dê essa fé e depois lhes conceda o dom de 

perseverarem nela em amor. Ele declara, referindo-se a terceira petição da Oração 

do Senhor interpretada por Cipriano: 

 

Esta interpretação revela que o início da fé é também dom de Deus, visto que 

a santa Igreja ora não somente pelos fiéis implorando o crescimento e a 
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perseverança na fé, mas também pelos infiéis suplicando o começo da fé, a 

qual não têm e contra a qual mantêm predispostos os seus corações.
453 

 

Seu entendimento é claro nesse sentido. Tanto o início da fé quanto a 

perseverança nela até o fim da vida são dons de Deus, tanto é assim, que rogamos 

a Ele que nos ajude a perseverar. Os pelagianos pensam que nós não precisamos 

pedir a Deus que nos conceda a fé e a perseverança, porque somos a igreja perfeita 

e sem pecados, já no presente. A essa posição, Agostinho, utilizando-se da citação 

de Cipriano e das Escrituras, expressa que se somos a igreja perfeita sem pecado, 

por que na Oração do Senhor pedimos perdão pelos pecados? Confirmando sua 

ideia, ele cita o apóstolo João, que diz: “Se dissermos: ‘Não temos pecado’, 

enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós.”454. O que se confirma 

é a necessidade do auxílio divino devido a nossa condição pecaminosa, negada 

pelos pelagianos e afirmada pela igreja e por nosso referido autor. 

Outra questão tratada por ele nessa mesma obra é sobre a perda do dom da 

perseverança. Para Agostinho, a perseverança final não pode ser perdida por 

aqueles que a receberam, simplesmente porque se alguém que julgava tê-la e veio a 

perder, ele a perdeu não porque a teve, mas porque nunca a possui. Nas palavras 

dele: “Porém, a perseverança até o fim, como ninguém a possui a não ser o que 

perseverar até o fim, muitos podem tê-la, mas ninguém pode perdê-la.”455. 

Ironicamente, ele responderá essa questão dizendo que só perdemos o que temos, 

mas, se não temos, como podemos perder?456. O argumento tem como fundamento 

sua ideia de que Deus tem o poder de dirigir as vidas dos seus escolhidos até o 

fim457. Reforçando seu pensamento, Agostinho declara que o poder de não cairmos 

no pecado, de não nos afastarmos de Deus e de perseverarmos até o fim, não está 

em nós todavia; estava no poder do primeiro homem antes da queda. E nesse 

sentido nos diz: “Não cair na tentação não está no poder das forças da liberdade, na 

situação atual; estivera no poder do homem antes da queda.”458. Por isso, Deus nos 

predestinou para que pudéssemos perseverar, porque a possibilidade de 

permanecermos firmes na fé não está em nosso poder, devido a nossa condição. E 
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a forma pela qual Deus nos predestinou para que perseverássemos foi por meio de 

Cristo. Assim ele coloca: “Pois em Cristo coube-nos a sorte de sermos 

predestinados segundo o conselho da vontade daquele que faz todas as coisas”459. 

A fim de ratificar sua posição, Agostinho cita o testemunho de Cipriano e 

Ambrósio que, assim como ele, afirmam que tanto o início da fé, quanto a 

perseverança até o fim nela são dons de Deus e não méritos da vontade humana. 

Essa graça nos é concedida não por nossos méritos pessoais, mas segundo a 

misericórdia e a justiça de Deus por meio de Cristo. Confirmando sua posição, ele 

cita o bem-aventurado Ambrósio, que diz: “Não estão em nosso poder nosso 

coração e nossos pensamentos”460. Sua afirmação é clara: não está em nosso poder 

ter fé e perseverar, nossa capacidade vem de Deus e nesse sentido Agostinho 

declara: 

 

Portanto, não está nas mãos dos homens, mas de Deus, o poder de se 

tornarem filhos de Deus (Jo. 1. 12). Recebem Dele, que inspira ao coração 

humano bons pensamentos, com os quais alcança a fé, a qual age pela 

caridade (Gl. 5. 6). Para adquirir este bem, conservá-lo e nele progredir com 

perseverança até o fim, não somos dotados de capacidade que pudéssemos 

atribuir a nós mesmos, mas é de Deus, em cujo poder estão nosso coração e 

nossos pensamentos, que vem a nossa capacidade (2 Co. 3. 5).
461 

 

Não se pode saber o motivo pelo qual Deus predestina, mas sabemos que 

aqueles a quem ele predestinou, a esses Ele os capacitou a perseverar, pois a 

perseverança é a marca dos escolhidos. A predestinação ou a escolha que Deus faz 

dos seus eleitos é segundo a Sua misericórdia e Ele a concede a quem quer, 

todavia, quando Deus não concede sua misericórdia na escolha de alguns, Ele 

demonstra com isso que todos esses que não foram escolhidos são merecedores do 

justo juízo que Ele exerce ao não lhes escolher462. Os homens são incapazes de 

querer a salvação. Quanto à ação, tais indivíduos podem até desejar agir ou querer, 

mas não em relação à salvação, dessa forma, declara-nos Agostinho: “No tocante 

ao caminho da piedade e ao verdadeiro culto a Deus, não somos dotados de 

capacidade que possamos atribuí-lo a nós mesmos, mas é a Deus, do qual vem a 
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nossa capacidade (2 Co. 3. 5).”463. O pensamento agostiniano aponta para o fato de 

que o homem não quer e não pode buscar a Deus pela sua vontade, mas auxiliado 

pela graça ele passa a buscá-lo e deseja-lo. 

Outra objeção levanta-se agora afirmando que a doutrina da predestinação, 

pela qual vem à fé e por ela perseveramos, anula a necessidade da pregação. A 

lógica utilizada nessa objeção é a seguinte: se Deus predestina e capacita-nos a 

agir, então não há necessidade de correção e ensino pela pregação. Agostinho irá 

responder essa objeção reafirmando a doutrina da predestinação. Segundo entende, 

Deus escolheu aqueles que viriam a ser alvos pelo seus favores e concede a estes 

que venham a crer por meio da fé e de sinais, assim só viriam a Cristo aqueles que 

foram predestinados e trazidos pelo Pai464.  Dessa maneira, a pregação não seria 

anulada pela predestinação, antes ela a confirma, como nos fala: “A pregação da fé 

perseverante e crescente não é inutilizada pela pregação da predestinação, pois 

aqueles a quem é dado ouçam o que é mister ouvir e obedeçam. E como poderão 

ouvir sem pregador (Rm. 10. 14).”465. A lógica agostiniana é clara nessa questão, 

quando alguém ouve a pregação e responde em obediência, demonstra-se com 

essa atitude que ele foi predestinado e, no caso contrário, confirma-se a condenação 

justa. Em outras palavras, os que são predestinados agem de conformidade com 

essa eleição466. A posição adotada por Agostinho concernente à pregação e à 

doutrina da predestinação é que toda verdade deve ser proclamada, mesmo que 

poucos tenham capacidade de entende-la467. Daí o motivo pelo qual a predestinação 

deva ser pregada, porque ela é uma doutrina verdadeira e presente nas Escrituras. 

Dessa maneira, entende Agostinho que Deus age em favor dos que 

perseveram até o fim468. Ele assim age em favor dos seus eleitos preparando os 

meios para que eles possam realizar Sua vontade. Os pelagianos contrariamente 

afirmam que o início da fé e a capacidade de perseverar até o fim tem origem no 

homem, contradizendo assim as Escrituras e pondo nos indivíduos toda a 

potencialidade da ação469. Em contraposição, a filosofia agostiniana declara que a 

correção operada pela pregação no coração dos eleitos só terá sentido se 
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entendermos que ela é um meio pelo qual Deus está formando os Seus, assim como 

fez quando concedeu a eles a fé e a perseverança470. 

Prevendo uma possível afirmação de que Deus concedeu a fé e a 

perseverança para aqueles a quem Ele previu que mereceriam devido a seus 

esforços, Agostinho, vai explicar que, nas Escrituras, a presciência e a 

predestinação são sinônimas. Essa afirmação é confirmada pela análise do 

contexto471. Não somente ele reconhece essa posição, mas ela é confirmada pela 

própria Escritura e pela tradição. A troca de termos na Bíblia e pela tradição dá-se 

devido à facilidade de compreensão do termo e não por uma diferenciação 

conceitual472. Essa mesma tradição faz eco na posição adotada por Agostinho ao 

declarar que tudo tem origem em Deus473, no sentido de que Ele conhece todas as 

coisas que criou e por isso sabe o futuro de cada uma delas. E defende-se ao 

declarar que já tinha essa posição antes mesmo de entrar nas disputas com os 

pelagianos474. 

Fica evidente que a discussão central, proposta pelos pelagianos, é a opinião 

de que a graça nos é concedida pelos nossos méritos, por isso, a tentativa constante 

em atribuir algum mérito à ação humana. Agostinho conclui seu livro reafirmando a 

graça e a predestinação como necessárias para o homem conhecer a Deus, além 

disso, sem o auxílio da graça não poderíamos ter a fé e nem perseverarmos nela475. 

Pelo que foi posto nas sínteses das oito obras que descrevem e expressam o 

pensamento desse autor sobre a graça e a predestinação, percebe-se que existe 

uma relação entre o conceito da predestinação e as disputas ocorridas durante a 

vida do pensador. Contudo, essas disputas, por mais que tenha certa influência na 

elaboração das obras que o autor escreveu para combatê-las, todavia não alteraram 

o conceito agostiniano da predestinação. Como demonstramos no primeiro capítulo 

dessa dissertação, a origem e fonte do conceito foi a Bíblia e nesta, a vida e obra do 

apóstolo Paulo. Essa posição é confirmada pelas sínteses feitas. 

Na obra redigida contra os maniqueístas, O Livre-Arbítrio, Agostinho afirma, 

fundamentado pelas Escrituras, que Deus não é o autor do mal; o mal constitui-se 
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no ato de afastar-se de Deus; o homem recebeu de Deus o livre-arbítrio e pela má 

utilização desse dom concedido por Deus, esse indivíduo afastou-se dele e tornou-

se impossibilitado de retornar a não ser que Deus o auxilie por meio de Jesus Cristo, 

o Mediador. 

Na obra, O Espírito e a Letra, dirigida contra os pelagianos, que afirmavam a 

total capacidade do homem poder salvar-se pelos seus méritos devido ao 

cumprimento da Lei. Agostinho explicando o texto da segunda carta de Paulo aos 

Coríntios capítulo 3, verso 6; demonstrando que ninguém pode ser salvo pelo 

cumprimento da Lei. A função da Lei é apontar o pecado e conduzir a Cristo e não 

salvar, como afirmavam os pelagianos. Somente o Espírito Santo comunica a vida 

por meio da graça que nos leva a dependermos da graça oriunda dos méritos de 

Cristo. 

No texto intitulado A Natureza e a Graça, ele opõe-se aos pelagianos que 

afirmavam que a natureza humana é plenamente capaz de cumprir a Lei de Deus, 

justificar-se e, por isso, ser merecedora da salvação. Agostinho afirma que a 

natureza humana está corrompida pelo pecado e por isso encontra-se incapaz de 

justificar-se e salvar-se. A solução vem de Deus. A graça liberta nossa natureza para 

que possamos escolher o bem. 

Em A Graça de Cristo e o Pecado Original Agostinho, utilizando-se das 

Escrituras como fundamento para as suas afirmações, constata que a graça de 

Cristo é o único meio pelo qual a natureza humana pode ser restaurada desse 

pecado que corrompeu e impossibilitou o homem de escolher o bem e de salvar-se. 

Na obra A Graça e a Liberdade, ele afirmará, em oposição a Pelágio, que o 

homem não encontra-se livre para fazer o bem e chegar a Deus pela força de sua 

vontade. Agostinho declarará a necessidade da graça divina para que o homem 

torne-se livre do mal que o corrompeu e o aprisionou. 

Em A Correção e a Graça, ele explicará aos monges de Hadrumeto, que ao 

lerem suas obras haviam entendido que se somos predestinados não necessitamos 

de correção e não precisamos nos submetermos a qualquer disciplina porque fomos 

eleitos; que eles deveriam submeter-se aos ensinamentos e às correções porque 

essa obediência é uma marca distintiva dos que foram predestinados por Deus. 

A Predestinação Dos Santos é uma obra na qual Agostinho irá expor a doutrina 

da predestinação. Afirma que essa doutrina tem como fundamento não a filosofia ou 
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a vontade humana, mas sim a Escritura. Deus chamou, predestinou, justificou e 

glorificará aqueles que, dentre os homens, Ele elegeu segundo o seu desígnio justo 

e não pelos méritos. 

A última obra sobre esse tema é O Dom da Perseverança, nela, ele afirmará 

que o início da fé e a perseverança no amor a Cristo é um dom de Deus concedido 

aqueles a quem Ele predestinou antes da fundação do mundo. 

Em cada uma dessas obras, Agostinho, diante das objeções levantadas pelos 

inimigos de sua filosofia, levanta-se como o defensor da verdade fundamental, a 

saber: que o homem está corrompido pelo pecado e impossibilitado de salvar-se 

pelos seus méritos. Deus predestina de entre os pecadores segundo Sua vontade e 

não por causa dos méritos dos homens, aqueles que Ele irá, pela graça de Cristo, 

conduzir a Si mesmo.  Esse conceito assume um lugar de honra na filosofia de 

Agostinho por que trata da forma como os indivíduos tornam-se livres para 

escolherem Deus e serem plenamente felizes. Por isso, vamos analisar o conceito 

da predestinação na filosofia dele a partir das referidas obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

4. O CONCEITO DA PREDESTINAÇÃO NA FILOSOFIA DE AGOSTINHO 

 

O conceito da predestinação na filosofia de Agostinho é de longe o tema mais 

espinhoso e controvertido por pelo menos dois motivos. Primeiro, por ser um tema 

que trata da liberdade do homem, isto é, seus limites, suas escolhas, suas vontades 

e seu próprio ser. Em segundo lugar, esse tema filosófico está em sua filosofia 

entrelaçado com a sua teologia, de forma que para pensá-lo na filosofia é 

imprescindível conhecer a teologia envolvida nesse conceito. Não é possível separar 

a filosofia da teologia, caso se tente fazer isso, a compreensão do conceito ficará no 

mínimo incompleta ou equivocada, justamente porque esse tema fundamenta-se na 

revelação476. Nossa tarefa consiste em apresentar o conceito de predestinação a 

partir da definição dada pelo próprio autor dentro do seu corpo filosófico. 

De forma introdutória e a nível de comparação, podemos definir comumente a 

predestinação como: “Determinação antecipada do destino de (algo ou alguém)”477. 

Todavia, se olharmos unicamente para essa definição, não chegaremos à 

compreensão que foi estabelecida por Agostinho. Para compreendermos qual 

definição ele atribui a esse termo, torna-se necessário olharmos o lugar que está 

reservado para tal conceito dentro do seu corpo filosófico. Não se trata apenas de 

uma conceituação, mas sim de um sistema completo e complexo que o envolve. 

Devemos considerar que, ao pensar na predestinação, Agostinho tinha em 

mente a existência de um Deus que criou todas as coisas, estabeleceu ordem e 

determinou o lugar que cada uma das criaturas ocuparia em sua criação478. Vendo 

por esse ponto, percebe-se que Deus é criador e também legislador de sua criação. 

Ele conhece cada uma de suas criaturas e por isso mesmo Deus é quem determina 

o propósito pelo qual cada uma existe. Um segundo aspecto a ser considerado é a 

visão de que o homem é um ser limitado e mutável. Limitado no sentido de que não 

sabe o que lhe acontecerá dentro de pouco tempo e mutável porque constantemente 

se mostra contingente diante de várias situações. Percebemos, portanto, a tarefa 

monumental exercita por Agostinho para compor seu conceito de predestinação. Ele 

teve que circunscrever em seu conceito a imutabilidade de um Deus que tudo criou, 
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conhece todas as coisas, tem todo o poder e que nada ausenta-se de Sua presença, 

com a limitação do homem e suas constantes mudanças. Abordar a predestinação é 

lidar com uma constante tensão entre mutável e imutável; poder absoluto e liberdade 

contingente e ainda com uma constante luta entre a razão humana e os desígnios 

de um Deus que a própria razão humana não pode compreendê-lo plenamente.  A 

predestinação é um conceito que nos ensina mais sobre quem Deus é, do que sobre 

o homem e sua luta por liberdade ou identidade. Além disso, a predestinação aponta 

para a salvação, contudo ela aborda um tema filosófico muito importante, o 

problema do mal moral479. 

Devemos notar, todavia, que a questão da liberdade toca a humanidade desde 

muito tempo. Essa questão não foi criada pelo cristianismo480, mas foi desenvolvida 

de forma peculiar por essa tradição. Afirma-se ainda que a noção de destino se 

relaciona com o humano, enquanto o tema da predestinação está ligado com a 

religião481. Todavia, a temática envolvida é a mesma para ambos os termos. O ponto 

central é a questão da liberdade e como a podemos obtê-la. Vemos em Aristóteles a 

noção de liberdade sendo tratada no âmbito do conceito da escolha. O que não se 

vê de fato é esse pensador abordar o conceito de liberdade em si ou mesmo o Livre-

arbítrio482, essa noção é cristã. Somente no cristianismo é que essa noção de 

liberdade, Livre-arbítrio e predestinação tomam forma e, apesar de ser um tema 

tratado no âmbito religioso, seus fundamentos são filosóficos. Magris afirma: “A 

problemática da predestinação, o seu intercruzamento com temas em parte já 

enfrentados sob outra roupagem pela filosofia grega, não nasce com o cristianismo, 

mas enraíza-se na religião hebraica da qual o cristianismo se originou.”483. Portanto, 

o conceito agostiniano da predestinação perpassa todos esses temas que há muito 

levam a humanidade a pensar, mas vai além porque ele forma um sistema.  

 

4.1 – Como Agostinho Define a Predestinação. 
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Agostinho irá definir a predestinação tomando como fundamento as Escrituras, 

sobretudo na vida e obra do apóstolo Paulo, bem como na sua experiência 

pessoal484. É importante, ainda, entender que, na Bíblia, as palavras predestinação e 

eleição são sinônimas devido ao seu contexto e utilização. Exemplificando essa 

afirmação, quando Jesus Cristo afirma que muitos são chamados, mas poucos 

escolhidos485, e da mesma forma, quando Paulo declara que Deus predestinou 

alguns486, ambos estão tratando do fato de Deus eleger aqueles a quem Ele quis. 

Portanto, essas palavras adquirem o caráter de sinônimas. Por isso, esses conceitos 

devem ser considerados sinônimos analisados nos seus devidos contextos. 

Contudo, o conceito agostiniano da predestinação é extraído de duas passagens 

das cartas de Paulo. Da carta aos Romanos capítulo 8, dos versos 28 a 30 (8. 28 – 

30), e da carta aos Efésios capítulo 1, dos versos 4 a 14487. Nessas duas cartas 

encontramos a mais sofisticada definição do conceito de predestinação do Novo 

Testamento. É a partir desses textos que Agostinho formará seu sistema. 

Como já citamos e expusemos os textos de Romanos e Efésios no primeiro 

capítulo dessa dissertação, não iremos citá-los completamente, mas apenas 

fragmentos deles para compor nossa argumentação. Paulo diz em sua carta aos 

Romanos: “… tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, que são chamados 

Segundo o seu desígnio. Aqueles que ele de antemão conheceu, também os 

predestinou, ... os predestinou, também os chamou...”488. Na cartas aos Efésios, 

Paulo expõe: “Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ... Ele nos 

predestinou a ser para ele filhos adotivos por Jesus Cristo, ... ao sabor de sua 

vontade: fomos predestinados...”489. Nas duas passagens temos o conceito paulino 

da predestinação. Segundo Paulo, Deus chamou os eleitos segundo o seu desígnio 

e os predestinou antes da fundação do mundo para que eles fossem conforme a 

imagem de Jesus Cristo, como filhos adotivos a imagem do Filho de Deus. Essa 

escolha não deu-se por méritos, mas foi tomada antes mesmo dos eleitos existirem. 

A sequência dessas afirmações nos leva ao problema da rejeição490. A questão 

que se levanta é a seguinte: por que Deus elege, escolhe e predestina alguns e não 
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outros? O próprio apóstolo Paulo responderá afirmando no capítulo 9 da carta aos 

Romanos que a massa de argila não pode questionar as razões do oleiro ter lhe feito 

dessa ou de outra forma491. Na mente do apóstolo Paulo, a predestinação ou eleição 

é o fundamento sobre o qual ele constrói sua teologia. Deus elege aqueles a quem 

Ele irá justificar dos seus pecados, santificar, separando-os dos valores do mundo, 

chamar por meio da pregação do Evangelho e, futuramente, glorificar com a vida 

eterna ao lado de Jesus Cristo na eternidade. Na ótica paulina, Deus predestina 

porque toda a humanidade está impossibilitada pelo pecado de quere-lo e buscar a 

Sua vontade492. O homem não se encontra em um estado de liberdade para fazer o 

bem e buscar a Deus, ele encontra-se escravizado e doente por causa do pecado, 

como disse Jesus493. Por isso, a necessidade da intervenção Divina para libertar o 

homem. Mas somente aqueles a quem Deus predestinou antes da fundação do 

mundo serão libertos. 

O que está em jogo é a questão da liberdade. A humanidade encontra-se 

escravizada pelos seus desejos e morta em seus erros. Outro agravante nessa 

problemática, é o fato do homem ter prazer em fazer o que é errado, ou mesmo 

sabedor do que deve fazer, ele não tem capacidade para realizar o bem que deve 

fazer494. O motivo pelo qual o homem não faz o bem, mata, rouba e pratica qualquer 

outro delito é o fato de ser escravo de suas paixões. Essa concepção é contrária à 

visão clássica que afirmava que o homem tem plena capacidade de dominar suas 

paixões e apetites a fim de se tornar sábio e prudente. Todavia, Paulo argumenta 

em um caminho oposto. Enquanto que para os gregos o homem tem toda a 

capacidade de agir, na visão paulina o homem está escravizado. É sobre esse 

fundamento que Agostinho irá tomar essas passagens e afirmações do apóstolo 

Paulo, bem como outras passagens bíblicas para formular seu conceito de 

predestinação. 

Existem poucas passagens nas quais Agostinho define claramente o seu 

conceito de predestinação em suas obras. No entanto, esse conceito está diluído em 

todo o seu corpo filosófico teológico. Em uma passagem na obra A Predestinação 

dos Santos, ele faz uma diferenciação entre a graça e a predestinação, como se 

segue: “Todavia, entre a graça e a predestinação há apenas esta diferença: a 
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predestinação é a preparação para a graça, enquanto a graça é a doação efetiva da 

predestinação.”495. Nessa passagem, Agostinho está justificando o poder de 

salvação que atua eficientemente naqueles a quem Deus escolhe, não segundo os 

méritos, mas segundo a vontade de Deus. Ele justifica sua afirmação valendo-se do 

texto paulino496. A graça, é, portanto, concedida aos eleitos que foram predestinados 

para que a recebessem e só recebem a predestinação aqueles que pela graça 

tornaram-se aptos a receber, sem merecimento algum, esse benefício da parte de 

Deus (graça). Portanto, nessa passagem, a predestinação é definida por Agostinho 

como a preparação para o recebimento da graça. 

Em outra obra, O Dom da Perseverança, ao defender que a predestinação não 

anula a necessidade da pregação, ele expressa-se da seguinte forma: “... a 

presciência de Deus e a preparação dos seus favores, com os quais alcançam a 

libertação todos os que são libertados.”497. A palavra “presciência” é utilizada tendo o 

mesmo significado de predestinação, como declara o próprio Agostinho amparado 

pelo contexto e pelas Escrituras498. Aqui, a predestinação é novamente definida 

como uma preparação feita por Deus nos eleitos a quem Ele irá doar seus favores e 

libertá-los. O termo favores pode, devido ao contexto, ser subentendido como a 

graça da liberdade com a qual Deus doa aos eleitos a libertação da escravidão do 

pecado. O que deve ser observado é que todas as ações de Deus são direcionadas 

aos predestinados, aos preparados por Ele. Em mais uma passagem, nessa mesma 

obra, Agostinho dará uma forma mais clara e ampla do conceito de predestinação. 

Ele nos declara: “A predestinação é o decreto da vontade divina segundo o qual da 

infidelidade chegastes à fé, após receber a disposição de obedecer, e permaneçais 

na fé recebendo o dom da perseverança.”499. Nesse trecho temos a mais elaborada 

definição do conceito tratado. Nele, nos é apresenta todas as nuances que envolvem 

esse conceito. Temos a vontade soberana de Deus atuando na condição de 

infidelidade de toda a raça humana, na mudança do coração para uma disposição 

de obediência e a capacidade de perseverar na fé até o fim. A predestinação não 

pode ser pensada fora desse esquema. 
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A complexidade da questão da liberdade não poderia ser pensada de forma 

simplória. Ela necessita de uma reflexão complexa devido as suas muitas 

implicações. Agostinho vai tratar essa questão a partir de uma esfera maior, a 

própria realidade. Ele concebe que toda a realidade é produto de uma mente 

inteligente que criou todas as coisas do nada. Essa mente é Deus. Unicamente o 

Deus cristão. Ao criar todas as coisas500, Deus estabelece toda a ordem na criação e 

determina cada função individual para suas criaturas. Não há, portanto, dúvidas na 

mente de nosso autor quanto a verdade de que existe um Deus que criou e 

determinou todas as coisas. Isto quer nos dizer que, o Criador intervém no universo 

criado, na história da humanidade e, portanto, nas vidas dos indivíduos. Nenhuma 

esfera da criação está fora do seu domínio e querer. É por essa ótica que Agostinho 

pensa a liberdade e a predestinação. 

A predestinação é a intervenção direta do Criador em sua criação. Essa noção 

é a mesma utilizada pelo apóstolo Paulo501 e repetida por nosso autor502, ambos 

utilizando o exemplo da massa e do oleiro. Deus decreta sua vontade chamado os 

infiéis à fé e concedendo-lhes a disposição de obedecer e responder ao seu 

chamado, sem o qual eles não viriam, garantindo-lhes ainda a permanência na fé 

que lhes foi dada. A predestinação é um círculo fechado. Esse círculo iniciou-se 

antes da fundação do mundo com a eleição dos escolhidos por parte de Deus503. 

Passa pela quebra da ordem por parte do homem e de sua opção pelo mal. 

Continua com o remédio para o problema da desordem, que é Jesus Cristo. E 

termina em Deus, reunindo os seus eleitos segundo o decreto de sua vontade, sem 

mérito algum dos escolhidos. Agostinho demonstra por meio dos seus escritos e 

pensamento que a predestinação é um círculo que tem início com Deus, e termina 

em Deus. 

Para ele, a predestinação é a escolha que Deus faz dos seus eleitos. Sendo 

que é Deus quem opera nos eleitos a fé para que eles creiam. É Deus quem 

concede a graça para que eles recebam o perdão. Também é Deus que, por meio 

de Jesus Cristo, justifica os escolhidos de sua culpa. É Deus quem também conduz 

os eleitos a viverem e cultivarem uma vida piedosa. E é Deus quem os glorificará na 

eternidade com a Sua presença no Céu. 
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A predestinação é um conceito que aponta mais para Deus e sua vontade 

estabelecida em sua criação do que para o homem e sua liberdade. Todavia, essa 

questão é sempre presente no pensamento de Agostinho a partir da relação entre a 

soberania de Deus e a liberdade do homem. É nessa relação entre soberania e 

liberdade que se encontra a predestinação e, consequentemente, a compreensão 

agostiniana da realidade. É importante, já que conhecemos o conceito de 

predestinação, analisarmos o sistema formado por ele para definir e caracterizar seu 

conceito dentro do seu corpo filosófico. 

 

4.2 – A Predestinação Como Sistema Filosófico. 

 

Não podemos considerar apenas o conceito de predestinação fora do sistema 

que foi desenvolvido para ele. Caso façamos essa opção, iremos entender 

erroneamente o conceito e seu lugar no corpo filosófico do autor. A fim de dar conta 

de toda a realidade, Agostinho elabora um sistema filosófico a partir do conceito de 

predestinação. Entretanto, vale mencionar que esse conceito não aparece na 

filosofia dele como um tema esporádico ou mesmo como um conceito que só foi 

desenvolvido em sua velhice, a fim de defender os dogmas da igreja em detrimento 

da razão, como pensam alguns504. Esse não é o caso da predestinação, nem muito 

menos de Agostinho. A predestinação constitui-se um tema capital no que se refere 

a liberdade e a felicidade dos indivíduos. Vale a pena mencionar que Agostinho não 

é um autor sistemático tanto em seu estilo de escritas quanto na composição de 

suas obras. Na verdade, sua filosofia e escritos são fluentes, livres e multifacetados, 

todavia, quanto ao conceito da predestinação percebe-se ao ler as referidas obras 

que ele estabelece uma organização, um sistema que se alguma de suas premissas 

forem contestadas todo o sistema é derrubado. Por isso, entendemos que 

concernente a predestinação, nosso autor elabora um sistema com início, meio e 

fim. 

A questão da predestinação tornou-se mais relevante no pensamento de 

Agostinho conforme as questões e os maus entendidos foram se levantando a partir 

de suas obras. Como exemplo, podemos mencionar as inúmeras citações de 

trechos isolados da obra O Livre-Arbítrio feitas pelos pelagianos na tentativa de 
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encontrarem nele apoio para as suas teses505, ou quando o tribuno de Cartago, 

Flávio Marcelino, teve dúvidas sobre o batismo de crianças e a perfeição da 

santidade no homem506. Nesses e em outros casos, Agostinho teve que responder 

aos questionamentos levantados a partir da leitura de suas obras. Contudo, sua 

opinião quanto à predestinação permaneceu a mesma. Ele mesmo afirma que 

sempre manteve sua opinião a respeito de sua compreensão da ação de Deus na 

vida dos escolhidos, mesmo antes da heresia pelagiana surgir507. Nesse sentido, ele 

nos revela: “Está é a predestinação dos santos, manifesta e certa, a qual a 

necessidade veio a obrigar-me a defender posteriormente com empenho e diligência 

contra os pelagianos.”508. Sua posição é anterior aos conflitos contra os pelagianos, 

porém, foi reforçada com a chegada dessa heresia. Em sua defesa ele ainda cita os 

cristãos anteriores a ele que confirmam seu pensamento. Ele nos explica: 

 

Mas por que consultar os escritos daqueles que, antes do aparecimento desta 

heresia, não tiveram necessidade de se enfronhar nesta difícil questão na 

procura de solução? Tê-lo-iam feito, se fossem obrigados a responder tais 

dificuldades. Daí o terem tocado brevemente, de passagem, e em algumas 

partes de seus escritos o que pensavam sobre a graça de Deus.
509 

 

Tanto na filosofia de Agostinho, quanto nos cristãos que o antecederam, a 

predestinação sempre esteve presente, mas não foi tratada tão profundamente por 

não haver dúvidas ou heresias que a colocasse como incerta ou que a negasse. O 

fato é que a predestinação sempre esteve presente na filosofia de Agostinho e na 

tradição cristã, mesmo antes do pelagianismo. Todavia, a medida que as questões 

foram sendo postas, as respostas tiveram que ser elaboradas de forma mais 

sofisticada, principalmente por ele, a fim de que as dúvidas fossem respondidas de 

maneira elevada. 

Todavia, o ponto a ser tratado é a predestinação como fundamento como um 

sistema filosófico agostiniano. Nesse sentido, para ele, a predestinação antecede a 

própria criação do universo e do homem, seguindo a doutrina paulina do mesmo 

conceito510. E é nesse mesmo contexto que devemos compreender a frase que 
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praticamente abre a obra Confissões quando ele diz: “... porque nos criastes para 

Vós e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em Vós.”511. Isto é, 

Deus criou o homem com a finalidade de ser propriedade Sua. Mas algo aconteceu. 

O homem afastou-se de Deus transgredindo a sua Lei. Contudo, o ser humano 

expressa essa finalidade pela inquietude de sua alma, que não encontrará repouso 

enquanto não retornar ao seu Criador. Essa declaração expressa uma noção de 

predestinação em seu fundamento. A afirmação central que se relaciona com o 

conceito de predestinação é o fato de que o homem foi criado com uma finalidade 

que antecede a sua própria existência e vontade. Essa finalidade é repousar em 

Deus, que o criou. O que Agostinho está afirmando com essa declaração é que o ser 

humano tem por finalidade ontológica estar em Deus. Porque essa finalidade não é 

fruto de seu querer ou vontade, mas é externa a seu próprio ser. Em outras 

palavras, Deus predestinou o homem com a finalidade de retornar a Ele, antes 

mesmo desse homem vir a existir. 

Em outra passagem dessa mesma obra, Agostinho reafirma sua posição 

quanto a predestinação, declarando que esse conceito antecede suas disputas 

contra os pelagianos e que ele é, desde sempre, um sistema filosófico. Ele nos 

declara: “Dai-me o que me ordenais, e ordenai-me o que quiserdes.”512 (Da quod 

iubes et iube quod vis).  Ele apresenta aqui o pilar de sua defesa em favor da 

predestinação. Ele suplica a Deus que lhe faça querer o que Ele ordenou, e, ainda, 

que Deus também o capacite a executar Sua vontade. Isto é, Deus ordena ao 

homem o que Ele mesmo capacitou esse homem a realizar. Partindo desse 

argumento entendemos, que, na concepção agostiniana, todos os benefícios 

concedidos pela graça são frutos da predestinação. Quando Deus predestinou, Ele 

também chamou, justificou e glorificou. A predestinação, como afirmamos 

anteriormente, tem início e fim em Deus; não nos méritos do homem. Pois a vontade 

e o querer tem origem em Deus e não no querer do homem. Essa convicção é tão 

firme em Agostinho que ele afirma que a própria fé que faz crer em Deus não tem 

origem na vontade, mas em Deus, parafraseando Paulo: “Então, por que motivo não 

se nos diria a respeito da fé: Que é que possuis que não tenhais recebido? (1 Co. 4. 

7). Pois, se cremos, foi Deus quem nos deu a fé.”513. 
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A predestinação é um sistema de interpretação da realidade porque ela 

antecede a existência do homem, seu querer, vontade e ação. O argumento é esse: 

a graça que nos é concedida por Deus para que nossa vontade e querer nos 

conduza à ação, é antecedida pela predestinação que prepara os eleitos para 

agirem segundo a graça que lhes foi concedida por Deus. Nas palavras de 

Agostinho: “Portanto, a predestinação de Deus, que é prática do bem, é, como disse, 

preparação para a graça, mas a graça é efeito da própria predestinação.”514. 

Tratando-se da predestinação, ela é um sistema pelo fato dela anteceder qualquer 

ação estabelecendo assim um ordem concatenada das ações sem as quais o 

sistema não existiria. Na verdade, a predestinação é o motivo pelo qual se age. 

Agostinho, então, irá pensar seu sistema a partir da escolha que Deus fez dos 

seus eleitos, não segundo a vontade deles nem de seus méritos, mas sim segundo o 

decreto de Sua vontade soberana. Por esse motivo, o sistema agostiniano da 

predestinação segue a ordem paulina, quando este declara em sua carta aos 

Romanos “os que predestinou, também os chamou, os que chamou, justificou-os; e 

os que justificou, também os glorificou.”515. Desse mesmo texto, Agostinho nos 

apresenta sua justificativa para o seu sistema, entendendo ele que todas as ações 

realizadas por Deus, salvação, graça, justificação, livre-arbítrio, são fruto da 

misericórdia divina. Dessa forma, ele nos elucida: “De quem procede a misericórdia? 

Não é daquele que enviou Cristo Jesus a este mundo para salvar os pecadores, os 

quais ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou? (Rm. 8. 29 – 

30)”516. O sistema segue essa sequência: uma ordem quebrada, uma liberdade 

perdida, um remédio necessário para então chegarmos ao retorno desejado. É 

dessa forma que iremos pensar a predestinação dentro do corpo filosófico 

agostiniano. Essa forma de enxergar o conceito da predestinação como um sistema 

ou admitindo que está implícito uma ordem de execução do mesmo, já foi proposta 

anteriormente517. Para essa dissertação, nós procuramos seguir o mesmo caminho, 

com algumas nuances diferentes. 

 

4.3 – A Ordem Quebrada. 
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O primeiro passo para uma clara compreensão da predestinação é entender 

que existe uma ordem que foi quebrada, um problema não solucionado ou uma 

desordem que necessita ser reorganizada. É a partir desse entendimento que a 

predestinação surge como um remédio para essa doença ou uma solução para 

essas questões de desordem. Nas palavras de Gilson: “Primeiro, há uma 

insuficiência radical; depois, uma desordem possibilitada por essa insuficiência; em 

resumo, há o mal.”518. 

O pensamento de Agostinho tem início com uma visão de ordem e plena 

perfeição a partir da criação519. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, ou seja, 

“a ordem do mundo é bela e boa, pois é criação de Deus”520. Nessa criação perfeita 

está incluso o homem como a única criação que reflete a imagem e semelhança do 

seu Criador521. O homem gozava de uma natureza que refletia seu Criador. Esse 

homem era reto e perfeito moralmente e fisicamente. Possuía a liberdade e a 

capacidade de não pecar, pois esta capacidade foi concedida pelo seu Criador522. 

Porém, quando o mal entrou na criação, ele transformou-a523. Seguindo esse 

caminho, Agostinho pergunta: “Será Deus o autor do mal?”524. Isto é, se Deus é 

Criador de todas as coisas, não seria Ele também criador do mal? Ou ainda, será 

que o mal que causou desordem não faria parte Dele? Sua resposta é clara e direta, 

não. Mas, por quê?   Porque Deus, em sua essência Trina, não pode praticar o mal, 

por ser o Sumo Bem525. De onde provém, então, esse mal que causou a desordem 

na criação, se ele não tem origem em Deus? Ou ainda, por que, então, ele nos afeta 

e nós agimos mal? Respondendo à primeira questão, o mal, na visão agostiniana, 

não tem um único autor, mas vários, como ele mesmo discorre: “Com efeito, não 

existe um só e único autor. Pois cada pessoa ao cometê-lo é o autor de sua má 

ação.”526. Com essa afirmação, Agostinho afasta-se decisivamente das doutrinas 

maniqueístas. Primeiramente, porque para os maniqueístas o mal é um princípio 

eterno assim como o bem, mas para ele o mal não é eterno, ele tem uma origem. 

Em segundo lugar, os maniqueístas acreditavam que o mal é um ser eterno assim 
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como o bem, todavia Agostinho afirma que o mal não tem um estatuto ontológico, 

mas constitui-se de uma ação. Como ele mesmo expressa: “E esse movimento, isto 

é, o ato da vontade de se afastar-se de Deus, seu Senhor, constitui, sem dúvida, o 

pecado.”527. Por isso, Deus não pode ser designado como o autor do mal, mas cada 

homem quando este afasta-se de Deus por sua vontade torna-se o autor do mal. 

O mal é, portanto, uma ação. A ação de pecar. E esta tem um dono que lhe 

criou, o próprio homem. E essa ação não se constitui apenas de um movimento, 

mas é também uma troca. A troca do Criador pelas coisas criadas. Nas palavras de 

Agostinho: “Cada um, ao pecar, afasta-se das coisas divinas e realmente duráveis 

para se apegar às coisas mutáveis e incertas, ainda que estas se encontrem 

perfeitamente dispostas, cada um em sua ordem, e realizem a beleza que lhes 

correspondem.”528. Ele vai mais além em sua explicação sobre o mal, que ele 

também denomina como pecado. E procura apresentar o fundamento sobre o qual a 

decisão de trocar o imutável e eterno, pelo mutável e perecível é uma aversão ao 

próprio Deus, ao próprio Bem Imutável. É dessa forma que ele expõe seu 

pensamento: “Mas o mal consiste na aversão ao Bem Imutável para se converter 

aos bens transitórios. Por sua vez, essa aversão e essa conversão não sendo 

forçadas, mas voluntárias, o infortúnio que se segue será um castigo justo e 

merecido.”529. Trata-se de uma aversão voluntária, um afastamento intencional do 

Sumo Bem em direção às coisas inferiores, por isso, a punição desse ato é justa. Foi 

pelo seu próprio desejo que o homem se afastou de Deus e dessa feita será julgado. 

Todavia, vale salientar que a condição do homem antes desse afastamento do 

Bem era outra. “E sua vontade era boa, ou seja, dedicava-se a cumprir os 

mandamentos de Deus, que dotara à vontade com uma firme inclinação para a 

virtude. De sorte que seu corpo estava sujeito à sua alma; seus desejos carnais, à 

vontade; e sua vontade, a Deus.”530. Como o próprio Agostinho expressa-se: 

“Contudo, ele estava certamente livre à vista das seduções inferiores, pois o homem 

tendo sido criado na santidade da sabedoria achava-se isento de todos os liames 

que dificultavam a sua escolha.”531. Esse homem, antes de seu pecado, estava em 

um estado de plena liberdade de escolha, mas foi corrompido, e juntamente com ele, 
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a sua vontade. Todavia, após a queda, o homem encontra-se em dívida consigo 

mesmo, porque não pode agir segundo o que é bom. E, em segundo lugar, ele 

encontra-se em dívida com Deus, por não lhe obedeceu à vontade532. 

Mas, poder-se-ia levantar a objeção de que o motivo que levou o homem a se 

afastar de Deus não foi fruto de sua vontade, mas sim, devido ao dom do livre-

arbítrio concedido pelo próprio Criador. Nesse sentido, o dom do livre-arbítrio seria 

um mal, porque conduziu o homem a afastar-se de Deus. E se esse dom, vindo da 

parte de Deus, constituiu-se em mal, e, portanto, o Doador também seria mal. Essas 

hipóteses são levantadas pelo interlocutor de Agostinho na obra Livre-Arbítrio, 

Evódio533. O argumento de Evódio é que se Deus não tivesse doado o livre-arbítrio 

ao homem, esse não teria se corrompido. Contudo, na mente de Agostinho, Deus 

certamente é o doador desse dom534 e de todas as coisas boas. E afirma: “Mas o 

que poderia haver de mais verdadeiro do que as seguintes asserções: tudo o que é 

bom procede de Deus. E tudo o que é justo e bom.”535. Não há dúvidas de que o 

livre-arbítrio é um bem porque ele procede de Deus que é o Sumo Bem.  Por isso, 

não cabe no pensamento agostiniano a ideia de que Deus teria dado o livre-arbítrio 

ao homem para que ele se afastasse e fosse por ele punido. Esse pensamento é até 

contraditório. Ou ainda, não é concernente a essa reflexão a hipótese de Deus ser o 

autor do movimento de afastamento do homem de Si mesmo, porque, como foi 

mencionado, d’Ele não pode proceder o mal. 

Conclui-se que o mal é um ato, uma ação, ou ainda uma aversão a Deus que 

levou o homem a afastar-se do seu Criador. Essa ação, também denominada 

pecado, constitui-se no mal moral, que trouxe a toda humanidade e ao universo uma 

desordem incorrigível por porte deste. Mas, além dessa desordem na criação, esse 

ato teve repercussões ainda maiores no homem.  

 

4.4 – A Escravidão e Impotência do Homem. 

 

A ordem e harmonia foram quebradas pela entrada do mal na criação. Esse 

mal é também denominado, como mencionamos anteriormente, pecado. É por meio 

dele que o homem veio a tornar-se escravo e impotente. Os sintomas desse ato de 
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afastamento de Deus causaram inúmeras consequências como observa Kelly: “O 

sintoma mais óbvio dela, além da miséria geral da existência humana, é o homem 

escravizado à ignorância, concupiscência e morte.”536. Essa escravidão e ignorância 

são decorrentes do pecado ou da queda do primeiro homem. No sistema 

agostiniano da predestinação, esse ponto é central. Toda a fé cristã fundamenta-se 

na ideia do pecado original, como afirma Agostinho: “Este ponto deve ser 

considerado não como um assunto em que, salvaguardada a fé, pode-se duvidar ou 

errar, mas um assunto que atinge a própria profissão de fé, pela qual somos 

cristãos.”537. Foi o pecado original quem trouxe toda a desordem na criação e 

corrompeu o homem, não plenamente, pois este ainda é a imagem e semelhança de 

Deus538, mas o distorceu como um espelho que perdeu quase totalmente sua 

capacidade de refletir. 

Contudo, Pelágio e seu discípulo Celéstio afirmavam o oposto da tese 

agostiniana do pecado original. Para esses, o pecado de Adão apenas o atingiu e 

prejudicou, como afirmou Celéstio diante do Sínodo Episcopal de Cartago transcrito 

por Agostinho dessa forma: “que Adão foi a única vítima de seu pecado, o qual não 

atingiu o gênero humano; e que as crianças que nascem estão no mesmo estado 

que Adão antes da desobediência.”539. Pelágio e seus discípulos além de negaram o 

pecado original, ainda negam que este tenha sido transmitido a toda a raça humana, 

afirmando que as crianças nascem em um estado de pureza, assim como Adão 

antes da queda. Por isso, eles declaram que o motivo pelo qual as crianças 

deveriam ser batizadas não era por causa do pecado original, isto é, por 

necessidade do batismo para purificação e salvação, mas apenas para o perdão dos 

pecado futuros. Porque, segundo eles, as crianças não herdaram o pecado de 

Adão540. 

Além dessas teses, Pelágio e seus seguidores defendiam que Adão morreria 

mesmo se não tivesse pecado, que o pecado deste apenas o arruinou e não ao 

gênero humano, e que antes da vinda de Cristo existiram pessoas que viveram sem 

pecado541 e muitas outras posições semelhantes a estas estavam presentes no 
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pensamento dos pelagianos. E quanto ao pecado original e sua transmissão, 

Pelágio afirmava, segundo Agostinho nos esclarece dizendo que: “ele mesmo afirma 

que o primeiro pecado prejudicou não somente o primeiro homem, mas também os 

demais seres humanos, não devido à descendência, mas ao exemplo.”542. Com esta 

afirmação, Pelágio está dizendo que o pecado de Adão atingiu a humanidade não 

por causa da descendência ou transmissão, mas sim por causa da imitação. É pela 

imitação que os homens tornam-se pecadores e não por recebermos de Adão essa 

culpa por ser ele o representante de toda a raça humana. 

Contrário a essa posição, Agostinho fundamenta sua tesa do pecado original 

nas Escrituras, dizendo: 

 

Com efeito, desde o tempo em que por meio de um só homem o pecado 

entrou no mundo e, pelo pecado, a morte, e assim a morte passou a todos os 

homens, porque todos pecaram (Rm. 5. 12), toda a massa de perdição 

tornou-se possessão do corruptor. Assim, ninguém, absolutamente ninguém 

desde então, se isentou ou se isenta ou se isentará do pecado, a não ser pela 

graça do Redentor.
543  

 

O pecado original atingiu toda a raça humana. Todos caíram e morreram em 

Adão, por serem descendentes dele. Essa queda atingiu o homem por completo, 

inclusive sua vontade, seu livre-arbítrio e sua liberdade. A começar pela vontade, 

Agostinho entende que ela é um dom de Deus544 e por ter origem em Deus ela tem a 

finalidade de conduzir o homem a agir para o bem545.  Essa vontade era reta e 

boa546. No entanto, essa vontade tem o poder de destronar o homem das alturas e 

afastá-lo de Deus547. E foi por ela que o homem afastou-se do seu Criador. Essa 

vontade, ao afastar-se de Deus, perdeu o poder de querer e fazer o bem, pois ela 

tornou-se escrava do pecado, dos seus desejos e paixões548. Nesse sentido, a 

vontade não tem mais o poder de conduzir o homem a agir segundo o bem e nem 

de levá-lo ao Sumo Bem. Pois ela permanece livre mesmo após a queda, mas não é 
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sempre boa, porque não pode querer o bem,549 sendo o seu estado débil e 

impotente550. 

Da mesma forma que a vontade é um dom, o livre-arbítrio o é também551. O 

livre-arbítrio é o que nos faz agir com retidão com vistas ao bem552. Mas foi pela 

vontade livre e pelo livre-arbítrio que o homem tornou-se cúmplice de suas 

paixões,553 afastando-se de Deus. Esse livre-arbítrio e a vontade foram corrompidos 

pelo pecado. Na concepção agostiniana, Adão era o único homem que gozava 

plenamente de sua vontade e do seu livre-arbítrio, pois ele tinha o poder de não 

pecar554, poder esse que a humanidade não possui555.  Isto é, o homem reconhece o 

que é o Bem e o agir segundo o bem, mas devido a sua condição, não pode realizá-

lo.  

Se a vontade está corrompida e o livre-arbítrio está impotente, esse homem 

encontra-se em um estado de escravidão. Essa liberdade não pode ser adquirida 

pelo homem. Pois a liberdade que o homem possui após a queda de Adão é a 

liberdade de praticar o mal, mas esta não é suficiente para fazer com que esse 

indivíduo faça o bem556. A verdadeira liberdade foi perdida pelo pecado557. Liberdade 

essa que consistia em querer o bem e de poder rejeitar o mal. Mas em seu estado 

de escravidão, o homem só pode ser livre plenamente se Jesus Cristo o libertar, 

como nos fala Agostinho: “ninguém é livre, se não é libertado por aquele que disse: 

‘Se o Filho vos libertar, sereis realmente livres (Jo. 8. 36)’.”558. 

Portanto, a vontade e o livre-arbítrio são insuficientes e impotentes devido ao 

pecado de Adão que nos contaminou e nos tornou escravos. O homem não é e não 

pode ser livre por suas ações ou méritos. Ele está na condição de escravo e 

impotente. Por isso, a verdadeira liberdade encontra-se em Jesus Cristo que nos 

concede por meio de sua graça. Ou seja, é somente por meio de Jesus Cristo que o 

homem pode recuperar a liberdade perdida e não apenas recuperar a liberdade, 

mas também a capacidade de permanecer em Jesus agindo conforme o bem. 
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Segue-se então, que a graça é uma condição necessária para o homem recuperar a 

sua verdadeira liberdade.      

   

4.5 – A Graça e Sua Necessidade. 

 

O homem quer ser livre, mas não pode libertar-se por causa de sua natureza 

herdada de Adão. Esse problema da liberdade só pode ser resolvido pela 

intervenção direta de Deus na vida dos indivíduos que encontram-se nessa 

condição. Todavia, os pelagianos argumentaram que o homem poderia, pela força 

de sua vontade e natureza, justificar-se diante de Deus sem nenhum auxílio por 

parte de ninguém. Agostinho vai expor o pensamento oposto. Segundo ele, o 

homem necessita do auxílio Divino tanto para ser justo quanto para permanecer na 

justiça559. Ele escreve: “Neste sentido diz o Apóstolo: ‘Pois é Deus quem opera em 

vós o querer e o operar, segundo a sua vontade (Fl. 2. 13)’.”560. A graça, portanto, 

não é tratada na filosofia agostiniana como algo opcional, na verdade ela é uma 

necessidade sem a qual os indivíduos não serão justificados, salvos e livres de sua 

natureza. 

Mas poderia haver alguém que dissesse que se Deus já deu a Lei, então, 

bastaria segui-la para que fôssemos considerados justos e, portanto, salvos. No 

entanto, Agostinho irá argumentar que a letra da Lei, mesmo sendo Divina, não pode 

justificar o homem diante de Deus. E além de não poder justificar o homem, sem o 

auxílio de Deus essa letra da Lei mata, sem a presença do Espírito Vivificador561. Ele 

está simplesmente parafraseando uma declaração do apóstolo Paulo562. E o motivo 

pelo qual a letra da Lei não pode justificar o homem é, justamente porque este não 

consegue cumpri-la. A finalidade da Lei é expor o pecado e não justificar os 

indivíduos563. 

Se a Lei não justifica o homem, então como ele pode ser justificado? Agostinho 

responde essa questão com a graça. A graça tem o seu papel concebido em função 

dos males para os quais ela é o único remédio possível564. É dessa forma que a 
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graça torna-se não apenas um elemento condicional na filosofia agostiniana. Ela 

assume um papel de necessidade sem a qual ninguém alcança a justificação565. Ao 

afirmar nossa necessidade da graça para agirmos segundo o bem, ele declara: “A 

graça por Jesus Cristo nosso Senhor é concedida com tal liberdade, a quem 

aprouver a Deus concedê-la, que sem ele não podemos perseverar, ainda que 

quisermos, mas é tão copiosa e eficaz que nos move a querer o bem.”566. A graça 

nos é necessária tanto para perseverarmos no caminho correto quanto para querer 

esse caminho, e sem ela não poderíamos nem desejaríamos o bem. 

Tal postura assumida por Agostinho fundamenta-se nas Escrituras contra os 

pelagianos, que afirmavam a possibilidade do homem viver em retidão e poder 

cumprir a Lei de Deus sendo justificado pelos seus méritos. Ele vai declarar que 

nenhum homem pode justificar-se pela força da natureza ou pela Lei567. A justiça do 

homem é um presente gratuito, ou seja, é uma obra da graça divina568. 

Contrariamente a esse posição agostiniana, os pelagianos davam total ênfase a 

natureza humana em detrimento da graça divina. O erro ou o pecado, que no 

pensamento agostiniano é uma ação voluntária consequente da natureza caída, 

para os pelagianos era uma questão simplesmente de negligência dos indivíduos569. 

Isto é, o pecado não atingiu a vontade do homem, podendo esse, de forma diligente, 

ser justo. Nesse sentido, os pelagianos vão ainda mais longe. Eles afirmam que a 

morte de Jesus Cristo foi apenas uma obra de misericórdia da parte de Deus, e não 

uma necessidade da humanidade570. Agostinho afirma que, ao contrário da defesa 

pelagiana, a natureza humana caída não basta a si mesma para justificar-se diante 

de Deus, ela necessita de Cristo, ela necessita da graça571. Em uma citação ipsis 

litteris Agostinho afirma que os pelagianos declaravam que a natureza humana tinha 

o poder de agir, pois essa possibilidade é oriunda de Deus quando criou o homem. E 

ainda essa natureza tinha o querer no controle de sua vontade, isto é, a natureza 

humana tem a vontade de fazer o bem. Por último, o homem é o ser que 
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eficientemente age conforme seu poder e querer sem a necessidade de nenhum 

auxílio, inclusive o auxílio de Deus572. 

Os pelagianos não negavam a graça, mas eles a compreendiam de forma 

oposta a visão agostiniana. Eles entendiam que a graça divina, além da natureza 

humana com plena potencialidade de realizar o bem e de querer a Deus, consiste na 

doutrina dada por Deus para que o homem obedecesse e fosse salvo por ela e a Lei 

pela qual os homens são salvos573. Portanto, os pelagianos defendiam uma graça 

fundamentada na natureza humana e em sua plena capacidade de querer e agir. 

A concepção agostiniana toma uma via oposta. A graça é um auxílio divino 

necessário sem o qual o homem não pode querer o bem e a nem pode obedecer a 

Lei. Essa graça ajuda aos indivíduos a quererem o bem e terem a capacidade de 

amar a Lei que antes odiavam, para cumprirem por amor e não por medo ou por 

esperarem ser justiçados por ela574. Ainda contrastando a visão pelagiana da graça, 

Agostinho cita uma passagem do livro de Pelágio que expõe: “Embora, para evitar o 

pecado, disponhamos do livre-arbítrio tão forte e firme, que foi implantado pelo 

Criador em toda a natureza, somos fortalecidos ainda todos os dias por sua ajuda 

em sua inestimável bondade.”575. A ênfase pelagiana na força e firmeza do livre-

arbítrio concedido por Deus torna a natureza humana senhora de suas decisões. 

Esse perspectiva atribui um lugar quase imperceptível à graça. A graça torna-se 

opcional e não necessária como Agostinho propõe. 

Esse auxílio divino não é, de forma alguma, um resultado da natureza humana 

e dos seus méritos, ela é um presente Divino àqueles que não são merecedores. 

Agostinho, utilizando-se da lógica, vai afirmar que se a graça é fruto dos méritos, 

então, por definição, ela não é mais graça, mas sim uma dívida576. Ele assim pensa 

porque percebe que todas as coisas vem de Deus, a fé, a justiça, a salvação e 

também a graça. Dessa forma, afirma que aqueles que exaltam o livre-arbítrio se 

esquecem de que a graça nos ajuda a cumprir a Lei, a libertar nossa natureza do 

pecado e a vencer as tentações do mesmo577. Isto é, a graça nos ajuda a querer o 

que podemos agora fazer auxiliados pela mesma graça578. 
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Essa graça apresenta uma divisão. Uma graça comum, concedida por Deus a 

todos os homens, maus e bens, e uma graça que tem por finalidade distinguir os 

bons dos maus579. Todavia, essa distinção que a graça proporciona não é de forma 

alguma aleatória, como afirma Agostinho com as seguintes palavras: 

 

Portanto, a graça do único Mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus, já 

privilegiava então o povo de Deus. Mas, como a chuva no velocino
580

, 

ocultava-se a graça, a qual Deus reserva para os seus herdeiros (Sl. 68. 10), 

não como algo devido, mas como manifestação de sua vontade.
581 

 

A graça, portanto, que auxilia os indivíduos a agirem de conformidade com o 

bem, que os capacita a permanecer firmes na fé, que nos justifica é implantada nos 

corações, esta é concedida apenas aos predestinados a recebê-la. Ela constitui-se 

em uma consequência da predestinação, e não o oposto582. 

 

4.6 – O Mediador Pelo Qual os Predestinados Recebem a Graça. 

 

Já que a graça é concedida aos predestinados e ela não é dada segundo os 

méritos próprios, então, ela deve ser concedida por algum outro motivo. Esse motivo 

é o Mediador, Jesus Cristo. Ele é o agente pelo qual recebe-se a graça de Deus. E 

esse Mediador não é penas um ajudador opcional, ele é necessário, declara 

Agostinho, por causa do estado em que nos encontramos. Ele assim nos diz: “Mas é 

verdade que o homem que cai por si mesmo não pode igualmente se reerguer por si 

mesmo, tão espontaneamente.”583. O estado do homem após a queda de Adão o 

impossibilita de ser justificado diante de Deus pelo cumprimento da Lei Divina. Não 

apenas isso, essa queda o impede de querer e fazer o bem, pois ela afetou sua 

natureza de tal forma que a vontade e o livre-arbítrio mesmo livres para agir, não 

são capazes de escolher o Bem Imutável. Por esse motivo, o Mediador torna-se, 

assim como a graça, uma necessidade para os indivíduos nessa condição. 

Na concepção agostiniana, os indivíduos que são descendentes de Adão e 

herdaram dele o pecado, seus efeitos e consequências não tem o poder de auto-  

justificação diante de Deus e de salvarem-se por seus próprios méritos ou obras. A 

                                                           
579

 AGOSTINHO, A Predestinação Dos Santos, V, 10, p. 162. 
580

 Significa: a pele do carneiro, da ovelha, do cordeiro recoberta com sua lã. 
581

 AGOSTINHO, A Graça de Cristo e o Pecado Original, II, XXV, 29, p. 295. 
582

 AGOSTINHO, A Predestinação Dos Santos, X, 19, p. 174. 
583

 AGOSTINHO, O Livre-Arbítrio, II, 54, p. 143. 



 

127 
 

única alternativa possível para eles é o ato de depositar sua confiança, sua fé no 

Mediador a fim de serem, por Ele, curados e libertos do mal. Agostinho assim afirma: 

“Pois, esta foi a fé que curou os antigos e também nos cura, isto é, a fé no Mediador 

de Deus e dos homens, o homem Jesus Cristo: fé no seu sangue, fé na cruz, fé na 

sua morte e na sua ressurreição.”584. Contrariamente aos pelagianos, Agostinho 

assevera que não é a natureza ou a força do querer que pode conduzir o homem a 

Deus, mas sim a confiança no Mediador que o próprio Deus estabeleceu como o 

único elo entre Ele mesmo e os homens. Jesus Cristo é, portanto, o único Remédio 

para a condição humana outorgado por Deus585, Ele é o único Mediador586 capaz de 

cumprir a justiça de Deus e libertar o homem de sua condição de ignorância e 

escravidão. 

Agostinho fundamenta sua tese da necessidade de um mediador como a única 

forma de retorno a Deus, no texto paulino que diz: “Pois há um só Deus e também 

um só mediador entre Deus e os homens, um homem: Cristo Jesus.”587. Sua ênfase 

é no fato do Mediador ser plenamente humano. Mas, por quê? A lógica agostiniana 

segue a mesma posição do apóstolo Paulo. Já que foi pelo pecado do primeiro 

homem que toda a humanidade passou a esta condição, então, somente pelo 

cumprimento da Lei de Deus por um homem é que toda a humanidade poderia ser 

restaurada. Negar essa posição é desprezar, segundo ele entende, o único 

Mediador588. Por isso, ele assim assevera: “Com efeito, desde o tempo em que por 

meio de um só homem o pecado entrou no mundo e, pelo pecado, a morte, e assim 

a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram (Rm. 5. 12).589”. Somente 

aqueles que foram separados pela graça do Mediador é que puderam ser libertos do 

pecado de Adão590, não segundo os seus méritos, mas pelo sangue do segundo 

Adão. 

O homem, pois, recebe de Deus a graça necessária que o liberta e faz com 

que ele retorne à liberdade de escolher o bem pela esperança vinda de Cristo Jesus. 

É justamente nesse sentido que Agostinho nos declara: “É porque, do céu, Deus nos 

estende sua mão direita, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. Peguemos essa mão, 
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com fé firme, esperemos sua ajuda com esperança confiante e desejemo-la com 

ardente caridade.”591. É unicamente por meio de Jesus Cristo que o homem pode 

receber a graça Divina que restaura sua natureza, sua vontade e querer para que 

possa agir segundo o bem.   

Dessa forma, esse auxílio divino pelo qual Deus nos liberta da herança do 

primeiro homem é antecedido pela predestinação. A graça é, pois, um efeito da 

predestinação592. Por isso, Deus concede sua graça aqueles a quem predestinou593. 

Com suas palavras, Agostinho afirma: “Esta é a predestinação dos santos e não 

outra coisa, ou seja, a presciência de Deus e a preparação dos seus favores, com os 

quais alcançam a libertação todos os que são libertados.”594. Isto é, Deus escolheu 

aqueles que iriam receber seus favores e sua liberdade. 

Portanto, a graça é um auxílio indispensável pelo qual a aqueles a quem Deus 

predestinou o recebem para realizarem as boas obras. Sem a graça não haveria 

como o homem poder reconciliar-se com Deus, nem cumprir a justiça Divina 

estabelecida pela Lei, ou ainda, esse indivíduo não poderia, de forma alguma, ser 

liberto do mal que o acompanha desde a sua infância. Essa graça indispensável e 

necessária é Jesus Cristo, o Único capaz de satisfazer os preceitos da Lei de Deus 

e reconciliar com Deus o homem que estava distante, escravo e impotente para 

retornar ao seu Criador. 

 

4.7 – A salvação é a Finalidade da Predestinação. 

 

  A última etapa no sistema agostiniano da predestinação é a salvação. É onde 

todo o sistema se fecha e a ordem, quebrada no início pela entrada do mal na 

humanidade, é restaurada por Deus.  

Agostinho afirma que aqueles que Deus salvou, foram escolhidos não segundo 

os méritos próprios, mas sim pelos méritos de Cristo. E essa escolha não deu-se no 

tempo presente, mas na eternidade595. Essa ação da escolha Divina é concomitante 

com o chamado. Pois, aqueles a quem Deus chamou, ele os elegeu ou predestinou 

com o único propósito de serem conforme a imagem de Jesus Cristo seu Filho. Por 
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isso, mesmo que muitos sintam-se chamados por Deus, apenas alguns foram 

escolhidos realmente por Ele596. Esse chamado e eleição correspondem a salvação. 

Salvação essa que restaura a ordem quebrada, entre Deus e os homens. Todavia, 

essa restauração não é e não poderia ser uma obra humana, ele é uma obra 

estritamente Divina. A predestinação, enquanto sistema, inicia-se em Deus e termina 

N’Ele mesmo. 

A certeza da restauração da ordem por Deus nos seus eleitos é tão firme no 

pensamento agostiniano que ele declara que “nenhum deles perecerá, porque todos 

foram escolhidos.597”. O sentido, contudo, dessa afirmação não está sob hipótese 

alguma na afirmação de que Deus chamou e escolheu a todos, todas as pessoas da 

humanidade. Mas, Ele apenas chamou aqueles a quem predestinou segundo o 

desígnio de Sua vontade para virem a crer. Os predestinados segundo a vontade de 

Deus, foram justificados para as boas obras598, o oposto não se aplica. Pois, ele leva 

a perseverar nas boas obras aqueles a quem Ele justifica. Ou seja, Deus leva o 

homem a perseverar em poder e querer fazer o bem. É somente pelo fato de Deus 

ter predestinado indivíduos à salvação que a vontade deles é restaurada e 

fortalecida para fazer o bem. 

Aqueles que foram na eternidade predestinados para a salvação e para as 

boas obras, na concepção agostiniana, são chamados pela vocação do evangelho, 

pois é Deus quem convoca aqueles que vão crer599. Isto é, “porque foram 

escolhidos, escolheram; e não porque escolheram, foram escolhidos.”600. Contudo, o 

fato deles crerem não antecede a predestinação. Seguindo o apóstolo Paulo, 

Agostinho vai afirmar que Deus chama os eleitos, mas os chama porque os 

predestinou, e se os predestinou é porque os justificou, e pelo fato de os justificar 

Ele os glorificará601. Deus chama os seus eleitos porque já os havia predestinado 

para a salvação. Ele não chamou os eleitos porque eram alguma coisa, mas Ele os 

chamou porque os havia predestinado para serem o que Ele queria que fossem, 

segundo sua graça602. Nas palavras de Agostinho: “Portanto, Deus nos escolheu em 

Cristo antes da fundação do mundo, predestinados para sermos seus filhos 
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adotivos, não porque seríamos santos e irrepreensíveis por nossos méritos, mas 

escolheu-nos e predestinou-nos para sermos.”603. 

Por isso, ao falar sobre como os predestinados chegam a crer para a salvação, 

Agostinho reitera dizendo que: 

 

... não cremos porque nos escolheu, mas escolheu-nos para crermos, para 

que não digamos que o escolhemos antes e sejam falhas – o que não é lícito 

dizer – as palavras: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos 

escolhi (Jo. 15. 16)
604

. 

 

É Deus quem inclina nossa vontade a responder ao seu chamado. Em outras 

palavras, a própria fé com a qual cremos em Deus e na sua obra de salvação 

operada nos homens não é fruto deles mesmos, mas de Deus605. 

Ele ainda vai esclarecer que a perseverança na fé daqueles que são 

predestinado também constitui-se num dom de Deus. E afirma que aqueles que 

perseveraram até o fim da vida, demonstram com isso que eles foram 

predestinados606. A perseverança dos predestinados na fé é um dom gracioso da 

parte de Deus da mesma forma que a própria salvação com que foram 

alcançados607.  Todavia, a partir dessa afirmação da perseverança na fé até o fim, 

surge o questionamento quanto àqueles que professavam a fé, mas que, por algum 

motivo, não continuaram nela. Agostinho responde de forma direta da seguinte 

forma: “Porém, a perseverança até o fim, como ninguém a possui a não ser o que 

perseverar até o fim, muitos podem tê-la, mas ninguém pode perdê-la.”608. No 

pensamento agostiniano só podem perseverar na fé até o fim aqueles a quem Deus 

concedeu tal capacidade. Sem o auxílio da graça concedido por Deus aos eleitos, 

eles não poderiam perseverar por suas próprias forças.  

Somente Adão tinha o pleno poder da vontade para querer a Deus e 

perseverar em sua fé, mas devido à queda, tal faculdade foi perdida. Por isso, 

Agostinho expõe seu pensamento da seguinte forma: “Não cair na tentação não está 

no poder das forças da liberdade, na situação atual; estivera no poder do homem 
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antes da queda.”609. Trata-se, portanto, de uma impotência da natureza humana 

devido à queda. Todos encontram-se nessa mesma condição. Dessa forma, o 

argumento agostiniano não coloca a permanência na fé na responsabilidade da 

vontade humana, mas sim em Deus. Isso se dá por causa do sistema filosófico da 

predestinação. A salvação é uma obra de Deus, iniciada por Ele. É Deus quem 

chama, predestina, justifica, glorifica e faz com que o eleito permaneça até o fim, isto 

é, até o retorno a Deus. 

Os eleitos, portanto, são predestinados a perseverar na fé. É Deus por meio de 

Cristo que os leva a prosseguir. Essa graça, pela qual os eleitos perseveram, é 

concedida não segundo os méritos próprios, mas segundo a misericórdia de 

Deus610. Contudo, aqueles que foram libertados do pecado e da condenação devem 

sempre reconhecer e amar a graça de Deus que os fez livres. Já aqueles que não 

foram libertados pela graça, não devem colocar-se como injustiçados por Deus, 

porque eles por sua própria vontade e livre-arbítrio afastaram-se do Criador 

trocando-o pelas coisas mutáveis e passageiras611. Pois quando Deus não concede 

por sua misericórdia a graça que liberta o homem do pecado, esse que não foi 

liberto demonstra a condenação justa e devida a todos612. Na argumentação 

agostiniana, nenhum homem buscaria a Deus por sua própria vontade, mas quando 

auxiliado pela graça ele passa a buscá-lo613. 

A salvação é a finalidade da predestinação. Os eleitos que foram livres pela 

graça do pecado, pelo qual não poderiam libertar-se por sua vontade e querer, 

passam a buscar a Deus, pela mediação de Jesus Cristo. Eles foram justificados 

diante de Deus, porque Jesus Cristo assumiu a culpa deles diante de Deus. A dívida 

adquirida por Adão contaminou toda a raça humana que herdou do seu 

representante as consequências do pecado. A liberdade de querer e ter a 

capacidade de realizar foi contaminada, de forma que o homem pode escolher e 

decidir por quase tudo, menos com relação a sua salvação e retorno a Deus, porque 

seu arbítrio e vontade foram corrompidos pelo pecado. Dessa forma, impotente e 

ignorante, o homem não poderia nem querer e nem fazer o bem. 
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É justamente nesse momento que Deus providencia uma solução para esse 

problema que atingiu toda a humanidade. Deus, na eternidade, estabelece um plano 

para que seus escolhidos retornassem a Ele. Esse plano deveria resolver o 

problema da entrada do mal no mundo e suas consequências diretas (indivíduos) e 

indireta (universo). Além desses problemas, havia a questão da satisfação da justiça 

Divina diante da rejeição sofrida por Deus pelas suas criaturas. E, além da resolução 

dessas duas primeiras questões, essa plano deveria dar conta do retorno dos 

indivíduos a Deus. Esse plano é chamado por Agostinho de Predestinação. Que ele 

o define da seguinte forma: “A predestinação é o decreto da vontade divina segundo 

o qual da infidelidade chegaste à fé, após receber a disposição de obedecer, e 

permaneçais na fé recebendo o dom da perseverança.”614. Esse plano também pode 

ser traçado e definido nas palavras do apóstolo Paulo citadas por Agostinho da 

seguinte forma: 

 

Aliás, nós sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, 

que são chamados segundo o seu desígnio. Aqueles que ele de antemão 

conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu 

Filho, a fim de que este seja o primogênito de uma multidão de irmãos; os 

que predestinou, também os chamou, os que chamou, justificou-os; e os que 

justificou, também os glorificou.
615 

 

A predestinação é um plano criado, desenvolvido, aplicado e finalizado por 

Deus, a fim de salvar os seus eleitos. É dessa forma que Agostinho o compreende e 

desenvolve-o dentro de sua filosofia. De forma implícita nos primeiros textos, mas à 

medida que suas posições foram questionadas, ele viu-se obrigado a definir e 

sistematizar melhor sua compreensão da relação entre a liberdade humana e a 

graça divina.  

 

4.8 – Problemas Não Resolvidos. 

 

Mesmo sendo um sistema hermético, a predestinação não ficou sem questões 

a serem respondidas. O próprio Agostinho respondeu a inúmeras delas à medida 

que escrevia sobre o tema. As objeções foram tantas e duraram tanto tempo que ele 

                                                           
614

 AGOSTINHO, A Predestinação Dos Santos, XXII, 58, p. 275. 
615

 Romanos 8. 28 – 30. 



 

133 
 

veio a falecer no ano de 430616 respondendo objeções por parte de um pelagiano 

chamado Juliano de Eclano617. 

As questões levantadas por seus opositores residiam principalmente quanto a 

transmissão do pecado original, a necessidade da graça divina para que o indivíduo 

pudesse agir segundo o bem e sobre a liberdade e a capacidade da vontade 

humana em escolher a Deus. Contudo, a questão que mais apresenta dificuldades à 

predestinação agostiniana não foi levantada pelo seus opositores, mas por ele 

mesmo. 

O problema da liberdade dos indivíduos e a atuação da graça de Deus 

constitui-se o grande problema a ser resolvido por Agostinho em seu sistema. Ele mesmo afirma que “o assunto, em que são objetos de discussão a liberdade e a graça de Deus, oferece muitas dificuldades para determinar os limites.”618. O que o inquietava era saber qual é esse limite, porque o 

que está em jogo nessa problemática é a justiça de Deus, em última instância. Caso 

os limites não fossem bem claros, Deus seria, portanto, autor do pecado e, 

consequentemente, autor do mal. Posição essa negada por ele. Saber portanto, 

onde começa e termina a liberdade de cada indivíduo, e onde a atuação da graça 

Divina torna-se necessária ocupa a mente do pensador. 

Todavia, ele sabe e reconhece seus limites. Agostinho amparado pelas 

Escrituras afirma que Deus atua nos corações dos homens dispondo-os a fazerem a 

Sua vontade, seja em favor dos bons por sua misericórdia ou para retribuir os maus 

por suas ações, essa atuação Divina é muitas vezes evidente e em outras ocasiões 

é oculta, mas ela é sempre justa619. Essa atuação misteriosa se dá de forma 

incompreensiva, e para exemplificar sua posição, ele afirma que alguns filhos de 

infiéis são alcançados por essa graça, enquanto que em alguns filhos de fiéis não a 

recebem. Por esse motivo, ele afirma: “Estes fatos acontecem por uma oculta 

providência de Deus, cujos desígnios são inescrutáveis e insondáveis os 

caminhos.”620. Com isso, reconhece sua limitação e os limites de seu sistema. 

Ele não está, de forma nenhuma, fugindo dessas questões, mas apenas 

reconhecendo sua limitação. Agostinho sabe que Deus predestinou na eternidade 

aqueles a quem Ele mesmo, segundo o consentimento de sua vontade, sem 

merecimento algum, escolheria. Ele reconhece também a condição pecaminosa do 

homem e sua incapacidade de retornar a Deus. E, por isso, admite a necessidade 
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da graça Divina como único remédio capaz de curar a natureza adoecida pelo 

pecado e reconciliar o homem com Deus. Mas o motivo pelo qual Deus veio a 

escolher uns e rejeitar a outros, permanece para ele fora do alcance de sua 

compreensão. Como ele mesmo expõe: “Portanto, quando ele se digna dar-nos a 

conhecer seus desígnios, demos-lhe graças; quando, porém, no-los ocultar, não 

murmuremos contra seus planos, mas creiamos que mesmo neste caso eles são 

salutares.”621. O que ele está expressando é o limite propriamente dito da 

contingência humana diante da transcendência e imensidão do Divino. 

É nessa ocasião que aparece a fé. Vale apena lembrar que não cabe na mente 

do autor aqui uma fé que não quer conhecer, mas sim uma fé que busca o 

conhecimento, todavia, reconhece sua limitação diante do eterno e imutável. Essa fé 

é depositada na soberana, boa e justa vontade de Deus, que mesmo sendo 

inexplicável e transcendente, ela permanece a mesma. Agostinho, não ultrapassa 

esse limite por falta de desejo, mas porque não tem a capacidade de ir além. Pois 

fazê-lo seria penetrar em caminhos que ele não teria a capacidade de andar. Essas 

questões ainda permanecem em seu pensamento e filosofia, sem, contudo 

desmerecer ou diminuir a grandeza de seu sistema. Muitos adversários tentaram 

responder de forma insatisfatória e até mesmo herética, segundo Agostinho, porque 

ou caíam na negação completa da liberdade do homem ou retiravam de Deus sua 

soberania negando a Ele o controle sobre suas criaturas. Essas questões não 

puseram fim ao tema da predestinação, muito pelo contrário. A questão da 

predestinação estendeu-se por toda a vida do autor, incluindo as constantes 

repetições e esclarecimentos desse tema que, como mencionamos, é de longe o 

tema mais controverso da filosofia desse autor. 

Esse foi um tema pensado da juventude ao final da vida de Agostinho. Ele 

fechou seus olhos reafirmando sua posição que desde sua juventude havida 

defendido. Isso porque a predestinação não é apenas um conceito esporádico ou 

complementar na teologia e filosofia dele, ele é na verdade constitui-se em um 

sistema filosófico, aparecendo de forma implícita ou explicita em todos os seus 

textos. 

Marcadamente, a filosofia de Agostinho é uma filosofia que busca a vida feliz e 

o conhecimento de Deus. Contudo, ambas as buscas estão interligadas como ele 
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mesmo expressa: “A vida feliz consiste em nos alegrarmos em Vós, de Vós e por 

Vós.”622. Na filosofia agostiniana a vida feliz é uma vida que tem como finalidade o 

retorna a Deus e somente dessa forma ela encontrará a felicidade, por outro lado, a 

busca por Deus tem por finalidade o retorno a Ele e dessa forma chega-se a 

felicidade. É uma via de mão dupla. 

É portanto, nessa busca da vida feliz que a filosofia de Agostinho se 

encaminha, porém, onde a predestinação se encaixa nela? A título de ilustração, 

pensamos em uma locomotiva com dois vagões. A locomotiva seria a felicidade, 

pois ela é o motor que impulsiona. O primeiro vagão seria a busca de Deus. E o 

último vagão seria a busca da vida feliz. Mas a questão ainda permanece, onde está 

a predestinação nessa ilustração? A predestinação na filosofia de Agostinho é o 

trilho sobre o qual essa locomotiva anda. Ou seja, ela é o caminho que os indivíduos 

trilham para encontrar a plena felicidade, mas que só anda por ele aqueles que 

foram eleitos para trilhar tal caminho. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Ao tratarmos da predestinação, é inevitável não tocarmos na questão do 

destino, isto é, da liberdade humana. Na verdade, ambas as questões estão 

intimamente ligadas. Por mais que os vocábulos “Destino” e “Predestinação” sejam 

tratados como sinônimos em nosso tempo, eles, ao longo da história, adquiriram 

significados próprios. Alega-se que o destino está intimamente ligado com a filosofia, 

enquanto que a predestinação está relacionado com as questões religiosas623. 

Porém, essa visão não pode ser considerada absoluta, devido a filosofia utilizar-se 

largamente da mitologia para explicar sua noção de destino. A diferença entre esses 

vocábulos reside no fato de o destino ser cego, sem propósito sem uma ordem ou 

sistema, enquanto que a predestinação é um sistema preciso estabelecido por uma 

Divindade. 

É precisamente nesse sentido que Agostinho pensou e desenvolveu o conceito 

da predestinação em sua filosofia. A predestinação não é um conceito aleatório que 

aparece na filosofia de Agostinho de forma complementar. Esse é a pedra de toque 

para explicar e justificar a busca do homem pela felicidade. Além disso, esse 

conceito estendeu-se desde sua juventude filosófica até sua maturidade, não 

havendo mudanças fundamentais em seu pensamento, apenas sofisticações nas 

respostas dadas aos questionamentos levantados por seus opositores. 

A predestinação é um sistema hermeticamente fechado que se inicia em Deus, 

é desenvolvido por Ele e tem como finalidade retornar a Ele mesmo. Esse conceito 

trata portanto, da relação entre a liberdade humana e o governo absoluto de um 

Deus que sabe todas as coisas, tem o poder de fazer todas as coisas e está em 

todos os lugares no presente, no passado e no futuro, isto é, esse Deus não está 

limitado pelo tempo, mas o controla. Esse é o ponto central trabalhado por Agostinho 

dentro desse conceito. Onde termina a liberdade humana, quais são seus limites e 

qual é o espaço para a atuação do indivíduo nessa esfera da realidade totalmente 

controlada por esse Deus? Essas foram as questões trabalhadas dentro da 

predestinação que nunca foram pensadas de forma tão sistemática pela filosofia 

clássicas com o seu conceito de destino. 
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A resposta apresentada por Agostinho a estas questões está no sistema 

elaborado por ele e denominado de predestinação. Deus criou todas as coisas boas, 

belas e ordenadas. Dentre suas criações, existia uma que Ele atribuiu Sua Imagem 

e Semelhança, esta foi o homem. Esse homem, em sua origem, gozava de um 

estado de perfeição e liberdade. Perfeição essa refletida em sua bondade, beleza e 

ordem, por não lhe faltar nenhuma das faculdades. Ele era um ser pleno. Quanto a 

sua liberdade, ele era dotado de uma liberdade plena, pois nenhum vício lhe 

dominava. Seu arbítrio era livre, sua vontade era plena e seu querer tinha o poder de 

realizar todas as suas vontades. A sua liberdade era tamanha que o Criador o dotou 

do poder de escolher entre o Sumo Bem ou afastar-se d’Ele, este era o seu livre-

arbítrio. 

Todavia, esse homem por sua livre vontade, na utilização do seu livre-arbítrio, 

escolheu afastar-se do seu Criador. Ao afastar, esse indivíduo peca, erra o alvo, 

utilizando mau o dom concedido por Deus. Essa ação de afastamento de Deus 

constitui-se o pecado, ou seja, o mal. O mal acontece quando troca-se o que é 

imutável e eterno pelo que era contingente e passageiro. Essa foi a escolha livre que 

o homem fez. Com essa ação ele torna-se autor do mal, escravo de suas paixões e 

sua vontade que antes tinha todo o poder de realizar seu querer passa a escravidão 

e ignorância quanto ao Bem Imutável. A vontade que antes era boa e livre, agora 

encontra-se impotente e escravizada pelo mal que ela mesma criou. 

A solução para esse problema não poderia ter origem no homem, visto que, 

mesmo possuindo o seu livre-arbítrio, está impossibilitado de utilizá-lo por causa do 

pecado. O pecado faz com que ele não possa querer e nem poder fazer o bem. Isto 

é, todos os homens em Adão pecaram, pois este era o representante de toda a 

humanidade e, por isso, todos afastaram-se de Deus tornando-se opositores de Sua 

vontade. É nesse momento que por meio de Jesus Cristo, Deus resolve o problema. 

Ele, por meio de seu Filho, fez-se carne, tornando-se plenamente homem afim de 

cumprir a Lei, que o primeiro homem Adão havia quebrado, e assumir a culpa do 

pecado cometido tornando-se o único Mediador entre Deus e os homens. 

Dentre todos os que estão nessa mesma condição, alheios à vontade de Deus 

e impossibilitados de querê-lo, Ele predestinou alguns na eternidade, não por 

méritos advindos deles, mas fundamentado em Sua vontade, para que esses 

retornem a ele. Deus os chamou, predestinou, justificou e glorificou para Si Mesmo 
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aqueles a quem, segundo sua vontade, ele os quis chamar. Essa eleição ou 

predestinação não constitui-se em injustiça da parte de Deus porque todos pecaram, 

ou seja, não há na humanidade quem busca ou queria Deus. Caso a humanidade 

tivesse mantido um estado de bondade e vontade livre e Deus escolhesse desses 

apenas alguns, então, Ele estaria cometendo uma injustiça por fazer acepção de 

pessoas. O que não é o caso. Por isso, a predestinação é uma obra graciosa da 

parte de Deus e não uma dívida que Deus tenha para com a humanidade. 

Concluímos nosso trabalho apresentando o conceito da predestinação 

elaborado, sistematizado e desenvolvido por Agostinho. Percebemos que por mais 

que alguns não venham a concordar com esse sistema ou conceito, deve-se 

reconhecer que ele é um sistema extremamente organizado e claro. Também fica 

claro pelo presente trabalho que não é possível compreendê-lo à luz de passagens 

isoladas ou apenas uma obra, mas que é necessário, assim como fizemos, analisá-

lo dentro de todas as obras que carregam essa temática à luz das controvérsias 

envolvidas nessa elaboração. Por último, não pretendi, nem poderia, eliminar os 

problemas e as dúvidas advindas desse conceito. Pretensão essa que nem o autor 

pode concluir, pois este veio a falecer respondendo algumas objeções quanto a seu 

sistema. Mas nossa intenção foi a apresentação do conceito dentro do corpo 

filosófico do referido autor tendo em vista as disputas que envolveram o 

desenvolvimento e aprimoramento do mesmo. Nossa análise deu-se mais como uma 

hermenêutica do conceito do que uma análise crítica. Está última em si seria uma 

outra dissertação.   
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