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As grandes perseguições tinham terminado, mas gigantes da fé como
Atanásio, Jerónimo, Agostinho e muitos outros continuaram lutan-
do contra perigos novos, enormes e sutis.
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Dedicatória
Aos gigantes

que em nosso século
e nosso continente
têm se levantado
contra a injustiça

e a ignorância.
Particularmente, entre

eles, meus pais.
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Cronologia deste período

1. Como na cronologia do período anterior, diversas datas
que mencionamos aqui são aproximadas. Principalmente as da-
tas que se referem ao nascimento de diversos Iíderes eclesiás-
ticos que estão freqüentemente baseadas em cálculos não tota 1-
mente confiáveis.

2. As datas ao lado do nome dos imperadores se referem
aos anos de governo, enquanto as dos Iíderes eclesiásticos vão
desde seu nascimento até sua morte.
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DIRIGENTES ECLESIÁSTICOS



Constantino tot o imperador cujos atos deram início ao período que vamos
estudar agora. Seu impacto foi tal que as conseqüências destes atos perdu-
ram até o dia de hoje.



I
o impacto

de Constantino

A bondade eterna, santa e
incompreensível de Deus não

permite que andemos nas
sombras, mas nos mostra o

caminho de salvação ...
Isto eu vi tanto em outros como em

mim mesmo.
Constantino

No fim do volume anterior deixamos Constantino no mo-
mento em que, depois de vencer Majêncio na batalha de Ponte
M ílvio, se uniu a Licínio para proclamar o fim das perseguições.
Já dissemos no volume anterior que Constantino mais tarde
se assenhoreou de todo o Império, porém agora devemos narrar
o processo pelo qual isto se deu. Depois, como se trata de um
assunto muito discutido, diremos algo sobre a conversão de
Constantino e o caráter de sua fé. Mas na realidade o que maif
nos interessa aqui não é tanto o caminho que levou Constan-
tino à posição de supremo poder pol ítico, nem a sinceridade
ou conteúdo de sua fé, mas o impacto que sua conversão e seu
governo tiveram na sua época como nos séculos posteriores.
Na verdade há quem diga, e não sem razão, que até o século
vinte a igreja está vivendo na era constantiniana, e que parte
da crise por que passa a igreja em nossos dias deve-se ao fato
de termos checado ao fim desta era. Naturalmente isso é algo
que não podemos discutir aqui, mas somente muito mais tarde,
no transcorrer da nossa narrativa.
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Seja como for, o impacto de Constantino foi enorme, e em
certo sentido toda a história que narraremos no presente volume
pode ser considerada uma série de ajustes e reações à pol ítica
estabelecida pelo grande imperador.

Do que dissemos até aqui podemos tirar o esboço que
haveremos de seguir, tanto neste capítulo como no restante
deste volume. Neste capítulo trataremos primeiro dos aconte-
cimentos que fizeram com que Constantino se tornasse único
dono do Império - na seção que chamamos "De Roma para
Constantinopla" -, depois discutiremos o processo e o conteú-
do da sua conversão - sob o título "Do Sol Invicto para Jesus
Cristo" - e por último esboçaremos o impacto que tudo isto
teve sobre a vida da igreja. Naturalmente esta última seção deste
capítulo abordará diversos temas que narraremos e discutiremos
com mais detalhes nos capítulos seguintes, e por isto em certo
sentido será um esboço do que seguirá depois.

De Roma para Constantinopla
Já antes da batalha da Ponte Mílvio, Constantino estivera

se preparando para assumir o poder sobre um território cada
vez mais vasto. Estes preparativos consistiram em garantir-se da
lealdade dos seus súditos na Gália e na Grã-Bretanha, onde tinha
sido proclamado César pelas legiões. Durante mais de cinco
anos sua pol ítica consistiu em reforçar as frontei ras do Reno,
para impedir as incursões dos bárbaros em território romano,
e em conquistar a simpatia dos seus súditos mostrando cle-
mencia e sabedoria em seus editos e julgamentos. Isso não quer
dizer que Constantino era um governante ideal. Sabemos que
ele amava excessivamente o luxo e a pompa, que fez construir
para si em Treveris um palácio enorme e faustoso, enquanto os
vinhedos de que dependia a vida econômica da cidade perma-
neciam inundados por falta de manutenção das obras de drena-
gem. De qualquer forma Constantino parece ter possu ído o
raro dom dos governantes que sabem até que ponto podem
aumentar os impostos sem perder a lealdade dos seus súditos,
e que sabem também como conquistar esta lealdade. Na Gália,
Constantino mereceu a simpatia da população garantindo-lhe
proteção contra a ameaça que eram os bárbaros, e explorando
suas paixões mais baixas com sangrentos espetáculos no circo,
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onde morreram tantos bárbaros cativos que um cronista nos
diz que até os animais selvagens se cansaram da matança.

Por outro lado, como hábil estadista, Constantino soube
enfrentar seus rivais um por um, sempre garantindo que seus
flancos estivessem protegidos. Assim, por exemplo, mesmo
parecendo repentina sua campanha contra Majêncio, na verdade
ele estivera se preparando durante diversos anos tanto no campo
militar como no político. No campo militar Constantino tinha
organizado seus recursos de tal maneira que somente precisou
usar a quarta parte deles para enfrentar Majêncio. Desta maneira
ele tomava precauções para que não houvessem uma grande
invasão bárbara durante a sua ausência, ou alguma sublevação
em seus territórios na Gália. Deixando atrás de si o grosso dos
seus recursos, Constantino assegurava-se da estabilidade de sua
retaguarda. Ao mesmo tempo, no campo pol ítico, era neces-
sário fazer com que Licínio, que governava a área imediata-
mente a leste da Itália, não decidisse aproveitar a luta entre
Constantino e Majêncio para estender seus territórios. Na ver-
dade, Licínio tinha certos direitos legítimos sobre a Itália, e
poderia bem esperar até que Majêncio e Constantino enfraque-
cessem um ao outro para fazer valer seus direitos pela força.
Para se prevenir contra esta possibilidade Constantino ofereceu
a Licínio a mão da sua meia-irmã Constância, e ao que parece
fez com seu futuro cunhado um acordo secreto que estabelecia
que Constantino, e não Licínio, enfrentaria Majêncio. Desta
maneira o flanco de Constantino estava protegido durante sua
campanha na Itália. Porém mesmo depois de selar esta aliança
com Licínio, Constantino esperou até que este estivesse ocupa-
do em uma guerra contra Maximino Daza antes de se aventurar
na Itália.

A vitória da Ponte Mílvio fez de Constantino o único
dono da metade ocidental do Império. O Oriente ainda estava
dividido entre Licínio e Maximino Daza. Um estadista menos
tarimbado que Constantino imediatamente se empenharia em
conquistar os territórios de Licínio - pois parece que já nesta
época Constantino decidira conquistar todo o Império. Mas
Constantino soube esperar o momento propício. Como fizera
antes na Gália, dedicou-se a consolidar seu poder na Itália e no
norte da Ãfrica - menos no Egito, que ainda não lhe pertencia.
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Seu encontro com Licínio em Milão revigorou a aliança entre
ambos, e obrigou este último a dirigir seus esforços contra o
rival comum aos dois, Maximino Daza. Desta maneira, enquanto
Licínio gastava seus recursos enfrentando Maximino, Constan-
tino aumentava os seus. Para garantir que - pelo menos no
momento - as ambições de Licínio não se dirigiriam contra
ele, mas contra Maximino, Constantino cumpriu em Milão sua
promessa de casar Constância com Licínio.

A batalha da Ponte Mílvio, na concepção do Hntuot.
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Os dois aliados ainda estavam em Milão quando receberam
notícias de que Maximino tinha invadido os territórios de Licí-
nio, cruzando o Bósforo e se apossando de Bizâncio. Parece
que Maximino percebera que a aliança entre seus rivais pode-
riam prejudicá-lo, e invadira os territórios de Licínio porque
sabia que a guerra era inevitável, e queria desfechar o primeiro
golpe. Mas Licínio era um general hábil, e antes que Maximino
tivesse tempo de marchar cem quilômetros adiante de Bizâncio
- mais tarde Constantinopla, hoje Istambul - seu inimigo o
enfrentou com um exército numericamente inferior, e o derro-
tou. Maximino fugiu no meio dos seus soldados, mas morreu
pouco tempo depois, sem ter tido oportunidade de reorganizar
seu exército.

Licínio,. assim, passava a ser dono de todo o Império a
leste da Itália, inclusive o Egito, enquanto Constantino gover-
nava todo o Ocidente. Como os dois eram aliados e cunhados,
poder-se-ia esperar que as guerras civis e outras desordens que
pareciam não ter fim acabassem.Mas a verdade era que tanto
Licínio como Constantino ambicionavam o poder absoluto,
e estavam dispostos a não descansaraté conseguí-Io. O Império
Romano, mesmo sendo tão vasto, era muito pequeno para os
dois, e um deles teria de desaparecer.Licínio logo seempenhou
em consolidar o seu poder, mandando matar todos os membros
das antigas famílias imperiais, que poderiam ter liderado uma
rebelião. Constantino, por seu lado, firmou o seu regressando
às fronteiras do Reno, onde dirigiu uma série de campanhas
contra os francos.

Por fim a hostilidade entre os dois imperadores não pôde
mais ficar oculta. Constantino descobriu uma conspiração con-
tra a sua vida, e a investigação ordenada por ele envolveu um
parente próximo de Licínio. Este se negou a entregar seu paren-
te ao colega - que sem dúvida iria executá-lo - e se preparou
para a guerra. Pouco depois, diante da fronteira dos territórios
de Constantino, Licínio proclamou que seu cunhado não era o
imperador legítimo, e lhe declarou guerra. Isto, todavia, não
quer dizer que toda a culpa é de Licínio, pois há muitos indícios
de que Constantino fez todo o possível para provocar sua ira,
e fazer assimque ele parecesseo agressor.
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Constantino, então, invadiu os territórios de Licínio. Os
dois exércitos se chocaram em dois encontros que não foram
decisivos, mas quando a luta foi interrompida Constantino
obtivera a vantagem estratégica de ter se apossado de Bizâncio.
Já que tudo isto ocorria no extremo oriental da Europa - veja
o mapa da página 17 - a manobra de Constantino separava
Licínio do grosso dos seus recursos, que estavam na Asia. Nestas
circunstâncias Licínio se apressou em pedir a paz.

Mais uma vez Constantino mostrou suas habilidades de
estadista. Ele estava em posição vantajosa, e se tivesse contr-
nuado a campanha provavelmente mais tarde teria derrotado
definitivamente seu rival. Mas para isto ele teria de se distanciar
cada vez mais dos seus territórios ocidentais, onde estava a base
do seu poder. Era melhor esperar um momento mais propício,
e por enquanto se contentar com obter de Licínio uma paz
vantajosa. O tratado que foi firmado estabeleceu que Constan-
tino ficaria com todos os territórios europeus de Licínio, com
exceção de uma pequena região ao redor de Bizâncio. Era o fim
do ano 314.

Mais uma vez Constantino aproveitou o período de paz
para consolidar os territórios conquistados. Em vez de fixar sua
capital em regiões mais seguras do Império, ele a estabeleceu
primeiro em Sírmio, e depois em Sárdica - atualmente Sófia.
As duas cidades estavam localizadas em seus novos territórios,
e desta maneira Constantino se assegurava da lealdade e da
posse deles, ao mesmo tempo que podia observar mais de perto
os movimentos de Licín io.

A trégua durou até 322, se bem que a tensão entre os dois
imperadores foi sempre aumentando. Além da ambição que os
dois tinham, a tensão também era causada por problemas de
sucessão - que títulos e honras receberiam os filhos dos impe-
radores - e da pol ítica rei igiosa.

A pol ítica religiosa de Licínio merece certa atenção, pois
alguns historiadores cristãos, em seu afã de justificar Constan-
tino, têm tentado obscurecer a verdade. Durante os primeiros
anos depois do encontro de Milão, Licfnio não perseguiu os
cristãos de forma alguma. De fato, um escritor cristão desta
época, ao narrar a vitória de Licínio sobre M xirnino Daza, nos
dá a entender que esta foi muito parecida à do Constantino



22 / A era dos gigantes

sobre Majêncio - inclusive com uma visão. Mas, como veremos
mais adiante, o cristianismo nos territórios de Licínio estava
dividido entre diversos grupos, cuja inimizade recíproca chegava
a causar tumultos públicos. Nestas circunstâncias, Licínio se
viu obrigado a usar o poder imperial para restaurar a paz, com o
resultado de que logo houve grupos de cristãos que o conside-
ravam seu inimigo, e Constantino o defensor da verdadeira fé,
o "imperador a quem Deus amava". Licínio, mesmo não sendo
cristão, temia o poder do Deus cristão, e por isto o fato de que
alguns súditos seus estavam orando em favor do seu rival lhe
parecia ser alta traição. Foi então, e principalmente por este
motivo, que Licínio começou a perseguir alguns grupos cristãos.
Esta perseguição deu a Constantino a oportunidade de dar à
sua campanha contra Licínio a aparência de guerra santa em
defesa do cristianismo perseguido.

Em 322 Constantino, sob o pretexto de perseguir um
bando de bárbaros que tinha atravessado o Danúbio, penetrou
nos territórios de Licínio. Este interpretou a ação militar -
talvez com, talvez sem razão - como uma provocação preme-
ditada de Constantino, e se preparou para a guerra concen-
trando suas tropas em Adrianópolis. Constantino, por sua vez,
reuniu um exército um pouco menor que o de seu rival, e mar-
chou para a mesma cidade.

Alguns historiadores contam que Licínio temia o poder
aparentemente mágico do labarum de Constantino, e ordenou
a seus soldados que não olhassem para o emblema cristão,
nem o atacassem de frente. Foi por esta e outras razões que
Constantino, depois de uma longa e cruenta batalha, saiu ven-
cedor, e Licínio se refugiou com seu exército em Bizâncio.

A resistência de Licínio em Bizâncio prometia ser longa,
pois a cidade podia ser abastecida por mar da Asia Menor, onde
Licínio contava com recursos abundantes. Além disso sua
esquadra era diversas vezes maior que a do seu rival, comandada
por Crispo, o filho mais velho de Constantino. Mas os dois
almirantes entendiam pouco de estratégia naval, e mais tarde,
depois de uma série de erros inexplicáveis, a frota de Licínio
foi destru ída por uma tempestade. Com este desastre, temendo
ser rodeado completamente pelas forças inimigas, Licínio se
retirou com suas tropas para a Ásia Menor.
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Sarcófago cristão, com o labarum esculpido no painel central. A partir
de Constantino este simboto cristão se popularizou.

Na Ásia Menor, Licínio reorganizou seus exércitos e se
dispôs a enfrentar Constantino em Crisópolis. Mas uma vez mais
as tropas de Constantino saíram vitoriosas, e Licínio se viu
obrigado a fugir para Nicomédia. Apesar de ainda lhe restarem
alguns recursos, e ele talvez ter podido se refazer, a ele sua causa
parecia estar irremediavelmente perdida. No dia seguinte Cons-
tância - e provavelmente o bispo Eusébio de Nicomédia com
quem voltaremos a nos encontrar mais tarde - saiu ao encontro
do seu irmão Constantino, e lhe ofereceu o poder absoluto
sobre todo o Império, em troca da vida de Licínio. Constantino
concordou, e assim a marcha que ele começara dezoito anos
antes em um rincão da Grã-Bretanha chegou ao seu ponto mais
alto.

Licínio foi assassinado pouco depois em circunstâncias que
não são possíveis de determinar. Alguns cronistas dizem que ele
estava conspirando contra Constantino. Mas quase todos con-
cordam que Constantino ordenou - ou pelo menos concordou
com - sua morte.

Constantino, assim, era o único dono do Império. Provavel-
mente era o ano 324, e Constantino reinaria até sua morte, em
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337. Comparado com as décadas de guerras CIVIS que come-
çaram no fim do reinado de Diocleciano o governo de Constan-
tino foi um período de ordem e reconstrução. Mastambém foi
um período turbulento, e não poucas pessoasforam acusadas

Com este sinal vencerás.
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de conspirar contra o imperador e executadas por isto - entre
elas seu próprio filho e herdeiro Crispo, que estivera no coman-
do da sua esquadra na campanha contra Licínio.

Constantino, todavia, não buscara o poder absoluto so-
mente pelo prazer de tê-lo. Para ele este poder era um meio
de perpetrar uma extensa restauração do velho Império. Este
tinha sido o sonho de Diocleciano e Maximino Daza. A prin-
cipal diferença era que enquanto estes tinham tentado restaurar
o velho Império reafirmando a antiga religião pagã, Constantino
cria que era possível fazer esta restauração não sobre a base da
religião pagã, mas com base no cristianismo. Na próxima seção
deste capítulo falaremos disso com mais vagar. Por enquanto é
suficiente assinalar que essa polrtica tinha alguns dos seus oposi-
tores mais decididos na cidade de Roma, e particularmente no
Senado, onde os membros da velha aristocracia não viam com
simpatia o declínio dos seus velhos privilégios e deuses. Anos
antes de seu triunfo sobre Licínio, Constantino tinha Já come-
çado a enfrentar essa oposição. Mas agora, dono absoluto do
Império, ele concebeu uma grande idéia, que era construir uma
"nova Roma", uma cidade inconquistável e pomposa, que rece-
beria o nome de Constantinopla - isto é, "cidade de Cons-
tantino".

Foi provavelmente durante a campanha contra Licínio
que Constantino percebeu a importância estratégica de Bizâ~-
cio. Essa cidade estava localizada nos confins da Europa, e assim
poderia servir de ponte entre a porção européia do Império e
a asiática. Além disso, do ponto de vista mar ítimo, Blzâncio
dominava o estreito do Bósforo, passagem obrigatória do Mar
Negro para o Mediterrâneo. O tratado de paz que fora feito
com os persas décadas antes estava quase vencido, e por isso
Constantino sentia ser necessário fixar sua residência relativa-
mente mais perto da fronteira com a Pérsia. Por outro lado,
os germanos continuavam sua agitação nas fronteiras do Reno,
o que o obrigava a não se afastar muito para o Oriente. Consi-
derando tudo isso Bizâncio parecia ser o lug r ideal para uma
nova capital. A história posterior comprovaria completamente
a sabedoria de Constantino na escolha desse lugar na verdade
o próprio Constantino deu a entender que essa escolha fora
feita por orientação divina.
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A velha cidade de Bizâncio, no entanto, era pequena de-
mais para as intenções do imperador. Suas muralhas, construí-

Baixo-relevo que contrasta a velha Roma com a nova.
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das no tempo de Sétimo Severo, tinham apenas três quilômetros
de comprimento. Imitando a antiga lenda sobre a fundação
de Roma por Rômulo e Remo, Constantino saiu para o campo,
e com a ponta da sua lança traçou na terra o traçado da nova
muralha. Ele fez tudo isto em meio a uma pomposa cerimônia,
da qual participaram tanto sacerdotes pagãos como cristãos.
Quando os que o seguiam, vendo que ele marchava cada vez
mais longe, para regiões relativamente desabitadas, lhe pergun-
taram onde ele se deteria, Constantino respondeu: "Quando se
detiver o que marcha à minha frente". Naturalmente os cristãos
entenderam que estas palavras se referiam ao seu Deus, enquan-
to os pagãos entenderam que se tratava do gênio de Constan-
tino, ou talvez do Sol Invicto. Quando a cerimônia terminou
Constantino tinha traçado uma muralha pouco mais extensa
que a antiga, mas que inclu ía uma área mais vasta, por causa da
localização geográfica de Constantinopla. Veja o mapa abaixo:

As obras de construção começaram imediatamente. Como
o material e a mão de obra eram escassos, e como o tempo sem-
pre apressava Constantino, boa parte das obras da cidade con-

CONSTANTINOPLA
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sistiu em trazer estátuas, colunas e outros objetos semelhantes
de diversas cidades. Como São Jerônimo disse vários anos mais
tarde, Constantinopla se vestiu da nudez de quase todas as
outras cidades do Império. Por todos os lados os agentes do
imperador andavam à procura de qualquer obra de arte que
pudesse enfeitar a nova capital imperial. Muitas destas obras
eram imagens dos velhos deuses pagãos, que foram tiradas dos
seus templos e colocadas em lugares públicos em Constanti-
nopla. Se bem que isso poderia parecer a nós hoje que Constan-
tinopla assim se tornava uma cidade cada vez mais pagã, na
verdade os contemporâneos de Constantino viam a coisa de
outro ângulo. Tanto pagãos como cristãos concordavam em que,
tirando as estátuas dos seus santuários e colocando-as em lugares
como o hipódromo e os banhos públicos, negava-se o que
restava da sua força sobrenatural, convertendo-as em meros
adornos.

Uma dessas estátuas trazida à nova cidade pelos agentes
imperiais era um famoso Apolo, obra de Ffdias, o mais notável
dos escultores gregos. Essa estátua foi colocada no centro da
cidade, sobre uma grande coluna trazida do Egito, que suposta-
mente era a mais alta do mundo. Para elevá-Ia ainda mais ela foi
colocada sobre uma base de mármore de uns sete metros de
altura. O monumento todo tinha, então, quase quarenta metros
de altura. E a estátua que estava no topo já não representava
Apolo, pois mesmo sendo o corpo ainda aquele que F ídias
tinha esculpido, a cabeça fora substitu ída por outra que repre-
sentava Constanti no.

Outras obras públicas foram a grande basílica de Santa
Irene - ou seja, a santa paz - o hipódromo e os banhos. Além
disso Constantino mandou construir para si um grande palácio,
e para os poucos membros da velha aristocracia romana que
concordaram em se transferir para a nova capital ele construiu
palácios que eram réplicas das suas ex-residências na antiga
Roma.

Tudo isso, todavia, não era suficiente para povoar a nova
cidade. Para conseguir isso Constantino concedeu todo tipo de

privilégios a quem fosse morar nela, como isenção de impostos
e do serviço militar obrigatório. Em pouco tempo também
surgiu o costume de distribuir azeite, trigo e vinho aos habi-



o impacto de Constantino /29

Quase todas as obras públicas de Constantino desapareceram. Resta so-
mente o Arco de Constantino, perto do coliseu romano.

tantes da cidade. Em resultado dessa política a população
aumentou a passos gigantescos, de um modo tal que oitenta
anos mais tarde o imperador Teodósio II se viu obrigado a
construir muralhas novas, pois as que no tempo de Constantino
tinham parecido muito extensas já não eram mais suficientes
para abrigar toda a população da cidade.

Como veremos em outros volumes desta história, a decisão
de Constantino de fundar essa nova capital mostrou ser muito
proveitosa, porque pouco depois a parte ocidental do Império -
inclusive a Roma velha - caiu em poder dos bárbaros, e Cons-
tantinopla passou a ser o centro onde por mais mil anos foi
conservada a herança política e cultural do velho Império.

Do Sol Invicto para Jesus Cristo

Muito já foi escrito e discutido sobre a conversão de Cons-
tantino. Pouco depois de ela ter acontecido houve escritores
cristãos, como veremos no próximo cap ítulo. que quiseram
mostrar que esta conversão era o ponto culminante de toda a
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história da igreja. Outros têm dito que Constantino não passava
de um pol ítico hábil que percebeu que vantagens poderia obter
com uma "conversão", e que por isso decidiu atrelar seu carro
à causa do cristianismo.

As duas interpretações são exageradas. Basta ler os docu-
mentos da época para vermos que a conversão de Constantino
foi bem diferente da conversão comum de um cristão. Quando
algum pagão se convertia ele era submetido a um longo processo
de disciplina e ensino, para ter certeza de que o novo convertido
entendia e vivia sua nova fé, e então ele era batizado. O novo
convertido, então, seguia seu bispo como guia e pastor, para
descobrir o significado da sua fé nas situações concretas da vida.

O caso de Constantino foi bem diferente. Mesmo depois da
batalha da Ponte Mílvio, e durante toda a sua vida, Constantino
nunca se submeteu em nenhum aspecto à autoridade pastoral
da igreja. Ele contava com o conselho de cristãos, como o eru-
dito Lactâncio - tutor de seu filho Crispo - e o bispo Osio de
Córdoba - seu conselheiro para assuntos eclesiásticos - mas
Constantino sempre se reservou o direito de determinar ele
mesmo suas atitudes religiosas, pois considerava-se "bispo dos
bispos". Repetidamente, mesmo depois da sua conversão,
Constantino participou de rituais pagãos que eram proibi-
dos aos cristãos comuns, e os bispos não levantaram a voz
em protesto e condenação, como teriam feito em qualquer
outro caso.

O que acontecia não era somente que Constantino era uma
pessoa ao mesmo tempo poderosa e irascível. O imperador tam-
bém, apesar da sua pol ítica cada vez mais favorável aos cristãos
e das suas afirmações de crer no poder de Jesus Cristo, tecnica-
mente pelo menos não era cristão, pois não tinha se submetido
ao batismo. Constantino, de fato, só foi batizado no seu leito
de morte. De maneira que qualquer política ou edito em favor
dos cristãos, da parte do imperador, era recebido pela igreja
como um favor feito por um amigo ou simpatizante. E qualquer
deslize religioso de Constantino era encarado da mesma perspec-
tiva, como sendo a ação de alguém que não fazia parte do grupo
dos fiéis, ainda que fosse simpatizante deles. Uma pessoa assim
podia receber conselhos da igreja, mas nunca sua direção ou
condenação. Esta situação se encaixava perfeitamente nos
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propósitos de Constantino, e por isso ele teve o cuidado de so-
mente se deixar batizar no leito de morte.

Por outro lado, os que acham que Constantino se con-
verteu simplesmente por oportunismo político estão equivo-
cados, por diversas razões. A primeira delas é que esta interpre-
tação é anacrônica demais, alheia aos costumes daquela época.
Até onde sabemos, ninguém em toda a antigüidade se acercou
da questão religiosa com o oportunismo pol ítico que tem sido
característico da idade moderna. Para os antigos os deuses eram
realidades bem concretas, e mesmo os mais céticos temiam
e respeitavam os ~deres sobrenaturais. Por isso pensar que
Constantino foi hipócrita ao se declarar cristão, sem crer de fato
em Jesus Cristo, é um anacronismo. A segunda razão é que na
verdade, do ponto de vista puramente pol ítico, a conversão de
Constantino aconteceu no pior momento possível. Quando
Constantino adotou o labarum por emblema, ele estava se
preparando para lutar pela cidade de Roma, centro das tradições
pagãs, onde seus principais aliados eram os membros da velha
aristocracia pagã, que se consideravam oprimidos por Majêncio.
A maior força numérica do cristianismo não estava no Ocidente,
onde governava Constantino e onde ele lutava contra Majêncio,
mas no Oriente, para onde sua atenção seria dirigida somente
anos mais tarde. Por último, a opinião oportunista é equivocada
porque o grau de apoio que os cristãos poderiam ter prestado a
Constantino era muito duvidoso. A igreja sempre tivera dúvidas
sobre se os cristãos poderiam prestar serviço militar, e por isso
o número de cristãos no exército era pequeno. Entre a popu-
lação civil a maioria dos cristãos fazia parte da classe baixa, que
não poderia dar muito apoio financeiro às intenções de Cons-
tantino. E, de qualquer forma, depois de quase três séculos de
medo do Império, ninguém poderia predizer qual seria a reação
dos cristãos diante do fenômeno inesperado de um imperador
cristão.

O mais certo parece ser que Constantino cria mesmo no
poder de Jesus Cristo. Mas esta afirmação não implica em que
o imperador entendesse sua nova fé como os muitos cristãos
que tinham entregue sua vida por ela a entendiam. Para Cons-
tantino o Deus dos cristãos era um ser extremamente poderoso,
que estava disposto a ajudá-lo sempre e quando ele favorecesse
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A cid lide de Constantinopla, de acordo com uma gravura da famosa CrO-
nica de Nuremberg, do século xv.

os seus fiéis. Quando Constantino, portanto, começou a cons-
truir igrejas e a proclamar leis favoráveis ao cristianismo, ele não
estava tanto buscando o favor dos cristãos, mas o do seu Deus.
Este Deus lhe tinha dado a vitória em Ponte M(lvio, e muitas
outras que se seguiram. Em certo sentido a fé de Constantino
era semelhante à de Licínio, que disse aos seus soldados que o
labarum de Constantino possuía certo poder sobrenatural, e que
todos deveriam temê-lo. A diferença era que Constantino tinha
se apropriado desse poder. servindo a causa dos cristãos. Esta
interpretação encontra apoio nas declarações do próprio Cons-
tantino que a história conservou, que nos mostram um homem
sincero, cuja compreensão do evangelho era reduzida.
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Constantino interpretava a fé em Jesus Cristo de uma ma-
neira que não o impedia de adorar a outros deuses. Seu pai já
tinha sido devoto do Sol Invicto. Este era um culto ao Deus
Supremo, cujo símbolo era o sol, mesmo não negando a exis-
tência de outros deuses. Parece que Constantino, durante boa
parte da sua carreira pol ítica, pensou que o Sol Invicto e o Deus
dos cristãos eram o mesmo ser, e que os outros deuses também
eram reais e relativamente poderosos, apesar de serem divin-
dades subalternas. Por essa razão Constantino podia consultar
o oráculo de Apolozaceitar o título de sumo sacerdote dos
deuses tradicionalmente conferido aos imperadores, e participar
de cerimônias pagãs de todos os tipos sem pensar com isso estrlr
traindo ou abandonando o Deus que lhe tinha dado a vitória e
o poder.

Além disso Constantino era um pol ítico hábil. Ele tinha
tanto poder que podia favorecer os cristãos, construir igrejas,
e até se apossar de algumas imagens de deuses para mandá-Ias
para Constantinopla. Mas se ele quisesse suprimir todo o culto
pagão, o imperador imediatamente teria de enfrentar uma opo-
sição irresistível. Os velhos deuses não estavam totalmente
esquecidos. A velha aristocracia e as extensas zonas rurais ainda
não tinham sido penetradas pela pregação cristã. No exército
havia muitos seguidores de Mitras e de outros deuses. A Aca-
demia de Atenas e o Museu de Alexandria, os dois grandes
centros de estudo da época, se dedicavam ao ensino da velha
sabedoria pagã. Querer suprimir tudo isso através de um man-
dato imperial era impossível - ainda mais porque o imperador
não via nenhuma contradição entre o culto ao Sol Invicto e a
fé cristã.

E a política religiosa de Constantino seguiu um processo
lento, mas constante. O mais provável é que isso não foi causado
somente por exigência das circunstâncias, mas também por um
progresso interno no próprio Constantino, à medida que ele
deixava atrás de si a velha religião e compreendia melhor o al-
cance da nova. No começo Constantino se limitou a garantir
a paz da igreja, e a lhe devolver as propriedades que tinham
sido confiscadas durante a perseguição. Pouco depois ele co-
meçou a apoiar a igreja mais decididamente, como por exemplo
doando-lhe o palácio de Latrão, em Roma, que pertencia à
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família de sua esposa, e ordenando que os bispos que se dirigiam
para o sínodo de Arles, em 314, utilizassem os meios de trans-
porte imperiais, sem nenhum ônus para a igreja. Ao mesmo
tempo, entretanto, ele tentava manter boas relações com os
devotos dos cultos antigos, e particularmente com o Senado
romano. O Império oficialmente era pagão, e correspondia a
Constantino, como cabeça do Império, o título de sumo sacer-
dote. Negar-se a aceitá-lo seria rejeitar de chôfre todas as antigas
tradições do Império - e Constantino não estava disposto a
tanto. Até o ano 320 as moedas de Constantino freqüentemente
apresentavam os símbolos e os nomes dos velhos deuses, se bem
que muitas já continham também o monograma de Cristo.

A campanha contra Licínio deu a Constantino uma nova
oportunidade de aparecer como o campeão do cristianismo. Era
precisamente nos territórios que antes tinham pertencido a
Licínio que a igreja era numericamente mais forte. Por isto
Constantino pôde nomear vários cristãos para cargos elevados
na máquina administrativa do governo, e até pareceu que ele
favorecia os cristãos, em detrimento dos pagãos. Ao mesmo
tempo suas desavenças com o Senado romano aumentavam, sen-
do que este inclusive empreendeu uma campanha para reavivar
a antiga religião, de modo que Constantino se sentiu cada vez
mais inclinado a favorecer os cristãos.

Em 324 um edito imperial ordenou que todos os soldados
adorassem o Deus supremo no primeiro dia da semana. Este
era o dia em que os cristãos celebravam a ressurreição do seu
Senhor, mas era também o dia dedicado ao culto do Sol Invicto,
e por isso os pagãos não podiam se opor a esse edito. No ano
seguinte, 325, reuniu-se em Nicéia a grande assembléia de bis-
pos conhecida como o primeiro concílio ecumênico, de que
falaremos em outro capítulo. Essa assembléia foi convocada
por Constantino, e os bispos viajaram às expensas do tesouro
imperial.

Já vimos como a fundação de Constantinopla foi um passo
adiante nesse processo. Já o fato de criar uma "nova Roma"
em si era uma tentativa de fugir do poder das velhas famílias
pagãs da aristocracia romana. Mas principalmente a pol ítica de
utilizar os tesouros artísticos dos templos pagãos para a cons-
trução de Constantinopla fez com que o velho paganismo, até



o impacto de Constantino /35

então rodeado de riquezas e pompa, ficasse cada vez mais pobre.
E verdade que durante o governo de Constantino foram cons-
tru ídos e restaurados alguns templos pagãos. Em termos gerais,
porém, os santuários pagãos perderam muito do seu esplendor,
ao mesmo tempo que eram constru ídas enormes e suntuosas
igrejas cristãs.

Apesar de tudo isso até quase o fim dos seus dias Cons-
tantino continuou se comportando como o sumo sacerdote
do paganismo. Quando ele morreu seus três filhos, que lhe
sucederam, não se opuseram ao desejo do Senado de divinizá-lo,
e assim surgiu o fato bizarro de que Constantino, que tanto
tinha feito de mal ao culto pagão, passou a ser um dos seus
deuses.

o impacto de Constantino

O impacto da conversão de Constantino sobre a vida
da igreja foi tão grande que se fará sentir durante toda a nos-
sa, narrativa, até os nossos dias. Por isso o que importa aqui
não é tanto mostrar as últimas conseqüências desse acontece-
cimento, mas suas conseqüências imediatas, durante o quarto
século.

Naturalmente a conseqüência mais imediata e notável
da conversão de Constantino foi o fim das perseguições. Até
então os cristãos tinham vivido em constante temor de uma
nova perseguição, mesmo em tempos de relativa paz. Depois
da conversão de Constantino esse temor se dissipou. Os poucos
governantes pagãos que houve depois dele não perseguiram os
cristãos, somente tentaram restaurar o paganismo por outros
meios.

Tudo isso produziu em primeiro lugar o desenvolvimento
do que poderíamos chamar de uma "teologia oficial". Deslum-
brados com o favor que Constantino evidenciava em relação
a eles, não faltaram cristãos que se empenharam em provar que
Constantino era o eleito de Deus, e que sua obra era a consu-
mação da história da igreja. Um caso típico dessa atitude foi
Eusébio de Cesaréia, o historiador que não deve ser confundido
com Eusébio de Nicomédia, e a quem dedicaremos nosso
próximo capítulo.
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Outros seguiram um caminho radicalmente oposto. Para
eles o fato de o imperador se declarar cristão, e que agora era
mais fácil ser cristão, não era uma bênção, mas o começo de
uma grande apostasia. Algumas pessoas que mantinham esta
atitude, mas que não queriam deixar a comunhão da igreja,
se retiraram para o deserto, onde se dedicavam à vida ascética.
Como já não era mais possível ser martirizado, estas pessoas
pensavam que o verdadeiro atleta de Jesus Cristo deveria con-
tinuar se exercitando pelo menos para a vida monástica. De
maneira que o século quarto viu um grande êxodo para os deser-
tos do Egito e da Síria. Trataremos deste movimento monás-
tico no terceiro capítulo.

Alguns dos que não viam com agrado a nova aproximação
entre a igreja e o estado, simplesmente romperam a comunhão
com os demais cristãos. Estes são os cismáticos, de quem fala-
remos no capítulo quatro.

Entre os que permaneceram na igreja, não se retirando
para o deserto nem optando pelo cisma, logo surgiu um grande
despertamento intelectual. Como em todas as épocas de ativi-
dade intelectual, não faltaram os que propuseram teorias e
doutrinas que o restante da igreja se viu obrigado a rejeitar.
A principal dessas doutrinas foi o arianismo, que deu lugar a
controvérsias acaloradas sobre a doutrina da Trindade. No
cap rtulo quinto discutiremos essas controvérsias até o ano
361, em que Juliano foi proclamado imperador.

O reinado de Jul iano foi o ponto culminante de outra
atitude provocada pela conversão de Constantino: a reacão
pagã. Por isso o capítulo sexto abordará esse reinado e essa
reação.

A maioria dos cristãos, todavia, não reagiu à nova situação
nem com aceitação total, nem com rejeição absoluta. Para a
maior parte dos Iíderes da igreja as novas circunstâncias traziam
consigo oportunidades inesperadas, mas também enormes peri
90S. Por isso, ao mesmo tempo que confirmavam sua lealdade
para com o imperador, como sempre o tinham feito, a maioria
dos cristãos insistia em que sua lealdade final cabia somente a
Deus. Esta foi a atitude dos "gigantes" da igreja - Atanásio,
os capadócios, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho e outros - aos
quais dedicaremos a maior parte deste volume. Tanto as oportu-
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nidades como os perigos eram grandes, e por isso essas pessoas
enfrentaram uma tarefa difícil. Naturalmente não podemos
dizer que suas atitudes e soluções foram sempre corretas. Mas
dada a magnitude da tarefa que se propuseram, e dado também
o impacto que sua obra teve sobre_a igreja através dos séculos,- ~ ,temos razoes de sobra para chamar o seculo IV - e o começo
do V - de lia era dos gigantes".

Mas antes de terminar este capítulo temos de mencionar
algumas mudanças que ocorreram como resultado da conversão
de Constantino, e que não teremos ocasião para discutir mais
adiante. Referimo-nos às mudanças relacionadas com o culto.

Até a época de Constantino o culto cristão tinha sido rela-
tivamente simples. No princípio os cristãos se reuniam para
adorar em casas particulares. Depois começaram a se reunir tam-
bém em cemitérios, como as catacumbas romanas. No século
terceiro já havia lugares dedicados especificamente para o culto.
A igreja mais antiga descoberta até agora é a de Dura-Europos,
que data aproximadamente do ano 270. Mas também essa igreja
de Dura-Europos não passa de uma pequena habitação, deco-
rada somente com algumas pinturas murais de caráter quase
primitivo.

Depois da conversão de Constantino o culto cristão come-
çou a sentir a influência do protocolo imperial. O incenso, que
até então tinha sido sinal do culto ao imperador, apareceu nas
igrejas cristãs. Os ministros que oficiavam no culto começaram
a usar vestimentas ricamente ornamentadas durante o mesmo,
em sinal de respeito pelo que estava tendo lugar. Pela mesma
razão vários gestos de respeito normalmente feitos diante do
imperador começaram a surgir também no culto. Além disso
apareceu o costume de iniciar-se o culto com uma procissão.
Para dar mais destaque a esta procissão surgiram os coros, com
o resultado a longo prazo de que a congregação participava
cada vez menos do cu Ito.

Pelo menos desde o século II os cristãos tinham se acostu-
mado a comemorar o aniversário da morte de um mártir cele-
brando a ceia no lugar onde ele estava enterrado. Então toram
constru ídas igrejas em muitos desses lugares. Não demorou
para que as pessoas pensassem que o culto teria sicnificado
especial se celebrado em uma dessas igrejas, por causa da pre-
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Cálice e bandeja de ouro esmaltado. Eles provavelmente provêm do século
quarto ou quinto, e falam do luxo que logo apareceu nos utens üios usados
no culto.

sença das rei íquias do mártir. Em consequencia começaram a
desenterrar os mártires para colocar seu corpo - ou parte dele -
sob o altar de várias das muitas igrejas que estavam sendo cons-
tru ídas. Ao mesmo tempo algumas pessoas começaram a dizer
que tinham recebido revelações de mártires até então desco-
nhecidos ou quase esquecidos. Em certos casos houve quem
recebesse uma revelação que indicava onde estava enterrado o
mártir em questão - como no caso de São Ambrósio e dos
mártires Gervásio e Protássio, que mencionaremos mais adiante.
Sem tardança muitos começaram a atribuir poder milagroso a
essas rei íquias, e dali para a veneração e depois para a adoração
a distância é curta.

Algo semelhante aconteceu com a imperatriz Helena, que
em 326 peregrinou para a Terra Santa, onde pensou ter desco-
berto a verdadeira cruz de Cristo - a "vera cruz". Logo sur-
giram boatos de que essa cruz tinha poderes milagrosos, e partes
dela foram espalhadas por muitas regiões do Império.

Em meio a essa situação os Iíderes da igreja tentavam
refrear a superstição do povo, se bem que naturalmente não
podiam negar que muitos dos milagres contados eram possíveis.
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Assim, por exemplo, houve pastores que tentaram explicar à
sua congregação que não era necessário ir até a Terra Santa para
ser cristão, ou que não devia haver exagero no respeito de-
vido aos mártires e à Virgem. Mas sua tarefa era muito difí-
cil,. pois cada vez mais convertidos pe~ o batismo, e havia
cada vez menos tempo e oportunidade para dirigi-los em sua
vida cristã.

As igrejas constru ídas no tempo de Constantino e dos seus
sucessores contrastavam com a simplicidade da de Dura-Euro-
poso O próprio Constantino, como já dissemos anteriormente,
mandou construir em Constantinopla a igreja de Santa Irene,
em honra à paz. Helena, sua mãe, construiu na Terra Santa a
igreja da Natividade e a do Monte das Oliveiras. Ao mesmo
tempo, ou por ordem do imperador, ou seguindo seu exemplo,
foram construídas igrejas semelhantes nas principais cidades
do Império. Essa pol ítica continuou sob o governo dos suces-
sores de Constantino. Quase todos eles tentaram perpeti .ar
sua memória construindo igrejas pomposas. Apesar de qu .se
todas as igrejas constru ídas por Constantino e seus sucesscres
mais imediatos terem desaparecido, restam suficientes docu-
mentos por escrito e restos arqueológicos para formarmos uma
idéia da planta comum destes templos. E como o padrão estabe-
lecido no século IV perdurou por muito tempo, outras igrejas
posteriores, que existem até os dias de hoje, ilustram o estilo
arquitetônico da época.

Algumas destas igrejas tinham o altar no centro, e eram
constru ídas sobre um alicerce poligonal ou quase redondo. A
forma típica das igrejas de então, porém, é a chamada "basí-
lica". Esse termo já era usado muito tempo antes para designar
os grandes edifícios públicos - ou, às vezes, privados - que
consistiam principalmente de um grande salão com duas ou mais
filas de colunas. Como estes edifícios serviram de modelo para
as igrejas constru ídas nos séculos quarto e seguintes, estas
receberam o nome de "basílicas".

Em termos gerais as bas íIicas cristãs constavam de três
partes principais: o átrio, as naves e o santuário. O átrio era o
vestíbulo da igreja, e geralmente era uma área quadrangular
rodeada de muros, às vezes com colunas. No centro do átrio
havia uma fonte, onde os fiéis faziam suas abluções. O lado do
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A imperatriz Helena apresentando uma basílica, de acordo com um manus-
crito do século IX.
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átrio que era voltado para o restante da basílica recebia o nome
de nartex, e tinha uma ou mais portas que davam para as naves.
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As naves eram a parte mais ampla da basílica. No centro
ficava a nave principal, separada das naves laterais por filas de
colunas. O teto da nave principal era mais alto que o das naves
laterais, de maneira que por cima, dentro das filas de colunas,
havia de cada lado uma parede, com janelas por onde passava
luz do exterior. As naves laterais eram mais baixas, e geralmente
mais estreitas que a nave central. A basílica podia ter duas filas
de colunas ou quatro, de modo que havia basílicas de três
naves e outras de cinco. Houve basílicas de até nove naves,
mas as de mais de cinco eram raras.

Mais para o fundo da nave, perto do santuário, havia um
espaço reservado para o coro, e de cada lado desta repartição
havia uma estante ou púlpito. Estes eram usados não só para a
leitura e exposição das Escrituras, mas também para o cantor
principal, quando eram cantados os salmos.

No fim da nave, com o assoalho um pouco mais alto,
ficava o santuário. Este santuário ficava em posição perpendi-
cular à nave, e era mais largo que o restante da basílica, o que

Corte da antiga bas/lica de São Pedro, em Roma, onde podemos ver a
disposição das naves, e as janelas no alto da nave principal,
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dava à planta do edifício a forma de uma cruz. No centro do
santuário estava o altar, onde eram colocados os elementos
para a celebração da ceia.

A parede do fundo do santuário tinha uma forma semi-
circular, o que formava um espaço côncavo, o ábside. Nesta
parede eram afixados os bancos de pedra onde se sentavam os
presbíteros. E tratando-se da igreja principal de um bispo, era
colocada em meio a estes bancos o trono do bispo, ou cátedra -
de onde se deriva o termo "catedral". Em algumas ocasiões o
bispo pregava sentado em sua cátedra.

Todo o interior da basílica era adornado ricamente com
mármore polido, lâmpadas de ouro e de prata, e tapetes. A arte
característica desta época, no entanto - e por muitos séculos
de toda a igreja oriental - era o mosaico. As paredes eram
cobertas com quadros feitos com pequen íssimos pedaços de
vidro, pedra ou porcelana coloridos. Geralmente estes mosaicos
representavam cenas b íbl icas ou da tradição cristã, podendo,
porém, representar às vezes a pessoa que tinha custeado a cons-
trução, dando de presente a basílica. Naturalmente a parede
cuja decoração era mais importante era o ábside. A decoração
desta parede consistia normalmente de um grande mosaico,
em que era representada ou a Virgem com Jesus no colo, ou
Jesus Cristo sentado em glória, como governante supremo de
todo o universo. Esta representação de Cristo, conhecida como
o "pantocrator" - isto é, o rei universal - mostra o impacto
que a nova situação pol ítica teve sobre a arte cristã, pois repre-
senta Cristo sentado em um trono, como era o costume dos
imperadores.

Ao redor da basílica eram construídos outros edifícios
dedicados ao culto e à residência dos ministros. Destes edifícios
o mais importante era o batistério. Este geralmente era circular
ou octogonal, e tão grande que podia acomodar várias dezenas
de pessoas. No centro da construção ficava a pia batismal, até
à qual chegava-se descendo diversos degraus. Nesta pia era
celebrado o batisrno, normalmente por imersão. De fato, a
imersão era o meio habitual de administração do batismo pelo
menos até o século IX, quando nas regiões mais frias da Europa
ocidental ficou popular o batismo por aspersão - que sempre
foi usado em casos excepcionais, como saúde deficiente, falta
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de água, etc. Na Itália o batismo por imersão ainda foi praticado
até o século XIII, e as igrejas orientais - grega, russa, etc. -
ainda o praticam no século XX.

A decoração mais comum nos ábsides das antigas bas /Iicas veio' a ser um
mosaico de Cristo sentado em seu trono, sobre o mundo. Isto é o que se
conhece como o "pentocretor".
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No meio do batistério era pendurado uma grande tela, que
dividia o salão em duas partes, um lado para os homens e outro
para as mulheres, pois no século IV ainda era costume descer à
fonte batismal nu, e vestir uma capa branca ao sair das águas.

Tudo isto nos serve de exemplo do que estava acontecendo
por causa da conversão de Constantino. A antiga igreja conti-
nuava seus costumes tradicionais. A ceia ainda era o principal
ato de adoração, celebrada pelo menos todos os domingos. O

A besilice de Santo Apolinário Dili Ctnse, em Ravena.

batismo ainda era por imersão, e conservava boa parte do seu
antigo simbolismo. Mas tudo assumia um outro aspecto, por
causa da nova situação. Por isso o grande dosa fio que os cristãos
tinham de enfrentar naquela época era até que ponto e como
eles deveriam adaptar seus hábitos e costumes <)5 novas circuns-
tâncias. Todos concordavam em que certo !JI au de adaptação
era necessário, pois os novos tempos requer iam novas formas
de viver e de comunicar o evangelho. Todos l;tll\h(~rn concor-
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davam com que esta adaptação não deveria causar o abandono
da fé tradicional da igreja. O ponto em que não havia concor-
dância era o grau de equil íbrio que esses elementos deveriam
conservar.

Nos capítulos seguintes veremos vários exemplos de res-
posta que os cristãos do século IV deram a este grande desafio
trazido pela nova situação.



II
A teologia oficial:

Eusébio de Cesaréia
Se olho para o oriente, se

olho para o ocidente, se olho
por toda a terra, e até se

olho para o céu, sempre e em
qualquer lugar eu vejo o

bem-aventurado Constantino
dirigindo o mesmo império.

Eusébio de Cesaréia

Provavelmente não havia em toda a igreja durante a pri-
meira década do século IV cristão mais erudito que Eusébio de
Cesaréia. Frases como a que citamos no começo deste capítulo,
no entanto, têm levado muitos historiadores a afirmar que
Eusébio capitulou diante do poder imperial. Na opinião destes
historiadores, Eusébio era um homem de caráter débil que, ao
se ver rodeado da pompa do Império, se dobrou diante dela, e
se pôs a servir aos interesses do imperador mais que aos de
Jesus Cristo. Mas antes de arriscar fazer este julgamento convém
que nos detenhamos para narrar rapidamente a vida e a obra
deste sábio cristão, para desta forma compreender melhor suas
reações e atitudes.

Eusébio nasceu por volta do ano 260, provavelmente na
Palestina, onde ele passou a maior parte dos seus primeiros
anos. Ele é conhecido como Eusébio "de Cesareia" porque foi
bispo desta cidade e porque foi educado nela, mas o lugar
exato do seu nascimento nos é desconhecid .

Também não temos informações con fiáveis sobre sua
família. Nem sequer é possível dizer se seus pais eram cristãos
ou não - e os eruditos que têm tentado pesquisar sobre este
assunto encontraram argumentos nos dois scnt idos.
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Seja como for, quem teve o impacto profundo sobre a
vida do jovem Eusébio foi Panfílio. Este era da cidade de Berito
- hoje Beirute, no Líbano - mas tinha estudado em Alexan-
dria, tendo por professor o célebre Piério, um dos continuadores
da obra de Orígenes. Algum tempo depois, tendo já ocupado
alguns cargos importantes em Berito, Panfílio se transferiu
para Cesaréia, para onde parece ter sido chamado pelo bispo
desta cidade. Em Cesaréia Orígenes tinha deixado sua biblio-
teca, que estava em poder da igreja, e Panfílio se dedicou a
estudá-Ia, organizá-Ia e completá-Ia. Diversas pessoas o ajudaram
nesta tarefa, inspiradas pela fé fervorosa e pela curiosidade
intelectual do seu Iíder. Quando Eusébio conheceu Panfílio,
sentiu-se cativado por esta fé e esta curiosidade. E sua devoção
chegou a um ponto tal que ele chegou a se chamar anos mais
tarde de "Eusébio de Panfílio", dando assim a entender que
devia a seu mestre grande parte do que era.

Durante vários anos Panfílio, Eusébio e outros trabalharam
em equipe, provavelmente vivendo sob o mesmo teto e repar-
tindo todos os seus gastos e receitas. Mais tarde o prazer de
Panfílio nos livros foi superado pelo do seu discípulo, que, ao
que parece, fez várias viagens em busca de documentos das
origens do cristianismo. Durante este período Eusébio e Panfílio
escreveram diversas obras, mas destas a única importante que
foi conservada é a Crônica de Eusébio - e também esta em ver-
sões posteriores, aparentemente mal transmitidas.

Aquela época calma não poderia durar muito tempo. As
perseguições ainda não tinham terminado, e a ameaça que
sempre nublara o horizonte dos cristãos transformou-se no
furacão da grande perseguição. Em junho de 303 a perseguição
chegou até Cesaréia, e o primeiro mártir ofereceu sua vida.
A partir de então a tormenta foi amainando, até que em 305
Maximino Daza assumiu a dignidade imperial. Como já dissemos
no volume anterior, Maximino Daza foi um dos mais tenazes
inimigos do cristianismo. Em fins de 307 Panfílio foi encarce-
rado. Depois disto a tempestade diminuiu um pouco, e o célebre
mestre cristão permaneceu no cárcere, sem ser executado, por
mais de dois anos. Durante este período Panfílio e Eusébio
escreveram juntos cinco livros de uma Apologia de Orígenes,
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à qual Eusébio acrescentou um sexto livro depois do martírio
do seu mestre.

É impossível saber como Eusébio escapou da perseguição.
Aparentemente ele se ausentou de Cesaréia pelo menos duas
vezes, e é possível que o motivo da sua ausência tenha sido -
pelo menos em parte - fugir das autoridades. Nesta época
isto não era considerado indigno, pois o cristão tinha o dever
de evitar o martírio, até que estivesse suficientemente provado
que Deus o tinha escolhido para esta coroa gloriosa. De qual-
quer forma Eusébio não sofreu pessoalmente durante a perse-
guição, apesar de sofrer a perda de seu admirado mestre e de
mu itos dos seus companheiros mais chegados.

Em meio à perseguição Eusébio continuou sua atividade
literária. Precisamente durante este período ele revisou e am-
pliou sua obra mais importante, a História eclesiástica.

Se Eusébio não tivesse feito outra coisa em sua vida que
escrever a História eclesiástica, isso já seria suficiente para ele
ser contado entre os "gigantes" da igreja no século IV. De
fato, sem sua obra boa parte da história que narramos no
primeiro volume se teria perdido, pois foi ele quem compilou,
organizou e publicou quase tudo que sabemos de muitos cris-
tãos que viveram nos primeiros séculos da existência da igreja.
Além disso a única coisa convervada da obra de muitos daqueles
primeiros escritores cristãos são as extensas citações que Eusé-
bio incluiu em sua História. Sem ele, enfim, nossos conheci-
mentos dos primeiros séculos da igreja estariam reduzidos
à metade.

Em 311 a situação finalmente começou a mudar, com
respeito à perseguição. Primeiro veio o edito de Galério. Depois
Constantino venceu Majêncio; e Licínio e Constantino, reu-
nidos em Milão, decretaram a tolerância religiosa. Para Eusébio
e seus companheiros o que estava acontecendo era obra de
Deus, semelhante aos milagres narrados no livro do Exodo.
A partir de então Eusébio - e provavelmente muitíssimos
outros cristãos que não deixaram testemunho escrito das suas
opiniões, como ele - começou a ver em Constantino e em
Licínio instrumentos escolhidos por Deus para concretizar
seus planos. Pouco depois, quando Constanl ino c Licínio
começaram a guerra entre si, Eusébio estava convicto que a
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principal razão do conflito era que Licínio tinha perdido o
ju ízo e começara a perseguir os cristãos. Por isto Eusébio
sempre viu em Constantino o instrumento escolhido por Deus.

Finalmente, por volta do ano 315, quando Licínio e Cons-
tantino começaram a dar sinais de que não estavam dispostos
a repartir o poder por muito tempo, Eusébio foi eleito bispo
de Cesaréia. Isto era uma responsabilidade muito grande, pois
a perseguição tinha dispersado o seu rebanho, e era necessário
assumir uma enorme tarefa de reconstrução. Além disso a sede
da Cesaréia tinha jurisdição sobre toda a Palestina, e por issc
Eusébio tinha de se ocupar de assuntos que excediam em muito
os Iimites da sua cidade. Em conseqüência sua produção Iite-
rária diminuiu nos anos seguintes.

Eusébio não estava ainda muitos anos instalado em seu
cargo de bispo quando uma nova tempestade veio turvar a
calma da igreja. Tratava-se desta vez não de uma perseguição
por parte do governo, mas de um gravíssimo problema teoló-
gico que produziu o cisma: a controvérsia ariana. Mais adiante
dedicaremos um capítulo inteiro aos primeiros episódios desta
controvérsia, e por isso não a discutiremos aqui. Basta dizer
que a atuação de Eusébio nesta controvérsia deixou muito a
desejar. Isto não se deu por Eusébio ter sido talvez hipócrita ou
oportunista, como alguns historiadores têm afirmado, mas mais
por seus interesses terem sido outros. Parece que Eusébio não
compreendeu completamente todo o alcance da controvérsia,
e sua preocupação fundamental era a paz da igreja, mais que a
exatidão teológica. Por isso. apesar de no começo ter sirnpati
zado com a causa ariana, no concílio de Nicéia, ele se dispôs
a condená-Ia, quando se deu conta dos perigos doutrinários
que ela envolvia. Mas isso faz parte de outro capitulo.

Eusébio já travara conhecimento com Constantino antes
deste ser imperador, quando visitou a Palestina no séquito de
Diocleciano. Em Nicéia, por ocasião do concílio, ele pôde
vê-lo agindo em favor da un idade e do bem-estar da igreja,
como "bispo dos bispos". Depois, em outras oportunidades,
Eusébio teve entrevistas e correspondência com o imperador.
Provavelmente o encontro mais notável teve lugar quando
Constantino e sua corte se transferiram para Jerusalém, para
dedicar a recérn-constru ída igreja do Santo Sepulcro, como
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parte da celebração do trigésimo aniversário da ascensão de
Constantino ao poder. A controvérsia ariana ainda fervia, e os
bispos reunidos primeiro em Tiro e depois em Jerusalém esta-
vam profundamente interessados nela, como o imperador
também estava. Seja como for, Eusébio/desempenhou um papel
importante, e, por motivo da visita do imperador e da dedi-
cação do novo templo, ele pronunciou um discurso em elogio
a Constantino. Este discurso, que se conserva até os nossos
dias, é uma das principais razões de Eusébio ter fama de adu-
lador. Devemos, no entanto, julgar o discurso à luz dos costu-
mes da época, em circunstâncias como essa. Deste ponto de
vista o discurso resulta ser relativamente moderado.

Eusébio, de qualquer forma, não foi amigo íntimo nem
cortesão de Constantino. Ele passou a maior parte da sua vida
em Cesaréia ou nas proximidades, ocupado com assuntos
eclesiásticos, enquanto Constantino, quando não estava em
Constantinopla, se encontrava em alguma campanha ou empre-
endimento que o fazia transferir sua corte por todo o Império.
De forma que os contatos entre o imperador e o bispo foram
breves e esporádicos. Eusébio era respeitado por muitos dos
seus colegas, e Cesaréia era uma cidade importante; por isso
Constantino se empenhou em cultivar o apoio do prestigioso
bispo desta cidade. Eusébio, da mesma forma, depois das
experiências dos anos de perseguição, não podia fazer outra
coisa que se alegrar com a nova situação, e agradecer ao impe-
rador pela mudança que este causara.

Por outro lado, não devemos esquecer que foi depois da
morte de Constantino, em 337, que Eusébio escreveu suas
linhas mais elogiosas sobre o imperador falecido. Não se trata
aqui, portanto, de um bajulador, mas de um homem agradecido.

Esses fatos, entretanto, deixaram sua marca em toda ?

obra de Eusébio, particularmente em sua História eclesiástica.
O propósito de Eusébio, ao escrevê-Ia, fora simplesmente
narrar os acontecimentos da vida da igreja. Seu propósito era
mais apologético. Ele queria mostrar que a fé cristã era a consu-
mação de toda a história humana. Esta idéia tinha aparecido
muitos anos antes nos escritores que no século segundo defen-
deram a fé contra os ataques dos pagãos. Na opinião destes
autores tanto a filosofia como as Escrituras hebraicas tinham
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sido providas por Deus como preparo para o evangelho. Surgiu
também em pouco tempo a idéia de que o próprio imperador
romano, com a paz relativa que ele tinha concretizado nas
margens do Mediterrâneo, também tinha sido colocado por
Deus para facilitar a disseminação da nova fé. Por outro lado
desde tempos mu ito remotos, cristãos como Iri neu ti nham dito
que toda a história da humanidade era um longo processo pelo
qual Deus estava preparando ou educando a humanidade para
que pudesse ter comunhão com ele. Eusébio agora dá corpo a
este conjunto de idéias, tentando fundamentá-lo sobre os fatos
comprováveis da história da igreja e do Império. A história
que ele escreve, então, não é uma simples compilação de dados,
com o interesse de um antiquário, mas é mais uma prova da
verdade da fé cristã, que é a consumação de toda a história
humana.

Para sustentar esta tese, a conversão de Constantino era
um elemento fundamental. Na opinião de Eusébio as perse-
guições eram causadas principalmente pelo fato de as autori-
dades do Império não terem percebido que o cristianismo
representava a coroação das melhores tradições romanas. A
fé e o Império, assim como a fé e a filosofia, não eram incom-
patíveis. Pelo contrário, a fé era a coroa tanto da filosofia como
do Império. Por isso a importância que Eusébio dava à nova
pol ítica religiosa de Constantino não se limitava simplesmente
às vantagens de que a igreja estava desfrutando com essa pol í-
tica, mas ia muito além. A nova situação era prova contun-
dente da verdade do evangelho, ponto culminante da história
humana.

Naturalmente essa perspectiva teológica proibia qualquer
atitude crítica frente ao que estava acontecendo. Quanto a
Constantino, a quem Deus tinha utilizado para levar a cabo os
seus planos, Eusébio parece ter percebido os seus principais
defeitos, particularmente sua ira incontrolável e seu espírito
sangüinário. Mas os propósitos apologéticos da sua obra não
permitem que Eusébio mencione estas coisas, e ele simples-
mente as omite.

O mais grave de tudo isto, entretanto, não está no que
Eusébio disse ou deixou de dizer sobre Constantino. O mais
grave está em que em toda a obra de Eusébio nós podemos
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ver como boa parte da teologia cristã, mesmo sem o perceber,
foi se ajustando às novas condições, em muitos casos aban-
donando ou transformando alguns dos seus temas tradicionais.

(

Vejamos alguns exemplos. /

Este mosaico, mesmo sendo de data muito posterior, ilustra, a maneira
de Eusébio entender as relações entre a igreja e o estado. Vemos aqui
Jesus Cristo entregando a São Pedro as chaves do Reino e a Constantino
o estandarte do poder temporal.
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No Novo Testamento, e na igreja dos primeiros séculos,
aparece com freqüência o tema de que o evangelho é em pri-
meiro lugar para os pobres, e que os ricos têm mais dificul-
dades para entendê-lo e seguí-Io. De fato, a questão de como
uma pessoa rica pode ser salva preocupou os cristãos dos pri-
meiros séculos. Agora, a partir de Constantino, a riqueza e a
pompa começaram a ser considerados um sinal do favor divino.
Como veremos no próximo capítulo, o movimento monástico
foi em certo sentido um protesto contra esta interpretação
acomodatícia. Eusébio, porém - e as muitas outras pessoas que
ele representa - não parecem ter percebido a mudança radical
que estava ocorrendo quando a igreja perseguida passou a ser
a igreja dos poderosos, nem dos perigos em que isto implicava.

Da mesma forma Eusébio descreve com grande contenta-
mento e orgulho os luxuosos templos que estavam sendo cons-
:ruídos. Mas o resultado real dessas construções e da liturgia
que evoluiu nelas foi o surgimento de uma aristocracia clerical,
semelhante e paralela à aristocracia imperial, e freqüentemente
tão distante do crente comum como os cidadãos comuns dos
poderosos do Império. A igreja começou a imitar os costumes
do Império não só em sua liturgia, mas também em sua estru-
turação social.

Por último, o esquema que Eusébio concebeu em termos
de história o obrigou a abandonar um dos temas fundamentais
da pregação cristã primitiva: a vinda do Reino. Eusébio não
o diz explicitamente, mas ao lermos as suas obras ternos a
impressão de que com Constantino e seus sucessores o plano
de Deus se cumpriu. Fora isto a única coisa por que ainda preci-
samos esperar é o momento de sermos transferidos em espírito
para o reino celestial. A partir da época de Constantino, em
parte por causa da obra de Eusébio e de outros com ele, come-
çou a dominar a tendência de negligenciar ou esquecer a espe-
rança da igreja primitiva, de que seu Senhor retornaria nas
nuvens para estabelecer um Reino de paz e justiça. Em épocas
posteriores a maioria dos grupos que voltaram a enfatizar esta
esperança foram considerados hereges e revolucionários, e
condenados como tais.

O fato de Eusébio nos ter dado ocasião para expor estas
mudanças na vida e na doutrina cristã não deve ser interpre-
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tado como se ele fosse o único responsável por estas mudanças.
Pelo contrário, a impressão que temos ao lermos os docu-
mentos da época de Eusébio é que ele representa mais que
qualquer contemporâneo seu o que o cristão comum pensava,
para quem a ascensão de Constantino e a paz que ele trouxe
representava o cumprimento dos planos de Deus. Estes outros
cristãos talvez não souberam expressar seus sentimentos com a
elegância e a erudição de Eusébio. Mas foram eles quem pouco
a pouco foram dando forma à igreja nos anos posteriores a
Constantino. Eusébio, então, não é o criador do que aqui
temos chamado de "teologia oficiai", mas somente o porta-voz
dos muitos cristãos que como ele se sentiam surpresos e agrade-
cidos por terem saído das tribulações da perseguição.

Entretanto, como veremos nos capítulos seguintes, nem
todos os cristãos acolhiam as novas circunstâncias com o mesmo
entusiasmo.



III
A reação monástica

Os monges que saem das
suas ce/as, ou buscam a

companhia do povo, perdem
a paz, como o peixe perde

a vida fora da água.

Antônio, o Eremita

Nem todos os cristãos receberam da mesma forma as mu-
danças que houve na igreja depois da paz de Constantino. Con-
tra aqueles que, como Eusébio de Cesaréia, viam nas novas
circunstâncias o cumprimento do plano de Deus, havia outros
que se entristeciam profundamente com o triste estado a que
a igreja cristã parecia ter chegado. A porta estreita de que Jesus
tinha falado se tornara tão larga que uma multidão se apressava
em passar por ela - muitos em busca de posições e privilégios,
sem ter uma idéia do batismo ou da fé cristã. Os bispos com-
petiam pelas posições de mais prestígio. Os ricos e os poderosos
pareciam dominar a vida da igreja. O joio crescia junto com o
trigo e ameaçava sufocá-lo.

Durante quase trezentos anos a igreja tinha vivido sob a
ameaça constante das perseguições. Todo cristão sabia que era
possível que qualquer dia ele seria levado para o tribunal, onde
teria de se defrontar com a terrível escolha entre a apostasia e
a morte. Durante os extensos períodos de paz que houve entre
os séculos segundo e terceiro alguns se esqueceram disto, e
quando a perseguição recrudesceu não puderam lhe resistir.
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Isto, por sua vez, convenceu outros de que a segurança e a vida
acomodada eram o principal perigo que os ameaçava, e que

Eremita em oração. Quadro de Gererd Dou, na galeria de Dresden.
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este era muito real durante os períodos de relativa calma.
Agora, com a paz da igreja aparentemente assegu rada, muitos
destes consideravam esta paz uma nova artimanha do maligno.

Como, então, pode-se ser cristão nestas circunstâncias?
Quando a igreja se une aos poderes do mundo, quando o luxo
e a ostentação se apossam dos altares cristãos, quando toda a
sociedade parece dizer que o caminho estreito se transformou
em uma larga avenida, como resistir às enormes tentações do
momento? Como testemunhar do Crucificado, daquele que não
tinha nem onde repousar a cabeça, quando os Iíderes da igreja
têm mansões luxuosas, e quando o sangrento testemunho do
martírio já não é possível? Como vencer o maligno, que cons-
tantemente nos tenta com as novas honras que a sociedade
nos oferece?

A resposta de muitos não se fez esperar: fugir da sociedade
humana; abandonar tudo; subjugar o corpo e as paixões que
dão ocasião à tentação. E assim, ao mesmo tempo que a igreja
se enchia de milhares que pediam o batismo, houve um verda-
deiro êxodo de outros milhares que procuravam a santidade
na solidão.

As origens do monaquismo

Já antes dos tempos de Constantino tinham existido cris-
tãos que por diversas razões se sentiam chamados para um estilo
de vida diferente. No primeiro volume desta história já nos refe-
rimos às "viúvas e virgens", ou seja, aquelas mulheres que deci-
diam não se casar, para dedicar todo seu tempo e suas forças
para o trabalho da igreja. Algum tempo depois Orígenes, levado
pelo ideal platônico do homem sábio, organizou sua vida de
maneira muito semelhante à dos monges posteriores. Muitos
outros - entre eles, ao que parece, Panfílio e o jovem Eusébio
de Cesaréia - seguiram a mesma "vida filosófica" de Orígenes.
Além disto, apesar de as doutrinas gnósticas terem sido rejei-
tadas pela igreja, seu impacto continuou se fazendo sentir na
opinião de muitos, que pensavam que de um ou outro modo o
corpo se opunha à vida plena do esp.írito, razão pela qual era
necessário sujeitá-lo e até castigá-lo.

O monaquismo, portanto, tem duas origens paralelas, uma
proveniente de dentro da igreja, e a outra de fora. Dentro da
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igreja o monaquismo se alimentou das palavras do apóstolo
Paulo, e da experiência da própria igreja, no sentido de que os
que não se casavam podiam servir ao Senhor com mais liber-

Eremita no deserto, de acordo com um esboço de A. W Pegin.
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dade. Naturalmente este sentimento com freqüência se somava
à convicção de que Jesus voltaria em breve. Se o fim estava
próximo, não havia razão para casar e levar a vida sedentária
dos que fazem planos para o futuro. Em alguns casos esta
expectativa do fim e o cei ibato se baseava sobre outra consi-
deração: já que os cristãos devem dar testemunho do Reino
que esperam, e já que Jesus tinha dito que no Reino "não
se casam nem se dão em casamento", os que decidem perma-
necer solteiros testemunham do Reino que há de vir.

De fora a igreja recebeu idéias, exemplos e doutrinas
que também impulsionaram o movimento monástico. Boa
parte da filosofia clássica pregava que o corpo era a prisão
ou o túmulo da alma, e que esta não poderia ser verdadeira-
mente livre enquanto não se colocasse acima das limitações
daquele. A tradição estóica, muito difundida na época, ensi-
nava que as paixões são o grande inimigo da verdadei ra sabe-
doria, e que o sábio se dedica ao aperfeiçoamento da sua alma
e ao dom ínio sobre as suas paixões. Diversas religiões das
costas do Mediterrâneo tinham virgens sagradas, sacerdotes
solteiros, eunucos e outras pessoas que por seu estilo de vida se
consideravam separadas para o serviço dos deuses. Os cris-
tãos usaram tudo isto como exemplo, e logo o somaram aos
incentivos das Escrituras, para dar forma ao monaquismo
cristão.

Os primeiros monges do deserto

O monaquismo cristão tem suas origens em diversas regiões
do Império Romano, mas não resta dúvida de que o deserto
- em particular o deserto do Egito - foi terra fértil para este
movimento, a ponto de durante todo o século IV o deserto
provavelmente ter sido o lugar monástico por excelência. A
própria palavra "monge" vem do termo grego monachós, que
quer dizer "solitário". Uma das principais motivações dos pri-
meiros monges foi viver sozinho, longe da sociedade, da sua
inquietação e das suas tentações. O termo "anacoreta", com
o qual eles logo foram chamados, quer dizer "retirado" ou
"fugitivo". Para estas pessoas o deserto tinha uma atração única.
Naturalmente eles não viviam nas areias do deserto, mas em um
lugar solitário - um oásis, um vale entre montanhas pouco habi-



62/ A era dos gigantes

tadas, ou talvez um cemitério antigo - onde estivessem longe do
resto do mundo.

Não é possível dizer com certeza quem foi o primeiro
monge - ou monja - do deserto. Os dois que disputam este
título, Paulo e Antônio, têm tanta fama simplesmente porque
dois grandes escritores cristãos - Jerônimo e Atanásio, respecti-
vamente - escreveram sua biografia, dando cada um a entender
que o protagonista da sua obra era o fundador do monaquismo
egípcio. Mas no fundo provavelmente é impossível saber - tal-
vez nunca alguém soube - quem foi o primeiro monge do
deserto. O monaquismo não foi invenção de um indivíduo, mas
um êxodo em massa, um contágio nunca visto, que parece ter
afetado ao mesmo tempo milhares de pessoas. De qualquer for-
ma convém estudar a vida de Paulo e de Antônio, mesmo que
não como fundadores do movimento, mas pelo menos como
seus expoentes típicos no in ício.

A vida de Paulo, escrita por Jerônimo, não é muito exten-
sa, e quase toda legendária. Mas provavelmente o núcleo da
história é verdadeiro. Em meados do terceiro século o jovem
Paulo se escondeu no deserto, fugindo da perseguição, e andou
até encontrar um antigo e abandonado esconderijo de falsifi-
cadores de dinheiro. Ali Paulo passou o restante de seus dias,
dedicando-se à oração e alimentando-se quase exclusivamente
de tâmaras. Se pudermos crer em Jerônimo, durante várias
décadas - quase um século - Paulo não recebeu outra visita
além da dos animais selvagens e do ancião Antônio. Isto pode
ser exagerado, mas confirma o que ouvimos de outras fontes
sobre aqueles primeiros monges, que fugiam de qualquer com-
panhia, a não ser da de outros monges, em raras ocasiões.

De acordo com Atanásio, Antônio nasceu em uma peque-
na aldeia da margem esquerda do Nilo, filho de pais relativa-
mente abastados, que se dedicavam à agricultura. Quando estes
morreram Antônio ainda era jovem, e ele ficou de posse de uma
herança que poderia ter permitido uma vida tranquila tanto
a ele como à sua irmã mais nova, que ficara sob sua tutela.
Pouco depois, ao ouvir a leitura bíblica na igreja, Antônio
decidiu se didicar à vida monástica. O texto que ouvira era a
história do jovem rico, e Antônio ficou profundamente impres-
sionado com as palavras de Jesus, pois também se considerava
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São Paulo, o eremita. Óleo de Giusepe de Ribera. Cortesia do Virginia
Meadows Museum, Southern Methodist Universitv , DaI/as, Texas, EUA

rico: "Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos
pobres, e terás um tesouro no céu" (Mateus 19.21). Em res-
posta a estas palavras Antônio se desfez das suas propriedades
e repartiu seus bens com os pobres, retendo somente uma pe-
quena parte para sua irmã. Mais tarde, ao ouvir as palavras de
Jesus em Mateus 6.34: "Não vos inquieteis com o dia de ama-
nhã", Antônio renunciou também a esta pequena reserva,
colocou sua irmã aos cuidados das virgens da igreja, e se retirou
para o deserto.

Antônio passou os primeiros anos com um ancião que
habitava nas proximidades, para aprender dele a vida monás-
tica - prova de que ele não foi o primeiro anacoreta. Foram
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tempos difíceis para o jovem monge, pois às vezes ele se sentia
atraído pelos prazeres que tinha deixado para trás. se arrependia
de ter vendido todos os seus bens e se ter retirado para o deser-
to. Mas, quando estas idéias o assaltavam, Antônio intensificava
a disciplina. Às vezes passava vários dias sem comer. E quando
comia, fazia-o somente uma vez por dia, depois de o sol se pôr.

Depois de passar algum tempo com seu idoso mestre,
Antônio dicidiu separar-se dele e dos outros monges das vizi-
nhanças dos quais tinha aprendido a disciplina monástica. Ele
foi, então, morar num dos túmulos de um velho cemitério
abandonado, onde se alimentava do pão que alguém lhe trazia
com alguns dias de intervalo. Atanásio conta que nesta época
os demónios começaram a aparecer a Antônio, que teve de
lutar continuamente com eles - às vezes fisicamente, ficando
todo ferido. Quando tinha trinta e cinco anos Antônio teve
uma visão em que Deus lhe dizia que não tivesse medo, pois
sempre o ajudaria. O anacoreta, então, decidiu que o túmulo
em que vivia não era suficientemente retirado, e adentrou o
deserto, fixando residência em um forte abandonado. Ataná-
sio nos conta que os demônios o perseguiram também ali.
Mas até os demônios tinham de se render diante da virtude
do atleta de Deus, que se aproximava do meio século de idade.

Mas não só os demônios perseguiam o santo homem.
Outros monges também o procuravam, desejosos de aprender
dele a sabedoria da contemplação e da oração. Os curiosos e
os enfermos também o perseguiam, pois sua fama de santo e
fazedor de milagres se espalhava. Uma ou outra vez o anacoreta
fugiu para lugares mais solitários; mas os que o procuravam
sempre conseguiam encontrá-lo. Finalmente ele concordou
em viver perto de um grupo de discípulos, desde que estes
não visitassem demais o seu refúgio. Em troca disto Antônio
os visitaria periodicamente, e lhes falaria da disciplina monás-
tica, do amor de Deus e das maravilhas da contemplação.

Em duas ocasiões, entretanto, Antônio visitou a grande
cidade de Alexandria. A primeira foi quando eclodiu a grande
perseguição, e Antônio e vários discípulos decidiram ir à cidade
para oferecer ali suas vidas como mártires. Mas o prefeito,
vendo-os tão esfarrapados, não os considerou dignos da sua
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A luta de Antônio, o eremita, com os demônios tem sido um dos temas
favoritos da arte cristã. Esta é uma cópia de uma gravura de Martin Schon-
guer.

atenção, e os monges tiveram de se contentar com animar os
que eram destinados para o martírio. A outra visita a Ale-
xandria ocorreu muitos anos mais tarde, quando os arianos
tinham dito que o eremita defendia sua doutrina, e não a de
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Atanásio; Antônio decidiu desfazer estes rumores falsos, apre-
sentando-se pessoalmente diante dos bispos reunidos em Ale-
xandria. Naquela ocasião o velho eremita, que não sabia falar
grego, mas somente o copta, e que provavelmente não sabia
ler, falou com tanta convicção e autoridade que os arianos não
souberam como contradizê-lo.

Por fim, mais perto do fim dos seus dias, Antônio permitiu
que dois monges mais jovens vivessem com ele para atender às
suas necessidades. Ele morreu em 356, depois de instruir seus
companheiros para que mantivessem em segredo o lugar da sua
sepultura, e que levassem seu manto ao santo bispo Atanásio.

Como vemos, tanto Paulo como Antônio se retiraram para
o deserto antes da época de Constantino - e eles não foram
os primeiros eremitas. Com a ascensão de Constantino ao poder,
no entanto, o tipo de vida que estes eremitas tinham escolhido
passou a ser cada vez mais popular. Alguns viajantes daquela
época nos contam, talvez com algum exagero, que houve tem-
pos em que havia mais gente no deserto do que em muitas
cidades. Outros citam números, como vinte mil monjas e dez
mil monges somente em uma região do Egito. Por mais exage-

A tentação de Santo Antônio. Por David Teniers, o jovem.
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rados que sejam estes testemunhos, não há dúvidas sobre a
veracidade do fenômeno que descrevem, pois ao lermos docu-
mentos daquela época vemos que os homens e mulheres que
se retiraram ao deserto contavam-se aos milhares.

A vida destas pessoas era extremamente simples. Alguns
cultivavam hortas, mas a maioria se sustentava tecendo cestas
e esteiras, que vendiam em troca de um pouco de pão e azeite.
Esta ocupação tinha a vantagem, além da disponibilidade de
junco e palha, de que enquanto a pessoa tecia um cesto ela
podia recitar um salmo, elevar uma prece ou memorizar versí-
culos das Escrituras. A dieta da maioria dos monges consistia
em pão e, às vezes, frutas, legumes e azeite. Suas posses não
excediam a vestimenta necessária e uma esteira para dormir.
A maior parte deles via com maus olhos a posse de livros, pois
isto podia alimentar o orgulho. Uns ensinavam aos outros de
memória livros inteiros das Escrituras - principalmente os
Salmos e o Novo Testamento. Contavam-se também histórias
edificantes, ou as jóias da sabedoria dos anacoretas mais respei-
tados.

O espírito do deserto não se dava bem com a grande igreja
hierárquica, cujos bispos residiam nas grandes cidades e gozavam
do favor do governo e da sociedade. Muitos pensavam que o
pior que podia suceder a um monge era ser ordenado sacerdote
ou bispo - foi precisamente nesta época que os ministros cris-
tãos começaram a ser chamados de "sacerdotes". Alguns deles
foram ordenados, mas isso aconteceu sempre contra a sua von-
tade, ou depois de repetidos pedidos de um bispo de santidade
reconhecida, como o grande Atanásio. Isto, por sua vez, queria
dizer que muitos anacoretas passavam muitos anos sem parti
cipar da ceia, que desde o princípio tinha sido o principal ato
de culto dos cristãos. Em outros lugares foram constru ídas
igrejas em que os monges se reuniam aos sábados e domingos,
e no domingo, depois da ceia, participavam de uma refeição
comum, antes de se separar até a próxima semana.

Esse tipo de vida logo favoreceu o surgimento de uma
nova forma de orgulho. Com o passar. dos anos muitos monges
chegaram a pensar que, já que a sua vida evidenciava um nível
de santidade mais elevado que o dos bispos e demais dirigentes
da igreja, eram eles que deveriam decidir em que consistia a
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verdadeira doutrina cristã, e não estes dirigentes. Como muitos
destes monges eram pessoas ignorantes e fanáticas, eles se
transformavam em instrumentos nas mãos de outros mais
poderosos e instruídos, que utilizavam o fervor das hostes
do deserto para seus próprios fins. Como veremos no próximo
volume desta história, isto chegou ao ponto em que multidões
de monges invadiam o local onde era celebrado algum concílio
eclesiástico, e tentavam impor suas doutrinas através da força
e da violência.

Pacômio e o monaquismo comunal

O crescente número de pessoas que se retiravam para o
deserto, e o desejo de quase todas elas de conviver com um
mestre experimentado, deu origem a um novo tipo de vida
monástica. Já vimos como Antônio tinha de fugir constante-
mente dos que vinham pedir sua ajuda e direção. Cada vez mais
os monges solitários cederam seu lugar aos que de um ou outro
modo viviam em comunidade. Estes, mesmo ainda recebendo
o nome de "monges" - ou seja, de sol itários - consideravam
que esta solidão era em relação ao restante do mundo, e não
necessariamente a viver separado de outros monges.

Este monaquismo recebe o nome de "cenobita" - palavra
derivada de dois termos gregos que significam "vida comum".

Assim como no caso do monaquismo anacoreta, também
não nos é possível dizer com exatidão quem foi o fundador do
monaquismo cenobítico. O mais provável é que ele tenha sur-
gido simultaneamente em diversos lugares, nascido não da habi-
lidade criadora de algum indivíduo mas simplesmente da pressão
das circunstâncias. A vida totalmente separada do anacoreta não
estava ao alcance de muitas pessoas que marchavam para o de-
serto, e assim nasceu o cenobitismo. Não restam dúvidas, toda-
via, que Pacômio foi quem deu forma ao monaquismo ceno-
bítico egípcio, mesmo não tendo sido o seu fundador.

Pacômio nasceu por volta de 286 em uma pequena aldeia
do sul do Egito. Seus pais eram pagãos, e parece que ele sabia
pouco da fé cristã antes de ser forçado a sair do seu povoado
pelo serviço militar obrigatório. Ele estava triste com sua sorte
quando um grupo de cristãos veio consolar a ele e seus compa-
nheiros de infortúnio. O jovem soldado se sentiu tão comovido
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com este ato de caridade que fez votos de que, se algum dia
conseguisse se libertar do serviço militar, ele também se dedi-
caria ao serviço dos demais. Quando de maneira inesperada ele
recebeu permissão para deixar o exército ele procurou alguém
que o instruísse na fé cristã e o batizasse, e poucos anos depois
decidiu se retirar para o deserto, onde solicitou e obteve a dire-
ção do idoso anacoreta Palemão.

Pacômio passou sete anos com Palemão, até ouvir uma voz
que lhe ordenou que fosse morar em outro lugar. Seu mestre
ancião o ajudou a edificar uma casa simples, e depois o deixou
só. Pouco depois João, o irmão maior de Pacômio, se juntou
a ele, e juntos eles se dedicaram à vida contemplativa.

Pacômio, entretanto, não estava satisfeito, e em suas
orações rogava constantemente a Deus que lhe mostrasse uma
maneira de lhe servir melhor. Por fim, em uma visão, um anjo
lhe disse que Deus queria que ele servisse à humanidade. Pacô-
mio não quis lhe dar ouvidos, insistindo que queria servir a
Deus, e não à humanidade. Mas o anjo repetiu sua mensagem,
e Pacômio, talvez se lembrando dos votos que tinha feito em
seus dias de serviço militar, compreendeu e aceitou o que o
anjo lhe dizia.

Com a ajuda de João, Pacômio construiu um muro exten-
so, que circundava um espaço amplo, onde cabia um bom nú-
mero de pessoas, e depois reuniu um grupo de homens que que-
riam participar da vida monástica. Destes Pacômio não exigiu
mais que o desejo de serem monges, e se dedicou a ensinar-lhes
pelo exemplo o que isto significava. Seus supostos discípulos,
porem, zombavam dele e da sua humildade, e mais tarde Pacô-
mio expulsou todos.

Então ele começou uma segunda tentativa de vida monás-
tica em comunidade. Ao contrário do que poderíamos esperar,
Pacômio, em vez de ser menos exigentes, foi mais. Desde o
princípio, quem quisesse se juntar à sua comunidade teria de
renunciar a todos os seus bens, e prometer obediência absoluta
a seus superiores. Além disto todos tinham de participar do
trabalho manual, e ninguém poderia se considerar bom demais
para qualquer tipo de trabalho. A norma fundamental passou
a ser o serviço mútuo, de modo que mesmo os superiores,
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apesar da obediência absoluta que lhes cabia, eram obrigadas
a servir aos demais.

O mosteiro fundado sobre estas bases cresceu rapida-
mente, e Pacômio chegou a estabelecer nove mosteiros durante
sua vida, cada um deles com centenas de monges. Além disso
a irmã de Pacômio, Maria, fundou várias comunidades de
monjas.

Cada um destes mosteiros era rodeado com muros que
tinham só uma entrada. Estes abrangiam diversos edifícios.
Alguns deles, como a igreja, o armazém, o refeitório e a sala
de reuniões, era de uso comum de todo o mosteiro. Os demais
eram casas em que os monges viviam agrupados de acordo
com suas responsabilidades. Assim, por exemplo, havia a casa
dos porteiros, cujas responsabilidades consistiam em cuidar
do alojamento dos que solicitassem hospitalidade, e em receber
os novos candidatos que solicitassem admissão na comunidade.
Outras casas alojavam os tecelões, os padeiros, os costureiros,
os sapateiros, etc. Em cada uma delas havia uma sala comum
e várias celas, em que os monges viviam de dois em dois.

A vida de cada monge pacomiano era igualmente dedi-
cada ao trabalho e à devoção, e o próprio Pacômio dava o exem-
plo, ocupando-se das tarefas mais humildes. Quanto à devoção,
o ideal era que todos seguissem o conselho paulino: "Orai
sem cessar". Por esta razão, enquanto os padeiros amassavam
o pão, ou enquanto os sapateiros preparavam os calçados,
todos se dedicavam a cantar salmos, recitar partes da Escritura
de cor, e orar em voz alta ou em silêncio, ou meditar sobre
alguma passagem bíblica. Duas vezes ao dia eram celebradas
orações em conjunto. Pela manhã todos os monges do mosteiro
se reuniam para orar, cantar salmos e escutar a leitura das Escri-
turas. E à noite faziam o mesmo, só que reunidos em grupos
menores, nas salas das diversas casas.

A vida econômica das comunidades pacomianas era varia-
da. Todos viviam na pobreza, mas Pacômio não insistia na
pobreza exagerada de alguns anacoretas. Na mesa eram servidos,
além de pão, frutas, pescado e verduras - mas nunca carne.
O produto do trabalho dos monges era vendido nos mercados
da vizinhança, não só para comprar comida e alguns artigos
necessários, mas também e principalmente para ter o que dar
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aos pobres e viajantes. Em cada mosteiro tudo issc I,estava ao
cuidado de um administrador e seu ajudante, que periodica-
mente tinham de prestar contas ao administrador do mosteiro
principal, onde Pacômio residia.

Já que todos os monges tinham de obedecer aos seus
superiores, a ordem hierárquica estava definida com clareza.
Cada casa estava subordinada a um superior, que por sua vez
tinha de obedecer ao superior do mosteiro ou ao seu "segundo".
E acima de todos os superiores estavam Pacômio e seus suces-
sores, que recebiam o título de "abade" ou "arquimandrita".
Quando Pacômio estava perto da morte, seus monges lhe assegu-
raram que obedeceriam a quem ele indicasse como seu sucessor,
e assim se estabeleceu o costume de cada abade nomear seu
sucessor no comando supremo. A autoridade do abade era total,
pois ele podia nomear, transferir e depor os superiores dos
outros mosteiros.

Duas vezes por anos todos os monges pacomianos se reu-
niam para orar e adorar juntos, e para discutir questões práticas
para o bom andamento da rotina dos mosteiros. Também o
abade - ou alguém enviado por ele - visitava cada comuni-
dade com freqüência.

Pacômio e seus companheiros nunca aceitaram cargos
eclesiásticos, e por isso não havia sacerdotes ordenados entre
eles. Para participar da ceia os monges assistiam o culto que
havia aos sábados nas aldeias próximas, e aos domingos algum
sacerdote visitava cada mosteiro e celebrava nele a ceia.

As comunidades femininas seguiam uma disciplina seme-
lhante às dos homens. E o abade - Pacômio ou seu sucessor-
governava tanto sobre as mulheres como sobre os homens.

Quando alguma pessoa desejava se juntar a uma das comu-
nidades pacomianas, a única coisa que precisava fazer era se
apresentar à porta. Só que esta não lhe era aberta com facili-
dade, pois primeiro o candidato tinha de mostrar a constância
de seu propósito, permanecendo vários dias ao relento, rogan-
do que lhe abrissem. Quando, por fim, o deixavam entrar, os
porteiros tomavam conta dele. Por algum tempo o candidato
vivia com eles, até que fosse considerado apto para se juntar
aos demais monges na oração. Então o levavam para a assem-
bléia do mosteiro, onde os novos monges tinham um lugar
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especial até que fossem incorporados a uma das casas, e lhes
fosse designado um lugar na vida comum.

O mais surpreendente neste processo de iniciação, toda-
via, era que vários postulantes que se apresentavam às portas
dos mosteiros tinham de receber instrução catequética e ser
batizados, pois não eram cristãos. Isto nos dá uma idéia da
imensa atração que estes centros exerceram sobre os espíritos
do século IV, pois até os pagãos achavam que este estilo de
vida era digno de ser seguido.

A disseminação do ideal monástico
Mesmo se, como já dissemos, as raízes do movimento mo-

nástico não se encontram exclusivamente no Egito, foi esta
a região que deu o maior impulso ao monaquismo no século
IV. Pessoas devotas de todas as partes do mundo iam para o
Egito, algumas para permanecer ali, outras para voltar para sua
terra levando consigo os ideais e os costumes que tinham apren-
dido no deserto. Da Síria, da Ãsia Menor, até mesmo da Meso-
potâmia vieram pessoas às margens do Nilo, que logo espalha-
ram as histórias e as lendas de Paulo, Antônio, Pacômio e ou-
tros. Por todo o Oriente, onde era possível encontrar um lugar
solitário, algum monge fixava sua residência. Alguns exageraram
o que tinham aprendido dos monges egípcios realizando proezas
que chamavam a atenção, como passar a vida toda em cima de
uma coluna. Mas muitos outros injetaram no restante da igreja
um sentimento de disciplina e de dedicação absoluta que era
muito necessário nos dias aparentemente fáceis pelos quais
passava o cristianismo.

Os que mais contribuíram para difundir o ideal monástico,
entretanto, não foram os anacoretas que foram se inspirar no
Egito e depois se dedicaram a imitar a renúncia de seus mestres
fugindo para algum lugar afastado, mas uma série de bispos
e eruditos que viram o valor que o testemunho monástico repre-
sentava para a vida diária da igreja. De forma que, apesar de
em suas origens o monaquismo egípcio ter existido à parte e
mesmo contra a hierarquia eclesiástica, mais tarde sua maior
importância esteve no impacto que causou através de alguns
membros desta herarquia.
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Diversas destas pessoas estão entre os "gigantes" a que
mais adiante dedicaremos outras porções deste volume, e por
isto aqui citaremos somente seus nomes e mencionaremos sua
importância para a difusão do ideal monástico. Atanásio, além
de escrever a Vida de Antônio, visitou repetidamente os monges
do deserto, e quando as autoridades o perseguiram ele se refu-
giou entre eles. Mesmo não sendo monge, mas bispo, ele tentou
organizar sua vida de maneira que nela se refletisse o idear mo-
nástico da disciplina e da renúncia. E em seu exílio no Ocidente
ele falou aos seus irmãos de fala latina o que estava acontecendo
nos rincões mais remotos do Egito. Jerônimo, além de escrever
a Vida de Paulo, o Eremita, traduziu a Regra de Pacômio para
o latim, e ele mesmo se fez monge, como veremos mais adiante.
Como Jerônimo fosse um dos cristãos mais admirados de sua
época, suas obras e seus exemplos tiveram um forte impacto
sobre a igreja ocidental. Basílio de Cesaréia - conhecido como
Basílio, o Grande - encontrou tempo em meio a todos os
debates teológicos da época para organizar mosteiros que não
se dedicavam só à devoção, mas também a obras de caridade co-
mo cuidar de doentes, viajantes, órfãos, etc. Em resposta às per-
guntas que seus monges lhe faziam ele escreveu diversos tratados
que, mesmo não tendo o propósito de servir de regras, mais
tarde foram citados e usados como tais. Agostinho, o grande
bispo de Hipona, converteu-se em parte através da Vida de
Antônio de Atanásio, e tentou viver como monge até que se
viu obrigado a tomar parte mais ativamente na vida da igreja.
Mas mesmo então ele organizou seus colaboradores em uma
comunidade de estilo monástico, e assim forneceu exemplo e
inspiração ao que mais tarde foi chamado de "os cônegos de
Santo Agosti nho".

O caso mais claro, porém, da maneira com que um monge,
bispo e santo contribuiu para a popularidade do ideal monás-
tico temos em Martim de Tours. A Vida de São Martim, escrita
por Sulpício Severo, foi um dos livros mais populares em toda
a Europa durante vários séculos, e contribuiu para forjar o
monaquismo ocidental, que foi tão importante para a história
da igreja.

Martim nasceu por volta de 335 na região da Panônia,
onde hoje é a Hungria. Seu pai era um soldado pagão, e por
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isso durante sua infância Martim esteve em diversas partes do
Império, se bem que a cidade de Pavia, no norte da Itália,
parece ter sido o lugar onde residiu com mais freqüência. Ele
tinha dez anos quando decidiu ser cristão, contra a vontade
de seus pais, e mandou incluir seu nome na lista dos catecú-
menos - isto é, os que se preparavam para receber o batismo.
Seu pai, para separá-lo do contato com os cristãos, fez com
que ele ingressasse no exército. Era o tempo em que Juliano
- depois conhecido como "o Apóstata" - dirigia suas primeiras
campanhas militares. Martim esteve a seu serviço durante vários
anos, e durante este período, conta-se, ocorreu o episódio mais
famoso da sua vida.

Martim e seus companheiros estavam entrando na cidade
de Amiens quando um mendigo seminu, tiritando de frio no
meio da neve, lhes pediu uma esmola. Martin não tinha dinheiro
para lhe dar, mas tomou sua capa, rasgou-a em duas partes, e
lhe deu uma metade. Nesta noite Martim viu em sonhos Jesus
Cristo envolto em sua meia capa, dizendo-lhe: "Tudo o que
fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste".

Este episódio ficou tão famoso que a partir de então Mar-
tim geralmente é representado repartindo sua capa com o men-
digo. Além disto deriva deste episódio nosso termo "capeia",
pois algum tempo depois era conservada em um pequeno tem-
plo o que se dizia ser a meia capa - a "capela" de Martim -
e daquele pequeno templo nossas "capelas" e nossos "capelães"
de hoje derivam seu nome.

Pouco depois do incidente de Amiens, Martim recebeu o
batisrno, e finalmente depois de dois anos pôde abandonar o
serviço militar. Então ele visitou o famoso bispo de Poitiers,
Hilário, com quem estabeleceu uma amizade duradoura. Depois
diversas tarefas e circunstâncias o levaram a diversas partes do
Império, até que por fim se estabeleceu perto de Tours, nas
proximidades de Poitiers. Ali ele se dedicou à vida monástica,
enquanto sua fama crescia enorrnente. Contava-se que através

"Tudo o que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizes-
tes." São Martim e o mendigo, por el Greco. Galeria Nacional de Arte,
Washington.
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Este vitral da igreja de São Florentino, em Yonne, representa a tradição
popular de acordo com a qual Hilário batizou Martim. Na verdade não
sabemos de quem Martim recebeu o batismo.

dele Deus operava grandes maravilhas, e que apesar de tudo
sua humildade e sua doçura nunca o abandonaram.

Quando o bispado de Tours ficou vago o povo queria ele-
ger Martim para ocupá-lo. Alguns bispos presentes no processo
de eleição, todavia, se opunham a isto, dizendo que Martim
era um indivíduo sujo, esfarrapado e de cabelos desgrenhados,
que diminuiria o prestígio do cargo de bispo. No meio da discus-
são chegou a hora de ler as Escrituras, e o leitor não aparecia
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em nenhum lugar. Então um dos presentes tomou o livro,
abriu-o por acaso e começou a ler: "Da boca de pequeninos
e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversá-
rios, para fazeres emudecer o inimigo e o vingado'" (Salmo
8:2L A multidão presente recebeu esta leitura como uma
palavra do alto. Martim, o sujo e descabelado que os bispos
desprezavam era o escolhido de Deus para fazer calar os que
se opunham aos seus planos - isto é, os bispos. Sem mais espera
Martim foi feito bispo da cidade de Tours.

Quando Martim morreu na aldeia de Candes os habitantes de Poitiers
queriam levar seu corpo para esta cidade, para enterrá-lo ali. Mas de noi-
te, enquanto os guardas dormiam, os de Tours entraram no recinto e le-
varam o corpo por uma janela. Colocaram-no em um bote e o levaram até
Tours, onde o sepultaram.
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o novo bispo, no entanto, não estava disposto a abandonar
seu retiro monástico. Mandou construir do lado da catedral
uma cela onde ele passava todo o tempo que suas tarefas pasto-
rais lhe deixavam livre. Quando sua fama era tal que as pessoas
o importunavam demais ele se retirou para um mosteiro que
fundou fora da cidade, e de onde visitava seus fiéis.

Quando Martim morreu muitos o consideravam um santo,
e sua fama e exemplo levaram muitos a pensar que todo verda-
deiro bispo deveria ser como Martim. Assim o movimento mo-
nástico, que em suas origens continha muitos protestos contra
o mundanismo e a pompa de muitos bispos, a longo prazo dei-
xou sua marca até mesmo no ideal do bispado. Durante séculos
- em alguns casos até os nossos dias - pensou-se que um
verdadeiro pastor deve aproximar-se o mais possível do ideal
monástico. Mas observemos que neste processo o ideal também
mudou de ênfase, pois enquanto os primeiros monges fugiam
para o deserto procurando sua salvação, com o passar dos anos
- especialmente no Ocidente - o monaquismo seria, em vez
de um meio para obter a própria salvação, um instrumento
para o trabalho missionário e caritativo da igreja.



IV
A reação cismática:

o donatismo

o dona tis tas debatem conosco
onde está o corpo de Cristo,

que é a igreja. Haveremos
de buscar a resposta em
nossas próprias palavras,

ou nas da cabeça do corpo,
nosso Senhor Jesus Cristo?

Agostinho deHipone

Como já dissemos no capítulo anterior, nem todos os
cristãos estavam satisfeitos com o novo estado das coisas que
resultou da política religiosa de Constantino. Enquanto os
monges, no entanto, se retiravam para o deserto, sem romper
seus laços com a igreja, houve muitos outros que simplesmente
declararam que o restante da igreja estava corrompido, e que
eles eram a verdadeira igreja. Dos muitos grupos que adotaram
esta atitude, o mais numeroso e duradouro foi o donatista.

O donatismo surgiu de um problema de conduta com que
nos deparamos no primeiro volume desta história. Trata-se da
questão dos que tinham caído, Depois de cada período de perse-
guição violenta a igreja tinha de enfrentar o problema de o que
fazer com os que tinham sucumbido diante das ameaças ou
as ordens das autoridades, e agora pediam para serem restau-
rados à comunhão com a igreja. No século terceiro isto causou
em Roma o cisma de Novaciano, e em Cartago - no norte da
África - Cipriano teve de defender sua autoridade como bispo
contra os que diziam que somente os confessores tinham o
direito de readmitir os que tinham caído. Agora, no século IV,
o problema ficou particularmente importante na mesma região.
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Ali a grande perseguição tinha sido mais violenta, e feito
com que surgisse mais apóstatas do que em qualquer outra parte
do Império. Houve bispos que entregaram às autoridades suas
cópias das Escrituras, para evitar que caíssem maiores calami-
dades sobre as suas congregações. Outros entregaram livros heré-
ticos dizendo às autoridades que se tratava das Escrituras cris-
tãs. Outros bispos e leigos não resistiram à pressão do estado e
adoraram os deuses pagãos. E de fato o número destes últimos
foi tão grande que alguns observadores nos contam que houve
dias em que os templos pagãos não podiam receber todas as
pessoas.

Por outro lado não faltaram cristãos que se mantiveram
firmes na fé, e por causa disto foram encarcerados, torturados
e mortos. Como em outros casos anteriores, os deste grupo que
conseguiram sobreviver receberam o nome de "confessores",
e eram venerados por causa da firmeza da sua fé. Alguns deles,
todavia, diferente dos confessores do tempo de Cipriano, acaba-
ram sendo muito rigorosos com os que tinham seguido outro
caminho. E entre as pessoas que os confessores rigorosos conde-
navam estavam os bispos que tinham entregue as Escrituras,
pois - diziam os confessores - se alterar um til das Escrituras é
um pecado tão grande, quanto maior é entregá-Ias para s~rem
destru ídas. Assim alguns bispos e outros líderes receberam o
títu lo ofensivo de "traidores" - Iiterai mente, "entregadores".

As coisas estavam assim quando, pouco depois de cessar
a perseguição, o importantíssimo bispado de Cartago ficou vago.
Ceciliano foi eleito bispo. Mas esta eleição não contava com
a simpatia popular, e logo foi eleito outro bispo rival, Majorino.
Nas duas eleições houve intrigas e manobras que não precisa-
mos menclonar aqui. Basta dizer que os dois partidos tinham
razões suficientes para dizer que o procedimento do outro
tinha sido, pelo menos, irregular. Quando Majorino morreu
pouco tempo depois de ser eleito bispo, seus partidários ele-
geram para sucedê-lo Donato da Casa Negra, que dirigiu a
pol ítica dos seus seguidores por mais de quarenta anos. Por
esta razão seus seguidores receberam o nome de "donatistas".

Naturalmente o restante da igreja não podia tolerar esta
situação, pois somente era possível um homem como legítimo
bispo de Cartago, e não os dois que disputavam o cargo. O bispo
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de Roma e vários outros das cidades mais importantes do
Império declararam que Ceciliano era o verdadeiro pastor, e
que Majorino - e depois Donato - eram usurpadores. Cons-
tantino seguiu a mesma orientação, e enviou intruções a seus
representantes no norte da Ãfrica no sentido de que fosse
reconhecido somente Ceciliano e os que estavam em comunhão
com ele. Isto tinha conseqüências práticas importantes, pois
Constantino estava legislando em nome dos cristãos, como já
tinha feito isentando os clérigos de impostos. Desta forma so-
mente os que estavam em comunhão com Ceciliano podiam
gozar destes benefícios - assim como dos importantes dona-
tivos que Constantino estava fazendo diretamente à igreja.

Quais foram as causas do cisma donatista? Até aqui nar-
ramos somente a história externa dos seus começos. Mas na
verdade o cisma tinha profundas raízes tanto teológicas como
pol íticas e econômicas.

A justificação teológica do cisma estava na velha questão
da restauração dos que tinham caído em tempos de persegui-
ção. Na opinião dos donatistas um dos três bispos que tinham
consagrado Ceciliano era traidor - isto é, tinha entregue ar
Escrituras - e por essa razão a consagração não era válida.
Ceciliano e os seus responderam dizendo, em primeiro lugar,
que o bispo em questão na verdade não era traidor, e em segun-
do lugar, que mesmo que o fosse sua ação de consagrar Ceci-
liano seria válida. De forma que ao lado da questão prática de
se este bispo - e outros em comunhão com Ceciliano - tinha
fraquejado esta a questão doutrinária de se uma ordenação ou
consagração feita por um bispo indigno era válida ou não. Os
donatistas diziam que a validade da ordenação dependia da
dignidade do bispo. Ceciliano e os seus respondiam dizendo
que a validade dos sacramentos não depende da dignidade
de quem os administra, pois neste caso estaríamos constante-
mente em dúvida sobre se nosso batismo é vál ido ou não, ou se
estamos de fato recebendo a ceia, já que não é possível saber
com certeza qual é o estado interior da alma do ministro que
oferece estes sacramentos. Se os donatistas tinham razão, isto
queria dizer que Ceciliano na verdade não era bispo, e todos os
que ele ordenara eram falsos sacerdotes, cujos sacramentos
não tinham nenhuma validade. A mesma coisa, segundo os
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donatistas, poderia ser dita de outros bispos sobre cuja consa-
gração não pairava nenhuma dúvida, mas que agora mantinham
comunhão com pessoas indignas como Ceciliano e os seus.
E seus sacramentos também não eram válidos, pois tinham
se contaminado. Logo, se algum membro do partido de Ceci-
liano decidia se unir aos donatistas, estes o batizavam de novo.
Mas se um donatista decidia se juntar ao outro grupo este acei-
tava seu batismo, com base em que o sacramento é válido, por
mais indigno que seja quem o administra.

Estas eram, em poucas palavras, as questões teológicas em
questão. Mas quando nos aprofundamos mais nos documentos
da época, e começamos a ler nas entrelinhas, percebemos que
havia outras coisas revestidas de argumentos teológicos. Assim,
por exemplo, é provado que havia entre os primeiros dona-
tistas pessoas que não só tinham entregue as Escrituras, mas
até pessoas que tinham feito um inventário completo dos obje-
tos sagrados que a igreja possuía, para dá-lo às autoridades. E
mesmo assim estas pessoas foram aceitas entre os donatistas
sem maiores dificuldades. E ainda mais, um dos primeiros insti-
gadores do donatismo tinha sido um tal Purpúrio de Limata,
que tinha assassinado dois sobrinhos. Por isso fica difícil crer
que a necessidade de manter a igreja isenta de qualquer manche.
tenha sido a verdadeira causa da inimizade dos donatistas em
relação a Ceciliano e os seus.

De fato, podemos dividir os dois grupos de acordo com
parâmetros sociais e geográficos. Em Cartago e na região a
lesta da cidade - a região chamada II Ãfrica proconsular" -
Ceciliano contou com muitos seguidores. Mas a oeste, na região
da Num ídia, o donatismo era poderosíssimo. Isto está relacio-
nado ao fato de durante várias gerações a Num ídia ter sido
explorada por elementos de Cartago que participavam do
comércio e de outros contatos com a Itália. Numídia - e mais
a oeste a Mauritânia - via como o produto das suas colheitas
era vendido para Roma, e se apercebia que boa parte dos
benefícios deste comércio ficavam em Cartago e em suas pro-
ximidades, enquanto que na Numídia e na Mauritânia a si-
tuação econômica era difícil. A isto se somava o fato de nas
comarcas mais exploradas permanecer um forte elemento
não romanizado que conservava seus costumes e idioma ances-
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trais, e que considerava Roma e tudo que fosse latino uma
força estranqelra-.e. opressora. Ao mesmo tempo em Cartago
havia uma classe social composta de fazendeiros, comerciantes
e oficiais do exército, completamente latinizada, que era a mais
beneficiada pelo comércio com a Itália, e que via a necessidade
de manter boas relações com o restante do Império e a igreja.
Mas na própria cidade de Cartago - e também nas zonas rurais
da África proconsular - havia uma classe baixa muito nume-
rosa, cujos sofrimentos eram semelhantes aos dos num ídios e
mauretanos.

Muito antes do advento de Constantino o cristianismo
tinha feito muitos adeptos na Numídia e entre as classes baixas
da África Proconsular - e, em menor grau, na Mauritânia. Estas
pessoas tinham encarado sua nova fé como uma força poderosa
que nem mesmo o Império podia dobrar. Ao mesmo tempo um
número menor de pessoas da classe latinizada de Cartago tinha
abraçado o cristianismo. Isto introduziu na igreja os atritos
que existiam na sociedade. Nesta época as pessoas da classe alta
que se uniam à igreja se viam obrigadas, até certo ponto, a rorn-
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per alguns dos seus vínculos com o Império, e por isso as ten-
sões dentro da igreja não eram insuportáveis.

A situação mudou com a ascensão de Constantino e a paz
da igreja. O cristão passou a ser bem visto pelas autoridades.
Era possível ser um bom cristão e um bom romano ao mesmo
tempo. E as classes latinizadas começaram a ser converter em
grande número. Para outras pessoas da mesma esfera social que
~,inham se convertido antes, isso era um fato positivo, pois sua
decisão anterior estava agora aprovada por outras pessoas
importantes. Mas aos olhos dos cristãos das classes mais baixas a
igreja estava se corrompendo. Tudo o que esta gente detestava
no Império estava agora sendo introduzido na igreja. Em pouco
tempo os poderosos, os que também dominavam a pol ítica e a
economia, dominariam a igreja. Era necessário opor-se a esta
possibilidade, lembrando aos novos crentes poderosos que os
pobres e supostamente ignorantes num ídios, mauretanos e
outros já conheciam a verdade enquanto eles ainda adoravam
seus deuses pagãos.

Podemos ver tudo isto nas diferentes etapas do conflito
donatista. Ceciliano foi eleito com o apoio da classe latinizada
de Cartago. As classes baixas da Ãfrica Proconsular e quase
todo o clero e o povo da Numídia se opuseram à sua eleição.
Pouco antes de ter recebido um relatório detalhado sobre o
conflito, Constantino decidiu que o partido de Ceciliano era a
igreja legítima. Os bispos das grandes cidades latinas tomaram'
a mesma decisão - os das gregas mais tarde também. Os dona-
tistas, por sua vez, não vacilaram em aceitar o apoio dos clérigos
numídios que tinham vacilado durante a perseguição.

Isto não quer dizer que o donatismo fosse desde suas ori-
gens um movimento conscientemente pol ítico. Os primeiros
donatistas não se opunham ao Império, mas ao "mundo" -
se bem que para eles os costumes do Império eram caracte-
rísticos do "mundo". Em diversas ocasiões eles tentaram per-
suadir Constantino de que tinha julgado mal decidindo-se em
favor de Ceciliano. E ainda no tempo de Juliano, já quase na
metade do século IV, eles tinham esperanças de que as autori-
dades reconheceriam a justiça de sua causa.

Por volta de 340, porém, apareceu entre os donatistas
o grupo dos circunceliões - palavra derivada do latim circum



A reação cismática: o donatismo /85

ceI/as, que quer dizer "ao redor das capelas ou dos armazéns".
Os circunceliões eram principalmente camponeses numídios e
mauretanos com idéias donatistas, que viviam como terroristas.
Seus. quartéis geralmente ficavam nas tumbas dos mártires,
onde havia tanto uma capela como grandes depósitos, e por
isso eles receberam o nome de "circunceliões". Alguns historia-
dores têm dito que eles não passavam de bandidos que faziam
de conta como se fossem pessoas rei igiosas, mas a verdade é
outra. Os circunceliões extremavam sua fé até o fanatismo.
Para eles não haviam fim mais glorioso que o martírio, e agora
que o estado não perseguia mais os cristãos os circunceliões
que morriam lutando contra os poderosos se consideravam
também mártires. Em alguns casos o desejo de ser mártir che-
qava a tal ponto que havia suicídios em massa, saltando do alto
de um precipício. Tudo isso pode muito bem ser fanatismo.
Mas certamente não é hipocrisia de quem assume uma posição
religiosa para encobrir seus crimes.

O impacto dos circunceliões foi grande. Algumas vezes
os líderes donatistas das cidades os condenaram e tentaram se
separar completamente deles. Mas em outras ocasiões, quando
o donatismo organizado precisava de uma força de choque,
ele recorreu aos circunceliões. Seja corno for, chegou o mo-
mento em que as fazendas mais isoladas tiveram de ser aban-
donadas por medo deles. As viagens pelo interior do país foram
impossibilitadas para os poderosos. E mais de uma vez os circun-
cei iões chegaram até às proximidades das cidades importantes.
O crédito sofreu e o comércio foi paralisado.

Nesta situação as autoridades romanas apelaram à força.
Houve perseguições, tentativas de persuasão, grandes matanças
e ocupação militar. Mas tudo foi em vão. Os circunceliões
eram representantes de um descontentamento popular pro-
fundo, e o movimento popular não pôde ser sufocado. Como
veremos mais adiante, pouco tempo depois os vândalos inva-
diram a região, pondo um fim ao domínio latino sobre ela. Mas
mesmo sob os vândalos o movimento não desapareceu. No
século VI o Império Romano do Oriente - cuja capital era
Constantinopla - conquistou a região. Mas os circunceliões não
desapareceram. Somente depois que os muçulmanos conquis-
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taram o norte da África, no século VII, o donatismo e os circun-
cei iões deixaram de existir.

Em conclusão, o donatismo - e particularmente os dona-
tistas radicais, os circunceliões - foi mais uma reação às novas
circunstâncias produzidas pela conversão de Constantino.
Enquanto alguns recebiam a nova ordem de braços abertos, e
outros protestaram se retirando ao deserto, os donatistas
simplesmente romperam com a igreja que se tinha aliado ao
Império.



V
A controvérsia ariana
e o Concílio de Nicéia

E (cremos) em um Senhor Jesus Cristo,
o Filho de Deus, gerado como

o Unigênito do Pai, isto é,
da substância do Pai, Deus de

Deus, luz de luz, Deus verdadeiro
de Deus verdadeiro, gerado,

não feito, consubstancial com o
Pai ...

Credo de Nicéia

Desde o c~eço a igreja esteve envolvida por controvérsias
teológicas. No tempo do apóstolo Paulo foi a questão da relação
entre judeus e gentios; depois apareceu a ameaça do gnosticismo
e de outras doutrinas semelhantes; no século III, quando Ci-
priano era bispo de Cartago, foi debatida a questão da readmis-
são dos que tinham caído. Todas estas controvérsias tinham
sido de vulto, e às vezes amargas. Mas havia dois fatores que
limitavam o fragor das contendas. O primeiro era que a única
maneira de vencer o debate era a força do argumento ou da fé.
Quando dois grupos diferiam quanto a qual deles interpretava
o evangelho corretamente, não era possível recorrer às autori-
dades imperiais para resolver o problema. O segundo fator que
limitava o alcance das controvérsias era que os que estavam
envolvidos nelas sempre tinham outras ocupações, além de deba-
ter o problema. Paulo, enquanto escrevia contra os judaizantes,
se dedicava ao trabalho missionário, e -sernpre estava exposto a
ser encarcerado, açoitado, ou talvez morto. Tanto Cipriano co-
mo seus opositores sabiam que a perseguição que acabavam de
passar não era a última, e que acima dos dois grupos havia o
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Império, que a qualquer momento podia desencadear uma
nova tempestade. A mesma coisa podemos dizer dos cristãos
que discutiam o gnosticismo, no segundo século.

Com o surgimento da paz da igreja, no entanto, as circuns-
tâncias mudaram. O perigo de uma perseguição parecia estar
cada vez mais remoto, e por isso. quando surgia uma contro-
vérsia teológica, os que estavam envolvidos nela se sentiam
com mais liberdade para prosseguir o debate. Muito mais impor-
tante, todavia, foi o fato de agora o estado estar interessado
que todos os conflitos que pudessem aparecer entre os fiéis
fossem resolvidos. Constantino queria que a igreja fosse "o
cimento do Império", e por isso qualquer divisão nela podia
ameaçar a unidade do Império. Por esta razão já desde o tempo
de Constantino o estado começou a usar seu poder para acabar
com as diferenças de opinião que surgiam dentro da igreja,
como veremos no presente capítulo. É bem possível que estas
opiniões dissidentes tenham sido de fato contrárias à verdadeira
::Ioutrina cristã, e que por isso foi bom que tenham desapare-
cido. Mas o perigo estava em que, em vez de permitir que a
verdade surgisse de um debate teológico e da autoridade das
Escrituras, muitos governantes tentaram simplificar este pro-
cesso simplesmente decidindo que este ou aquele partido estava
errado, ordenando-lhe que se calasse. O resultado foi que em
muitos casos os contendentes, em vez de tentar convencer seus
opositores ou o restante da igreja, tentavam convencer o impe-
rador. Em pouco tempo o debate teológico desceu ao nível
da intriga pol ítica - particularmente no século V, como vere-
mos no próximo volume desta história.

Começamos a ver tudo isso no caso da controvérsia ariana
que iniciou com um debate local, cresceu até se transforma,
em uma dissensão séria em que Constantino achou que deveria
intervir, e pouco depois desembocou em uma série de intrigas
pol íticas. Mas se nos dermos conta do espírito dos tempos, não
nos surpreenderá tanto isso, mas o fato de que através de tudo
isso a igreja soube tomar decisões sábias, rejeitando as dou-
trinas que de um ou outro modo punham em perigo a mensa-
gem cristã'.
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As origens da controvérsia ariana

As ra ízes da controvérsia ariana remontam a tempos bem
anteriores a Constantino, pois estão na maneira com que, atra-
vés da obra de Justino, Clemente de Alexandria, Orígenes e
outros, a igreja entendia a natureza de Deus. Como dissemos
no nosso primeiro volume, quando os cristãos do primeiro sé-
culo se lançaram pelo mundo a proclamar o evangelho, eles
eram acusados de ateus e ignorantes. E era verdade que eles
não tinham deuses que pudessem ser vistos ou apalpados, como
os pagãos tinham. Em resposta a estas acusações alguns cristãos
apelaram às pessoas que a antiguidade considerava sábios por
excelência, isto é, os filósofos. Os melhores filósofos pagãos
tinham dito que acima de todo o universo existe um ser su-
premo, e alguns tinham chegado a dizer que os deuses pagãos
eram feitos pelos homens. Apelando para estes sábios, os cris-
tãos começaram a dizer que eles também, como os filósofos
de antigamente, criam em um só ser supremo, e este ser era
Deus. Este argumento era muito convincente, e não há dúvida
de que contribuiu para que muitos intelectuais aceitassem o
cristian ismo.

Este argumento, no entanto, trazia consigo um perigo. Era
grande a possibilidade de os cristãos em seu afã de mostrar
como sua fé e a filosofia eram compatíveis chegaram a con-
vencer a si mesmos que a melhor maneira de conceber Deus
não era a dos profetas e outros autores das Escrituras, mas a
de Platão, Plotino e outros. Estes filósofos concebiam a per-
feição como algo imutável, impassível e estático, e muitos
cristãos chegaram à conclusão que o Deus de que as Escrituras
falavam também era assim. Naturalmente era necessário resolver
o conflito que surgiu entre esta idéia de Deus e a que aparece
nas Escrituras, onde Deus é ativo, onde Deus chora com os
que sofrem, e onde Deus intervém na história.

Este conflito entre as Escrituras e a filosofia, no que se
refere à doutrina de Deus, foi resolvido de duas maneiras.

Uma delas foi a interpretação alegórica das Escrituras.
De acordo com esta interpretação, sempre que as Escrituras
se referem a algo "indigno" de Deus - isto é, algo que se opu-
nha à maneira de os filósofos conceberem o ser supremo -
isto não deveria ser interpretado literalmente, mas de maneira
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alegórica. Se as Escrituras, por exemplo, dizem que Deus falou,
isto não deve ser entendido literalmente, pois um ser imutável
não fala. Intelectualmente isto satisfez a muitos. Emocional-
mente, porém, isto deixava muito a desejar, pois a vida da
igreja se baseava na idéia de que era possível ter uma relação
íntima com um Deus pessoal, e o ser supremo imutável, impas-
sível, estático e distante dos filósofos de modo algum era
pessoal.

'Isto deu origem à segunda maneira de resolver o conflito
entre a idéia que os filósofos faziam de Deus e o testemunho
das Escrituras. Esta segunda maneira era a doutrina do Logos
ou Verbo, como foi desenvolvida por Justino, Orígenes, Cle-
mente e outros. De acordo com esta doutrina, é verdade que o
próprio Deus - o "Pai" - é imutável, imóvel, etc., mas Deus
tem um Verbo, Palavra, Logos ou Razão que é pessoal, e que
se relaciona diretamente com o mundo e com os seres humanos.
Por esta razão Justino diz que quando Deus falou com Moisés,
não foi o Pai quem falou, mas o Verbo.

Por causa da influência de Orígenes e de seus discípulos
este modo de ver as coisas tinha se difundido por toda a igreja
oriental - isto é, a igreja que falava grego e não latim. Este
foi o contexto dentro do qual se desenvolveu a controvérsia
ariana, e a longo prazo o resultado desta controvérsia foi mos-
trar como é errado ver as coisas desta maneira. O leitor encon-
trará uma representação gráfica do ponto de partida da maioria
dos teólogos orientais no esquema número 1. anexo.

A controvérsia surgiu na cidade de Alexandria, quando
Licínio ainda governava no leste e Constantino no oeste. Tudo
começou com uma série de desacordos teológicos entre Ale-
xandre, bispo de Alexandria, e Ário, um dos presbíteros de mais
prestígio e popularidade na cidade.

Os pontos em debate eram vários e sutis, mas podemos
resumir toda a controvérsia à questão de se o Verbo era coeter-
no com o Pai ou não. A frase principal em debate era se, como
dizia Ário, "houve quando o Verbo não existia". Alexandre
dizia que o Verbo sempre tinha existido junto ao Pai. Ario dizia
o contrário. Isto pode nos parecer uma infantilidade, mas no
fundo estava em jogo a divindade do Verbo. Ário dizia que o
Verbo não era Deus, mas somente a primeira de todas as cria-
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turas. Notemos que Ária não dizia que o Verbo não tivesse
preexistido antes do nascimento de Jesus. Nesta preexistência
todos estavam de acordo. O que Ária dizia era que o Verbo
tinha sido criado por Deus, se bem que antes de toda a criação.
Alexandre dizia que o Verbo, por ser divino, não era uma cria-
tura, mas sempre tinha existido com Deus. Em outras palavras,
se a questão fosse traçar uma linha divisória entre Deus e as
criaturas, Ária traçaria a linha entre Deus e o Verbo, colocando
assim o Verbo como a primeira das criaturas (esquema 2), e
Alexandre traçaria a linha de maneira que o Verbo ficasse junto
com Deus, separado das criaturas (esquema 3).

Os dois partidos tinham - além de certos textos bíblicos
favoritos - razões lógicas que faziam a posição do oponente
aparecer isustentável.

Ária, de um lado, dizia que Alexandre estava propondo
no fim das contas que o monoteísmo cristão fosse abandonado,
pois no esquema de Alexandre havia dois que eram Deus, e
portanto dois deuses.
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Alexandre respondia que a posição de Ário negava a divin-
dade do Verbo, e em conseqüência de Jesus Cristo. E já que a
igreja desde o começo tinha adorado a Jesus Cristo, se a pro-
oosta de Ário fosse aceita a igreja teria de ou deixar de adorar
a Jesus Cristo, ou adorar uma criatura. As duas alternativas

eram inaceitáveis, e por isso Ário deveria estar equivocado.
O conflito ficou público quando Alexandre, apelando

para sua responsabilidade e autoridade episcopal, condenou as
doutrinas de Ário e o depôs de seus cargos na igreja de Alexan-
dria. Ário não aceitou este veredito, e por sua vez apelou às
massas e a vários bispos de destaque que tinham sido seus cole-
gas de estudo em Antioquia. Logo houve protestos populares
em Alexandria, onde o povo marchava pelas ruas cantando as
máximas teológicas de Ário. Os bispos a quem Ário tinha escrito
responderam declarando que Ário tinha razão, e que era Ale-
xandre que estava ensinando doutrinas falsas. Desta forma o
debate local em Alexandria ameaçava se transformar em um
cisma geral, que poderia chegar a dividir toda a igreja oriental.

As coisas estavam neste ponto quando Constantino, que
acabara de derrotar Licínio, decidiu se meter no assunto. Sua
primeira gestão consistiu em enviar o bispo Osio de Córdoba,
seu conselheiro em assuntos eclesiásticos, para que tentasse
reconciliar as partes em conflito. Mas quando Osio constatou
que as raízes teológicas do conflito eram profundas, e que a
dissensão não poderia ser resolvida com gestões individuais,
Constantino decidiu dar um passo que estivera considerando
já por algum tempo: convocar uma grande assembléia ou con-
cílio de todos os bispos cristãos, para pôr em ordem a vida da
igreja, e para decidir sobre a controvérsia ariana.

O concílio de Nicéia

O concílio afinal se reuniu na cidade de Nicéia, na Ásia
Menor, perto de Constantinopla, em 325. A posteridade conhe-
ce esta assembléia como o primeiro concílio ecumênico, isto é,
universal.

Não sabemos o número exato de bispos que assistiram ao
concílio, mas ao que parece foram uns trezentos. Para compre-
endermos a importância do que estava acontecendo, recordemos
que vários dos presentes tinham sofrido prisões, torturas ou exí-
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A cidade de Nicete, como está representada na Crônica de Nuremberg.

lio pouco antes, e que alguns levavam em seu corpo as marcas
físicas da sua fidelidade. E agora, poucos anos depois daqueles
dias de provações, todos estes bispos eram convidados -a se reu-
nir na cidade de Nicéia, e o imperador cobria todos os seus gas-
tos. Muitos dos presentes se conheciam de ouvir falar, ou por
correspondência. Agora, pela primeira vez na história da igreja,
eles podiam ter uma visão física da universalidade da sua fé.
Eusébio de Cesaréia nos descreve a cena, em sua Vida de Cons-
tantino:

Ali se reuniram os mais distintos ministros de Deus,
da Europa, Líbia (isto é, África) e Ásia. Uma só casa de
oração, como que ampliada por obra de Deus, abrigava
sírios e cilícios, fenícios e árabes, delegados da Palestina
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e do Egito, tebanos e Iíbios, junto com os que vinham da
Mesopotâmia. Havia também um bispo persa, e tampouco
faltava um cita na assembléia. Ponto, Galácia, Panfília,
Capadócia, Ásia e Frígia enviaram seus bispos mais dis-
tintos, bem como os que moravam nas regiões mais remo-
tas da Trácia, Macedônia, Acaia e Epiro. Até mesmo da
Espanha um de grande fama (Õsio de Córdoba) se sentou
como membro da assembléia. O bispo da cidade imperial
(Roma) não pôde participar por causa da sua idade avan-
çada, mas seus presbíteros o representaram. Constantino
é o primeiro príncipe de todas as épocas que juntou seme-
lhante grinalda mediante o vínculo da paz, e a apresentou
a seu Salvador como oferta de gratidão pelas vitórias que
conseguiu sobre seus inimigos.

Neste ambiente de euforia os bispos se puseram a discutir
as muitas questões legislativas que era necessário resolver, uma
vez terminada a perseguição. A assembléia aprovou uma série
de regras para a readmissão dos que tinham caído, sobre como
os presb íteros e bispos deveriam ser eleitos e ordenados, e sobre
a ordem de precedência das diversas sedes.

A questão mais escabrosa, porém, que o concílio de Nicéia
tinha de discutir era a controvérsia ariana. Em relação a este
assunto havia várias tendências no concílio.

Em primeiro lugar, havia um pequeno grupo de arianos
convictos, liderados por Eusébio de Nicomédia - personagem
importantíssimo em toda esta controvérsia, que não deve ser
confundido com Eusébio de Cesaréia. Ário, por não ser bispo,
não tinha o direito de participar das deliberações do concílio.
Seja como for, Eusébio e os seus estavam convictos de que
sua posição era correta, e que a assembléia, assim que ouvisse
seu ponto de vista exposto com clareza, daria razão a Ário e
repreenderia Alexandre por tê-lo condenado.

Em segundo lugar, havia um pequeno grupo que estava
convencido de que as doutrinas de Ária punham em perigo o
próprio cerne da fé cristã, e que por isto era necessário con-
dená-Ias. O Iíder deste grupo era Alexandre de Alexandria.
Junto a ele estava um jovem diácono que depois ficaria famoso
como um dos gigantes cristãos do século IV, Atanásio.
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o concüio de Nicéia, de acordo com a Crônica de Nuremberg.

Os bispos que procediam do oeste, isto é, da reqiao do
Império onde era falado latim, não estavam interessados na
especulação teológica. Para eles a doutrina da Trindade estava
resumida na velha fórmula enunciada por Tertuliano mais de
um século antes: uma substância e três pessoas.

Outro pequeno grupo - contando provavelmente com
não mais que três ou quatro pessoas - defendia posições pró-
ximas do "patripassionismo", ou seja, da doutrina de acordo
com a qual o Pai e o Filho são a mesma pessoa, e que por isto
o Pai sofreu na cruz. Estas pessoas estiveram de acordo com as
decisões de Nicéia, mas mais tarde foram condenadas. Para não
complicar demais nossa narração, porém, não voltaremos a nos
ocupar delas.
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Por último, a maior parte dos bispos presentes não per-
tencia a nenhum destes grupos. Para eles era uma verdadeira
lástima o fato de Ário e Alexandre se terem envolvido em uma
controvérsia que ameaçava dividir a igreja, agora que afinal a
igreja gozava de paz em relação ao Império. A esperança destes
bispos, no in ício das reuniões, parece ter sido conseguir uma
posição conciliatória, resolver as diferenças entre Alexandre
e Ário, e esquecer a questão. Exemplo típico desta atitude é
Eusébio de Cesaréia, o historiador a quem dedicarnçs nosso
primeiro capítulo.

Nisto estavam as coisas quando Eusébio de Nicomédia, o
Iíder do partido ariano, pediu a palavra para expor sua doutrina.
Ao que parece Eusébio estava tão convicto da verdade do que
dizia, que tinha certeza que os bispos, assim que ouvissem uma
exposição clara de suas doutrinas, as aceitariam como corretas,
ficando a questão encerrada. Mas quando os bispos ouviram
a exposição das doutrinas arianas sua reação foi bem diferente
do que Eusébio esperava. A doutrina de o Filho ou Verbo ser
somente uma criatura - por mais exaltada que fosse esta cria-
tura - parecia-lhes atentar contra o próprio âmago da sua fé.
Aos gritos de "blasfêmia!", "mentira!" e "heresia!" Eusébio
teve de se calar, e conta-se que alguns dos presentes lhe arran-
caram seu discurso, o rasgaram em pedaços e o pisotearam.

O resultado de tudo isso foi que a atitude da assembléia
mudou. Antes a maioria quisera tratar o caso com a maior
suavidade possível, e talvez evitar que algum lado fosse conde-
nado, mas agora a maior parte estava convencida de que era
necessário condenar as doutrinas expostas por Eusébio de
Nicomédia.

No começo tentou-se fazer isto somente com citações
bíblicas. Mas logo ficou claro que os arianos podiam inter-
pretar qualquer citação de uma maneira que os favorecia -
ou pelo menos que podiam aceitar. Por esta razão a assem-
bléia decidiu compor um credo que expressasse a fé da igreja
em relação às questões em debate. Depois de um processo que
não podemos narrar aqui, mas que contou entre outras coisas
com a intervenção de Constantino sugerindo que fosse inclu ída
a palavra "consubstancial" - palavra esta que discutiremos
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mais adiante neste capítulo - chegou-se à seguinte fórmula,
conhecida como credo de Nicéia:

Cremos em um Deus Pai Todopoderoso, criador de
todas as coisas visíveis e invisíveis.

E em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus;
gerado como o Unigênito do Pai, isto é, da substância do
Pai, Deus de Deus; luz de luz; Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro; gerado, não feito; consubstancial com o
Pai; mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto
as que estão nos céus como as que estão na terra; que
para nós humanos e para nossa salvação desceu e se fez
carne, se fez homem, e sofreu, e ressuscitou ao terceiro
dia, e virá para julgar os vivos e os mortos.

E no Espírito Santo.
Aos que dizem, pois, que houve quando o Filho de

Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia,
e que foi feito das coisas que não são, ou que foi formado
de outra substância ou essência, ou que é uma criatura, ou
que é mutável ou variável, a estes a igreja católica anate-
matiza.

Esta fórmula, a que depois foram acrescentadas diversas
cláusulas - e foram tirados os anátemas do último parágrafo -
é a base do que hoje em dia chamamos de "Credo Niceno", o
credo cristão mais universalmente aceito. O chamado "Credo
Apostólico", por ter surgido em Roma e nunca ter sido conhe-
cido no Oriente, é usado somente pelas igrejas de origem oci-
dental - ou seja, a romana e as protestantes. Mas o credo
niceno, ao mesmo tempo que é usado pela maioria das igrejas
ocidentais, também é o credo mais comum entre as igrejas
ortodoxas orientais - grega, russa, etc.

Paremos alguns instantes para analisar o sentido do credo,
assim como foi aprovado pelos bispos reunidos em Nicéia.
Desta análise fica claro que o propósito da fórmula é excluir
toda doutrina que queira dizer que o Verbo é em algum sentido
uma criatura. Podemos ver isto em -primeiro lugar em frases
como "Deus de Deus; luz de luz; Deus verdadeiro de Deus ver-
dadeiro". Mas podemos vê-lo também em outras frases, como
quando o credo diz "gerado, não feito". Observe que no
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princípio o mesmo credo tinha dito que o Pai era "criador
de todas as coisas, visíveis e invisíveis". Portanto, dizendo que
o Filho não é "feito", o credo o exclui destas coisas "visíveis
e invisíveis" que o Pai fez. Além disso o último parágrafo con-
dena todos que digam que o Filho "foi feito das coisas que não
são", ou seja, que foi feito do nada, como a criação. E no texto
do credo, para não deixar margem para dúvidas, consta que o
Filho foi concebido "da substância do Pai", e que é "consubs-
tanciai com o Pai". Esta última frase, "consubstancial com o
Pai", foi a que provocou mais resistência ao credo de Nicéia,
pois parecia dar a entender que o Pai e o Filho são a mesma
coisa, se bem que o sentido aqui não é este, mas somente asse-
gurar que o Filho não é feito do nada, como as criaturas.

Seja como for, os bispos se consideraram satisfeitos com
este credo, e quase todos o assinaram, dando assim a entender
que ele era uma expressão genu ína da sua fé. Somente alguns
poucos - entre eles Eusébio de Nicomédia - se negaram a
assiná-lo. Estes foram condenados pela assembléia, e depostos.
A esta sentença Constantino acrescentou a sua, ordenando
que os bispos depostos abandonassem suas cidades. Esta sen-
tença de exílio, acrescentada à de heresia, teve conseqüências
funestas, como já dissemos, pois estabeleceu o precedente de
que o estado intervém para assegurar a ortodoxia da igreja ou
de seus membros.

A controvérsia depois do concílio

O concílio de Nicéia não pôs fim à discusão. Eusébio de
Nicomédia era um pol ítico hábil - e parece até ter sido parente
distante de Constantino. Sua estratégia foi reconquistar a sim-
patia do imperador, que logo lhe deu permissão para regressar
a Nicomédia. Já que nesta cidade ficava a residência de verão de
Constantino, isto deu a Eusébio a oportunidade de se aproximar
cada vez mais do imperador. Mais tarde até o próprio Ário foi
trazido do seu lugar de desterro, e Constantino ordenou ao
bispo de Constantinopla que admitisse o herege para a ceia.
O bispo estava no conflito de obedecer ao imperador ou à sua
consciência quando Ário morreu.

Em 328 morreu Alexandre de Alexandria, e Atanásio lhe
sucedeu, o diácono que o tinha acompanhado a Nicéia, e que
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deste momento em diante seria o grande campeão da causa
nicena. A partir de então esta causa ficou tão identificada com
o novo bispo de Alexandria que quase podemos dizer que a
história subseqüente da controvérsia ariana é a biografia de
Atanásio. Como mais adiante dedicaremos um capítulo todo a
Atanásio não entraremos aqui em detalhes. Basta dizer que,
depois de uma série de manejos, Eusébio de Nicomédia e seus
seguidores conseguiram que Constantino enviasse Atanásio
para o exílio. Antes eles já tinham conseguido que o imperador
promulgasse sentenças semelhantes contra diversos outros
Iíderes do partido niceno. Quando Constantino afinal decidiu
receber o batismo, em seu leito de morte, quem o batizou foi
Eusébio de Nicomédia.

À morte de Constantino, depois de um breve interregno,
lhe sucederam seus três filhos Constantino II, Constante e
Constâncio, A Constantino II· coube a região das Gálias, Grã-
Bretanha, Espanha e Marrocos. A Constâncio coube a maior
parte do Oriente. Os territórios de Constante ficaram no meio

Territórios dos filhos de Constantino
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dos de seus irmãos, abrangendo o norte da Ãfrica, a Itália e
alguns territórios ao norte da Itália (veja o mapa na pág. 99).
No começo, a nova situação favoreceu os nicenos, pois o mais
velho dos filhos de Constantino favorecia sua causa, e fez com
que Atanásio e os demais voltassem do exílio. Mas quando
irrompeu a guerra entre Constantino II e Constante, Constân-
cio, que como dissemos reinava no Oriente, se sentiu livre para
estabelecer sua pol ítica favorável aos arianos. Mais uma vez
Atanásio se viu obrigado a partir para o exílio, do qual voltou

1

I

Constâncio era defensor decidido do arianismo. Quando ele se tornou do-
no absoluto do poder, pareceu que a fé nicena estava a ponto de desa-
parecer.
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quando Constantino II morreu e todo o Ocidente foi unificado
sob Constante, o que fez com que Constâncio moderasse suas
inclinações arianas. Mas mais tarde Constâncio acabou sendo
o único dono do Império, e foi então que, como diria Jerô-
nimo - a quem também dedicaremos um capítulo, mais adiante
- "o mundo despertou de um sono profundo e percebeu que
,inha ficado ariano". Os líderes nicenos tiveram novamente
de abandonar suas dioceses, e a pressão imperial foi tão grande
que mais tarde os anciãos Osio de Córdoba e Libério - o bispo
de Roma - assinaram uma confissão ariana.

Nisto estavam as coisas quando um fato inesperado veio
mudar o curso dos acontecimentos. À morte de Constâncio
sucedeu seu primo Juliano, conhecido pelos historiadores
cristãos como "o Apóstata". Aproveitando as contendas entre
os cristãos, a reação pagã tinha ascendido ao poder.



VI
A reação pagã:

Juliano, o Apóstata

Este príncipe muito humano
(Constâncio), apesar de termos sido

parentes próximos, nos tratou da
seguinte maneira: Sem nenhum
julgamento matou seis primos

comuns a nós, meu pai, que era seu
tio, outro tio nosso por parte de

pai, P. meu irmão maior.
Juliano, o Apóstata

Juliano tinha razões de sobra para não simpa.tizar com
Constâncio, ou com a fé cristã que este professava. De fato,
quando Constantino morreu tinha ocorrido uma matança de
todos os parentes do grande imperador, com excessão de seus
três filhos. As circunstâncias em que isto se deu não são total-
mente claras, e por isto talvez seja injusto culpar Constâncio
por tudo. A sucessão esteve controvertida por algum tempo
quando Constantino morreu, e durante este período os soldados
de Constantinopla mataram quase toda a parentela do impe-
rador falecido. Eles não fizeram isto para que outra dinastia
assumisse o trono, pelo contrário; a razão foi que ninguém
reclamasse o poder, que pertencia exclusivamente aos três
filhos de Constantino. Destes, somente Constâncio estava em
Constantinopla naquela época, e por isso ele foi sempre consr-
derado responsável pela morte dos seus parentes.

Seja como for, tenha ou não Constâncio mandado matar
a família de Juliano, fato é que este estava convicto de que
seu primo era o culpado. O pai de Juliano, Constâncio, era
meio-irmão de Constantino, e por isto Juliano e o imperador
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Constâncio eram primos-irmãos (veja o quadro genealógico
na pág. 104). Juliano suspeitava - e em todo o Império isto
era comentado em voz baixa - que Constâncio tinha ordenado
a morte de todos os parentes próximos do grande imperador,
temendo que algum deles pretendesse o trono.

A longa luta pelo poder

De toda a família sobreviveram somente Juliano e seu
meio-irmão Galo, vários anos mais velho que ele. Juliano pen-
sou, depois, que sua vida tinha sido poupada porque os sol-
dados tiveram misericórdia da sua pouca idade - seis anos -
e da enfermidade aparentemente mortal de seu irmão. Mas pa-
rece ser mais provável que Constâncio decidiu que estes dois
remanescentes da casa de Constâncio Cloro não fossem mortos,
pois eram jovens demais para dirigir uma rebelião, e se acon-
tecesse que nem Constâncio nem seus irmãos deixassem descen-
dência, sempre seria possível recorrer a Galo ou a Juliano, que
então já teriam alcançado sua maioridade.

De qualquer forma Galo e Juliano foram afastados da
corte, e enquanto o maior dos dois irmãos se dedicava ao exer-
cício físico o menor se interessava cada vez mais pelos estudos
filosóficos. Ambos tinham sido batizados e instru ídos nas dou-
trinas cristãs, e durante seu ex íl io da corte foram ordenados
como leitores da igreja.

Mais tarde Constâncio teve de recorrer a Galo, pois tinha
se tornado único senhor do Império em 350, e não tinha filhos
que o ajudassem a governar ou ~we pudessem garantir a sucessão
ao trono. Por essa razão em 351 Constâncio convocou Galo e
lhe deu o título de César, confiando-lhe o governo da parte
oriental do Império. Mas Galo demonstrou não ser um bom
governante, e também acabou sendo acusado de conspirar con-
tra Constâncio para se apoderar do trono, de modo que Cons-
tâncio o mandou prender e decapitar em 354.

Enquanto isso Juliano tinha continuado seus estudos de
filosofia, principalmente na cidade de Atenas, onde funcionava
a mais famosa escola destas matérias, oeonde conheceu Basílio
de Cesaréia, cuja vida e obra discutiremos mais adiante. Em
Atenas, Juliano foi iniciado nas antigas religiões de mistério.
Ele já tinha abandonado definitivamente o cristianismo, e pro-
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Juliano, conhecido como "o Apóstata", foi o último imperador da famí-
lia de Constantino. Seu plano de ressuscitar o paganismo fracassou, mas
nem por isto deixou de representar um importante desafio ao cristia-
nismo.
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curava a verdade e a beleza na literatura e na religião da época
clássica.

Assim o pintor Rafael concebeu a Academia de Atenas, onde Juliano
estudou e onde conheceu Bestlio, que mais tarde seria bispo de Cesaréia,
na Capadócia.

Por fim, depois de vencer os receios que a experiência que
fizera com Galo lhe inspirava, Constâncio decidiu convocar
Juliano para o governo, dando-lhe o título de César e confian-
do-lhe o governo das Gálias. Ninguém esperava que Juliano
fosse um bom governante, pois tinha passado a vida entre
livros e filósofos, e de qualquer forma os recursos que Cons-
tâncio lhe confiou eram muito escassos. Mas Juliano surpreen-
deu os que não esperavam grande coisa dele. Sua administração
das Gálias foi sábia, e em suas campanhas contra os bárbaros
ele demonstrou ser um general hábil, tornando-se popular
entre seus soldados.
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Tudo isso não era totalmente do agrado do seu primo, 0

imperador Constâncio, que logo começou a temer que Julianc
conspirasse contra ele e tentasse lhe arrebatar o trono. A tensão
foi aumentado entre os dois parentes. Quando Constâncio,
preparando-se para uma campanha contra os persas, ordenou
que boa parte das tropas que estavam nas Gálias se dirigissem
para o Oriente, estas tropas se sublevaram e proclamaram
Juliano "Augusto" - isto é, imperador supremo. Constâncio
não pôde fazer nada no' momento, pois a ameaça persa parecia
ser séria. Mas assim que este perigo foi afastado, o imperador
marchou para enfrentar Juliano e seus soldados rebeldes. Quan-
do a guerra parecia ser inevitável, e os dois lados se preparavam
para uma luta sem quartel, Constâncio morreu, e Juliano não
teve maiores dificuldades para marchar sobre Constantinopla
e se apoderar de todo o império. Era o ano 361.

A primeira atitude de Juliano foi se vingar dos principais
responsáveis pelos seus infortúnios, e dos que tinham tentado
mantê-lo afastado do poder durante seu exílio. Com este propó-
sito ele nomeou um tribunal que supostamente era indepen-
dente, mas que na verdade satisfazia os desejos do novo impe-
rador, e que condenou à morte vários dos seus piores inimigos.

Fora isto Juliano foi um governante hábil, que soube pôr
em ordem a administração do Império. Mas ele não é lembrado
tanto por isto quanto por sua pol ítica rei igiosa, que lhe valeu
o apelido de "o Apóstata".

A política religiosa de Juliano
Esta pol ítica consistiu, por um lado, em restaurar a glória

perdida do paganismo, e por outro lado, em impedir o progresso
do cristianismo.

Depois da ascensão de Constantino o paganismo tinha
perdido seu antigo brilho. O próprio Constantino, mesmo não
tendo perseguido os pagãos, saqueou diversos templos para
obter obras de arte para Constantinopla. Esta pol ítica conti-
nuou sob o regime dos filhos de Constantino, que legislavam
em favor do cristianismo e iam colocando cada vez mais obstá-
culos ao culto pagão. Quando Juliano ascendeu ao trono os
templos estavam quase totalmente abandonados, e havia sacer-
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dotes pagãos que andavam esfarrapados, sustentando-se de
diversas maneiras, e apenas se ocupando dos cultos.

Juliano começou uma reforma total do paganismo. Suas
primeiras providências foram ordenar que todos os objetos e
propriedades que tinham sido tomados dos templos fosserr
devolvidos. Além disso ele passou a organizar o sacerdócio
pagão em uma hierarquia semelhante à da igreja cristã. Acima
dos sacerdotes de cada região havia arquisacerdotes, que por
sua vez estavam subordinados ao sacerdote máximo da pro-
víncia, e por cima de todos estava o sumo pontífice. que ere
o próprio Juliano. Nessa hierarquia os sacerdotes deveriam levar
uma vida exemplar, não só se ocupando do culto, mas também
das obras de caridade. Fica evidente que, apesar dos seus senti-
mentos anticristãos, boa parte da reforma pagã de Juliano era
inspirada no exemplo da igreja cristã.

Enquanto promulgava estas leis Jul iano estava empenhado
=rn restaurar o culto pagão de maneira mais direta. Ele se consi
derava eleito pelos deuses para esta obra. e por isso, enquanto
esperava que todo o Império regressasse à sua antiga fé, ele se
sentia obrigado a prestar aos deuses o culto que os outros não
lhes prestavam. Por ordem de Juliano houve sacrifícios em
massa, em que eram oferecidos centenas de touros e outros
animais aos deuses. Mas Juliano percebeu que sua reforma não
era tão popular como ele tinha desejado. As pessoas zombavam
dos sacrifícios, às vezes ao mesmo tempo que participavam
deles. Por essa razão era necessário não só promover o paga-
nismo, mas também atacar o cristianismo, que era seu rival
mais- poderoso.

Com este propósito em mente Juliano tomou uma série
de medidas, se bem que temos de dizer com toda a justiça que
ele nunca decretou a perseguição direta da iqreja, Se em alguns
lugares houve cristãos que perderam a vida, isso foi causado
por tumultos populares ou pelo excessivo zelo das autoridades
locais, pois Juliano estava convicto de que sua causa não progre-
diria com uma perseguição.

Em vez de perseguir os cristãos, Juliano seguiu uma polí-
tica dupla de dificultar sua difusão e ridicularizá-los. No pri-
meiro sentido ele proibiu que cristãos ensinassem as letras
clássicas. Dessa forma, ao mesmo tempo que evitava o que par?
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ele era um sacrilégio, ele se assegurava que os cristãos não pode-
riam fazer uso das grandes obras da antiguidade pagã para

Basílio de Cesaréia teve uma visão em que São Mercúrio, que anos antes
tinha morrido em Cesaréia como mártir, descia do céu para atravessar o
peito de Juliano com uma lança.
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difundir sua própria doutrina, como vinham fazendo desde o
tempo de Justino, no segundo século. Para ridicularizar os
cristãos Juliano começou a chamá-los de "galileus", sempre
se referindo a eles com este nome. Escreveu também uma
obra, Contra os ga/i/eus, em que evidencia seu conhecimento
das Escrituras cristãs, e ridiculariza seu conteúdo, como tam-
bém os ensinos de Jesus. Por último ele se dispôs a reconstruir
o templo de Jerusalém, não porque simpatizasse com os judeus,
mas porque pensava que assim poderia contradizer os cristãos,
que diziam que a destruição do templo tinha ocorrido em
cumprimento das profecias do Antigo Testamento.

Juliano estava às voltas com todos estes projetos quando
a morte o surpreendeu.

A morte de Juliano

Basílio de Cesaréia, o bispo cristão que tinha sido condis-
cípulo de Juliano em Atenas, tivera uma visão em que São
Mercúrio, um dos velhos mártires de Cesaréia, descia do céu
e atravessava o coração de Juliano com uma lança. A visão de
Basílio não se cumpriu, mas pouco depois, quando Juliano
dirigia suas tropas em uma campanha contra os persas, ele foi
atingido por uma lança inimiga, e morreu. Conta-se que suas
últimas palavras foram: "Venceste, Galileu !", mas isto não passa
de uma lenda pouco digna de crédito.

Seja como for, tenha ou não Juliano pronunciado estas
palavras, é verdade que o Galileu já tinha vencido quando Ju-
liano ainda vivia. As reformas religiosas do imperador apóstata
nunca conseguiram apoio do povo, que zombava delas, pois
o paganismo tinha perdido sua força vital, e não podia ser
ressuscitado mediante decretos imperiais.
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Atanásio de Alexandria
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As conseqüências da encarnação
do Salvador são tais e tantas

que quem quer enumerá-Ias pode
ser comparado a alguém que
contempla a vastidão do mar

e tenta contar suas ondas.
Atanásio de Alexandria

Entre as muitas pessoas que assistiram ao concílio de
Nicéia encontrava-se um jovem diácono alexandrino de pele
escura, e de estatura tão baixa que seus inimigos zombavam
dele chamando-o de anão. Tratava-se de Atanásio, o secretário
de Alexandre, que em pouco tempo viria a ser uma das figuras
centrais da controvérsia, e o mais importante e decidido defen-
sor da fé nicena.

Os primeiros anos
Não é possível saber o lugar e a data exatos do nascimento

de Atanásio, mas parece ter sido em uma pequena aldeia ou
cidade de pouca importância da margem do Nilo, por volta
de 299. Ele falava copta, o idioma dos habitantes originais da
região, que tinham sido conquistados pelos gregos e romanos,
e sua pele era escura como a dos coptas, por isto é muito pro-
vável que ele tenha pertencido a este grupo, sendo portanto
procedente das classes sociais baixas do Egito. Atanásio certa-
mente nunca quis ser uma pessoa distinta, nem conhecedor das
sutilezas da cultura greco-romana.
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Sabemos também que desde muito cedo Atanásio se rela-
cionou estreitamente com os monges do deserto. Jerônimo nos

f

Mesmo sendo de pequena estatura Atanásio foi um dos gigantes do cristia-
nismo. Esta gravura, tirada de uma edição das suas obras publicada em
1777, mostra-o refutando as doutrinas de Ário.
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diz que nosso personagem deu um manto a Paulo, o eremita.
E o próprio Atanásio, que escreveu a Vida de Santo Antônio,
diz que costumava visitar este famoso monge e lavar-lhe as
mãos. Este último detalhe tem levado alguns estudiosos a pensar
que Atanásio foi ajudante de Antônio, enquanto menino. Istc
é possível, mas temos somente indícios disso, e por isso é arris-
cado afirmá-lo com certeza. Não há dúvidas, isto sim, de que
Atanásio manteve relações muito estreitas com os monges do
deserto durante toda a sua vida, e em mais de uma oportunidade
eles o protegeram das autoridades, como veremos mais adiante.

Atanásio aprendeu dos monges uma rígida disciplina pes-
soal, e uma austeridade que lhe valeu a admiração dos seus
amigos e pelo menos o respeito dos seus inimigos. De todos os
opositores do arianismo Atanásio era o mais tem ível. E isto
não por sua lógica ser mais sutil - ela não era - nem por seu
estilo ser mais polido - também não era o caso - nem por
Atanásio ser dotad~ de grande habilidade pol ítica - ele não
era - mas porque Atanásio se mantinha perto do povo, e vivia
sua fé e sua religião sem as sutilezas dos arianos e a pompa de
tantos outros bispos de sedes importantes. Sua disciplina
monástica, suas rafzes populares, seu espírito ardoroso e sua
convicção profunda o tornavam invencível.

Antes de surgir a controvérsia ariana, Atanásio já tinha
escrito duas obras, uma Contra os gentios, e a outra Sobre a
encarnação do Verbo. Nestas obras não há nada das especu-
lações de Clemente ou de Orígenes. Há, isto sim, uma pro-
funda convicção de que a verdade central da fé cristã, e de toda
a história humana, é a encarnação de Jesus Cristo. A presença
de Oeus no meio da humanidade, feito homem, é o âmago
do cristianismo, como Atanásio o entende.

Em uma passagem muito bela Atanásio compara a encar-
nação com a visita do imperador em uma cidade. O imperador
decide visitá-Ia, e escolhe uma das suas casas para sua residência.
O resultado é que não só esta casa, mas toda a cidade recebem
uma honra e uma proteção especial, de modo que os bandidos
não se atrevem a atacá-Ia. Da mesma forma o Monarca do Uni-
verso veio visitar nossa cidade humana, vivendo em uma das
nossas casas, e graças à sua presença em Jesus todos nós ficamos
protegidos dos ataques e artimanhas do maligno. Agora, em
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virtude desta visita de Deus em Jesus Cristo, somos livres para
vir a ser o que Deus quer que sejamos, ou seja, seres capazes
de viver em comunhão com ele.

Como vemos, a presença de Deus na história era o ele-
mento central da fé de Atanásio - como tem sido para tantos
outros cristãos através dos séculos. Por isso não devemos nos
surpreender que Atanásio via nas doutrinas arianas uma ameaça
séria à fé cristã. Com efeito, Ário dizia que em Jesus Cristo
não tinha vindo o próprio Deus, mas um ser inferior, uma
criatura. O Verbo era a primeira das criaturas de Deus, mas
sempre uma criatura. Atanásio não podia aceitar esta opinião -
como também os monges que tinham se retirado para o deserto
por amor ao Deus encarnado não podiam âceitá-Ia, nem os
cristãos que se reuniam para participar da liturgia que Atanásio
dirigia. Para ele a controvérsia ariana não era um problema de
sutilezas teológicas, mas tinha a ver com o próprio cerne da fé
cristã.

Quando Alexandre, o bispo de Alexandria, adoeceu mor-
talmente, todos tinham certeza de que Atanásio seria seu suces-
sor. Mas este, que só queria viver tranqüilamente, oferecendo
os sacramentos e adorando com o povo, se retirou para o de-
serto. De seu leito de morte Alexandre mandou buscá-lo, prova-
velmente para dar a entender aos presentes que desejava que
Atanásio o sucedesse; mas Atanásio não estava presente. Por
fim, várias semanas depois da morte de Alexandre, e contra o
desejo do próprio Atanásio, o jovem pastor foi eleito bispo
de Alexandria. O ano era 328, o mesmo em que o imperador
Constantino revogou a sentença de exílio de Ário. O arianismo
começava a ganhar terreno, e a luta se preparava.

o primeiro exílio
Eusébio de Nicomédia e os demais dirigentes arianos

sabiam que Atanásio era um dos seus inimigos mais temíveis.
Por isso começaram logo a fazer todo o possível para destru í-Io
fazendo circular rumores de que praticava a magia, e que tirani-
zava seus súditos entre os cristãos do Egito. Por fim Constantino
lhe ordenou que se apresentasse diante de um concílio reunido
em Tiro, onde teria de responder a acusações graves. Particular-
mente ele era acusado de ter matado um tal Arsênio, bispo de
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uma seita rival, e de lhe ter cortado a mão para usá-Ia em rituais
mágicos. Atanásio foi a Tiro, obedecendo as ordens, e depois
de ouvir a acusação que era feita contra ele mandou entrar na
sala um homem encoberto com uma capa grande. Depois de
verificar que diversas pessoas presentes conheciam Arsênio,
mandou descobrir o rosto do encapuçado, e seus acusadores
ficaram confundidos ao reconhecerem o bispo que suposta-
mente tinha sido morto. Logo, porém, alguém disse que Ata-
násio tinha cortado a mão de Arsênio, apesar de não tê-lo
matado. Diante da insistência da assembléia Atanásio descobriu
uma das mãos de Arsênio, mostrando que ele estava intata.
"Foi a outra!" gritaram alguns dos presentes, que se tinham
deixado convencer pelos rumores espalhados pelos arianos.
Então Atanásio mostrou que a outra mão de Arsênio também
estava em seu lugar, e perguntou em tom sarcástico: "Digam-me,
que tipo de monstro acham que Arsênio é, que tenha três
mãos?" A essas palavras.' alguns começaram a rir, enquanto
outros não podiam dizer outra coisa a não ser que os arianos
os tinham enganado. O concílio terminou na mais completa
desordem, e Atanásio continuou livre.

O bispo de Alexandria aproveitou esta oportunidade para
apresentar seu caso ao imperador. Foi para Constantinopla e
num certo dia saltou diante do cavalo do imperador, segurou-o
pelas rédeas, e não o soltou antes que Constantino lhe preme-
tesse uma audiência. Estes métodos eram necessários, talvez
por causa da influência de Eusébio de Nicomédia na corte. Mas
quem conhecia Constantino saberia que com aquele ato o jovem
bispo tinha granjeado para si ao mesmo tempo o respeito e o
ódio do imperador. Quando algum tempo depois Eusébio de
Nicomédia disse a Constantino que Atanásio tinha se vanglo-
riado de poder deter as remessas de trigo de Alexandria para
Constantinopla, Constantino acreditou no que o bispo ariano
lhe dizia, e ordenou que Atanásio fosse exilado em Tréveris,
no Ocidente.

Pouco depois Constantino morreu - sendo antes batizado
por Eusébio de Nicomédia - e seus três filhos Constantino II,
Constante e Constâncio lhe sucederam. Os três irmãos, depois
da matança de todos os seus parentes, a que nos referimos
antes, decidiram que todos os bispos que estavam exilados
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por causa da sua oposição ao arianismo poderiam voltar para
suas sedes, e assim Atanásio pôde regressar do exílio.

As muitas vicissitudes
O regresso de Atanásio a Alexandria, no entanto, não foi

o fim, mas o começo de toda uma vida de lutas e de repetidos
exílios. Em Alexandria havia alguns que apoiavam os arianos,
e que agora diziam que Atanásio não era o bispo legítimo desta
cidade. Quem dizia ter direito a este cargo era um tal Gregório,
ariano, que contava com o apoio do governo. Como Atanásio
não quisesse lhe entregar as igrejas, Gregório decidiu tomá-Ias à
força, e em conseqüência aconteceram tais exageros que Ata-
násio decidiu que era melhor que ele se ausentasse da cidade e
deixasse o campo livre para Gregório, para evitar mais ultrajes
e profanações. Mas quando chegou no porto e tentou comprar
uma passagem Atanásio descobriu que o governador tinha
proibido que deixasse a cidade, ou que alguém lhe facilitasse a
saída. Por fim ele conseguiu convencer um capitão de navio
que o tirasse às escondidas do porto de Alexandria e o levasse
para Roma.

O exílio de Atanásio em Roma foi frutífero, pois tanto
os nicenos como os arianos tinham pedido ao bispo de Roma,
Júlio, que lhes desse seu apoio. Agora a presença de Atanásio
contribuiu grandemente para o triunfo da causa nicena nesta
cidade, e por fim um sínodo reunido ali declarou que Atanásio
era o bispo legítimo de Alexandria, e que Gregório era um
usurpador. No momento, por causa da situação pol ítica, isto
não queria dizer que Atanásio poderia voltar para Alexandria,
mas significava que a igreja ocidental lhe dava seu apoio moral,
com o qual Gregório já não podia contar. Por fim, depois de
uma longa série de negociações, Constante, que passara a ser
único imperador no Ocidente depois da morte de seu irmão
Constantino II, apelou a seu outro irmão, Constâncio, que
governava no Oriente, para que permitisse que Atanásio voltasse
à sua cidade. Naquela época Constâncio tinha razões para tentar
conquistar a amizade do seu irmão, e por isto cedeu aos pedidos
deste, e uma vez mais Atanásio pôde regressar a Alexandria.

Os desmandos de Gregório em Alexandria tinha teito com
que o povo recebesse Atanásio como um herói ou libertador.
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As pessoas encheram as ruas para aclamá-lo. E os monges vieram
do deserto para lhe dar as boas vindas. Diante de tais mostras
da popularidade de Atanásio seus inimigos não se atreveram
a atacá-lo por algum tempo diretamente, e Atanásio e a igreja
de Alexandria gozaram um período de relativa tranqüilidade
que durou uns dez anos, durante os quais Atanásio fortaleceu
suas alianças com outros bispos ortodoxos através de uma
correspondência volumosa, além de escrever vários tratados
contra os arianos.

O imperador Constâncio, no entanto, era ariano deci-
dido, e estava disposto a se livrar do campeão da fé nicena.
Enquanto Constante vivia Constâncio não se atreveu a atacar
Atanásio abertamente. Depois um tal Magnêncio tentou usurpar
o trono oriental, e Constâncio se viu obrigado a concentrar
seus esforços na campanha contra ele.

Por fim, em 353, Opnstâncio se sentiu suficientemente
forte para soltar as rédeas 8a sua pol ítica pró-ariana. Pela força
ele foi obrigando todos os bispos a aceitar a fé ariana. Conta-se
que quando ele ordenou a um grupo de bispos que condenasse
a Atanásio, estes lhe responderam que não poderiam fazê-lo,
pois os cânones da igreja proibiam que alguém fosse conde-
nado sem ter oportunidade para se defender. A isto o imperador
respondeu indignado: "Minha vontade também é um cânone
da igreja." Em vista dessa atitude do imperador muitos bispos
assinaram a condenação de Atanásio, e os que se negaram a
fazê-lo foram desterrados.

Enquanto isto Constâncio fazia todo o possível para afas-
tar Atanásio de Alexandria, onde ele era popular demais. Escre-
veu-lhe uma carta em que dizia que estava disposto a lhe con-
ceder a audiência que tinha solicitado. Mas Atanásio lhe respon-
deu de maneira muito cortês que deveria ter ocorrido algum
erro, pois ele não tinha pedido nenhuma audiência ao impera-
dor, e de forma alguma queria desperdiçar o tempo de seu
senhor. O imperador mandou então concentrar em Alexandria
todas as legiões dispon íveis nas proximidades, pois temia que
ocorresse uma sublevação. Assim que "as tropas estavam dispo-
níveis o governador ordenou a Atanásio, em nome do impe-
rador, que abandonasse a cidade. Atanásio lhe retrucou mos-
trando-lhe a velha ordem por escrito em que Constâncio lhe
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dava permissão para voltar para Alexandria, e disse ao gover-
nador que certamente havia um equ ívoco, pois o imperador
não podia se contradizer desta maneira.

Pouco tempo depois, enquanto Atanásio celebrava a ceia
em uma das suas igrejas, o governador mandou cercar o tem-
plo, e irrompeu de repente no santuário, à frente de um grupo
de soldados armados. O tumulto foi enorme, mas Atanásio
não se alterou; simplesmente mandou seus fiéis cantarem o
salmo 136: "Porque a sua misericórdia dura para sempre".
Os soldados forçavam passagem através da multidão, enquanto
alguns cantavam e outros tentavam escapar. Os pastores que
estavam presentes formaram um círculo ao redor de Atanásio.
Este se negou a fugir enquanto sua grei não estivesse a salvo.
Mais tarde, em meio ao tumulto, Atanásio desmaiou, e os clé-
rigos então aproveitaram o momento para tirá-lo às escondidas
da igreja e colocá-lo a salvo.

A partir de então Atanásio pareceu ser um fantasma.
Procuravam-no em todos os lugares; mas as autoridades não
conseguiam encontrá-lo. É que ele tinha se refugiado entre os
monges do deserto. Estes monges tinham meios de se comu-
nicarem, e cada vez que os oficiais do imperador se aproxi-
mavam do esconderijo do bispo, ele era simplesmente transfe-
rido a outro mosteiro. Durante cinco anos Atanásio viveu entre
os monges do deserto. E durante estes cinco anos a causa nicena
sofreu rudes golpes. A pol ítica imperial já não disfarçava seu
apoio aos arianos. Mais tarde até mesmo o ancião Osio de Cór-
doba e o bispo de Roma, Libério, assinaram confissões de fé
arianas .• Eram muitos os bispos e demais líderes eclesiásticos
que estavam convictos que o arianismo não era aceitável, mas
era difícil fazer oposição quando o estado o apoiava tão decidi-
damente. Por fim um concílio reunido em Sírmio promulgou
o que mais tarde foi chamado de "blasfêmia de Sírmio", um
documento que abertamente rejeitava a fé proclamada no con-
cílio de Nicéia.

Constâncio morreu inesperadamente, e Juliano, o Após-
tata, lhe sucedeu. Juliano não tinha nenhum interesse em
apoiar um ou outro dos grupos em luta, e simplesmente orde-
nou que fossem canceladas todas as ordens de exílio expedidas
contra os bispos. O propósito de Juliano era que os grupos se
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consumissem mutuamente, enquanto ele prosseguia com seu
programa de restaurar o paganismo. Seja como for, a ascensão
de Juliano ao poder resultou no regresso de Atanásio para
Alexandria, onde ele pôde se dedicar à urgente tarefa da diplo-
macia teológica.

o acordo teológico

Durante seus anos de luta Atanásio tinha se dado conta
que a razão de muitos se oporem ao Credo de Nicéia era o medo
de que a afirmação de que o Filho era da mesma substância do
Pai pudesse ser entendida como querendo dizer que não há
distinção alguma entre o Pai e o Filho. Por esta razão alguns
preferiam dizer "de semelhante substância" em vez de "da
mesma substância". As duas palavras gregas são homousios
(da mesma substância) e homoiusios (de semelhante substân-
cia). O concílio de Nicéia tinha ditoi que o Filho era homousios
com o Pai. Agora alguns diziam que, apesar de a declaração do
concílio lhes parecer perigosa, estavam dispostos a afirmar que
o Filho era homoiusios com o Pai.

Anteriormente Atanásio tinha insistido exclusivamente
na fórmula de Nicéia, e declarado que os que insistiam em
dizer "de substância semelhante" eram tão hereges como os
arianos, mas agora, depois de tantos anos de experiência, o
velho bispo de Alexandria estava disposto a considerar a preo-
cupação legítima destes cristãos, que, ao mesmo tempo que
não queriam ser arianos, tampouco estavam dispostos a aban-
donar completamente toda distinção entre o Pai e o Filho, pois
esta distinção existia na Bíblia, e tinha sido doutrina da igreja
desde o começo.

Agora, mediante toda uma série de negociações, Atanásio
se aproximou destes cristãos, e lhes mostrou que a fórmula de
Nicéia podia ser interpretada de modo que fizesse justiça às
preocupações dos que preferiam dizer "de substância seme-
lhante". Por fim, em um sínodo reunido em Alexandria em
362, Atanásio e seus seguidores declararam que era aceitável
falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo como "uma subs-
tância" (uma "hipóstasls"). sempre que não se entendesse isto
como se não houvesse nenhuma distinção entre os três, e tam-
Lérn como "três substâncias" (três "hipóstasis"}, sempre que
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não se entendesse isso como se houvesse três deuses. Com base
neste acordo a maior parte da igreja foi se reunindo novamente
em apoio ao concílio de Nicéia, até que - como veremos mais
adiante - o segundo concílio ecumênico, que se reuniu em
Constantinopla em 381, ratificou a doutrina nicena. Atanásio,
entretanto, não viveria para ver o triunfo final da causa a que
tinha dedicado quase toda a sua vida.

Continuam as vicissitudes
Juliano se tinha proposto não perseguir os crrstaos. mas

as notícias que vinham de Alexandria logo começaram a per-
turbá-lo. Em outras cidades a restauração do paganismo mar-
chava mais ou menos lentamente. Mas em Alexandria não
marchava. De fato, o bispo desta cidade, enquanto se dedicava
a sanar as feridas causadas pelos longos anos de controvérsias,
se dedicava também a fortalecer a igreja. Seu prestígio era tão
grande que os programas de Juliano não tinham nenhum êxito.
Ainda mais: o velho bispo se opunha abertamente aos intentos
do imperador, e essa oposição contagiava as massas. Em vista
de tudo isso Juliano decidiu enviar Atanásio para mais um
exílio.

Depois de uma série de episódios que não precisamos nar-
rar aqui, ficou claro que Juliano desejava que Atanásio abando-
nasse não só Alexandria, mas também o Egito. Atanásio se via
obrigado a se submeter no primeiro aspecto, já que a cidade
não oferecia um esconderijo suficientemente seguro. Mas de-
cidiu permanecer no Egito, escondido novamente entre os
monges. Para evitar isto os soldados imperiais receberam ordens
de prendê-lo. Foi então que aconteceu o famoso episódio, que
narramos a seguir.

Atanásio estava em uma embarcação que subia o Nilo,
dirigindo-se para o lugar onde os monges moravam, quando se
aproximou o bote que trazia os soldados que o perseguiam,
que era mais veloz. "Vocês viram Atanásio?" gritaram os do
outro bote. "Sim", respondeu-lhes Atanásio com toda a ver-
dade; "está diante de vocês, e se se apressarem, logo o alcan-
çarão". A estas notícias o oficial ordenou que os que remavam
apressassem o ritmo, e logo eles deixaram Atanásio e os seus
para trás.
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Como vimos, todavia, o reinado de Juliano não durou
muito tempo. Quando ele morreu Joviano lhe sucedeu, que,
além de ser tolerante com todos os partidos em luta, tinha uma
profunda admiração por Atanásio. Mais uma vez o bispo alexan-
drino foi chamado do exílio, mas não pôde ficar muito tempo
em sua sede antes que o novo imperador o chamasse para
Antioquia, para que o famoso bispo o instru ísse na verdadeira
fé. Quando Atanásio regressou finalmente a Alexandria, tudo
parecia indicar que a longa série de desterros tinha chegado
ao fim.

Mas ainda restava um a Atanásio, pois poucos meses de-
pois Joviano morreu, e seu sucessor, Valente, declarou-se defen-
sor dos arianos. Por diversas razões houve tumultos em Ale-
xandria, e Atanásio, temendo que o novo imperador o culpasse
por eles e tentasse se vingar nos fiéis da cidade, decidiu se retirar
mais uma vez. Mas logo ficou evidente que Valente, mesmo
fazendo todo o possível para restaurar a supremacia do aria-
nismo, não se atreveria a tocar no venerável bispo de Alexan-
dria. As experiências de Constâncio e Juliano eram suficientes
para mostrar-lhe que o pequeno Atanásio era um gigante que
era melhor deixar em paz. Por isto Atanásio pôde permanecer
em Alexandria, pastoreando sua grei, até que a morte o recla-
mou em 373.

Atanásio nunca viu o triunfo final da causa nicena. Mas
quem lê suas obras perceberá que sua convicção da justiça
desta causa era tão grande que ele sempre confiou que, antes
ou depois da sua morte, a fé nicena se imporia. De fato, depois
das primeiras lutas, Atanásio viu surgir ao seu redor, em diversas
regiões do Império, outros gigantes que começavam a se levantar
em favor da mesma causa.



VIII
Os Grandes Capadócios

Nem a todos, meus amigos, nem a
todos cabe filosofar sobre Deus,
pois o assunto não é tão simples

e baixo. Nem a todos, nem diante
de todos, nem em qualquer momento,

nem sobre todos os assuntos, mas
diante de certas pessoas, em

certas ocasiões, e com certos limites.
Gregório de Nazianzo

A região da Capadócia ficava no sul da Ásia Menor, em
territórios que hoje pertencem à Turquia. Ali despontaram três
dirigentes eclesiásticos que merecem ser contados entre os
"gigantes" do quarto século. Estes três gigantes são Basílio de
Cesaréia, o teólogo que a posteridade conhece como "o Gran-
de", seu irmão Gregório de Nissa, famoso por suas obras sobre
a contemplação mística, e o amigo dos dois, Gregório de Na-
zianzo, o grande orador e poeta, de cujos hinos muitos são
obras clássicas da igreja de fala grega. Mas antes de narrar sua
vida e obra devemos nos deter para fazer justiça a outro perso-
nagem não menos meritório, se bem que freqüentemente esque-
cido no meio de uma história que reconhece pouco a obra das
mulheres. Trata-se de Macrina, a irmã de Basílio e de Gregório
de Nissa.

Macri na da Capadócia

A família de Macrina, Basílio e Gregório era profunda-
mente religiosa, e suas raízes cristãs se estendiam pelo menos
até duas gerações atrás. Seus avôs maternos, Basílio e Macrina,
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tinham passado sete anos escondidos nos bosques durante a
perseguição de Décio. Vários membros de sua casa os acompa-
nharam neste exílio, e entre estes seus dois filhos, Gregório e
Basílio. Este Gregório - tio dos nossos capadócios - mais tarde
chegou a ser bispo. Quanto a Basílio, o pai dos irmãos cuja
vida narramos agora, ele chegou a ser um famoso advogado e
mestre de retórica, e se casou com uma cristã de nome Emília
- que a posteridade conhece como "Santa Em ília" - cujo pai
também fora cristão, e tinha morrido como mártir. Portanto,
os avôs dos nossos capadócios tinham sido cristãos, tanto por
linha paterna como materna, e um dos seus tios era bispo.

Basílio e Emília tiveram dez filhos - cinco mulheres
e cinco homens. Das primeiras, somente conhecemos o nome
de Macrina. Dos homens quatro nomes nos são conhecidos:
Basílio, Naucrácio, Gregório e Pedro. Destes dez irmãos, quatro
receberam o título de "santos": Macrina, Basílio, Gregório e
Pedro. Ao que parece, todas as mulheres eram mais velhas que
os homens; a mais velha de todas era Macrina. Basílio era o mais
velhos dos homens vivos, pois o outro irmão, cujo nome não
conhecemos, tinha morrido ainda criança. Mesmo assim Macrina
ainda era dez anos mais velha que Basílio.

Aos doze anos Macrina já era uma mulher formosa, e seus
pais deram os passos que naquela época eram costume, para
preparar seu casamento. Entre seus muitos pretendentes esco-
lheram um jovem parente do agrado de Macrina, e que prometia
ser advogado. Tudo parecia estar pronto quando o jovem noivo
morreu de repente. Depois de um tempo de prudência os pais
de Macrina começaram a fazer os arranjos para que sua filha
pudesse se casar com algum outro pretendente. Mas a jovem se
negou a concordar com estes preparativos, dizendo que seu
compromisso era com um matrimônio, e que seu esposo estava
esperando por ela no céu. Por fim fez votos de que nunca se
casaria, e que se dedicaria à vida religiosa em sua localidade,
enquanto acompanhava e ajudava sua mãe.

Dois ou três anos antes do compromisso de Macrina tinha
nascido Basílio, um menino doentio por cuja saúde seus pais
oraram sem cessar até que uma visão prometeu ao pai Basílio
que seu filho viveria. Uma mulher camponesa foi trazida para
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amamentar o pequeno Basílio, que assim travou uma amizade
forte com seu irmão de leite, Doroteu - mais tarde presbítero.

Basílio era o orgulho de um pai que tivera de esperar mais
de dez anos por um filho homem. Nele se concentravam suas
esperanças de que alguém continuaria seu renome de advogado
e orador, e por isto Basílio recebeu a melhor educação possível.
Estudou primeiro em Cesaréia, a principal cidade da Capadócia;
depois em Antioquia, em Constantinopla, e por último em Ate-
nas. Ali ele estudou junto com o jovem Gregório, que mais
tarde viria a ser bispo de Nazianzo, e também junto com Julia-
no, ainda pr ínelpe, mais tarde conhecido como "0 Apóstata".

Quando Basílio voltou para Cesaréia depois destes estudos,
ele vinha inchado da sua própria sabedoria. Todos o respeita-
vam, tanto por seus conhecimentos como pelo prestígio da sua
família. Logo lhe foi oferecida - e ele aceitou - a cátedra de
retórica da universidade de Cesaréia.

Então Macrina interveio. Disse-lhe sem rodeios que ele
estava envaidecido, como se ele fosse o melhor de todos os
habitantes de Cesaréia, e que faria bem em não citar tanto os
autores pagãos, e em tentar viver mais o que os cristãos ensina-
vam e aconselhavam. Basílio tentou se desculpar, e fazia todo o
possível para não dar atenção à irmã, que acima de tudo carecia
dos conhecimentos que ele tinha adquirido em Constantinopla,
Antioquia e Atenas.

As coisas estavam nisto quando chegaram notícias desola-
doras. Alguns anos antes Naucrácio, o irmão que em idade
segUia Basílio, tinha se retirado para a propriedade campestre
que a fam ília possu ía em Anesi. AI i ele levava uma vida de con-
templação, atendendo às necessidade dos naturais do lugar.
Um dia em que ele parecia se encontrar em perfeito estado de
saúde ele saiu para pescar, e morreu de repente.

Estas notícias comoveram Basílio. Por causa de sua idade
Naucrácio e ele tinham sido muito unidos. Nos últimos anos
seus caminhos tinham se separado, pois enquanto Naucrácio
tinha se separado da pompa do mundo Basílio tinha se dedicado
precisamente a procurar esta pompa - e a tinha encontrado.

O golpe foi tão forte que Basílio decidiu reformar sua
vida. Renunciou à sua cátedra e a todas as outras honras, e
pediu a Macrina que lhe ensinasse os segredos da vida religiosa.
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Pouco antes o ancião Basílio tinha falecido, e foi ela quem se
encarregou de consolar e fortalecer a família abatida.

A maneira de Macrina buscar esse consolo, todavia, con-
sistia em fazer seus familiares pensar no gozo de vida religiosa.
Por que não se retirar para as terras de Anessi, e se dedicar
a uma vida de renúncia e contemplação? A verdadeira felicidade
não está nas glórias deste mundo, mas em servir a Deus. E servir
podemos muito melhor quando nos desembaraçamos de tudo
que nos prende ao mundo. A vestimenta e a comida deviam ser
simples. O leito, duro. E a oração, constante. Em outras pala-
vras, Macrina propunha uma vida semelhante à que levavam os
monges do deserto. Mas a isto se somava ainda outro elemento.
Macrina e sua mãe Emília não viveriam sozinhas, mas tentariam
recrutar um número reduzido de mulheres que quisessem acom-
panhá-Ias nesta nova vida.

Macrina, Em (lia e várias outras mulheres se retiraram para
Anessi, enquanto Basílio, seguindo os sonhos de sua irmã,
partia para o Egito e regiões circunvizinhas para aprender mais
sobre a vida dos monges. Como mais tarde foi Basílio quem
mais fez para difundir e regulamentar a vida monástica na igreja
de fala grega, e como foi Macrina quem o inspirou, e que se
dedicou a isto antes de seu irmão, podemos dizer que a verda-
deira fundadora do monaquismo grego foi Macrina, que passou
o restante de seus anos na comunidade monástica de Anessi.
Mais adiante veremos como seu impacto foi grande sobre Basí-
lio, que também abraçou a vida monástica.

Por fim, no ano 380, pouco depois da morte de Basílio,
seu irmão Gregório de Nissa foi visitá-Ia. Sua fama era tão gran-
de que ela era conhecida simplesmente como "a Mestra" Gre-
gório nos transmitiu informações valiosas sobre aquela visita
em sua obra Sobre a a/ma e a ressurreição. Ele começa dizendo
que "Basílio, grande entre os santos, tinha partido desta vida,
e ido ter com Deus, e todas as igrejas sentiam que deviam lamen-
tar sua morte. Mas sua irmã, a Mestra, ainda vivia, e por isto
fui visitá-Ia". Gregório, todavia, não encontraria facilmente
consolo na presença de sua irmã, que estava sofrendo de um
forte ataque de asma, em seu leito de morte. Gregório nos conta
que "a presença da Mestra despertou toda minha dor, pois
ela também estava prostrada para morrer".
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Macrina O deixou chorar, e depois que ele tinha expressado
sua dor ela começou a consolá-lo falando-lhe da esperança cristã
da ressurreição. Por fim, depois de tê-lo animado e consolado
na fé, Macrina morreu tranqüilamente. Gregório fechou seus
olhos, pronunciou o ofício fúnebre, e saiu para continuar a
obra que ela e seu irmão lhe tinham confiado.

Basílio, o Grande
Enquant~S$o, Basílio tinha voltado de sua viagem para o

Egito, a Palestina e outras terras onde havia monges que pode-
riam lhe ensinar a vida contemplativa. Em lbora, perto de
Anessi, ele e seu amigo Gregório de Nazianzo fundaram uma
comunidade para homens semelhante à que Macrina tinha fun-
dado para mulheres. Para Basílio a vida comunitária era um
elemento essencial, pois quem vive sozinho não tem a quem
servir, e o cerne da vida monástica está no serviço aos outros.
Ele mesmo sempre se mostrou disposto a este serviço, e reali-
zava as tarefas mais humilhantes entre seus monges. Ao mesmo
tempo, porém, ele se dedicou a escrever regras e princípios que
regulamentassem sua vida. Dessas regras se deriva toda a legis-
lação da igreja grega com respeito à vida monástica, e por isto
Basílio freqüentemente recebe o título de "pai do monaquismo
orientai".

A vida retirada, no entanto, era um luxo de que Basílio
não podia desfrutar por muito tempo. Mal tinha passado seis
anos em lbora quando foi ordenado presbítero, apesar de contra
a sua vontade. Basílio e o bispo de Cesaréia não se davam muito
bem, e depois de diversos conflitos nosso presbítero decidiu
voltar para lbora. Ali ele ficou até que Valente assumiu ao trono
imperial. Como este era ariano, o bispo de Cesaréia decidiu es-
quecer suas desavenças com Basílio e mandar buscar o santo
monge, que poderia ser um aliado poderoso contra os ataques
do arianismo. Basílio saiu de seu retiro e se preparou para a luta.

A situação em Cesaréia era triste. O tempo ruim tinha cau-
sado uma grande escassez de alimentos, e os ricos armazenavam
tudo o que podiam conseguir. Basílio começou a pregar contra
isto, e ele mesmo vendeu todas as suas propriedades para ali-
mentar os pobres. Além disto, ele dizia, se cada um tomasse



130 / A era dos gigantes

somente o de que precisasse, e desse o restante aos que estavam
precisando, não haveria nem ricos, nem pobres.

Saõ Besüio, o Grande, por el Greco. Museu do Prado, Madri.
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Quando morreu o bispo e a sede ficou vaga, os nicenos
estavam convencidos de que era necessário que Basílio fosse
eleito para ocupar o cargo. Os arianos, por seu lado, tentaram
fazer todo o possível para evitá-lo. Com este propósito concen-
traram sua atenção no único ponto que poderia impedir que
Basílio fosse um bom bispo, sua saúde frágil. Mas entre os
presentes estava o bispo Gregório de Nazianzo - o pai do amigo
de Bas-Qio - que respondeu a esta objeção perguntando se
eles queriam eleger um bispo ou um gladiador. Mais tarde Basí-
lio foi eleito.

O novo bispo de Cesaréia - trata-se de Cesaréia na Capadó-
cia, e não de Cesaréia na Palestina, onde o famoso historiador
Eusébio tinha sido bispo - sabia que sua eleição lhe acarretaria
conflitos com o imperador, que era ariano. Pouco depois da elei-
ção de Basílio, Valente anunciou sua intenção de visitar a cidade
de Cesaréia. Estas visitas imperiais geralmente tinham conse-
qüências tristes para os nicenos, pois o imperador fazia tudo
para fortalecer o grupo ariano na cidade que visitava.

Para preparar o caminho para a visita imperial numerosos
funcionários chegaram a Cesaréia. Uma das tarefas de que o
imperador os tinha incumbido era que dobrassem o ânimo do
novo bispo com promessas e ameaças. Mas Basílio não era fácil
de dobrar. Por fim, durante uma entrevista acalorada, o prefeito
pretoriano, Modesto, perdeu a paciência, e ameaçou Basílio
com confisco de bens, exílio, torturas e morte. A isto Basílio
respondeu: "A única coisa que possuo, que poderias confiscar,
são estes farrapos e alguns livros. Tampouco podes me exilar,
pois onde quer que me mandes serei hóspede de Deus. E quanto
às torturas, meu corpo já está morto em Cristo. A morte me fará
um grande favor, pois me levará mais rápido à presença de
Deus". A cena recordava os antigos tempos das perseguições.
Supreso, Modesto lhe confessou que nunca ninguém se atrevera
a lhe falar nestes termos. A isto Basílio respondeu: "Talvez
isto seja porque nunca tropeçaste num verdadeiro bispo".

Valente, por fim, chegou a Cesaréia. Quando levou sua
oferta para o altar, ninguém se aproximou para recebê-Ia. Valen-
te se sentiu humilhado e comovido com esta firmeza, até que
afinal o próprio Basílio, deixando claro que era ele quem estava
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fazendo um favor ao imperador, e não vice-versa, se aproximou
e recebeu a oferta.

Poucos dias depois o filho de Valente ficou gravemente
doente. Os médicos não davam nenhuma esperança, e o impe-
rador se viu obrigado a recorrer às orações do famoso bispo
de Cesaréia. Basílio orou pelo menino, depois de exigir de Va-
lente que ele fosse batizado e educado na fé ortodoxa. O doente
melhorou, e Basílio partiu com a boa-vontade do imperador.
Mas na ausência do bispo os arianos da corte convenceram
Valente que a melhora era somente uma coincidência e que ele
não precisava cumprir a promessa que tinha feito a Basílio.
Assim que Valente se deixou convencer pelos arianos o menino
adoeceu de novo e morreu. A partir de então o imperador
sentia pelo bispo de Cesaréia um ódio sem limites, unido a um
temor profundo.

Este ódio e temor ficaram evidentes na última tentativa
de Valente de se opor a Basílio. O imperador decidiu que a
melhor maneira de tratar o bispo teimoso era enviá-lo ao exílio.
Com isto em mente ele se pôs a redigir o edito de desterro.
Mas cada vez que ele tomava da pena para selar sua decisão
com sua assinatura, a pena quebrava. Valente simplesmente
não conseguiu refrear o temor que o dominava. Por fim, certo
de que estava recebendo uma advertência do alto, o imperador
decidiu que o mais sábio era deixar em paz o venerado bispo
de Cesaréia.

A partir de então Basílio pôde se dedicar inteiramente às
atividades do seu bispado. Além de agir como pastor hábil ele
continuou organizando e dirigindo a vida monástica. Introduziu
também algumas reformas na liturgia, se bem que a chamada
"Liturgia de São Basílio" não é propriamente dele, mas um tra-
balho de data posterior.

Em meio a todo este trabalho Basílio estava profunda-
mente envolvido nas controvérsias sobre a doutrina de Trindade,
a que os arianos se opunham. Mediante uma ampla correspon-
dência e vários tratados teológicos, Basílio contribuiu para o
triunfo final da doutrina trinitária que o concílio de Nicéia
tinha proclamado. Mas assim como Atanásio ele não pôde ver
este triunfo final, pois morreu poucos meses antes que o concí-
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Iio de Constantinopla, no ano 381, confirmasse a doutrina
rucena.

Gregório de Nissa

O irmão menor de Basílio, Gregório de Nissa, tinha um
temperamento totalmente oposto ao do famoso bispo de Cesa-
réia. Enquanto Basílio era arrogante, tempestuoso e inflexível,
Gregório preferia o silêncio, a quietude e o anonimato. Não
estava em seu sangue nem em seus propósitos fazer-se cam-
peão de causa alguma, mas somente da "vida descansada" do
que "foge do barulho mundano". Sua educação, se bem que
boa, não foi tão esmerada como a de Basílio. Por algum tempo
ele quis ser advogado e professor de retórica, como seu pai (:!

seu irmão mais velho, mas ele nunca abraçou estas metas com
o fervor de Basílio, e também não se interessou em se distinguir
como o orador mais hábil da comarca.

Enquanto Basílio e seu amigo Gregório de Nazianzo se
dedicavam com fervor à vida monástica o jovem Gregório se
casou com uma jovem muito bela, Teosébia, com quem parece
ter sido muito feliz. Quando, anos mais tarde, ele escreveu um
tratado Sobre a virgindade, os argumentos que apresentou em
defesa deste estado eram característicos de seu temperamento.
Na sua opinião, quem não se casa não precisa passar pela dor de
ver sua esposa em dores de parto, nem pela dor maior de per-
dê-Ia. Para ele a vida retirada era uma maneira de evitar as lutas
e as dores da vida ativa.

Por todas estas razões Gregório de Nissa foi o dos Grandes
Capadócios que mais se distinguiu por sua vida mística e por
seus escritos onde a descrevia e estabelecia diretrizes para os
que decidissem segui-Ia. Até o dia de hoje suas obras místicas
estão entre as obras clássicas da Iiteratura contemplativa.

As lutas da época, porém, eram por demais importantes
para que alguém do calibre de Gregório pudesse se subtrair a
elas. Quando o imperador Valente, em seu intento de limitar
o poder de Basílio, dividiu a província da Capadócia em duas
partes, este respondeu nomeando novos bispos para várias
pequenas populações e até mesmo aldeias. Uma destas novas
sedes era a de Nissa, e Basílio chamou seu irmão para ocupá-Ia.
Na realidade Gregório não lhe prestou muito apoio porque



134 / A era dos gigantes

logo se viu obrigado a fugir da sua igreja e se esconder até a
morte de Valente. Mas pouco depois, quando tanto Valente

Gregório de Nissa, um dos principais mestres do misticismo cristão, era
irmão de Macrina e Besilio.
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como Basílio tinham morrido, Gregório acabou sendo um dos
principais ; íderes do partido niceno, e como talo concíl io de
Constantinopla o recebeu e tratou em 381 .

.Mesmo sendo ele uma pessoa silenciosa e humilde, os
escritos de Gregório mostram o fogo interior do seu espírito,
tanto nas obras místicas como nas que dedicou à controvérsia
trinitária. Assim como Basílio, Gregório ajudou a esclarecer
a doutrina nicena, e assim contribuiu para seu triunfo em
Constantinopla.

Depois deste grande concílio o imperador Teodósio fez
dele um de seus principais conselheiros em assuntos teológicos,
e Gregório se viu obrigado a viajar para diversas partes do Impé-
rio, até mesmo Arábia e Babilônia. Tudo isto, mesmo tendo
muito valor, sempre lhe pareceu ser um obstáculo que o impedia
de voltar à vida tranqüila que tanto amava.

Finalmente, depois de ter certeza de que a causa nicena
estava firmemente estabelecida, Gregório voltou para seu lugar
retirado, e se esforçou para desviar sua atenção do mundo.
Ele teve tanto sucesso nisto que não sabemos nem data e cir-
cunstâncias da sua morte.

Gregório de Nazianzo

O terceiro dos três Grandes Capadócios foi Gregório de
Nazianzo, o jovem que Basílio tinha conhecido quando ambos
estudavam em Atenas. Gregório era filho do bispo de Nazianzo,
que também se chamava Gregório, e de sua esposa Nona -
pois naquela época ainda não era proibido que os bispos fossem
casados. O pai de nosso Gregório tinha sido herege, mas se con-
vertera através de seu casamento com Nona, e algum tempo
depois passara a ocupar o cargo de bispo na povoação. Assim
como no caso de Basílio a família de Gregório era profunda-
mente devota, a ponto de a tradição lhes ter conferido o título
de "santos", ao Gregório, a seu pai Gregório, o Velho e a Nona,
bem como a seus irmãos Cesário e Gorgônia e a seu primo-irmão
Anfilóquio.

Também, assim como Basílio, Gregório dedicou boa parte
da sua juventude ao estudo. Depois de passar algum tempo em
Cesaréia ele foi estudar em Atenas, onde viveu uns catorze anos,
e onde fez amizade tanto com Basílio como com o príncipe
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Gregório de Nazianzo se queixava de que lhe era impossfvel ir levar um
sapato para o conserto sem se ver envolto em um debate sobre a doutrina
da Trindade. Podemos ver isto no quadro de Andrea deI Sarto, Debate
sobre a Trindade. Palácio Pitti, Florença.

Juliano. Tinha trinta anos quando decidiu voltar à sua terra
natal, onde se dedicou a uma vida ascética em companhia de
Basílio. Enquanto isto seu irmão Cesário se tornara um médico
famoso, que fixara residência em Constantinopla, onde serviu
primeiro a Constâncio e depois a Juliano. Mas nem em um, nem
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no outro caso Cesário se deixou levar, seja pelo arianismo de
Constâncio, seja pelo paganismo de Juliano.

Em Nazianzo, Gregório logo se destacou por sua oratório
hábil, e o resultado foi que, quando ele menos esperava, ele
foi ordenado presbítero à força. Fugiu para lbora, onde Basílio
tinha fundado sua pequena comunidade monástica, mas mais
tarde decidiu voltar para Nazianzo, onde pronunciou o famoso
discurso sobre as obrigações do pastor. Este discurso começava
dizendo: "Fui vencido, e confesso minha derrota".

A partir de então, Gregório viu-se cada vez mais envolvido
nas controvérsias da época. Quando, pouco tempo depois, Basí-
Iio teve de nomear diversos novos bispos, para contrabalançar
as ações de Valente, um deles foi Gregório, a quem fez bispo
de Sassima, uma aldeia que era pouco mais que uma encruzilha-
da no caminho. Gregório sempre encarou este ato de Basílio
como uma imposição, e a amizade entre os dois sofreu. Pouco
depois morreram, em rápida sucessão, Cesário, Gorgônia, Gre-
gório, o Velho e Nona. Só e entristecido, Gregório saiu de sua
igreja, para se dedicar à meditação. Estava neste retiro quando
o alcançou a notícia da morte de Basílio, com quem ainda não
estivera totalmente reconciliado.

O golpe foi rude, e deixou Gregório abatido. Mas quando,
por fim, se recompôs, ele tinha tomado a decisão de intervir
na contenda de que tentara fugir, e a que Basílio tinha dedicado
tantas energias. No ano 379 ele se apresentou em Constantino-
pla. Nesta época o arianismo ainda gozava do apoio do poder
pol ítico. Em toda a cidade não existia uma única igreja orto-
doxa. Na casa de um parente, Gregório começou a celebrar
cultos ortodoxos. Nas ruas o povo o apedrejava. Em mais de
uma ocasião grupos de monges arianos i rromperam em seus
cultos e profanaram seu altar. Mas em meio a tudo isto Gregó-
rio continuava firme. Os hinos que ele compunha, a firmeza
da sua convicção, e o poder da sua oratória sustinham o ânimo
da sua pequena congregação. Durante estas lutas Gregório
pronunciou seus Cinco discursos teológicos sobre a Trindade,
que até hoje ainda são tidos por uma das melhores exposições
da doutrina trinitária.

Por fim seus esforços tiveram sua recompensa. Em fins de
380 o imperador Teodósio entrava triunfante em Constanti-
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nopla. Teodósio era um general católico, natural da Espanha,
que logo expulsou os arianos da cidade. Pouco depois o impe-
rador se fez acompanhar por Gregório em sua visita à catedral
de Santa Sofia. Todos estavam reunidos ali, em um dia nublado,
quando um raio de sol abriu passagem entre as nuvens e foi cair
sobre Gregório. Imediatamente os presentes viram nisto um
sinal do céu, e começaram a gritar: "Gregório bispo, Gregório
bispo, Gregório bispo!" Como isto convinha a seus interesses,
Teodósio imediatamente deu sua aprovação. Gregório, todavia,
não desejava este cargo, e foi necessário convencê-lo e proceder
a uma eleição em regra. O desconhecido monge de Nazianzo
era agora Patriarca de Constantinopla.

Alguns meses mais tarde, quando o imperador convocou
um concílio que se reuniu em Constantinopla, Gregório de
Nazianzo, como bispo da capital, presidiu as primeiras sessões.
Nestas tarefas Gregório estava fora de seu ambiente, e dizia que
os bispos se comportavam como um enxame de vespas alvoro-
çadas. Quando alguns dos seus adversários destacaram o fato
de que Gregório era bispo de Sassima, e que por isto não po-
deria sê-lo também de Constantinopla, Gregório se dispôs a
renunciar a um cargo que nunca tinha desejado, e assim o fez.
Nectário, o governador civil de Constantinopla, foi eleito bispo
da cidade, e ocupou o cargo com relativa distinção até que lhe
sucedeu João Crisóstomo, de quem falaremos mais adiante.

O concílio de Constantinopla reafirmou o que o de Nicéia
tinha dito sobre a divindade do Verbo, e acrescentou que po-
der-se-ia dizer a mesma coisa do Espírito Santo. Este concílio,
portanto, proclamou definitivamente a doutrina da Trindade.
Em grande medida suas decisões e a teologia que estas decisões
refletiam foram obra dos Grandes Capadócios.

Quanto a Gregório, ele voltou à sua terra natal e se dedicou
às tarefas pastorais e a compor hinos. Quando soube que Teodó-
sio pensava em convocar outro concílio e queria pedir-lhe que o
presidisse, Gregório recusou energicamente. Morreu por fim,
longe da pompa civil e eclesiástica, em seu retiro de Arianzo,
com uns sessenta anos de idade.



IX
Ambrósio de Milão

Deus ordenou que todas as coisas
fossem produzidas, de modo que

houvesse comida em comum para todos,
e que a terra fosse a herança comum

de todos. Por isso a natureza produziu
um direito comum a rodos; mas ét

avareza fez disso um direito de
alguns poucos.

Ambrósio de Milão

Entre os muitos gigantes cristãos que o século IV produziu,
nenhum levou uma vida tão interessante como Ambrósio de
Milão.

Sua eleição para o bispado

O ano era 373 quando a morte do bispo de Milão veio
turbar a paz desta grande cidade. Auxêncio, o bispo falecido,
tinha sido posto neste cargo por um imperador ariano, que tinha
enviado para o ex ílio o bispo anterior. Agora a sede estava vaga,
e a eleição ameaçava transformar-se em um tumulto que poderia
ser sangrento, pois tanto os arianos como os nicenos estavam
decididos a fazer com que um dos seus fosse eleito.

Para evitar derramamento de sangue, Ambrósio, o gover-
nador da cidade, foi pessoalmente à igreja onde seria realizada
a eleição. Seu governo justo e eficiente lhe tinha conquistado
as simpatias do povo. Natural de Tréveris, Ambrósio era filho de
um alto funcionário do Império, e por isto esperava que sua
carreira pol ítica o levasse a posições cada vez mais elevadas.
Mas para que sua carreira não fosse arruinada era necessário
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evitar uma desordem violenta na eleição do novo bispo de
Milão.

Com isso em mente Ambrósio foi à igreja, pediu a palavra
e começou a exortar o povo com a eloqüência que mais tarde o
faria famoso. À medida que Ambrósio falava a multidão se acal-
mava, dando a impressão de que os esforços do governador
teriam bom êxito.

De repente um menino gritou: "Ambrósio bispo!" Inespe-
radamente o povo também começou a gritar: II Ambrósio
bispo! Ambrósio bispo! Ambrósio! Ambrósio' Ambrósio!"

Para Ambrósio este grito da multidão podia significar o
fim de sua carreira pol ítica. Por isso ele abriu passagem entre
o povo, foi até o pretório e condenou diversos presos à tortura,
na esperança de perder sua popularidade. O populacho, porém,
o seguia e não se deixava convencer. Então o jovem governador
mandou trazer para sua casa mulheres de má fama, para assim
destruir a opinião que o público tinha dele. Mas o povo conti-
nuava na frente de sua casa, e continuava gritando que queria
que Ambrósio fosse seu bispo. Duas vezes ele tentou fugir da
cidade ou se esconder, mas seus esforços fracassaram. Por fim,
rendendo-se à insistência do povo e à ordem imperial, ele
concordou com ser bispo de Milão.

Ambrósio, todavia, nem sequer tinha sido batizado, pois
nesta época muitas pessoas - especialmente as que ocupavam
cargos públicos elevados - demoravam seu batismo até o final
dos seus dias. Por isso foi necessário começar batizando-o
Depois, no transcurso de uma semana, ele foi feito sucessiva-
mente leitor, exorcista, acólito, subdiácono, diácono e pres-
bítero, até que foi consagrado bispo oito dias depois, no dia
primeiro de dezembro de 373.

o pastor de Milão

Ambrósio não quis ser bispo, mas a partir do momento
em que aceitou o cargo ele se dedicou a cumprir cabalmente
suas funções. Para ajudá-lo no trabalho administrativo da igreja
ele chamou para junto de si seu irmão Urânio Sátiro, que era
governador de outra província. Fez vir também o presbítero
Simpliciano, que anos antes lhe tinha ensinado os rudimentos
da fé cristã, para que fosse seu mestre de teologia. Sendo um
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homem culto, e dedicando-se com assiduidade ao estudo,
Ambrósio em pouco tempo veio a ser um dos melhores teólogos
da igreja ocidental. Urânio Sátiro morreu pouco depois em
conseqüência de um naufrágio, mas no tempo que passou
com Ambrósio ele ajudou o novo bispo a pôr seus assuntos
em ordem, e a tomar nas mãos as rédeas da igreja que lhe coube
dirigir.

Pouco depois da morte de seu irmão, os acontecimentos
deram a Ambrósio ocasião de mostrar a maneira em que enten-
dia suas responsabilidades pastorais. Um forte contingente
godo atravessou as fronteiras do Danúbio com a permissão das
autoridades imperiais, mas logo se rebelou e cometeu muitos
atos de violência nas regiões a leste de Milão. Em resultado a
isto chegaram muitos refugiados à cidade, e muitos cativo:
permaneceram presos à espera de resgate. Diante dessa situação
Ambrósio mandou fundir e vender. uma parte dos tesouros
da igreja, para ajudar os refugiados e pagar o resgate dos cativos.
Imediatamente os arianos o acusaram de ter cometido um sacri-
légio. Ambrósio retrucou:

É muito melhor guardar almas para o Senhor, do que
ouro. Porque quem enviou os apóstolos sem ouro, sem
ouro reuniu também as igrejas. A igreja não tem ouro para
armazená-lo, mas para entregá-lo, para gastá-lo em favor
dos que têm necessidades .... Melhor é conservar os vasos
vivos que os de ouro.

Da mesma forma Ambrósio lhes disse, ao escrever sobre os
deveres dos pastores, que a verdadeira força consiste em apoiar
os débeis contra os poderosos, e que eles devem convidar para
suas festas e banquetes não os ricos que podem recompensá-los,
mas os pobres, que têm maior necessidade e que não podem
lhes oferecer nenhuma recompensa.

Ambrósio teve outra oportunidade de pôr esses princípios
em prática quando, pouco depois da morte de Valente, o novo
imperador, Graciano, condenou um nobre pagão injustamente
à morte. O homem em questão não fazia parte da grei de Am-
brósio, mas o bispo cria que seus deveres se estendiam além
dos membros da sua igreja. Graciano, que provavelmente
suspeitava o que Ambrósio queria dele, se negava a lhe conceder
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audiência. Finalmente Ambrósio conseguiu entrar às escondidas
no lugar onde o imperador estava dando uma exibição de caça,
e ali insistiu com ele para que perdoasse a vida do réu. A prin-
cípio o imperador e seu séquito se indignaram contra quem
interrompia suas diversões. Mas mais tarde, vencido pela cora-
gem do bispo e pela justiça do seu pedido, Graciano perdoou
o condenado, e agradeceu a Ambrósio por tê-lo obrigado a fazer
justiça.

Ambrósio, porém, nunca ficou sabendo do seu triunfo
mais importante. Entre seus ouvintes na catedral de Milão estava
um jovem intelectual que tinha seguido uma longa peregrinação
espiritual. Agora os sermões de Ambrósio foram um dos instru-
mentos que Deus usou para sua conversão. Aquele jovem se cha-
mava Agostinho, e mesmo tendo sido Ambrósio quem o bati-
zou, o bispo de Milão não parece ter notado os dotes excepcio-
nais do seu novo convertido, que depois viria a ser o mais fa-
moso de todos os "gigantes" da sua época.

o bispo contra a coroa

O trabalho pastoral de Ambrósio não se limitou à prega-
ção, à administração dos sacramentos, à direção dos assuntos
econômicos da igreja, etc. Como se tratava de um verdadeiro
gigante, radicado em uma das principais cidades do Império,
e como também se tratava de um home de princípios firmes
e convicções profundas, era inevitável que a longo prazo ele
entraria em choque com as autoridades civis.

O conflitos mais importantes de Ambrósio com a coroa
foram os que o colocaram frente a frente com a imperatriz
Justina. No Ocidente governava, além do Graciano, seu meio-
irmão Valentiniano II. Este era menor de idade, e por esta razão
a regência recaíra sobre Graciano. Mas na ausência de Graciano
a mãe de Valentiniano, Justina, tinha muito poder, e ela tinha
a firme intenção de usar esse poder para afirmar seu filho sobre
o trono e para promover a causa ariana, da qual ela era partidá-
ria convicta. Contra seus planos se levantava Ambrósio, cuja
pol ítica consistia em preencher cada sede das proximidades
que ficava vaga com um bispo ortodoxo.

Por outro lado Justina devia grandes favores a Ambrósio,
pois quando houve uma rebelião nas Gálias e o usurpador Má-
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ximo derrotou e matou Graciano, estando o trono de Valenti-
niano a ponto de lhe ser tirado, Ambrósio foi como embaixador
até o usurpador e o convenceu a não invadir os territórios de
Valentiniano.

Apesar dessas dívidas de gratidão Justina estava decidida
a obrigar Ambrósio a lhe ceder uma basílica para que em Milão
pudesse ser celebrado o culto ariano. Ambrósio se negava a fazê-
lo, e seguiu-se uma série de confrontos memoráveis. Em uma
ocasião, quando Ambrósio e sua congregação estavam sitiados
na basílica pelas tropas imperiais, Ambrósio venceu a resistên-
cia dos sitiantes dirigindo os fiéis em cânticos de entusiasmo e
esperança. Pois Ambrósio se tornou famoso também pelos
hinos que introduziu no culto cristão, que foram uma das prin-
cipais armas contra seus inimigos. Em outra ocasião, quando
lhe foi ordenado que entregasse os vasos sagrados, Ambrósio
respondeu:

Não posso tirar nada do templo de Deus, nem posso
entregar o que recebi para guardar, e não para entregar.
Agindo assim estou fazendo um bem ao imperador, pois
não convém que eu os entregue, nem que ele os receba.

Em meio a essas constantes contendas com a Imperatriz.
Ambrósio mandou escavar sob uma das igrejas da cidade, e

foram descobertos dois esqueletos decapitados. Alguém se
lembrou que quando era criança tinha ouvido falar dos már-
tires Gervásio e Protásio, e imediatamente os restos foram
batizados com estes nomes. Em breve se espal haram rumores
de milagres que aconteciam por causa das "rel íquias sagradas",
e o povo se uniu cada vez mais em defesa de seu bispo.

Por fim a hostilidade de Justina para com Ambrósio lhe
custou o trono e a vida de seu filho, pois com uma longa série
de maquinações que visavam o bispo, Justina somente conse-
guiu que o usurpador Máximo atravessasse os Alpes e invadis-
se seus territórios. Teodósio, o imperador do Oriente, acudiu
em defesa do menino Valentiniano e derrotou Máximo. Mas
quando Teodósio regressou aos seus territórios ele deixou Valen-
tiniano sob os cuidados do conde Arbogasto, que primeiro o
oprimiu e por fim o mandou matar. Assim Teodósio acabou
se tornando o único dono do Império.
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Teodósio era ortodoxo - inclusive foi ele quem convocou
o concílio de Constantinopla. que marcou o triunfo _final da
fé nicena. Mas apesar disso, sob seu governo Ambrósio voltou
a entrar em choque com a autoridade imperial.

Houve dois conflitos maiores entre o bispo e o imperador.
Em ambos Ambrósio saiu vencedor, se bem que podemos dizer
com toda a justiça que no primeiro caso era Teodósio quem
estava com a razão, e a vitória de Ambrósio trouxe conse-
qüências graves.

O primeiro conflito surgiu quando um grupo de cristãos
fanáticos queimou uma sinagoga judia no pequeno povoado de
Cal ínico. O imperador ordenou que os culpados fossem casti-
gados, e que além disso reconstru íssem a sinagoga destru ída.
Contra isso Ambrósio dizia que era algo ímpio por parte de um
imperador cristão obrigar outros cristãos a construir uma sina-
goga judaica. Depois de diversos encontros o imperador cedeu, os
judeus ficaram sem sinagoga, e os incendiários ficaram impunes.
Isso estabeleceu um triste precedente, pois mostrava que em um
império que se chamava de cristão os que não o eram não po-
diam contar com a proteção da lei.

O outro conflito deveu-se a uma causa muito mais justa.
Em Tessalônica houvera um levante popular, e o povo suble-
vado matara o comandante da cidade. Ambrósio, que conhecia
o caráter irascível do imperador, foi vê-lo e o aconselhou a
agir com moderação. Mas assim que o bispo tinha partido, os
cortesãos aconselharam Teodósio a tomar fortes medidas de
represalia contra os habitantes de Tessalônica. Maliciosamente
Teodósio fez correr a notícia de que a cidade estava perdoada.
Mas quando a maior parte da população se encontrava no circo
celebrando o perdão imperial as tropas cercaram o local e, por
ordem de Teodósio, mataram sete mil pessoas.

Quando ficou sabendo do que acontecera, Ambrósio resol-
veu exigir de Teodósio um arrependimento público. Quando
algum tempo depois Teodósio veio para um culto, o bispo o
enfrentou na porta e, impedindo-lhe a entrada com o braço esti-
cado, disse ao imperador:

Detém-te! Um homem como tu, manchado de peca-
do, com as mãos banhadas em sangue de injustiça, é indig-
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"Detém-te! Um homem como tu... com as mãos banhadas em sangue de
injustiça, é indigno ... de entrar nesse recinto sagrado." Ambrósio diante
do Imperador Teodódio. Ouadro de P. P. Rubens. Galeria imperial de
Munique.

no, até que te arrependas, de entrar neste recinto sagrado,
e de participar da ceia.

Diante dessa atitude do bispo vários cortesãos quiseram
usar de violência contra ele. Mas o imperador reconheceu a
justiça do que Ambrósio lhe dizia, e deu mostras públicas de
seu arrependimento. Como sinal, e como uma confissão de seu
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caráter irascível, Teodósio ordenou que qualquer pena de morte
seria efetivada somente trinta dias depois de ordenada.

A partir de então as relações entre Teodósio e o bispo de
Milão foram cada vez mais cordiais. Quando por fim o impe-
rador viu a morte se aproximar chamou para seu lado o bispo
que tinha se atrevido a censurá-lo publicamente.

Nessa época a fama de Ambrósio já era tão grande que Fri-
tiqalda, a rainha dos bárbaros marcomanos, pediu que lhe escre-
vesse um manual de instruções sobre a fé cristã. Depois de ler
o que Ambrósio lhe enviara Fritigalda decidiu visitá-lo. Mas
quando estava a caminho de Milão recebeu a notícia de que o
famoso bispo tinha morrido. Era o dia 4 de abril de 397, domin-
go da ressurreição.
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X
João Crisóstomo

Como pensas cumprir os mandamentos
de Cristo se só visas o lucro,

amontoando empréstimos, comprando
escravos como gado, somando
negócios a negócios? ... E isso

não é tudo. A tudo isso acrescentas
a injustiça, apossando-te de terras
e casas, e aumentando a-pobreza

e a fome.
João Crisóstomo

Cem anos depois de sua morte João de Constantinopla
recebeu o título pelo qual o conhece a posteridade: João Cri-
sóstomo - o homem da língua dourada. Esse título era bem
merecido, pois em um século que produziu oradores como Am-
brósio de Milão e Gregório de Nazianzo, João de Constantinopla
se ergueu acima de todos - gigantes acima dos gigantes.

Para João, todavia, o púlpito não era simplesmente uma
tribuna onde ele oferecia brilhantes peças de oratória. Ele foi
antes a expressão oral de toda a sua vida, cenário da sua batalha
contra os poderes do mal, vocação insubornável que mais tarde
lhe custou o desterro e até a vida.

Voz do deserto que clama na cidade

Crisóstomo foi monge acima de tudo. Antes de ser monge
foi advogado, educado em sua própria-cidade natal de Antioquia
pelo famoso orador pagão Libânio. Conta-se que quando alguém
perguntou ao velho mestre quem deveria ser seu sucessor, ele
afirmou: João, mas os cristãos se apossaram dele.
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João Crisóstomo era de pequena estatura, cabeça grande, testa ampla e
rugosa, e olhos profundos.

Antusa, a mãe de João, era uma cristã fervorosa, e amava
seu filho com um amor profundo e possessivo, Aos vinte anos
de idade o jovem advogado solicitou inclusão de seu nome na
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Iista dos que se preparavam para o batismo, e três anos depois,
que era o período de preparo exigido então, ele foi batizado
nas águas pelo bispo Melécio. Tudo isto era do agrado de Antu-
sa. Mas quando seu filho comunicou seu propósito de abando-
nar a cidade e se dedicar à vida monástica, isto foi demais para
ela, e ela o fez prometer que ele não a abandonaria enquanto
ela vivesse.

A resposta de João foi simplesmente organizar um mos-
teiro em sua própria casa. Ali ele viveu em companhia de três
amigos de sentimentos semelhantes até que, morta sua mãe,
ele foi viver entre os monges das montanhas da Síria. Quatro
anos ele passou aprendendo a disciplina monástica, e outros
dois praticando-a com todo o rigor em meio à mais completa
solidão. Como ele mesmo diria, esta vida monástica talvez
não fosse o melhor preparo para a tarefa pastoral: "Muitos
que passam da solidão monástica à vida ativa de sacerdote ou
bispo se evidenciam completamente incapazes de enfrentar
as dificuldades da nova situação".

Seja como for, João regressou a Antioquia depois de seus
seis anos de retiro monástico, foi ordenado diácono, e pouco
depois presbítero. Como tal ele começou a pregar, e sua fama
logo se espalhou por toda a igreja de fala grega.

Quando o bispado de Constantinopla ficou vago em 397
João foi obrigado por ordem imperial a ocupar o cargo. Sua
popularidade era tão grande em Antioquia que as autoridades
mantiveram em segredo o que tramavam. Simplesmente o convi-
daram a visitar uma capela fora da cidade, e quando estava dis-
tante do povo ordenaram-lhe que entrasse na carroça imperial,
na qual ele foi levado para Constantinopla contra a sua vontade.
Ali ele foi consagrado bispo - ou patriarca, pois o bispo desta
cidade ostentava este título - em princípios de 398.

Constantinopla era uma cidade rica, dada ao luxo e às
intrigas pol íticas. Esta situação tinha piorado porque o grande
imperador Teodósio tinha morrido, e os dois filhos que lhe
tinham sucedido - Honório e Arcádio - eram indolentes e
ineptos. Arcádio, que oficialmente governava o Oriente de
Constantinopla, por sua vez se deixava governar pelo admi-
nistrador do palácio, Eutrópio, que utilizava seu poder para
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satisfazer suas próprias ambições e as de seus amigos. Eudóxia,
a imperatriz, se sentia humilhada pelo poder do administrador
- apesar de dever a ele a possibilidade de ter casado com Ar-
cádio. Na própria escolha de João não faltaram intrigas de que
ele mesmo nem sabia, pois Teófilo, o patriarca de Alexandria,
tinha feito tudo que podia para colocar no trono episcopal de
Constantinopla um alexandrino, e Eutrópio tinha imposto sua
vontade e nomeado o antiocano João.

O novo bispo de Constantinopla não sabia de nada disso,
Até onde conhecemos seu caráter é bem provável que mesmo
tendo conhecimento de tudo ele teria agido como agiu. O antigo
monge continuava sendo-o, e não podia tolerar a maneira com
que os habitantes ricos de Constantinopla queriam adaptar o
evangelho aos seus próprios luxos e comodidades.

Seu primeiro objetivo foi reformar a vida do clero. Alguns
sacerdotes que diziam ser celibatários tinham em suas casas
mulheres que chamavam de irmãs espirituais, e isto escandali-
zava a muitos. Outros clérigos tinham se tornado ricos, e viviam
em tanto luxo como os poderosos civis da grande cidade. As
finanças da igreja estavam completamente desorganizadas, e
a tarefa pastoral era negligenciada. João logo enfrentou todos
estes problemas, proibindo que as "irmãs espirituais" vivessem
com os sacerdotes, e exigindo que estes levassem uma vida
austera. As finanças foram submetidas a um sistema de con-
trole detalhado. Os objetos de luxo que havia no palácio do
bispo foram vendidos para dar de comer aos pobres. E o cle-
ro recebeu ordens para abrir as igrejas durante as tardes, para
que as pessoas que trabalhavam pudessem entrar nelas. É desne-
cessário mencionar que isto tudo, apesar de lhe conquistar o
respeito de muitos, também lhe granjeou o ódio de outros.

A reforma, no entanto, não poderia ser limitada ao clero.
Era necessário que os leigos também levassem uma vida mais
de acordo com os princípios evangélicos. Por isso o orador de
Iíngua dourada trovejava do púlpito:

Esse freio de ouro na boca do teu cavalo, este aro de ouro
no braço do teu escravo, esses adornos dourados em teus
sapatos, são sinal de que estás roubando o órfão e matando
de fome a viúva. Depois de morreres, quem passar pela
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tua casa dirá: "Com quantas lágrimas ele construiu esse
palácio? Quantos órfãos se viram nus, quantas viúvas
injuriadas, quantos operários receberam salários injustos?"
Assim nem mesmo a morte te livrará dos teus acusadores.

Era o monge do deserto que clamava na cidade. Era a voz
do cristianismo antigo que não se dobrava às tentações do cris-
tianismo imperial. Era um gigante cuja voz fazia tremer até os
fundamentos da sociedade - não por que sua Iíngua era de
ouro, mas porque suas palavras eram do alto.

A volta para o deserto

Os poderosos não podiam tolerar aquela voz que do púl-
pito da igreja de Santa Sofia - a maior de toda a cristandade -
os convocava para uma obediência absoluta ao evangelho em
que diziam crer. Eutrópio, que fizera com que ele fosse nomea-
L10 bispo, esperava favores e concessões especiais. Mas para
João, Eutrópio era somente um crente a mais, e era necessário
pregar para ele o evangelho com todas as suas exigências. E o
resultado foi que Eutrópio se arrenpedeu, não de seus pecados,
mas de ter mandado buscar João em Antioquia.

Por fim o conflito surgiu abertamente por causa do direito
a asilo. Algumas pessoas que fugiam da tirania de Eutrópio se
refugiaram na igreja de Santa Sofia. O administrador simples-
mente enviou seus soldados para buscá-los. Mas o bispo foi
inflexível, e proibiu aos soldados que entrassem no santuário.
Eutrópio foi reclamar ao imperador, mas Crisóstomo recorreu
ao seu púlpito, e pela primeira vez Arcádio se recusou a atender
às exigências de seu favorito. Começava a queda de Eutrópio, e
fora o humilde mas austero monge quem a causara.

Pouco depois uma série de circunstâncias ool íticas provo-
caram a queda definitiva de Eutrópio. Era isso que o povo espe-
rava. Logo a multidão inundou as ruas exigindo vingança contra
quem a tinha oprimido e explorado. Eutrópio não teve outra
alternativa que correr para Santa Sofia e abraçar o altar. Quando
o povo chegou em sua busca, Crisóstomo saiu ao seu encontro,
e invocou o mesmo direito a asilo que antes tinha invocado
contra Eutrópio. Contra o povo, contra o exército, e por último
contra o imperador, Crisóstomo defendeu a vida de Eutrópio,
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que continuou refugiado em Santa Sofia até que tentou escapar
e seus inimigos o capturaram e mataram.

Havia, porém, outros inimigos que Crisóstomo fizera entre
os poderosos. Eudóxia, a esposa do imperador, não via com
bons olhos o crescente poder do bispo. Além disso o que era
dito do púlpito de Santa Sofia não cabia bem à imperatriz - ou
lhe cabia bem demais. Quando Crisóstomo descrevia a pompa e
a insensatez dos poderosos, Eudóxia sentia que os olhos do
povo se voltavam para ela. Era necessário fazer calar aquela
voz do deserto que clamava em Santa Sofia. A imperatriz fez
donativos especiais à igreja. O bispo lhe agradeceu. E continuou
pregando como antes.

Então a imperatriz recorreu a métodos mais diretos. Quan-
do Crisóstomo teve de se ausentar da cidade para atender a
certos assuntos eclesiásticos em Éfeso, Eudóxia se aliou a Teó-
filo de Alexandria. Quando voltou para Constantinopla Crisós-
tomo se viu acusado de uma longa lista de acusações ridículas,
diante de um pequeno grupo de bispos que Teófilo reunira em
Constantinopla. Crisóstomo não fez caso algum deles, e simples-
mente continuou pregando e cumprindo com seus deveres
pastorais. Teófilo e os seus o declararam culpado, e pediram
a Arcádio que o desterrasse. Instado por Eudóxia o imperador
concordou com o pedido dos bispos, e ordenou que João Crisós-
tomo abandonasse a cidade.

A situação era tensa. O povo estava indignado. Os bispos
e o clero das proximidades se reuniram em Constantinopla e
prometeram seu apoio a Crisóstomo. A única coisa que ele pre-
cisava fazer era dar a ordem, e os bispos constituiriam um síno-
do que condenasse Teófilo e os seus, enquanto o povo se suble-
vava para fazer tremer o fundamento do Império. Só uma pala-
vra do eloqüente bispo, faria a conspiração cair por terra. Arcá-
dio e Eudóxia sabiam disto, e se preparavam para a luta. Crisós-
tomo também o sabia. Mas ele amava demasiadamente a paz,
e por isto se preparava para o exílio. Três dias depois de receber
a ordem imperial ele se despediu dos seus e se entregou às auto-
ridades. O povo, todavia, não estava disposto a se render tão
facilmente. As ruas fervilhavam de pessoas prontas para uma
rebelião. Os soldados e os imperadores não se atreviam a apa-
recer em público. Durante a noite, como se fosse um sinal da
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ira divina, a terra tremeu. Poucos dias depois, acedendo às
súplicas assustadas de Eudóxia, Crisóstomo voltou para a
cidade e seu púlpito, em meio às aclamações do povo.

O bispo tinha voltado, mas as causas do confl ito não
estavam solucionadas. Depois de vários meses de intrigas,
confrontações e humilhações Crisóstomo recebeu uma nova
ordem de exílio. E outra vez, mesmo que contra o conselho de
muitos de seus seguidores, ele se entregou aos soldados tranqüila
e secretamente, a fim de evitar um distúrbio cujas conseqüências
o povo sofreria.

O distúrbio, no entanto, era inevitável. O povo se reuniu
na catedral de Santa Sofia e arredores, e enquanto a multidão
se debatia com o exército irrompeu um incêndio que consumiu
a catedral e vários edifícios vizinhos. Ao tumulto se seguiram
as investigações e a vingança. Nunca se soube a causa do incên-
dio, mas muitos foram torturados, e os mais conhecidos amigos
do bispo deposto foram enviados para o exílio.

Enquanto isso o pregador da Iíngua dourada marchava
para o exílio na remota aldeia de Cucusso. Agora que não tinha
mais púlpito, ele tomou a pena, e o mundo se comoveu. O
bispo de Roma, Inocêncio, abraçou sua causa, e muitos segui-
ram seu exemplo. Somente os tímidos e os aduladores - além
de Teófilo de Alexandria - justificavam a atitude do imperador.
A controvérsia fervia em todos os lugares. A pequena aldeia
de Cucusso parecia ter se tornado o centro do mundo.

Mais tarde os inimigos de Crisóstomo decidiram que a
remota aldeia de Cucusso ainda estava próxima demais, e orde-
naram que o bispo deposto fosse levado ainda mais longe, a
um lugar frio e desconhecido na margem do Mar Negro. Os
soldados que deviam acompanhá-lo em sua viagem receberam
instruções de que não era necessário se preocupar demais com
a saúde de seu prisioneiro, e se ele não chegasse ao seu destino,
isto não seria muito lamentável. A saúde de Crisóstomo fraque-
java, e quando sentiu que chegara o momento de morrer pediu
que o levassem a uma pequena igreja no caminho, onde tomou
a ceia, se despediu dos que o rodeavam, e terminou sua vida
com seu sermão mais curto e eloqüente: "Em todas as coisas,
glória a Deus. Amém."
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As vidas de Crisóstomo e Ambrósio, comparadas, nos são
indícios do rumo diferente que a longo prazo as igrejas do
Oriente e do Ocidente encetariam. Ambrósio enfrentou o mais
poderoso imperador da sua época, e saiu vencedor. Crisóstomo,
por sua vez, foi destituído e enviado para o exílio pelo débil
Arcádio. A partir do próximo século a igreja do Ocidente - isto
é, a de fala latina - se tornaria cada vez mais poderosa, em meio
aos desastres que destru íram o poder do Império. No Oriente,
pelo contrário, o Império duraria por mais mil anos. Às vezes
forte, outras vezes fraco, esse rebento oriental do velho Império
Romano - o chamado Império Bizantino - guardaria com zelo
suas prerrogativas sobre a igreja. Teodósio não foi o último
imperador do Ocidente que teve de se humilhar diante de um
bispo de fala latina. E João Crisóstomo - o da I íngua de ouro -
não foi o último bispo de fala grega enviado para o exílio por
um imperador do oriente.



XI
Jerônimo

Talvez me culpes secretamente
por eu atacar alguém pelas costas.

Confesso francamente que me deixo
levar pela indignação. Não

posso ouvir estes sa.crilégios
pacientemente.

Jerônimo

Dos gigantes do quarto século nenhum é tão interessante
como Jerônirno. Interessante não por sua santidade, como
Antônio, o eremita, nem por sua intuição religiosa, como Ata-
násio, nem por sua firmeza contra a injustiça, como Ambrósio,
nem tampouco por sua devoção pastoral, como Crisóstomo, mas
por sua luta gigantesca e interminável com o mundo e consigo
mesmo. Mesmo sendo conhecido como "São Jerônimo", ele
não era destes santos a quem foi dado gozar nesta vida a paz de
Deus. Sua santidade não foi humilde, amável e doce, mas orgu-
lhosa, grosseira e amarga. Jerônimo sempre desejou estar acima
do humano, e por isso não tinha paciência com os que lhe pare-
ciam ser indolentes, nem com os que de alguma maneira ousa-
vam criticá-lo. Entre as muitas pessoas que foram objeto dos
seus ataques impiedosos estavam não só os hereges, os igno-
rantes e os hipócritas, mas também João Crisóstomo, Ambrósio
de Milão, Basílio de Cesaréia e Agostinho de Hipona. Os que
se atreviam a criticá-lo eram simplesmente "asnos de duas
patas". Mas apesar dessa atitude - e em parte por causa dela -



156 / A era dos gigantes

Jerônímo conquistou um lugar entre os gigantes do cristianismo
no século IV.

Jerônimo nasceu por volta de 348 em um lugar remoto
do norte da Itália. Considerando sua data de nascimento ele
era mais novo que muitos gigantes que estudamos neste volume.
Mas Jerônimo nasceu velho, e por isto logo se considerou muito
acima dos seus contemporâneos. E, o que é ainda mais surpre-
endente, muitos deles logo passaram a encará-lo como uma insti-
tuição imponente e antiga.

Recebeu o batismo quando tinha uns vinte anos de idade,
e poucos anos depois decidiu viajar para o Oriente. Jerônimo
tinha se dedicado ao estudo das letras, e nesse campo o ocidente
latino tinha grande admiração pelo oriente grego. Além disse
ele decidiu se dedicar ao estudo das letras divinas, depois de
uma experiência em Treveris que não sabemos com precisão, e
neste campo o oriente também era famoso. A primeira cidade
que visitou foi Antioquia, onde passou algum tempo para apren-
der melhor o grego. Pouco depois pediu a um judeu convertido
que lhe ensinasse o hebraico.

Mas isso não bastava. Jerônimo ainda sentia uma paixão
ardente pelas letras pagãs e a vida sensual. Tentando vencer suas
tentações passou a levar uma vida austera, e estudou a Bíbl ia
com mais assiduidade. Acabou se retirando de Antioquia, para
viver como eremita, em Cálcis. As suas tentações, porém, o
seguiram também para lá. Ele tinha levado sua biblioteca con-
sigo, e na caverna em que vivia ele estudava, copiava livros, e
escrevia tratados. Seu espírito foi sacudido quando, no meio de
uma enfermidade grave, ele sonhou que estava no ju ízo final,
e que o juiz lhe perguntava: "Quem és?" Jerônimo afirmava:
"SOu cristão". E o juiz lhe respondia: "Mentes. Não és cristão,
mas ciceroniano". A partir de então Jerônimo se dedicou com
afinco redobrado ao estudo das Escrituras, se bem que nunca
deixou de citar nem de ler e imitar os escritores pagãos.

O sexo também era uma obsessão para ele. Jerônimo que-
ria se libertar totalmente dele. Mas os sonhos e as lembranças
das dançarinas de Roma o seguiam até mesmo para Cálcis. A
única maneira de se desfazer destas tentações era castigar o
próprio corpo, e por causa disto ele levava uma vida exagerada-
mente austera. Andava sujo, e chegou mesmo a dizer e praticar
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que quem tinha sido lavado por Cristo não tinha necessidade
de se lavar de novo. E isto ainda não bastava. Era necessário
ocupar sua mente com algo que desalojasse as lembranças de
Roma. Foi então que ele decidiu estudar hebraico. Para sua
mente treinada na literatura clássica o hebraico, com suas
letras raras e suas aspirações, parecia bárbaro. Mas como cristão
ele se dizia que nesta Iíngua estavam escritos os livros sagrados,
e que por isto ela era divina. Neste período escreveu também
a Vida de São Pau/o, o eremita, a que nos referimos anterior-
mente.

Jerônimo, no entanto, não fora feito para levar uma vida
de anacoreta. Provavelmente antes de completar três anos como
eremita ele regressou à civilização. Em Antioquia ele foi orde-
nado presbítero. Esteve em Constantinopla antes e durante o
concílio ecumênico do ano 381. Mais tarde voltou para Roma,
onde o bispo Damásio, bom conhecedor da natureza humana,
fez dele seu secretário particular, e lhe deu todo tipo de' oportu-
nidades para estudar e escrever. Damásio foi também o primeiro
que lhe deu a sugestão da obra que mais tarde consumiria boa
parte da sua vida e seria seu principal monumento: uma nova
tradução da Bíblia para o latim. Jerônimo já deu alguns passos
nesta direção quando ainda estava em Roma, mas se entregou
totalmente a esta tarefa somente bem depois, em Belém.

Em Roma, Jerônimo encontrou consolo com um grupo
de mulheres castas e devotas. No palácio da viúva Albina e de
sua filha Marcela - também viúva - vivia um grupo de mulheres
que se dedicavam a uma vida austera, à meditação religiosa e
ao estudo das Escrituras. Faziam parte deste grupo, além das
já mencionadas, Marcelina (a irmã de Ambrósio de Milão),
Asseia, a filha de Marcela, e Paula, que junto com sua filha
Eustóquio acompanharia desde então a vida de Jerõnimo, O
secretário do bispo visitava esta casa com freqüência, pois teve
nestas mulheres discípulas consagradas, que absorviam com
avidez seus conhecimentos. Algumas logo começaram a estudar
grego e hebraico, e Jerônimo tinha com elas conversas sobre o
texto bíblico, o que não era possível com seus contemporâneos
homens.

É interessante que Jerônimo, que nunca soube manter um
relacionamento amistoso com seus colegas homens, o soube
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Jerônimo estudando as Escrituras com Paula, Eustoquio e outros. De um
manuscrito da Btblie copiado para Carlos, o Calvo, no século IX, conser-
vado na abadia de São Martim, em Tours.

com este grupo de mulheres. E isto apesar de o sexo sempre
ter sido para ele uma obsessão, tanto que ele tinha horror de
pensar na fisiologia feminina. Entre estas mulheres santas,
porém, que escutavam com avidez e que não poderiam querer
corrigi-lo, Jerônimo estava tranqüilo e à vontade, e assim foram
elas, e não o resto do mundo, que conheceram a devoção e a
doçura que estavam escondidas no fundo da sua alma.

Enquanto isso, entretanto, Jerônimo continuava fazendo
inimigos entre as pessoas chegadas ao bispo Damásio. Não fosse
o apoio deste, seus anos de paz em Roma nunca teriam acon
tecido. Por isso quando Damásio morreu, em fins de 384, a
tempestade se desencadeou. Bas ília, uma das filhas de Paula,
morreu, e algumas pessoas disseram que sua morte fora cau-
sada pela vida excessivamente rigorosa que Jerônimo lhe tinha
imposto. Sirício, o sucessor de Damásio, não apreciava os estu-
dos de Jerônimo, e este afinal decidiu ir embora de Roma,
para a Terra Santa - ou, como ele dizia, "de Babilônia para
Jerusalém".
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Paula e Eustóquio o seguiram por outro caminho, e juntos
eles peregrinaram pela Palestina. Depois Jerônimo continuou
até o Egito, onde visitou as escolas de Alexandria e as cavernas
do deserto. Em meados de 386, no entanto, estava de volta à
Palestina, onde ele e Paula decidiram se dedicar à vida monás-
tica. Não o fizeram, porém, com o rigor extremo dos monges
do deserto, mas com uma austeridade moderada, principalmente
estudando. Paula era rica e Jerônimo contava também com
alguns recursos, e assim eles fundaram dois mosteiros em Belém
- um para mulheres, sob a direção de Paula, e outro para ho
mens, sob Jerõnimo. Este passou a estudar o hebraico com mais
profundidade, para traduzir a Bíblia, e ao mesmo tempo ensi-
nava latim às crianças do povoado, e grego e hebraico às monjas
de Paula.

Acima de tudo, no entanto, Jerônimo se dedicou à obra
que seria seu principal monumento literário: a tradução da Bí-
blia para o latim. Naturalmente já existiam outras tr:aduções
das Escrituras naquela época. Mas todas tinham sido feitas a
partir da Septuaginta, isto é, a tradução do Antigo Testamento
do hebraico para o grego. Jerônimo se pôs ao trabalho, apesar
de ser constantemente interrompido por sua enorme corres-
pondência, suas constantes controvérsias e as calamidades que
assolavam o mundo.

A longo prazo a versão de Jerônimo - conhecida como a
Vulgata - se impôs em toda a igreja de fala latina, mas a princí-
pio não foi tão bem recebida como Jerônimo desejara. Natural-
mente a nova tradução da Bíbl ia - como toda tradução nova -
mudava algumas das passagens favoritas de algumas pessoas, e
muitos se perguntavam que direito tinha Jerônimo de mudar
as Escrituras. Além disso muitas tinham aceito a lenda de
acordo com a qual a Septuaginta tinha sido traduzida por seten-
ta homens que coincidiram até mesmo nos mínimos detalhes
na sua tradução, apesar de trabalharem separadamente. Com
isso justificava-se a versão grega, e afirmava-se que ela era tão
inspirada como o original hebraico. Por isto quando Jerônimo
publicou uma nova versão que diferia da Septuaginta não falta-
ram os que o acusaram de estar faltando com o respeito para
com as Escrituras.
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Estas críticas não provinham somente de pessoas igno-
rantes, mas até mesmo de alguns dos sábios mais distintos da
época. Agostinho lhe escreveu, do norte da África:

.Je~mino em seu escritório, traduzindo as Escrituras. Grllvurtlde AIMrt
Dürer.
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Rogo-te que não dediques teus esforços à tradução dos
livros sagrados para o latim, a menos que sigas o método
que seguiste antes, em tua versão do livro de Jó, ou seja,
acrescentando notas que mostrem claramente em que
pontos tua versão difere da Septuaginta, cuja autoridade
é inigualá-vel... Além disso não vejo como, cj~I?()I~~~de~
tanto tempo, alguém possa descobrir nos manuscritos
hebraicos alguma coisa que tantos tradutores e bons conhe-
cedores da Iíngua hebraica não tenham visto antes.

Jerônimo não lhe respondeu logo, e quando finalmente o
fez, simplesmente deu a entender a Agostinho que ele não
deveria tentar se promover atacando os que eram maiores do
que ele. De maneira sutil, ao mesmo tempo que parecia elogiá-
lo, Jerônimo dizia a Agostinho que o combate seria desigual,
e que portanto o bispo faria bem deixando de criticar o velho
erudito.

A maior parte das controvérsias de Jerônimo terminaram
em querelas nunca resolvidas, mas no caso de Agostinho a situa-
ção foi diferente, pois anos mais tarde Jerônimo precisou refu-

. tar a heresia dos pelagianos - da qual falaremos no próximo
capítulo - e para isso teve de recorrer às obras de Agostinho.
Sua próxima carta para o sábio bispo demonstra uma admiração
que Jerônimo reservava para muito poucas pessoas.

Tudo isso pode dar a entender que Jerônimo era uma
pessoa insensível, preocupada somente com o próprio prestígio.
Pelo contrário; seu espírito era extremamente sensível, e preci-
samente por esta razão ele tinha de apresentar para o mundo
uma fachada rígida e imperturbável. Talvez ninguém soubesse
isto tão bem como Paula e Eustóquio, sua filha. Mas Paula mor-
reu em 404 e Eustóquio em 419, e Jerônimo ficou só e desani-
mado. Sua dor era tanto maior porque ele sabia que não só ele
se aproximava de seu fim, mas toda uma era. Uns poucos anos
antes, em 410, Roma tinha sido tomada e saqueada pelos godos,
sob o comando de Alarico. Todo mundo estremeceu a esta
notícia. Quando Jerônimo o soube, em seu retiro em Belém,
escreveu a Eustóquio:

Quem pode acreditar que Roma, constru ída pela con-
quista do mundo, tenha caído? Que a mãe de muitas na-
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ções se transformou num túmulo? ... Meus olhos obscu-
recem por causa da minha idade, ... e com a luz que tenho
à noite não posso ler os livros em hebraico, que até de dia
me são difíceis por causa do pequeno tamanho das letras.

Jerônimo viveu ainda quase dez anos depois da queda de
Roma. Foram anos de solidão, controvérsias e sofrimento. Por
fim, poucos meses depois da morte de Eustóquio, o velho eru-
dito entregou o espírito.



XII
Agostinho de Hipona

Quando pensava em me consagrar
por inteiro ao teu serviço, Deus

meu, ... era eu quem queria
fazê-lo, e eu quem não queria

fazê-lo. Era eu mesmo. E porque
não queria de todo, nem de todo não

queria, lutava comigo mesmo e
me rasgava em pedaços.

Agostinho de Hipona

"Toma e lê. Toma e lê. Toma e lê". Estas palavras, que
alguma criança gritava em seus jogos infantis, flutuaram sobre
a grade do parque de Milão e foram dar nos ouvidos do abatido
mestre de retórica que clamava debaixo de uma figueira: "Até
quando, Senhor, até quando? Amanhã, sempre amanhã? Porque
não acaba com minha imundície neste exato momento?" As
palavras que o menino gritava lhe pareceram ser um sinal do
céu. Pouco antes ele jogara fora, em outro lugar do parque, um
manuscrito que estivera lendo. Agora voltou para lá, tomou-o
e leu as palavras do apóstolo Paulo: "Não em orgias e bebedices,
não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes;
mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para
a carne" (Romanos 13: 13-14). Em resposta a essas palavras do
apóstolo, Agostinho - porque assim se chamava aquele mestre
de retórica - decidiu ali mesmo o que estivera tentando decidir
por muito tempo. Dedicou-se totalmente à vida religiosa, deixou
sua ocupação como professor, e em resurtadc a tudo isso a
posteridade o conhece como "Santo Agostinho".
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Mas para compreendermos o alcance e o sentido daquela
experiência no parque de Milão, precisamos nos deter para
narrar a vida do jovem Agostinho até aquele momento crucial.

Caminho para a salvação

Agostinho nasceu em 354 no povoado de Tagaste, no
norte da África. Seu pai era um oficial romano do escalão infe-
rior, e era pagão. Sua mãe, porém, Mônica, era uma cristã fervo-
rosa, cuja oração constante pela conversão de seu esposo aca-
baria sendo respondida. Agostinho parece não ter tido um rela-
cionamento muito íntimo com seu pai, pois o menciona muito
pouco em suas obras. Mônica, no entanto, soube conquistar
seu afeto, a ponto de boa parte da vida adulta de Agostinho
ainda ter transcorrido à sombra de sua mãe.

o jovem Agostinho começa seus estudos. Quadro de Benozzo Gozzoli,
na igreja de Santo Agostinho em São Gimignano.



Agostinho de Hipona / 165

Seja como for, os pais de Agostinho sabiam que seu filho
tinha uma inteligência pouco comum, e por isso se esmeraram
em oferecer-lhe a melhor educação disponível. Com este propó-
sito enviaram-no primeiro para a próxima cidade, Madaura,
e depois para Cartago.

Agostinho tinha uns dezessete anos quando chegou à
grande cidade que durante vários séculos tinha sido o centro
pol ítico, econômico e cultural da Ãfrica de fala latina. Parece
que ele não se descuidou dos estudos, mas logo ele começou
a desfrutar também dos diversos prazeres que Cartago lhe ofe-
recia. Conheceu ali uma mulher com a qual passou a conviver,
e de quem teve seu único filho, Adeodato.

A matéria que Agostinho estudava, retórica, servia para
preparar advogados e funcionários públicos. Seu objetivo era
ensinar a falar de maneira elegante e convincente, e não se
importava se o que era dito era certo ou não. Os professores
de filosofia podiam se preocupar com a natureza da verdade.
Os de retórica se preocupavam somente com o bom falar. Por
isso esperava-se que Agostinho aprendesse em Cartago não a

verdade, mas somente a maneira de persuadir os demais de que
o que ele dizia era certo e justo.

Entre as obras da antiguidade que os estudantes de retórica
deviam ler estavam as de Cícero, o famoso orador da era clássica
romana. E Cícero, além de orador, tinha sido filósofo. Agos-
tinho, lendo uma das suas obras, devido a isto se convenceu
que o bom falar não era suficiente. Era necessário buscar a
verdade.

Essa busca o levou primeiramente para o maniqueísmo. O
maniqueísmo era uma religião de origem persa, fundada por
Mani na primeira metade do século III. Na opinião de Mani a
difícil situação humana era causada pelos dois princípios que
há em cada um de nós. Um deles é espiritual e luminoso. O
outro - a matéria - é físico e tenebroso. Em todo o universo
há dois princípios igualmente eternos: a luz e as trevas. De
alguma maneira, que os maniqueus explicavam através de uma
série de mitos, estes dois princípios se mesclaram e confun-
diram, e esta confusão se projetou sobre a situação humana. A
salvação, então consiste em separar esses dois elementos. e em
preparar nosso espírito para a volta ao reino da luz, e sua fusão
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final com a luz eterna. Como toda nova mistura é necessaria-
mente má, os novos crentes devem fazer tudo para evitá-Ia - e
por esta razão os maniqueus, apesar de não condenarem o sexo,
condenavam a procriação. Mani dizia que essa doutrina tinha
sido revelada em diversas épocas a vários profetas, entre os quais
estavam Buda, Zoroastro, Jesus e, por último, ele próprio.

No tempo de Agostinho o maniqueísmo tinha se espalhado
por toda a costa do Mediterrâneo, e seu principal meio de difu-
são era sua auréola de ser uma doutrina eminentemente racio-
naI. Assim como o gnosticismo em épocas anteriores, o mani-
queísmo explicava suas doutrinas com base em observações
astronômicas. E boa parte de sua propaganda consistia em ridi-
cularizar as doutrinas da igreja, particularmente as Esc. turas,
cujo materialismo e linguagem primitiva eram objeto de crítica
e zombaria.

Tudo isso parecia ser uma resposta para as dúvidas de
Agostinho, que estavam centralizadas em dois pontos. O pri-
meiro destes era que as Escrituras cristãs, do ponto de vista da
retórica, era uma série de escritos pouco elegantes e até mesmo
bárbaros, que faziam caso omisso de muitas regras do bom falar,
e onde estavam registrados muitos episódios grosseiros de vio-
lência, violações, engano, etc. O segundo era a questão da ori-
gem do mal. Mônica lhe tinha ensinado que só havia um Deus.
Mas Agostinho olhava ao seu redor, e para dentro de si mesmo,
e se perguntava de onde vinha todo o mal que existia no mundo.
Se Deus era a suprema bondade, ele não podia ter criado o mal.
E se Deus criou todas as coisas, não podia ser tão bom e sábio
como Mônica e a igreja diziam. Nos dois pontos o maniqueísmo
parecia ter uma resposta. As Escrituras - o Antigo Testamento
em particular - na verdade não eram a palavra do princípio da
luz eterna. O mal também não era produto deste princípio,
mas de seu oponente, o princípio das trevas.

Por todas essas razões Agostinho se tornou maniqueu.
Mas ainda restavam dúvidas, e por esta razão durante nove anos
ele não passou de "ouvinte" do maniqueísmo, sem tentar
ascender para a classe dos "perfeitos". Quando ele expressava
suas dúvidas nas reuniões dos maniqueus os outros lhe diziam
que estes problemas eram muito profundos, e que o grande
sábio maniqueu, um tal de Fausto, lhe daria a resposta. Quando
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a tão ansiada visita finalmente chegou, Fausto provou ser uma
farsa, cujo conhecimento não era maior que o dos demais mes-
tres do maniqueísmo. Desiludido Agostinho decidiu conduzir
sua busca pela verdade por outros caminhos. Seus estudantes
cartaginenses também não se comportavam tão bem como ele
desejava, e por isso ele decidiu tentar sua sorte em Roma. Os
estudantes romanos, por sua vez, mesmo se portando melhor
não o pagavam, e por essa razão ele se transferiu para Milão
onde havia uma vaga de professor de retórica.

Em Milão, Agostinho se tornou neoplatônico. O neopla-
tonismo era uma doutrina muito popular nesta época. Não
podemos descrever aqui toda esta filosofia, e é suficiente se
dizemos que o neoplatonismo era tanto uma doutrina como
uma disciplina. Seu objetivo central era vir a conhecer o Um
inefável, do qual provinham todas as coisas, combinando o
estudo com a contemplação mística, até chegar ao êxtase. Em
oposição ao maniqueísmo o neoplatonismo cria que existia
só um princípio, do qual provinha toda a realidade, através de
uma série de emanações - como os círculos concêntricos que
uma pedra produz em uma piscina. As realidades mais próximas
deste Um são superiores, e as mais distantes dele inferiores.
O mal, então, não provém de um outro princípio, mas consiste
em afastar-se do Um inefável, e dirigir os olhos e pensamentos
para a infinita multiplicidade do mundo material. Tudo isso
era uma resposta para uma das velhas interrogações de Agos-
tinho, o problema da origem do mal. Desse ponto de vista era
possível afirmar que um só ser, de bondade infinita, era a
fonte de toda a criação, sem com isso negar o mal que há nela.
O neoplatonismo também ajudou Agostinho a conceber Deus
e a alma em termos menos materialistas que os que tinha apren-
dido com os maniqueus.

Ainda restava, porém, uma dúvida. Como podiam as Escri-
turas, com sua linguagem rude e suas histórias de violência e
roubo, ser Palavra de Deus? Foi neste ponto que Ambrósio de
Milão entrou em cena. Agostinho, como professor de retórica,
foi ouvir a pregação do famoso bispo. Seu propósito não era
ouvir o que Ambrósio dizia, mas como ele o dizia. Se Ambrósio
tinha tanta fama de ser um bom orador, a causa disto deveria
ser sua retórica. Agostinho, pois, foi por razões puramente
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profissionais diversas vezes à igreja, para ouvir a pregação de
Ambrósio. Ã medida que o ouvia, no entanto, prestava menos
atenção à maneira com que o bispo elaborava seus sermões,
e mais ao que dizia neles. Ambrósio usava o método alegórico
na interpretação de muitas passagens em que Agostinho tinha
encontrado dificuldades. Como esse método era perrertamente
aceitável na ciência retórica da época, Agostinho não podia
fazer nenhuma objeção. O que Ambrósio na verdade estava
fazendo, apesar de não estar ciente disto, era mostrar ao mestre
de retórica a riqueza e o valor das Escrituras.

A partir de então as dificuldades intelectuais estavam resol-
vidas. Mas havia outras. Agostinho não se tornaria cristão facil-
mente. Se decidisse abraçar a fé de sua mãe, o faria de todo
coração, e para toda a vida. Por causa do exemplo dos monges
e da sua própria formação neoplatônica Agostinho estava con-
victo de que teria de renunciar à sua carreira de professor de
retórica, e todas as suas ambições e gozo dos prazeres sensuais,
se se tornasse cristão. Esse último ponto era a principal dificul-
dade que ainda o detinha. Ele mesmo conta que sua constante
oração era: "Dá-me castidade e continência. Mas não logo".

Então recrudesceu nele a batalha entre o querer e o não
querer. Ele queria se tornar cristão. Mas ainda não. Sabia que
não podia mais interpôr dificuldades de ordem intelectual, o
que fazia a luta consigo mesmo ser mais intensa ainda. De todos
os lados lhe vinham notícias de outras pessoas que tinham feito
o que ele não arriscava fazer, e ele sentia inveja. Uma destas
pessoas era o famoso filósofo Mário Vitorino, que tinha tradu-
zido para o latim as obras neoplatônicas que Agostinho tanto
apreciava, e que certo dia se apresentou na igreja de Roma para
fazer profissão pública da sua fé cristã. Pouco depois de ser
informado da atitude de Mário Vitorino, Agostinho soube de
dois altos funcionários que tinham lido a Vida de Santo Antô-
nio, escrita por Atanásio, e deixado cargos e honras para se
dedicar a uma vida semelhante. Neste momento, não podendo
tolerar a companhia de seus amigos - nem tampouco a sua -
ele fugiu para o parque, onde o encontramos no começo deste
capítulo, e onde teve lugar sua conversão.
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A vida contemplativa
Depois da sua conversão Agostinho começou a dar os

passos necessários em que sua decisão implicava. Pediu o batis-
mo, e o recebeu das mãos de Ambrósio - o qual, como disse-
mos anteriormente, não parece ter notado os dotes excepcionais
de seu converso. Renunciou ao cargo de professor de retórica.
E junto com um grupo de amigos e sua mãe Mônica decidiu
regressar para o norte da Ãfrica, para ali se dedicar à vida con-
templativa.

Santo Agostinho e Santa Mônica. Quadro de A. Scheffer, na Galeria Tate,
de Londres. Enquanto viveu, Mônica fez todo o possível para guiar os
passos de seu filho, inclusive acompanhando-o de uma cidade para outra.
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Mônica o tinha acompanhado em boa parte de suas via-
gens, pois ficara viúva e desde então se dedicava inteirarnente à
vida religiosa e a cuidar de seu filho. Algum tempo antes, por
insistência de sua mãe, Agostinho tinha despedido a concubina
com que vivera por vários anos - cujo nome ele nem sequer
menciona - e ficado com Adeodato. Agora, junto com Mônica,
Adeodato e alguns amigos ele partiu para a África. No porto de
Ostia, todavia, Mônica adoeceu e morreu, e Agostinho ficou tão
desolado que ele e seus companheiros ficaram vários meses mais
em Roma, antes de partir para a África.

Quando, por fim, chegaram em Tagaste, Agostinho vendeu
a maior parte das suas propriedades, deu o dinheiro aos pobres
e se dedicou a uma vida retirada em companhia de Adeodato
e seus amigos. Não se tratava, no entanto, de uma vida exces-
sivamente austera, no estilo dos monges do deserto, mas mais
de uma vida disciplinada dedicada ao estudo, à devoção e à
meditação.

Ali Agostinho escreveu suas primeiras obras cristãs. Em
algumas ainda se via a marca neoplatônica. Apesar disto em toda
a região ele em pouco tempo foi reconhecido como cristão dedi-
cado, professor hábil e Iíder espiritual dos seus companheiros.
Em Casicíaco - assim se chamava o lugar onde eles moravam -
Agostinho era completamente feliz, e não tinha outra ambição
que continuar assim até o fim da sua vida.

Ministro da igreja
Mas havia os que tinham outros propósitos para sua vida.

Em 391 Agostinho visitou a cidade de Hipona para encontrar
um amigo que queria convidar para que se unisse ao grupo de
Casicíaco. Quando foi à igreja da cidade o bispo Valério pregou
sobre como Deus envia pastores para seu rebanho, e solicitou
à congregação que pedisse a Deus que indicasse se havia entre a
congregação uma pessoa que ele tinha enviado para ser seu
ministro, agora que ele estava envelhecendo. Naturalmente a rea-
ção da congregação foi exatamente a que o bispo desejava, e A-
gostinho foi ordenado, contra a sua vontade. Quatro anos mais
tarde foi feito bispo de Hipona junto com Valério, que tinha
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Esse quadro de Gaspard de Creeyer, que está no Louvre, representa Agos-
tinho em êxtase. Esse é um tema comum na arte cristã. Na verdade não
encontramos nas obras de Agostinho nenhuma prova de que ele tenha
tido tais experiências.
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medo que alguma outra igreja lhe arrebatasse sua presa. Nesta
época era proibido que um bispo fosse transferido de uma
cidade para outra, e desta forma Valério garantia que Agostinho
passaria o resto de seus dias em Hipona. (Agostinho não o sabia,
mas também era proibido que houvesse dois bispos na mesma
igreja.)

Como ministro e como bispo Agostinho continuou levando
uma vida semelhante à que tinha levado em Casicíaco. Só que
não podia mais dedicar tanto tempo à contemplação, por causa
dos seus deveres pastorais. Em cumprimento destas responsabili-
dades ele escreveu uma série de obras que fizeram dele o teólogo
mais importante da igreja ocidental desde o tempo do apóstolo
Paulo.

Teólogo da igreja ocidental
Muitas das suas primeiras obras eram dirigidas contra os

maniqueus. Ele mesmo tinha contribu ído para o maniqueísmo
de alguns de seus amigos, e agora se sentia obrigado a refutar
as doutrinas que antes tinha defendido. Por isto escreveu obras
contra os maniqueus em que falava da autoridade das Escrituras,
da origem do mal e do livre arbítrio.

Essa questão do livre arbítrio era de suma importância
para Agostinho, em sua polêmica com o maniqueísmo. Os
maniqueus diziam que tudo estava predeterminado, e que o ser
'uimano não tinha nenhuma liberdade. Contra essas opiniões
Agostinho saiu em defesa do livre arbítrio. Dizia que a liberdade
humana é sua própria causa. Isto quer dizer que quando agimos
livremente, o fazemos não por esta ou aquela razão externa,
ou por esta ou aquela razão intrínseca à nossa própria natureza,
mas movidos por nós mesmos. A decisão Iivre não é um produto
das circunstâncias nem da natureza, mas de si mesma. Natural-
mente isto não quer dizer que as circunstâncias não influem
sobre nossas decisões. Quer dizer que só podemos chamar de
liberdade o que fazemos não movidos por circunstâncias ex-
ternas ou determinantes internos, mas por nossa própria liber-
dade.

Isso era importante para poder solucionar a questão da
origem do mal. Agostinho insistia em que havia um só Deus,
cuja bondade era infinita. Como, então, explicar a origem do
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mal? Simplesmente dizendo que a liberdade foi criada por
Deus, e que por isto é boa; mas que a liberdade é capaz de
tomar suas próprias decisões, e que a origem do mal está nas
decisões más feitas por vontades angélicas - os anjos caídos -
e humanas. Desta maneira Agostinho afirmava tanto a reali-
dade do mal como a criação de todas as coisas por um Deus
bom.

Isso, por sua vez, quer dizer que o mal não é "algo",
não e- uma "coisa", como diziam os maniqueus ao falar das
trevas. O mal é uma decisão, uma direção, uma falta ou negação
do bem.

Num dos primeiros capítulos deste volume tratamos do
cisma donatista. O leitor recordará que este cisma ocorrera no
norte da Ãfrica, precisamente na região onde Agostinho agora
era pastor. Por esta razão parte da sua tarefa teológica consistiu
também em refutar o donatismo. Contra os donatistas Agos-
tinho insistiu que a validade dos sacramentos não depende da
virtude moral da pessoa que os administra. Se fosse assim esta-
ríamos constantemente em dúvida sobre se recebemos ou não
um sacramento válido. Esta posição de Agostinho tem sido
sustentada por toda a igreja ocidental desde seus dias.

Contra os donatistas Agostinho desenvolveu também a
teoria da guerra justa. Como vimos anteriormente, alguns dona-
tistas - os circunceliões - se dedicavam à violência. Isto tinha
causas sociais e econômicas que Agostinho desconhecia. Mas
para o bispo de Hipona estes exageros deveriam ser reprimidos.
Ele declarou que uma guerra é justa somente quando cumpre
várias condições. A primeira é que o propósito da guerra deve
ser justo - uma guerra levada a cabo por ambições territoriais,
ou pelo mero prazer de guerrear, não pode ser justa. A segunda
é que somente as autoridades têm o direito de promover uma
guerra justa. Ao estabelecer esta condição Agostinho queria
somente ter certeza de que não haveria lugar para vinganças
pessoais. Mas em séculos posteriores a conseqüência desta con-
dição foi que os poderosos tinham o direito de guerrear contra
os fracos, mas não vice-versa. Isto já pôde ser visto no caso dos
circunceliões. Por último, a terceira regra - e para Agostinho
a mais importante - era que o amor deveria perdurar. até no
meio da luta.
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Todavia foi contra os pelagianos que Agostinho escreveu
suas obras teológicas mais importantes. Pelágio era um monge
de origem britânica que ficara famoso por sua austeridade.
Para ele a vida cristã consistia em um esforço constante, através
do qual a pessoa vencia seus pecados e obtinha a salvação. Pelá-
gio afirmava, assim como Agostinho, que Deus nos fez livres,
e que o mal tem sua origem na vontade - tanto na do diabo
como na dos seres humanos. No seu modo de ver as coisas isto
queria dizer que o ser humano sempre tem o poder neces-
sário para se sobrepôr ao pecado. O contrário seria desculpar
o pecado.

Contra isso Agostinho lembrou sua experiência do tempo
em que simultaneamente queria se tornar cristão e não o queria.
Para ele a vontade humana não é tão simples como Pelágio fazia
de conta. Há casos em que desejamos algo, e ao mesmo tempo
não o desejamos. E todos sabemos também que mesmo que-
rendo algo, isto não quer dizer que o conseguiremos. A vontade
nem sempre é dona de si mesma.

Para Agostinho o pecado é uma realidade tão poderosa
que se apossa da nossa vontade, e enquanto estamos em pecado
não nos é possível querer - querer verdadeiramente - nos
livrar dele. O máximo que conseguimos é uma luta entre o que-
rer e o não querer, que só serve para nos mostrar a impotência
da nossa vontade contra ela mesma. O pecador somente pode
querer o pecado.

Isso, entretanto, não quer dizer que toda liberdade tenha
desaparecido. O pecador continua sendo livre para escolher
entre diversas alternativas. Mas a alternativa que não pode esco-
lher por si mesmo é a de deixar de pecar. Agostinho diz que
antes da queda tínhamos liberdade para pecar e para não pecar.
Mas depois da queda e antes da redenção a única Iiberdade que
nos resta é a de pecar.

Quando somos redimidos a graça de Deus passa a atuar em
nós, levando-nos do estado miserável em que nos encontramos
para um estado novo, em que nossa liberdade é restaurada,
tanto para pecar como para não pecar.

No céu, por fim, somente teremos liberdade para não pe-
car. Como no caso anterior, isto não quer dizer que não teremos
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liberdade alguma. Ao contrário, na vida celestial continuaremos
tendo diversas alternativas. Mas nenhuma delas será pecado.

Voltando, então, ao momento da conversão, como pode-
mos tomar a decisão de aceitar a graça? Na opinião de Agosti-
nho somente por obra desta graça. Em conseqüência a con-
versão não acontece por iniciativa humana, mas por iniciativa
da qraça divina. Essa graça é irresistível e Deus a concede aos
que estão predestinados para ela - e aqui Agostinho cita São
Paulo.

Contra tudo isso Pelágio afirmava que cada um de nós
vive no mundo completamente livre para pecar ou para não
pecar. Não há o que é chamado de pecado original, nem uma
corrupção da natureza humana que nos obriga a cair. Se caímos,
é por conta e decisão própria. As crianças não têm nenhum
pecado até que elas mesmas, individualmente, decidam pecar.

A questão prática em que tudo isso vinha à tona era se
crianças deviam ser batizadas ou não. Nesta época era costume
batizar as crianças cujos pais o solicitavam - se bem que Agos-
tinho foi batizado já adulto. Os pelagianos diziam que as crian-
ças não deviam ser batizadas, pois não tinham pecado. Séculos
mais tarde apareceriam outros grupos que diriam que as crianças
não devem ser batizadas porque não tinham fé própria ainda.
Mas não era esta a razão de os pelagianos se oporem ao batismo
de crianças. Seu motivo não era que as crianças não podiam ter
fé, mas que não podiam ter pecado.

Para combater isto Agostinho destacava o fato de que
era costume da igreja batizar crianças, e que por isto os pela-
gianos estavam dizendo que toda a igreja estava equivocada.

A controvérsia durou vários anos, e os pelagianos foram
condenados. Na opinião dos que os condenaram - a maioria
da igreja - as crianças tinham pecado, e precisavam ser bati-
zadas. Mas isto não quer dizer que as doutrinas de Agostinho
foram aceitas pela maioria dos cristãos. Foi aceita sua afir-
mação da corrupção humana, do pecado original e da necessi-
dade da graça. Mas suas doutrinas da graça irresistível e da
predestinação encontraram poucos adeptos até a época da
reforma protestante, no século XVI.

Em toda essa controvérsia havia uma questão muito mais
profunda, que muitas vezes passa despercebida. O assunto em
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questão era de uma psicologia extremamente simplista por
parte de Pelágio, contra uma grande habilidade introspectiva
por parte de Agostinho. Agostinho sabia por experiência pró-
pria que a vontade humana é muito mais complexa do que
Pelágio queria dar a entender. E partindo deste ponto sua lógica
inflexível o levou às doutrinas da graça irresistível e da predes-
tinação. Como veremos mais adiante, Martinho Lutero, depois
de experiências semelhantes às de Agostinho, chegou a con-
clusões parecidas.

Duas grandes obras de Agostinho merecem atenção espe-
cial. A primeira delas são suas Confissões. Essa obra é uma
autobiografia espiritual onde Agostinho nos conta - ou melhor,
conta a Deus, em oração - a peregrinação e as lutas que descre-
vemos acima. Trata-se de uma obra única em seu gênero na
antiguidade, que não conheceu escritos deste tipo. E também
se trata de uma obra de extraordinário interesse e valor socioló-
gico, até mesmo no século XX.

A outra obra que merece atenção especial é A Cidade de
Deus. Sua motivação foi a queda de Roma em 410. Como vimos
no caso de Jerônimo, o mundo se comoveu com este aconteci-
mento. Como ainda havia um bom número de pagãos em di-
versas regiões do Império, não faltaram os que disseram que
Roma tinha caído porque se tinha entregue ao cristianismo e
abandonado os velhos deuses que a tinham feito grande.

Contra essas acusações Agostinho escreveu A Cidade de
Deus, uma verdadeira enciclopédia histórica em que ele diz
que existem duas cidades, cada uma fundada sobre um amor.
A cidade de Deus está. fundada sobre o amor a Deus. A cidade
terrena está fundada sobre o amor a si mesmo. Na história
humana essas duas cidades aparecem sempre misturadas. Mas
apesar disso existe entre elas uma oposição inevitável, e uma
guerra sem quartel. No fim somente permanecerá a cidade de
Deus. Mas até lá aparecem na história humana reinos e nações
fundados sobre o amor a si mesmos, expressões da cidade ter-
rena. Todos estes reinos e nações têm de sucumbir e desapa-
recer antes do fim, quando subsistirá somente a cidade de
Deus. No caso particular de Roma e do Império, Deus lhes
permitiu crescer como cresceram para que servissem de meio
para a propagação do evangelho. Essa função agora estava curn-
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Gravura em madeira que aparece na edição de 1489 da Cidade de Deus.
No alto Agostinho compondo a obra. Em baixo, as duas cidades, com
Abel diante da cidade de Deus e Caim diante da terrena. Observe a atitu-
de dos diabinhos na cidade da direita.
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prida, e Deus fez com que Roma seguisse o destino de todos
os reinos humanos, recebendo o castigo justo por seus pecados
e seu egoísmo.

o impacto de Agostinho

Agostinho foi o último sobrevivente da "era dos gigantes".
Quando ele morreu os vândalos estavam às portas de Hipona,
anunciando uma nova época. Por isto a obra de Agostinho foi
como o canto do cisne de uma época que morria.

Apesar disso sua obra não ficou esquecida entre os escom-
bros da civilização que desmoronava. Agostinho foi o mestre
por excelência da nova era. Durante toda a Idade Média nenhum
teólogo foi mais citado do que ele, e por esta razão ele acabou
sendo um dos grandes doutores da Igreja Católica Romana.
Mesmo assim Agostinho foi também o autor favorito dos gran-
des reformadores do século XVI. Portanto, nenhum de todos
aqueles gigantes foi tão notável quanto ele, que levou a cabo sua
obra em uma pequena cidade do norte da Ãfrica, mas cujo
impacto se fez sentir através dos séculos futuros em todo o
cristianismo ocidental - tanto católico como protestante.



XIII
O fim de uma era

o mundo está caindo em ruines. Sim!
Mas apesar disso, e para vergonha
nossa, nossos pecados continuam

existindo e até prosperam. A grande
cidade, a capital do Império

Romano, foi consumida por um
grande incêndio, e em toda a

terra os romanos vão para o
ex//io. As igrejas que antigamente

foram veneradas agora são
montões de pó e cinzas.

Jerônimo

Quando Agostinho morreu, os vândalos, estavam sitiando
Hipona. Pouco tempo depois eles eram donos de todo o norte
da África - até os limites do velho império ocidental. Alguns
anos antes, em 410, a capital do império, Roma, a cidade eter-
na, tinha sido tomada e saqueada por Alarico e suas tropas
godas. Ainda antes, em 378, na batalha de Adrianápolis, um
imperador tinha sido derrotado e morto pelos godos, cujas
tropas tinham chegado até os muros de Constantinopla. O velho
Império - pelo menos sua parte ocidental - estava desmoro-
nando. Durante vários séculos as legiões romanas tinham con-
tido os povos germânicos nas fronteiras do Reno e do Danúbio.
Na Grã-Bretanha uma muralha separava a parte romanizada da
que permanecia sob o dom ínio dos "bárbaros". Agora todos
~sses diques estavam rotos. Em uma série de ondas aparente-
mente intermináveis os diversos povos bárbaros atravessavam
as fronteiras, saqueavam vilas e cidades, e acabavam se estabe-
lecendo permanentemente em algum território até então roma-
no. Ali eles fundavam seus próprios reinos, às vezes teorica-
mente sujeitos ao Império, mas sempre independentes. A uni-
dade do velho Império tinha chegado ao seu fim.
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A conquista e o saque de Roma pelos godos em 410 comoveu o mundo
e a igreja.

No próximo volume dessa história falaremos das conse-
qüências de tudo isso para a vida da igreja. Agora, no fim desse
volume, convém que nos detenhamos para fazer um breve inven-
tário do que vimos nessa "era dos gigantes".

O grande tema que de um ou outro modo domina todo
esse período são as relações entre a fé e a cultura - ou, em seus
termos institucionais, entre a igreja e o estado. Na pessoa de
Constantino e de seus sucessores o estado decidiu assumir o
nome de Cristo. A igreja não podia se opor a isso com nenhuma
possibilidade de êxito. Mas podia escolher diversas alternativas.
O retiro dos monges e o cisma dos donatistas são em certo
sentido respostas radicais ao desafio feito por Constantino. No
extremo oposto está Eusébio de Cesaréia - e provavelmente
outros milhares de cristãos cujos nomes a história não registrou,
de cujo ponto de vista o que estava acontecendo era quase o
cumprimento das promessas bíblicas. Entre estes dois extremos,
todavia, está a maioria dos "gigantes" a que dedicamos o pre-
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Em fins do século IVe princípios do Vos diques que tinham contido 06

germanos pareciam explodir, e eles invadiram o Império como uma maré
invencível.

sente volume. Os repetidos exílios de Atanásio, a firmeza de
Ambrósio diante de Teodósio, os sermões de Ambrósio e de
João Crisóstomo contra a injustiça social, e a resistência de Basí-
lio contra Valente são evidências de que estes gigantes da fé
não capitularam, nem se deixaram arrastar pelo poder, o pres-
tígio e as promessas do Império.

Aos nossos olhos, que observam os acontecimentos com a
sabedoria fácil por vivermos depois deles, pode parecer que a
igreja daqueles tempos deveria ter sido mais firme em sua opo-
sição às injustiças que existiam em um Império que insistia em
se chamar de cristão. Mas se analisamos as coisas não da nossa
perspectiva do século XX, mas da de uma igreja que acabara de
passar pela era dos mártires, não podemos fazer outra coisa que
ficar surpresos com a firmeza e a sabedoria dos que continuaram
lutando por sua fé contra perigos inesperados. Antônio e Pacõ-
mio no deserto com suas orações e seu exemplo; Atanásio no
exílio com sua pena; Macrina exigindo obediência de Basílio
com seu carinho de irmã; Crisóstomo no púlpito com sua orató-
ria dourada, e no desterro com sua humildade nobre; Ambrósio
na porta da igreja enfrentando o imperador; Jerônimo na cidade
de Davi traduz~ a Bíblia contra o conselho de muitos; Agos-
tinho em seu lugar retirado meditando e escrevendo sobre o
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sentido da fé cristã; todos eles foram gigantes em meio à suces-
são ininterrupta de pessoas de fé das quais poder-se-ia dizer,
com palavras emprestadas da epístola aos Hebreus que, deles o
mundo não era digno.
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