


 

Agostinho: Deus é verdadeiro 
Para muitas pessoas, a natureza está cheia de 
vestígios de Deus, e todos os seres seriam 
criações da inteligência e da perfeição divinas. 
Deus teria criado tudo a partir do nada. 

O mais importante filósofo do pensamento 
cristão. Para ele, havia uma frase bíblica que 
resumia o significado do ser divino: “Eu sou 
aquele que sou”. Deus seria o ser 
verdadeiro tão procurado pelos filósofos, 
que, por seu amor e bondade, teria criado o 
céu, a terra, o homem e todas as coisas. 



Deus seria o único ser verdadeiro porque não 
dependeria de nada para existir. Ele seria perfeito, 
eterno e imutável. Todas as coisas teriam saído de 
suas mãos e, portanto, a existência delas 
dependeria da vontade divina.  

Em outras palavras, caso fosse o desejo de Deus, 
elas poderiam deixar de existir. Para Agostinho, a 
única existência completa seria a divina e assim 
nunca poderia deixar de ser. 



Deus é o bem e o 
amor 
Desse modo, o amor e a verdade andariam 
juntos. Ao contrário de Sócrates e de 
Platão, Agostinho defendia que o ser 
humano bom não seria aquele que 
somente conhece ou busca a verdade, mas, 
sobretudo, aquele que ama. 

Aquele que ama o próximo pode amar a 
Deus porque se coloca no caminho em 
direção ao ser verdadeiro. 



O que é o mal? 
 
Essas eram algumas dúvidas que estavam presentes no pensamento do 
homem medieval e que surgem na mente de algumas pessoas ainda hoje. 

Quanto mais afastado de Deus, menos 
existência e bondade as coisas teriam. O 
mal seria, então, a ausência do bem, o 
afastamento de Deus; não teria uma 
existência própria, pois seria a ausência 
completa do verdadeiro ser. 

Seguindo esse pensamento, para 
Agostinho, o ser humano praticaria o 
mal quando ignorasse os mandamentos 
de Deus, quando se afastasse do ser 
divino. Os homens praticariam o mal 
quando, por escolha própria (livre-
arbítrio), seguissem outro caminho que 
não os levasse a Deus. 



O homem e a iluminação divina 

Agostinho acreditava que a alma humana deveria se dirigir a 
Deus, ao ser verdadeiro, à verdade, ao bem e ao amor. O ser 
humano deveria procurar o divino em seu interior, pois, assim, 
poderia ter a alma iluminada. 

Precisaria da iluminação divina, pois sem a 
ajuda de Deus o homem permaneceria no 
vício. O lógos divino transformou-se em Cristo 
exatamente para salvar o ser humano. 



A fé e a razão na compreensão do divino 

Para Agostinho, não havia contraposição entre fé e razão. O problema, segundo ele, é que a 
imperfeição humana não permitiria que o ser humano compreendesse racionalmente a 
perfeição divina e assimilasse a sua totalidade.  

Embora a razão humana não fosse considerada suficiente 
para a compreensão do divino, Agostinho entendia que ela 
estimulava o ser humano a aprender, a questionar, a ter 
curiosidade, antes mesmo de confiar em qualquer crença. 

Esse filósofo defendia que a fé e a razão são 
complementares. Ele resumiu esse pensamento na seguinte 
frase: “Compreender para crer e crer para compreender”. 




