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Bom dia, meus queridos 
amigos! Uma ótima semana para você e 
todos os seus. Você já ouviu falar de 
Agostinho? Hoje vamos falar um pouco 
sobre esse teólogo e filósofo. Para a 
Igreja Romana ele é venerado com um 
santo, enquanto que para as Igrejas da 
Reforma, especialmente os calvinistas, 
é considerado um dos pais do 
protestantismo, em razão das suas 
doutrinas sobre a salvação e graça 
divinas.  

  
Nasceu num local 

montanhoso, no norte da África 
(atualmente Souk Ahras), numa 
localidade chamada de Tagasta, a 96 
quilômetros do Mediterrâneo, cercada 
pelas montanhas de Medjerda. Era uma 
região dominada pelo Império Romano.  

  
O Pr. Jorge Pinheiro, professor do Departamento de Teologia 

Sistemática da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, fez um trabalho 
exaustivo sobre Agostinho de Tagasta, intitulado “O PESO DO AMOR”. 
Compartilho parcialmente:  

  

AGOSTINHO DE TAGASTA  
Pr. Jorge Pinheiro  
  
“O mundo está transtornado, como se estivesse numa prensa. 

Coragem, cristãos, sementes da eternidade, peregrinos neste mundo, a 
caminho da cidade do céu! As provações que se multiplicam são o destino dos 
tempos cristãos, mas não constituem um escândalo para o cristão. Se amas 
este mundo, blasfemará contra Cristo. E é isso o que te sopra o teu amigo, o 
teu conselheiro. Mas não deves escutá-lo. Se este mundo está sendo 
destruído, diz a ele que Cristo o previu”. (Sermão de Agostinho em outubro, 
sobre a queda de Roma, invadida pelos godos alguns meses antes, em 24 de 
agosto de 410).  

  
Em 1986, o mundo cristão comemorou 1.600 anos da conversão 

de um homem apaixonado pela vida: Aurélio Agostinho...  
  
A África, berço de Agostinho, produziu três gênios do 

cristianismo: Tertuliano, Cipriano e o próprio Agostinho...  
  
Intelectual brilhante, tornou-se maniqueísta da juventude. O 

maniqueísmo foi fundado por Mâni, na Pérsia, no século III. Era um 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI7KvL0dDRAhUElZAKHWBaAYcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fconversasdemonstros.blogspot.com%2F2009%2F11%2Fos-monstros-sao-filhos-de-deus.html&psig=AFQjCNGvRL0uz50FFir7VcpikFcVAXM3Nw&ust=1484998743144729


 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

sincretismo que combinava elementos dos zoroastrianismo, budismo, judaísmo 
e cristianismo. Segundo Mâni, a luz e as trevas, o bem e o mal estão 
eternamente em guerra... Para os maniqueus, o homem era a prisão material 
do reino do mal.  

 
Em 384, Agostinho tornou-se professor de retórica em Milão, 

capital ocidental do império. Separou-se de sua primeira companheira, 
unindo-se a uma segunda. Nessa época aproximou-se do neoplatonismo, uma 
interpretação mística e panteísta do pensamento de Platão. Essa filosofia 
quebrou a dureza de seu coração materialista e criou condições para que mais 
tarde aceitasse o cristianismo...  

  
O texto de sua conversão foi Romanos 13:13-14: “Andemos 

dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em 
imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do 
Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante as suas 
concupiscências.”.  

  
Converteu-se no verão de 386. Na Páscoa de 387, Agostinho foi 

batizado por Ambrósio, juntamente com o filho Adeodato e com o amigo de 
juventude, Alípio.  

  
...  
  
A CRISTOLOGIA DE AGOSTINHO  
  
...  
  
É a humildade objetiva que se mostra na encarnação e na paixão 

que torna possível nossa reconciliação.  
  
Nossa imitação de Cristo é o efeito da graça divina liberada pelo 

sacrifício da cruz sobre nossos corações. “Jamais teríamos sido libertados, 
nem mesmo pelo único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus 
Cristo, se Ele também não fosse Deus. Quando Adão foi criado, ele era 
obviamente justo, não sendo necessário um mediador. Mas quando o 
pecado estabeleceu um imenso abismo entre a humanidade e Deus, foi 
preciso um mediador singular no nascimento, na vida e na morte sem 
pecado, a fim de que fôssemos reconciliados com Deus e conduzidos à 
vida eterna mediante a ressurreição da carne. Assim, pela humildade de 
Deus, o orgulho humano foi repreendido e curado, e mostrou-se ao homem 
o quanto ele se afastara de Deus, pois foi necessária a encarnação de 
Deus para a restauração do homem” (J. N. D. Kelly, Doutrinas Centrais da 
Fé Cristã, SP, EVN, 1994, p. 300).  

  
Que neste novo dia possamos meditar nessa cristologia de 

Agostinho.  
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