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A felicidade temporal e a felicidade eterna: o "bene 
vivere" ainda não é o "beate vivere" (Ep. 130, 7, 14) 

Antes de deduzirmos nossas primeiras conclusões, inte
ressa-nos ainca dizer brevemente dos ben-s próprios desta "fe
liciJade temporal e corporal" e do bem da "felicidade eterna", 
mas sobretudo dizer da formalidade constitutiva - se assim 
podemos falar - , segundo Agostinho, da própria felicidade 
em si. "O homem - de fato - vive de tudo aquilo que ama, 
que deseja como algo de grande e pelo qual crê de ser beato" 
(Ep. 130,3, 7). �Mas Agostinho procura, com toda a filosofia da 
antiguidade, não uma "felicitas" qualquer, mas a própria "vi ta 
beata" do homem, ou seja, o "bonorum omnium tinis" [fim 
de todos os bens], o "summum hominis bonum . . .  quo cuncta 
referuntur" [o sumo bem dos homens . . .  ao qual tudo o mais se 
ordena] (Ep. 118,3,13.17), aquele bem ao qual "dirigir todas as 
ações, sem que haja mais nada além dele que procurar" (DCD 
VIII, viii) . Esta beatitude é pois o cerne e a explicação de toda 
a vida moral na antigüidade; e Santo Agostinho comunga com 
esta.3 O que dizer então da natureza e do valor dos bens infe
riores, temporais, enquanto tais? Onde reside sua razão mesma 
de "bem"? Em que sentido e sob quais condições poderão eles 
constituir uma felicidade autêntica, embora temporal, para 
I A presente palestra consistiu num comentário linc do Autor a um excerto- acima transcrito- de seu livro: A 
IDÉI1\ DE ESTADO NA DOl!TRIN;\ l�T!CO-POT.Í"l1CA DE S. AGOSTINHO (l!m estudo do Epistolário 
comparado com o "De Civitatc Dei"), São Paulo, 19K4, PL:G- Ediçôcs Loyola, pp. 63· 74, �cn;ndo-sc também 
de outras fontes (cf. infra, Sugestôcs Bibliográficas). SIGLAS: BA = Bibliotht::quc AuJ.,rustiniennc- Oeuvrcs 
de Sainr Auh11.1stin (cd. Latino-francesa)- Par-is-Bruges. EP = Epístola. NBA = Nuo,·a Biblioteca Agostiniana 
-Opere di Sanr' Agosrino (cd. Latino-italiana)- Roma. 
2 Agi[ cnim homn in his yuac diligit, qmu: pro magno appctit, quibus beatum se esse crcdit" (= NBA 22,80). 
3 C( 'L DEMt\N, Lc traitemcnt scicntifilJLU: Jc la moralc chrérienne !'don Saint Aut:,rustin, Institur d'ÉtuJes 
!\-lédiêvalcs, Montréal, Vtin, Paris, 1957., pp. 54-S. 
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quem deles usufruir? Já podemos perceber, desde já, à luz 
de quanto foi dito, as respostas a tais quesitos, mas convém 
examiná-Ias mais de perto. No fundo, trata-se de mostrar a 
harmonia dos dois aspectos fundamentais do eudemonismo 
de Agostinho: uma moral da felicidade e uma moral do dever, 
ambas centradas sobre o ser. 

Agostinho enquadra com grande amplitude em suas car
tas os bens e os males deste mundo. -Também a estes últimos, 
pois trata-se de noções correlativas e para quem se propõe nesta 
terra o problema da felicidade não é possh-el abstrair da reali
dade pungente e inevitável da dor e do pecado4. -No âmbito, 
pois, dos bens terrestres ou temporais temos nelas um quadro 
bastante completo de valores: materiais, corporais, intelectuais, 
afetivos, econômicos, morais, individuais e sociais\ que culmi
nam no bem sobre-excelente da paz terrestre, condição e, dum 
certo modo, ponto de convergência dos demais bens terrestres. 
-Dele nos ocuparemos mais de perto, direta ou indiretamente, 
em todo o decorrer desta dissertação, pois é ele o bem próprio 
da cidade. - Quando aos males e sofrimentos que devemos 
suportar neste mundo, além das calamidades públicas a que já 
acenamos precedentemente, o santo Bispo enumera ainda, na 

4 Como ates ta G. SULLRI, o problt.:ma do mal angustiou lt,rualmcntc J :\gostinho por muito tempo e 
acompanhou-o por toda a \'ida; esr� sempre presente em roUus os seus cscnro� (cf. La soluzionc agostiniana 
dd problema dd mal c, in �ant' Agnstinn c !e grandi corrcnti ddla filosofia contL·mpnranea, Tolentino, 1956, pp. 
341-8). Vo ltaremos a este ponto. 
5 Na carta 140 assim descrcn: "a felicidade terrena e temporal", caractcrí�rica do Antigo Testamento: " .. 
. t\Ltueles Padres, (Senhor), ns livrastes dos seus inimigos, de yu(."fll viviam cercados, e cumulastes de riyuezas 
e o:oo fizestes vencedores de gloriosas \'Ítórias c os li,·ra�tes de numerosas mortc:s" - das feras, do fogo, da 
lepra, da t:spada, do dilú,·io, das calúnias ... (ibiJ. 7,20.11 ,28). A Maccdimio cnumc.::ra os Jons e bendicios Jc: 
ordem nanualyuc: Deus fez ao homem:" ... o ser, o ser homens, o sentir, a encrgil'l, a abundância das riljuezas 
... " Ilustra a fdicidadt: tt:rrcna com a velha craduçào do salmo 143 (Ep. 155,1,2.2,7). Destes, que se consideram 
bem-a\-cnturac.ios com esta "fdicid:H.lc visí,·cl c corporal" , distinguem-se os yuc �stoicamcnte encontrlm sua 
felicidade na "fortaleza do espírito" (ibid. 2,8; Ep. 118,\15). Ao conde Bonifáci(l enumera, entre os bens deste 
mundo, "a saúJt: deste corpo mortal, o vigor dos membros corrupth·cis, a ,-itória sobre os inimigos, e as honras 
cu pm.lcrio temporais ... " (Ep. 220,11.9). O bem l.JUe constituem as núpcias é tambt:m por ele contemplado (cf 
Eps. 1:\0,5,11; 11 M,t,r.� 127,1.M-9). :\os j1wcns Licêncio, seu ex-discípulo, e Diúscoro, discorre sobre us pr�srimns 
da inteligência (cf Eps. 26 c 11 B, passim). Naturalmente, dentre todos esses valores o fundamemal é a vida 
mesma: "Naqueles bens do Anrigo Testamento, que sc rcfl'fem ao homem velho, principalmente se deseja o 
prolongamento temporal desta vida pn:.'>cnte, para cp..1c se a possua por um pouco mais de tempo, visto que para 
sempre é impossh·cl. Por isso, embora saibam todos que o dia da morte advirá, todos ou quase todos esforçam-se 
por diferi-lo, aintla os gue crêem 4uc viverão mais bem-an:nturadamentc após a morte. Tanta força possui o doce 
consórcÍI' da carne c da alma! 'Nínguim jamais, pois, odiou a própria carne' ... " (Eps. 140,6,17 e 127, pa�sim). E, 
por último, n:nuralmcntc, ainda nayuelas cartas, l.JUC nos ocuparão mais de perto neste trabalho, a Volusiano, a 
Marcelino, a. MaccJúnio, a Dario, às 4uais já nos n;ferimos, Agostinho trata da Cidade dos homens, das virtudes 
que a governam, da trangüilidade os scus cidadãos, da "pax hujus mundi" (Ep. 2J 1 ,6). 
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sua correspondência, as heresias, os escândalos, as injustiças, 
os incômodos e dissenções mesmas da vida em comum dos 
religiosos6• Faz notar ainda que as privações materiais nada são 
em comparação com o sofrimento da própria carne, quando, 
postas em perigo a saúde e a mesma vida, sentimos faltar-nos 
as forças do espírito para perseverar na virtude da paciência e 
na esperança da vida eterna (cf. Ep. 140,13,33-35).- "Neste 
mundo, pois, é impossível não temer, não sofrer, não fatigar-se, 
não periclitar" (Ep. 203, § único).7 Mas, para o nosso presen
te escopo, é a carta à nobilíssima Proba8 que, sobretudo, nos 
chama a atenção. Esta epístola, com efeito, pode-se considerar 
como um pequeno tratado filosófico-moral-ascético sobre a 
beatitude e :ou?. consecução, objeto ao mesmo tempo do desejo 
ina�0 do homem e de sua vontade reta. Vejamo-Ia. 

Diz Agostinho, logo de início, que a rica matrona, "por 
amor da verdadeira vida" - que é a do "reino dos céus" - , 
"deve julgar-se desolada neste século, por maior que seja a feli
cidade terrena que a cerca" . .. . O que são, de fato, "as riquezas, 
as mais altas dignidades e outros bens semelhantes, com os 
quais os mortais se julgam felizes", em comparação daquela 
"paz superior a qualquer outra", que o Senhor promete? (Ep. 
130,1,2-2,3). 

" . . .  Os homens - prossegue - não se tornam bons por 
meio destes bens, mas os que se fizeram tais por outro meio 
é que fazem com que estes se tornem bons, usando-os bem. 
As verdadeiras consolações não estão, pois, em tais bens, mas 
antes ali onde reside a verdadeira vida, já que o homem deve 
tornar-se bem-aventurado mediante aquilo mesmo com que se 

torna bom" (ibid. 2,3).9 

6 Cf., v. g., Ep. 185.1.2. a Bonifácio; Ep. 264,1, à Maxima; Ep. 78,1, à Igreja de Hipona; Ep. 138,2,12, ao conde 
Marcelino; Ep. 210,1, à Felicidade c Rústicu, modcradon:s do convento das religiosas de Hipona. 
7 NBA 2?.,442-4. E para os justos, aos sofrimentos própr1os deste mundo, ()Ue são para bons e maus uma 
pri,•açào da felicidade temporal, deve-se <lcn:scc.:ntílr a "pia tristeza" e a <�bem-aventurada miséria" que lhes 
resultam da impiedade dos maus: " ... Que: coisa, com efeito, persegue mais aqui a vida dos bons do que a vida 
dos ímpios; não poryuc obriga a imitar o que dc!'agraJa, mas porque obriga a sentir o que Yê .. " (Ep. 248,1, 
cfr. i�,oualmcntc Ep. 264.2). 
8 NBA 22,72-109. 
9 " ... Talibus bonis non fiunt homines boni, sed aliumlt: boni facti, brm ttfendfJ faciunt ut ista sint bona. Non sunt 
ergo in is tis \'Cta solaria, scd ibi potius n.:ra ,·ira. Nam indc neccssc est ut fiat homo btarus, um.lc fit bonus" 
(=NBA 22.76). 
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Este princípio ético, que rege toda a epístola, deixa mais 
uma vez à mostra a distinção fundamental entre o "bem ônti
co" e o "bem moral"10 já entrevista nas outras cartas até agora 
citadas e à qual ,·oltaremos em seguida. 

"Quiçá já me perguntes- continua, pois, Agostinho- o 
que seja a mesma vida bem-aventurada." Nesta questão "mui
tos filósofos" já quebraram a cabeça, mas em vão, por terem 
menosprezado a fonte dela: 

" . . .  Vê, pois, primeiramente, se haYeremos de atender 
aos que dizem que é beato aquele que vive segundo sua vonta
de", quando o mesmo Cícero, embora pagão, já lhes redargüia 
com toda a verdade: " ... 'É uma falsidade porque o querer o 
que não conYém (quod non deceat) é a mesma miséria. Não é 
tão triste carecer do que queres como querer conseguir o que 
não convém' . . .  Que te parece?- prossegue Agostinho. - Tais 
palavras não foram acaso, pronunciadas pela mesma Verdade 
por boca de um homem qualquer? . . .  " (ibid. 5, 10). 1 1  

"Será então beato aquele que possui tudo o que quer e 
não quer nada de inconveniente (?)" (ibid. 5, 11). Passa então 
Agostinho a expor as diversas categorias de bens temporais 
e a hierarquizá-lo (ibid. 5,1 1-6, 13). Fala da incolumidade (in
columitas hominis) - "que consiste na vida mesma, na saúde 
e na integridade do espírito e do corpo" - e da amizade, que 
são bens "que se desejam por si mesmos". Quanto "às coisas 
necessárias à vida (sufficientia rerum necessariarum)", devem 
ordenar-se às duas superiores, "quando são procuradas ho
nestamente". Até mesmo "as honras e os postos de comando" 
podem ser desejados para si e para os seus, contanto que se 
o faça não por vanglória, mas para utilidade dos subalternos. 
Porém - pergunta - , quando os homens tiverem conseguido 
para si e para os que amam, aquela "saúde temporal", que to
dos, indistintamente, desejam, 
10 Sobre csra distinção cf. S. K0\\"1\LCZYK, La .\1!tap��yri((llf him .�rln11 /'o(t'fj>llioll dr St AI��N.rlitt, in E.rtudio 
/l.�ll•li,no 8 (1973) pp.33-7 
11 O texto de Cícero, que Agostinho considera como que inspirado, é do llortcnsius (Phil, fr. 5,39 M; 60 R) e 

volta no De Beata Vira, 3,10 (= NB1\ 1,194s.) c no De Trimtatc, 5,8 (= PL 42,1019) (cf. L. CARROZZI, ibtd., 
NBJ\ 22,85, nota 3). 
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"poderemos, por acaso, chamá-los já bem-aventurados? 
Possuem, sim, algo que não é inconveniente desejar, mas se 
não possuírem outros bens maiores e melhores e mais ricos de 
utilidade e dignidade moral (utilitatis decorisque pleniora),12 
estarão ainda muito longe da vida beata" (ibid. ,  n. 11). 

Já se vê que mesmo aqueles bens que nao são apenas 
'úteis' ou queridos apenas como meios, de si não levam o 
homem à felicidade, se não houver a retidão da vontade. E o 
que dizer, então, do bem excelente da amizade? Ele é de tal 
natureza, escreve Agostinho, que, "em todas as coisas huma
nas, nada será caro ao homem se não houver um amigo" (ita 
in quibuslibet rebus humanis nihil est homini amicum sine 
homine amico) (ibid. 2,4)n De fato, explica ele, "os homens 
bons, mesmo nesta vida, trazem não pequenas consolações", 
pois, mesmo que se tenha de sofrer toda espécie de calamida
de ou angústia, o consolo dos bons muito nos alivia. Doutra 
parte, "tudo nos será amargo e duro", mesmo a saúde e a paz 
material da nação, se devemos conviver apenas com "homens 
maus" (ibid.). 

Deste modo, 
" . . .  a amizade, . . .  , não se encerra em estreitos limites, pois 

alcança a todos os que têm direito ao amor e à caridade, ainda 
que se incline com maior facilidade para uns que para outros; 
chega, porém, até aos inimigos, pois também se nos manda 
orar por eles. É dizer, ninguém há no gênero humano a quem 
não se lhe deva o amor, senão por mútua caridade, pela socie
dade da comum natureza. Verdade é, porém, que nos deleitam 
muito e justamente aqueles que por sua vez nos amam santa e 
puramente. Devemos orar para que se conservem estas coisas 
[a saber, a suficiência do que é necessário, a incolumidade, a 

12 ''II termine 'dccus' ha qut ii �cn.s() filosCJficn di 'splend�,re o bt:llezza morale', come: yucllo dei grcco 'to kalôn' 
(cf. Cicer., De fin., 2,15; De le;,�b.. 1,55)" (L Ct\RROZZI, in NBA 22,85, nota 5). 
D Quanto à natureza dcstc bem fund:tmcntal da amizade, c( Ep.258 (= NBA 23,884�9), a rvtarciano, que 
:m:�.lisarl:mos infra, Cap. JV, arr. 3.° C - Cf. rambêm De dt\'. Quacstton. LXXXIII, qu. xxxi, 3, <m<..lc Agostinho, 
parafraseando Cícero, se pcrgunta st· a amizílde st· dc,-a procurar "pruptcr se solum" (honcstum) ou/ e "propter 
utilitatcm" Define-se.: aí como: '\·olunta� erga aliyuem rerum bonarum, illius ipsius causa quem diligit, cum 
cjus pari voluotate" (= PL XL, 22) (Vd. o texto crítico desta qu. 33 apud M. TESTARD, Saint Augu<tin et 
Cicéron, 11, pp. 1 8-22.) 
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amizade], se as possuirmos, ou que as alcancemos, se não as 
possuímos" (ibid. 6,13). 

Reluz já aí, nestes textos, o alcance social e político deste 
bem superior da amizade. Com efeito, a paz temporal, o bem 
da cidade, consiste formalmente, como veremos, na concórdia 
e na amizade dos homens.- "Quid est autem civitas, nisi mul
titudo hominum in quoddam vinculum redacta concordiae?" 
[O que é, porém, a cidade, senão uma multidão de homens 
reunida por um certo vínculo de concórdia?] (Ep. 138,2,1 O)--. 
Contudo, desde o início, Agostinho adverte para a insegurança 
deste mesmo bem: "porém, quem pode achar-se nesta vida de 
cujas intenções e costumes se possa ter uma segurança a toda 
prova?" De resto, "Os bons", que nos são amigos, são tais não 
por si, mas por Deus (" . . .  qui [eos] Spiritu suo bonos fecit") 
[ . . . que por seu Espírito (os) tornou bons] (Ep. 130,2,4). Tudo 
isto leva-o à conclusão do texto central da carta: 

"Estará tudo aqui, por acaso, e nisto consiste a essência 
da vida bem-aventurada? Ou será que a Verdade nos ensina 
um outro bem a ser preferido a todos estes bens? Com efeito, 
também aquela suficiência dos meios e a própria incolumidade, 
tanto nossa como dos amigos, enquanto são temporais, devem 
ser desprezadas pela consecução da vida eterna . .. . Não se pode 
de nenhum modo considerar-se sã a alma que não antepõe as 
realidades eternas àquelas temporais . .. . E, na verdade, não se 
vive utilmente no tempo senão para conquistar-se o mérito com 
que viver na eternidade. Segue-se que qualquer outro bem que 
é desejado útil e convenientemente (u til i ter et decen ter), deve 
ser sem dúvida referido àquela única vida que se vive com Deus 
e de Deus. Porquanto, amamo-nos a nós mesmos se amamos 
a Deus; e, em conformidade com outro preceito, amamos de 
verdade ao nosso próximo como a nós mesmos quando, se
gundo nossas possibilidades, o conduzimos a um semelhante 
amor de Deus. É que a Deus o amamos por si mesmo, e a nós 
e ao próximo por causa dEle. lv1as nem mesmo quando vivemos 
assim, podemos pensar de haver já chegado à vida bem-aven
turada. ... De que modo, pois, pode-se já viver beatamente 
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(beate vivimus), se falta ainda aquilo pelo qual unicamente se 
vive bem (bene vivimus) ?" (ibid. 7,14). 

Ora, logo adiante, o santo Bispo retomará a questão: " . . .  
quid sit beatum esse? [ . .. o que seja ser bem-aventurado?] A 
Sacra Escritura -responde -no-lo diz: "'Beato o povo cujo 
Deus é o Senhor'. Para poder pertencer a este povo e chegar 
à contemplação de Deus e viver com Ele sem fim, 'O fim do 
preceito é o amor que vem de um coração puro, de uma cons
ciência boa e de uma fé sincera' . . . .  A fé, portanto, a esperança 
e a caridade conduzem a Deus aquele que reza, isto é, aquele 
que crê, espera, deseja . . .  " (ibid. 13,24). 

É este, pois, o único bem seguro, "sem o qual de nada 
adianta qualquer outra coisa que se receba, rezando como se 
deve. É ele, com efeito, a única verdadeira vida e a única bem
aventurada (ipsa est enim una vera et sola beata vita): a saber, o 
poder contemplar pela eternidade, imortais e incorruptíveis, no 
corpo e no espírito, as delícias de Deus. Em vista desta única 
coisa procuram-se e desejam-se honestamente todas as demais . 
. ..  Aí, de fato, está a fonte da vida, . . . e na luz (de Deus) veremos 
a luz, quando o nosso desejo será saciado pelos seus bens . . .  "14• 

" . . .  Mas, visto que esta é a paz que supera todo entendimento, 
mesmo quando a pedimos na oração, não sabemos que coisa 
pedir, para rezar como se deve . . .  " (ibid. 14,27). 

"Existe, portanto, em nós uma, por assim dizer, douta 
ignorância (docta ignorantia), douta enquanto iluminada pelo 
Espírito de Deus . . . " (ibid. 15,28). 

Eis como, nestes textos da carta 130, Agostinho, filósofo 
e crente, ainda utna vez, recorrendo a Cícero e ao "ensina
mento da Verdade", sem dissociá-los, nos mostra como não 
haja felicidade para o homem fora da vontade reta, isto é, da 
virtude, que "usando bem" dos bens terrenos os torna "bons 
(moralmente)", "ordenando-os para a vida eterna", "que é a 
única bem-aventurada". Este "bene uti" [usar bem], este "recte 
vivere" [viver retamente] consistem, explicitamente, em "não 
14 " .. .Istam quisquis habuerit, omnia yuae n.tlt habebit, nec aliquid ibi vcllc habere poterit quod non dcccbit. 
Ibi '-luippc est fons Yitae ... " (ibid. 14,27). Cf. ainda ibid. 2,5-6. 
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antepor as realidades temporais às eternas", ou seja, em "res
peitar a ordem" dos seres, como vimos no parágrafo anterior . 
Ele ensina ainda que "viver bem", is to é, segundo a virtude, 
mesmo do modo mais perfeito, que é aquele prescrito pelo 
duplo preceito bíblico da caridade, ainda não é "beate vivere". 
Este último se encontra exclusivamente na "vida eterna", na 
contemplação de Deus, o único "summum bonum hominis . .  
. , bonorum omnium finis", como já ensinavam os platônicos 
(Ep. 118,3, 17). Mas a esta bem-aventurança nos levam tão-so
mente a fé, a esperança e a caridade.- Tais ensinamentos, e em 
particular a insistência de que a única "beata vita" é a eterna, 
se repetirão naquelas nossas "cartas políticas", encarecendo
se, eventualmente, a necessidade da graça de Cristo, pois tais 
cartas já se encontram dentro do período da disputa com os 
pelagianos. 15 

Contudo não há duvidar que a "vida eterna" de Agos
tinho, a "una vera et sola beata vita" [a única verdadeira vida 
bem-aventurada, e somente ela] do homem (Ep. 130, 14, 27), 
está bem acima das concepções mais ousadas da filosofia grega, 
mesmo daqueles filósofos que "Cícero chama, por assim dizer, 
'Consulares' ", os quais afirmavam a imortalidade da alma, com 
seus méritos e deméritos (Ep. 104,1,3)Y' De fato,- opina G. 
Bardy- , nem mesmo Platão, nas páginas mais expressivas do 
"Apologia de Sócrates" ou do "Fedon", estaria "absolutamente 
certo" desta imortalidade. 17 É esta "vida eterna" aquele bem 
"que dura sem fim, junto àquele por quem o mundo foi feito; 
... por amor dela desprezemos tudo o gue é supérfluo" (Ep. 
127,4).1s A importante carta 147, o "De videndo Deo liber" 

15 Cf., '"· gr .. ns Eps. 91, n. l.:i.G; 1114, n. 10.12; 153, n. 8. 13.26; 155, passim; 189, n. 1.2.3.6; 220, n. 8.9.11; 231,(>. 
São textos que citaremos adiante. 
16. " ... Mortcm autem malorum omnium esse finem, habcnt t]uldem vcstrac littcrae, sed nt:c ipsac omnes; 
Epicurcorum cst <{uippe is ta scntentia , ct si qu i :1lii mortalcm animam putant. At illi t..JUns Tullius quasi consulares 
philosophos appcllat, .,. ll\.IOnÍam cum cxtrcmum dicm fungimur, non cxsting:ui animam, scd emigrare ccnscnt, et 
ut mcrita quot.tue cjus asscrunt seu bona, seu mala, vcl aJ bcatituU:inem, vcl ad mi seriam pcrmanere. Hoc congruit 
ct Litteris sa� cris, ... " (=NBA 21,1002). A referência ao texto de Cícero (Philos. fragm. V, 102) ocorre também 
no Contra .Julianum Pclag., IV, xv, 7(í: " ... hunestiores philosophi ... , J.}UOS Cicero prnpter ipsam honcstatcm 
tam1uam consulares philosophos nuncupavit; .... , ... maximcquc ipse Plato, L}Ut:tn Ciccro appellarc non dubitavit 
pene philosophorum dcum ... " (= l'L XLIV, 777). 
17 Vd. a nota complementar, "Lc point de vuc chrétien d'Augustin", in RA 37, 731·3. 
18 Esta carta(= NBA 22, 40-53), de 410, é escrita com o fito de leYar Armentário a manter o voto, feito 
livremente, da con tinênc ia conjugal. I� um exemplo acabüdo da exortação de Agostinho ao "contempn•s 
mundi". Voltaremos a ela. 
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[livro de 'Deus a ser visto'] I'J a Paulina, nos dirá que a "vida 
eterna" consiste em "conhecer o único Deus verdadeiro e o 
Seu enviado, Jesus Cristo" Qo 17,3], isto é, "naquele reino, 
onde o verão os Seus filhos como Ele é. Então, de fato, será 
saciado o desejo deles pelos bens (eternos)".- Mas no esforço 
de "purificar o coração" para tal visão, "ninguém é capaz de 
pensar, sem a ajuda do Espírito de Deus, que exista um ser 
superior a todas as coisas que se percebem mediante os senti
dos do corpo" (ibid. 11, 26-27) . Em suma, nos diz Agostinho 
no fecho da carta ao ariano Pascêncio, sobre o mistério da 
Trindade, que "o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque são 
da mesma e única natureza divina, são a própria vida eterna, e 
não participantes dela", como nós (Ep. 238,5,28). 

Esta "vida eterna" se identifica, enfim, com "aquela paz 
que supera todo entendimento" (Eps . 130,14,27; 147,18,45). 
São de todos conhecidas as belas expressões do Hiponense no 
livro XIX do "De Civitate" a tal respeito: 

"Eis por que podemos dizer da paz, como o dissemos 
da vida eterna, que é ela o fim de nossos bens (finis bonorum 
nostrorum) . .. Sem dúvida, o fim da Cidade de Deus, no qual 
ela encontrará seu bem supremo, é a paz na vida eterna ou a 
vida eterna na paz . . .  Tão grande, com efeito, é o bem da paz 
(bonum pacis) que mesmo nos negócios terrenos e perecíveis 
nada se pode ouvir de mais agradável, nada procurar de mats 
desejável, nada encontrar de melhor" (c. xi).:�o 

É, aliás, de capital importância, também para o nosso 
tema, esta transição que Agostinho faz da "vida eterna" para 
a "paz", como "bem supremo", seja do homem em si, seja 
1� NB1\ 22, .lóó-433. Esta carta, de 413/414, tem por complemento a 148 (= ibiJ. 434-55), a Forrunaciano, 
uma espécie dt: 'pro--memória' (communitnriLlm): cf. sobre ambas Rctract. 2,41 (= NBi\ 22,364). O problema 
central dela� é saber 1'sc com os olhos do corpo se pode ver a Deus" (Ep. 147,1,1). Agostinho se baseia num 
texto de S. J\mbrósio (ibid. 6,18). Ele nos diz, cm resumo: sendo Deus, como espírito, invisível e imután:l, os 
olhos do corpo não podem vê-Lo na sua natureza, mas sô nas suas manifcstaçôcs. É visto aqui, pela fé, pelos 
j'puros de:: cor:u;ào", 1�ao é, j'pdos que O cultuam �.:amam" .... uAssim como e• só poderá ser visto no céu, 
mas nem mesmo lá com os olhos da carne: . ... "proinde yui pntcst Dt!um im·isibiliter vidcre, ipsc Oco potest 
incurporalit<:r adhacrere" (ibid. 1 5,37.19,47. �0,48). - Voltan:mns a estas cartas. 
20 B/\ 37,96-R. Leia-se ainda:" ... ubi pax ph.:nissima att]UC cc::rtissima cst, ... lbi erunt naturae munera, hoc est, 
quac narurac nosttac ab omnium natur;�rum crcarorc donantur, non solum bona, vcrum etiam sempiterna, non 
sol um in animo, 4ui sana tu r per sapicnti<�m, \'Ctum criam in corporc , quod rcsurrecrione n:novabitur; ibi vinurcs. 
non contra ulla viria \"CI mala guaecumguc cc.:rran.[es, scd habcntcs Yictoriac pracn1ium actcrnam paccm, <JUam 
nl.lllus advcrst�rius inyuietet. Ipsa c:st cnim bearitudo finalis, ipsc pcrfectionis finis, gui consumcntem non habet 
finem" (DCD XIX.x = RA 37,94) c também ibid. c.xx (=PP· 13(,-8). 
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da "Civitas Dei". Ele o explica neste mesmo passo do "De 
Civitate".21 

Já podemos entender que se a "beatitudo" do homem 
se encontra somente na "vita eterna" que é "a paz que supera 
toda inteligência", então importa saber se se possa ser feliz 
aqui na terra de algum modo e que sentido e valor possa ter 
a "felicidade temporal", ou seja, a "paz temporal" que parece 
ser seu elemento principal. Importa, pois, definir melhor este 
bem da paz, analisar seu conceito, explicitar suas relações. É 
o que tentaremos, com mais pertinência, no artigo seguinte e, 
de certo modo, em todo o decorrer desta dissertação. 

Ainda uma vez, é bom repeti-lo, o problema concreto e 
existencial que preocupa Agostinho, filósofo, mas sobretudo 
cristão e pastor de almas, é o do destino eterno do homem, 
caminheiro desta vida mortal; é o confronto do tempo e da 
eternidade, ou melhor, como ordenar o primeiro a esta última . 
Isto aparece, com uma carga emotiva muito forte, numa de 
suas numerosas cartas ao seu amigo e confidente Paulino de 
Nola/2 onde ele desabafa, a certa altura: 

"Para levar-se, pois, esta vida temporal de forma que se 
chegue à eterna (de agenda ... ista temporali vita, eo modo, per 
quem veniendum est ad aeternam) , sei que há que refrear as 
concupiscências carnais e que tanto se há de ceder às deleita
ções dos sentidos corporais quanto baste para sustentar e levar 
adiante tal vida; sei igualmente que há que tolerar com paci
ência e fortaleza, pela verdade de Deus e pela salvação nossa 
e do próximo, todas as moléstias passageiras. Sei demais, que 
por isso há de se ocupar do próximo com toda a solicitude da 
caridade para que administre bem esta vida mirando a eterna. 
Sei finalmente que temos de antepor o espiritual ao carnal, o 
imutável ao caduco (Praeponenda etiam nobis spiritualia car
nalibus, incommutabilia mutabilibus); e tanto mais ou menos 
é o homem capaz de tudo isso, quanto mais ou menos ajudado 

21 "SeU quoniam pacis nomcm etiam in his rcbus mortalibus frcqucntatur, ubi utiyue non est vita aeterna, 
propterea finem ci\·itatis hujus, ubi crit sununum bonum cjus, aeternam viram maluimus commcmorarc lJUatn 
paccm" (OCO XIX,xi). 
22 No espaço de 26 anos 38 cartas forílm trocadas entre Agostinho c Paulino, das 4uais 16, infelizmente, 
estão perdidas [cf. 1\ugus- tiniana (1956) p. 923]. 
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se sinta pela graça de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. 
Porém, porque este é ajudado numa forma e aquele noutra, 
ou porque não é ajudado, não o saberei dizer . Sei apenas que 
Deus obra nisto com uma eqüidade suma e notória para Ele. 
Mas por causa daquilo que antes te indiquei, a saber, como se 
há de viver entre os homens, rogo-te que me instruas, se algo 
tens bem averiguado . . . " (Ep. 95,6).23 

23 NBA 21,898 (/\no 408/409). Leiam-se ibid. os n. 2-4, sobre as angústias intimas de Agostinho, suas 
perplexidades como juiz nas causas eclesiásticas e ciYis, seu sofrimento diante dos mal-entendidos com os amigos 
(S. Jerônimo?- c( Ep. 82). E no fecho da carta: "Et de otio yuippe christiano ad percipiendam vel disserendam 
christianam sapientiam guid sentias, ... rclluirc ct Yide guid a te scire quaesicrim" (Ep. 95,9). Ainda sobre o 
problema capital de como ordenar esta vida presente à consecução da eterna, cf \'. gr. Eps. 137,1, 1, a Voluslano, 
e 167,1,2, a S. Jerônimo, além do guc diremus naturalmente, no próximo artigo 2.0, D, 2. < 
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