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A Cidade Celeste e a Cidade Terrena
das Origens ao Diltivio:
De Civitate Dei XV, 17-27

Ao longo dos livros XI a XIV do De Civitate Dei, Agostinho reflectira sobre a origem das cidades celeste e terrena, sublinhando o papel de
Deus nesse acto criador'. Situou-as na esfera da transcendencia, num est.&
veio ao de cima a reladio anterior a sucessao temporal dos factos.
cdo entre bem e mal inerente ao destino humano.
Corn o livro XV, presumivelmente escrito por volta do ano 421, inicia-se uma nova seccào da obra, que se prolonga ate ao XVIII 2. A reflex a- ° agostiniana deambula sobre o desenvolvimento histerico das duas
cidades, procurando mostrar no Antigo Testamento a prefiguracäo do
Novo e nas suas figuras a prefiguracao de Cristo e da Igreja. Agostinho
decide colocar <ma histeria, na imanencia e na serie dos eventos, o infinito
conteildo do acto criador e do desIgnio transcendente da providencia de
Deus» 3 . Passa da ordem ontolegica a ordem histerica, na qual as duas

' Recorreremos as seguintes siglas pars identificar as edicOes das fontes utilizadas: BA —
Bibliotheque Augustinienne, Paris; CCL — Corpus Cbristianorum. Series Latina, Turnhout; CSC. —
Corpus Scriptorum Christianorum Latinorum, Viena; NBA — Nuova Biblioteca Agostiniana, Roma;
PL — Patrologia Cursus Completus. Series Latina, dir. par J.-P. Migne, Paris; PG — Patrologia Cursus
Completus. Series Graeca, dir. por 7.-P. Migne, Paris.
Cf. PIEnErn, Introduzione, in SANT . AGOSTINO, La Cate di Dio (= Biblioteca Grandi Autori),
Roma: Otte Nuova, 1997, XXXIII.
' eIn quests quarts pane dell' opera (libri XV-XVBI) la trattazione agostiniana svolge l'assunto del porsi nella storia, nell'immanenza e nella serie degli eventi, l'infinito contenuto dell'atto
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cidades se entrecruzam e confundem. Esta osmose histOrica das duas cidades, distintas na ordem ideal, conduziu alguns a quererem, na senda duma
influancia platOnica, atribuir a Agostinho uma terceira cidade, resultante
do encontro histerico das duas primeiras na ordem real 4 . Sem querermos
trazer pars aqui este debate, apenas colhemos dele a reconhecida fusio das
duas cidades no seu progresso hist6rico.
Abordada a genese das cidades, irnpOe-se o acompanhamento do
seu devir histhrico em etapas sucessivas, tal como o preprio autor manifesto na abertura da secgao em causa'. A periodizagab das cidades supera
a cadIncia de urn tempo meramente cronolegico e decorre dos acontecimentos hist6ricos que preenchem e enriquecem cada fase. 0 percurso 6
feito em sete etapas, cifra que corresponde aos dias da criagab e as idades
da pessoa humana ao longo da vida 6.

creativo e del trascendente disegno delta provvidenza di Dim. — Domenico Gemara, Introduzione.
Libri XV-XVIII: NBA 5/2, 365. Cf. Jean-Claude Guy, Unite et Structure Lagique de la "Cite de Dieu"
de Saint Augustin, Paris: Etudes augustiniennes, 1961, 111; Pmilien LAsintaNne, L'Eglise Celeste
selon Saint Augustin, Paris: Etudes augustiniennes, 1963, 45-46.103-105; Lilo LA Pint rt, L'Unita
Striantrale del "De Civitate Dei" di Sant'Agostino, in Salesian= 2 (1988) 360-363.
Cf. Charles JOURNET, Les Twit Cites: Celle de Dieu, Celle de l'Honune, Celle du Diable, in
Nova et Vetere: 38 (1958) 2548; Charles lomumr, L'Eglise du Verbe Income, Paris: Descl6e de
Brouwer, 1961, 83; HA. MARROU, Civitas Dei, Civitas Terrata: Nun Tertian Quid? in Saida
Patristica 64 (1957) 342-351; Guy, Unite, 114422; S. FouMno Ream, Sentido Eclesial CatOlico de
la "Civitas Dei". Puntos de Eclesiologla Agustiniana, in Augustinianum 14 (1974) 91-146; Peter S.
Haw/awc, Polemical Counterpoint in "De Civitate Dei", in Augustinian Studies 6 (1975) 97-106;
Francisco Manfredo TomAs RARIOS, A Ideia de Estudo na Doutrina Etico-polttica de Santo Agostinho.
Um Estudo do Epistoldrio Comparado corn o "De Civitate Dei" Fee Realidade 14), Sao Paulo:
PUG-Loyola, 1984, 259-265; Pedro LANGA, La "Ciudad de Dios" y la "Ciudad del Hombre":
Convergencias y Tensions, in Estudio Augustinian° 25 (1990) 512-513.
Cf. De Civitate Dei, XV, I, 1: NBA 5/2, 376-377. Citamos sempre o De Civitate Dei na ediclio bilingue latina e italiana da NBA. Nas citaclies te-xtuais em portugueis socorremo-nos da traduclio
pottuguesa de I. Dias Pereira, indicando as paginas entre panIntesis rectos: Siurro AGOSTINII0, A
Cidade de Deus, 3 vol., Lisboa: Fundacito Calouste Gulbenkian, /1996-2000.
• A periodizsc8o da histOria, a partir das cesuras do Antigo Testament° e centrada no acontecimento de Jesus Cristo, era habitual na antiguidade crista, nomeadarnente no ambit° da cronografia.
A delimitagão agora utilizada, corn os correspondentes paralelismos corn a criacào e o corpo human
tinha silo ji apresentada por Agostinho no Contra Faustian, XII, 8: CSCL 25, 336; De Genesi contra
Manichaeos, 1, 23,3541: NBA 9/1, 106-115. Agostinho tambem elenca esta divistio no tenno do De
Civitate Dei, XXII, 30, 5: NBA 5/3, 420-421. Cf. Guy, Unite, 108-109; Pierre ?MET, La Destinie de
l'Homme: la Cite de Dieu. Un Commentaire du "De Civitate Dei" d'Augustin, CITET 12),
Bruxelles: Editions de l'Institut d'Etudes Theologiques, 1991, 229-230; Pierre Parr, La Cite de Dieu,
in Bulletin de Litthature Ecclisiastique 89 (1988) 130-131; Agostino TRAM Introduzione Generale.
Teologia: NBA 5/ 1, LXIX-LXX; Georges Satan, Les Quatre Livres Historiques de la Seconde Panic
du "De Civitate Dei" (XV-XVIII), in Revue de l'Universiti d'Ottmva 7 (1937) 69" ; Paul Toner, Le
"De Civirate Dei" comme Introduction a la Theologie de I'llistoire, in Doctor Communis 39 (1986)
427428; Anne-Marie LA BONNARDIERE, On a Dit de Toi des Choses Glorieuses, Cite de Dieu (= Bible
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A sec* constituida pelos livros XV a XVIII encontra-se estruturada a partir desta periodizagab agostiniana. A primeira etapa, a da primeira
infância, toma o period° que vai das origens, mais precisamente de Cairn
e Abel, ate Noe e o diltivio e preenche a totalidade do livro XV. A segunda
etapa, a da segunda infancia (puericia), decorre de No6 ate Abrado (XVI,
1-11). Segue-se-lhe a fase da adolescéncia, que comega corn Abrade e
acaba em David (XVI, 12-43). A juventude refere-sea fase do reinado de
David a deportacao babilenica (XVII-XVIII, 24-44). A quinta etapa, a da
maturidade, vai do regresso da BabilOnia e da reconstrugab do templo a
vinda de Jesus Cristo (XVIII, 45-48). Segue-se-lhe o tempo da Igreja,
49-54). 0 julcompreendido entre a incarnagdo de Cristo e a parusia
gamento final, que jar nao faz parte desta secgdo, introduz o derradeiro
period°, o do repouso em Deus.
0 desenvolvimento das duas cidades desde o infcio ate ao diltivio
apresenta uma estrutura tripartida. A primeira parte (XV, 1-8) aborda as
caracteristicas das duas cidades a partir da histOria contraposta de Calm e
Abel. A cidade terrena encontra a sua origem em Cahn, que funda uma
cidade a que d6 o nome do filho Henoch. Corn a morte de Abel a cidade
de Deus encontra o seu elemento de partida em Set, o outro filho de Adao.
A segunda parte (XV, 8-21) versa ja concretamente sobre a sucessac) de geragOes que configuram as duas cidades de Cairn e Set ate Noe.
Agostinho detem-se numa longa e minuciosa analise das linhagens dos
patriarcas, tal como o livro do Genesis as veicula. Corn Jean-Claude Guy
e Pierre Piret, julgamos possfvel discemir nela uma subdivisão, delimitada
pelos capftulos 16 e 17 '. Na primeira (XV, 9-16), Agostinho, observando
as genealogias de Set e Cairn a Noe, preocupa-se em resolver algumas
questOes histhricas colocadas pelo texto biblico: a existencia de gigantes,
a longevidade dos patriarcas, a idade avangada em que tinham filhos e as
divergencias entre o texto hebraico e a Verstio dos Setenta. Na segunda
(XV, 17-21), descreve as duas cidades na sucessdo das geragOes que perfazem o period° em causa.
A terceira parte (XV, 22-27) examina a narragao biblica do diltivio.
0 sentido mais profundo deste passo reside quer na manifestagao de que
os homens, fazendo use da sua liberdade, confirmam e intensificam o
de Tousles Temps 3), in Saint Augustin et la Bible, dir. por A.-M. La Bonnarcliere, Paris: Beauchesnes,
1986, 365; Waldemar VAS I P MARGINS, A "Cidade de Deus" de Santo Agostinho ou os Caminhos da
Histeria, in Revista Eclesicistica Brasileira 56 (1996) 395.
' Cf. Guy, Unite, 23; PIRET, Destinee, 244.
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pecado de Adao, quer na afirmacao de que s6 a graca divina, prefigurada
no chamamento de Nod e oferecida em Cristo, pole salvar a humanidade.
A nossa abordagem, condicionada pelt necessidade de divisho equitativa do livro XV, inicia-se no capftulo 17 e prescinde da origem das duas
cidades e das questOes histOricas preliminares a sucessao das geraciies.
A bibliografia sobre Santo Agostinho e sobre o De Civitate Dei 6
imensa. Nao abundam, todavia, estudos especfficos e detaihados sobre o
livro XV. Aparecem algumas paginas nos comentarios a obra, mas sem
grandes delongas. Concentramo-nos, por isso, prioritariamente no prOprio
texto agostiniano, nao renunciando, todavia, a recolher os elementos dispe.xsos nos estudos encontrados.
0 nosso texto encontra-se estruturado em dois momentos. Num primeiro ocupa-nos o conteado dos capitulos. Percorremos o texto e sublinhamos os seus momentos fundamentais: as descendencias de Cahn e Set, o
dildvio e a decisao divina de preservar a hnmanidade e denials espdcies atrayes de Nod e da area Num segundo momento, detemo-nos nas fontes usadas por Agostinho, procurando perceber o papel que desempenham no texto.

1. As duas cidades das origens ao
Partindo da estrutura indicada atermo-nos primeiramente a descendancia de Cairn e Set e num segundo momenta ao dilavio na sua historicidade e no seu sentido aleg6rico.
1.1. As duas cidades nas descendéncias de Calm e Set (XV, 17-21)
0 modo como Agostinho aborda a genealogia das duas cidades das
origens ate Nod permite uma distincao: a definir ao das duas cidades a partir da etimologia dos nomes e do ntimero e relato das geracOes.
1.1.1. As duas cidades na etimologia dos nomes

No limiar da descend'éncia das cidades terrena e celeste encontra-se
a figura de Adao. Ele 6 o tronco donde dimanam os dois ramos principals.
Dele nascem Abel e Cairn. A morte de Abel as maos de Cairn nao permite,
todavia, que daquele se inicie a cidade de Deus E nesta missao substitufdo
por Set, tambdm ele filho de Adao, descendente do mesmo tronco. A cidade
terrena parte, portanto, de Cairn e do seu Mho Henoch, enquanto a cidade
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de Deus encontra a sua origem em Set: «Nos seus filhos [.. .] comecaram
a aparecer com mais evidencia os caracteres das duas cidades»
Para definir as duas cidades, Agostinho considera primeiramente o
significado etimolOgico dos nomes: Calm significa posse; Henoch dedicacao; Abel luto; Set ressurreiglio; e o filho de Set, Ends, significa
homem, nao no sentido de gdnero humano, mas apenas no sentido masculino, nao atribufvel a mulher '. 0 hiponense sintoniza, por isso, corn a
mentalidade biblica, segundo a qual os nomes rat) sao urn atributo meramente formal, mas revestem-se de urn contetido que expressa identidade.
Partindo da etimologia onomastica, Agostinho trata de definir as
duas cidades. A posse e.a dedicagdo, relativas a Cann e a Henoch, caracterizam a cidade terrena. 0 preprio Caim, alias, inaugurou uma cidade a
que pOs o nome do filho. Dedicagdo diz a identidade duma cidade que nao
extravasa as fronteiras do mundo terreno, na sua origem e no seu destino.
Foi nele fundada e nele encontra o seu fim. Os nomes ressurreiciio e
homem, atribufdos a Set e a Ends, atingem ja urn horizonte ultraterrestre.
Ressurreicab, porque rompendo as categorias de espago e de tempo, abre-se
ao mundo celeste. 0 termo homem d vinculado por Agostinho a cidade de
Deus, atravds da sua filiagao e duma justificagao mais elaborada. Este
homem, sendo filho da ressurreictio, exclui a geracao e evoca o tempo em
que os filhos da ressurreicao nao se casam nem sera° dados em casamento, segundo Lc 30, 35. Confirma esta constatagao o facto de nao ser
nomeada nenhuma muffler na descend'ancia de Set, contrariamente ao que
acontece na de Caim. As mulheres da descendancia de Cairn concebem os
cidadaos da cidade terrena. A sua omissao na cidade de Deus quer mostrar
que al nao ha ja uniao corporal nem geracao.
0 significado das duas cidades aparece claramente, se bem que em
modo prefigurado, logo no infcio do seu desenvolvimento hist6rico atray es dos seus primeiros representantes. As conclus'Oes do bispo de Hipona
sobre estas analises etimolOgicas resultam numa dupla leitura simbOlica.
Em primeiro lugar, Caim e Henoch, respectivamente o fundador e aquele
de quern a cidade terrena tomou o nome, «indicam que essa cidade tern urn
princfpio e um fim terreno onde nao 6 de esperar nada mais do que neste

° eln quorum Mils, quos commemorari oportebat, duarum istarum civitatum in genere mortalium evidentius indicia clarere coeperuntv — De Civitate Dei, XV, 17: NBA 5/2, 422423, [1377].
' Cf. De Civitate Dei, XV, 17-18: NBA 5/2, 422426. Cf. Marta Angeles NAVARRO GIR6N, "La
Ciudad de Dios" de San Agustin. Materiales pare el Estudio, in Revista Agustiniana 40 (1999) 219.
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seculo se pode very '°. Tambem Lamech, no fun da descendancia de Calm,
revela a corrupeab da cidade, rompendo o preceito do matrimonio monogamic° e ripostando corn a morte do agressor que s6 the provocara uma
ferida ". Em segundo lugar,
«Estes dois homens — Abel que significa luto e Set, seu inndo, que significa ressurreklio — sdo a figura da morte de Cristo e da sua vida ao
sair de entre os mortos. Desta f6 nasce a cidade de Deus, isto 6, o homem que p85 a sua esperanca em invocar o nome do Senhor Deus» ".

0 contraste 6 6bvio: a cidade terrena nao vislumbra inicio nem fun
Tire de ao homem um sentido metatemporal; a cidade de Deus <wive na
esperanca [...] gerada que 6 da fe na ressurreicao de Cristoy, ".
A interpretacao que Agostinho faz de Gn 4, 26 permite-Ihe ver em
Ends a prefiguracab dum povo que pOe a sua esperanga, nab em si mesmo,
mas em invocar o nome do Senhor 14. Pam Agostinho o versieulo nao
significa apenas que Ends esperou no Senhor ou o invocou, mas que pas
a sua esperanca em invocarlo, qual anancio prof6tico do povo ou da
cidade que prefigura. Desta forma, atraves da andlise etimolegica dos
nomes e do seu contexto biblico, o bispo de Hipona estabelece relacOes
figurativas de Abel, Set e Ends com a cidade que vive com a esperanca
depositada em Cristo e de Cairn e Henoch corn quantos s6 esperam o que
podem obter no tempo.
A analise etimoldgica dos nomes exige urn esclarecimento acrescido,
pelo facto de entre os descendentes de Set tambdm se encontrar, na setima
geracao de Addo, urn Henoch, nome que sabemos significar dedicavde e

«Sicut autem Cain. quod interpretatur possessio, terrenae conditor civitatis, et filius eius, in
cuius nomine condita est, Enoch, quad interpretatur dedicatio, indicat istam civitatem et initium et
finem habeas terrenum, ubi nihil speratur amplius, quam in hoc saeculo cemi paten). - De Civitate
Dei, XV, 17: NBA 5/2, 424-425, [1379].
" a. De Civitate Dei, XV, 21: NBA 5/2, 434-435.
° «Ex &otitis namque illis hominibus, Abel, quod interpretatur luctus , et eius fratre Seth,
quod interpretatur msurrectio, mom Christi et vita eius ex mortals figuratur. Ex qua fide gignitur hic
civitas Del, id eat homo, qui speravit invocare nomen Domini Deia - De Civitate Dei, XV, 18: NBA
5/2, 424-425, 11381].
«In ape vivit, quamdiu peregrinatur hic, civitas Del, quae gignitur ex fide resurrections
Chris• - De Civitate Dei, XV, 18: NBA 5/2, 424-425,113811.
Agostinho pane da traduglio latina da Versio dos Selena, segundo a qual En6s esperou
invocar o name do Senhor. Segundo a Vulgate, Ends comegou a invocar o name do Senhor. A tradugrim at prexima do texto hebraico 4: «Entao comegou-se a invocar o name do Senhont. a. Grate,
nets 22: NBA 5/2, 427; G. B ARD'', nota 2: BA 36, 1960, 116-117.
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que, segundo a leitura at6 agora feita, seria inconciliavel corn a cidade

celeste ". 0 nosso autor indica, porem, as diferencas entre este Henoch e
aquele que inaugura a cidade terrena: este pertence a descendencia de Set
e nao a de Cairn; situa-se na setima geragdo de Add°, mimero que corresponde ao sabado, o dia consagrado ao Senhor; encontra-se, alem disco, na
sexta geracdo de Set, ntimero que corresponde ao dia em que Deus criou o
homem e corn ele coroou a sua obra. Este Henoch, que segundo a Sagrada
Escritura foi elevado ao Cdu (Gn 5, 24) porque fez a vontade de Deus,
«Prefigurou urn retardar na nossa dedicacdo. Foi jd cumprida, na verdade em Cristo, nossa cabeca, que ressuscitou para nao voltar a morrer e que tambdm foi ele mesmo arrebatado. Resta, pordm uma outra
dedicaclo, a da casa toda de que Cristo 6 o fundamento* '6.

Esta casa 6 a casa de Deus que Agostinho identifica corn a cidade
de Deus. A elevacao de Henoch 6, por conseguinte, prefiguracao da ressurreicdo de Cristo e a sua relacao corn a crindo do homem e corn o
repouso sabatico aponta tambdm para outra dedicaclio, a da nossa ressurreicdo em Cristo. Esta dedicacdo pela ressurreigäo 6, todavia, beta diversa
da expressa pelo outro Henoch, marcada pela auto-suficiencia humana e
por uma existencia exclusivamente temporal.
1.1.2. As duos cidades no ndmero e na narracdo dos geracties
Agostinho pergunta-se pelo objectivo da apresentacdo bfblica da
genealogia de Cairn ". A de Set une as origens ao dildvio e depois o diltivio a Abrado, garantindo a continuidade entre as origens e a histdria da
salvacdo. Mateus retomara, alias, a genealogia para a trazer de Abraao a
Cristo, nas mesmas tres etapas que Agostinho considerou na sua periodizagdo. A justificacdo da genealogia de Cairn ate ao diltivio resulta da
necessidade de fazer ressurgir a cidade terrena corn os fithos de Nod e
assim revelar a convivancia indistinta das duas cidades no mundo. Gerar
e ser gerado sat) aspectos caracterfsticos de ambas no mundo, da mesma
forma que lhes sdo comuns tamb6m nalguns casos a abstencao da geracao.
" Cf. De Civitate Dei, XV, 19: NBA 5/2, 426-427.
«Sed huius Enoch translatio nostrae dedicationis est praefigurata dilatio. Quae quidem lam
facta est in Cbristo capite nostro, qui sic resurrexit, ut non moriatur ulterius, sed etiam ipse translatus
est; restat autem ahem dedicatio universae damns, coins ipse Christus est fundamentum* - De
Civitate Dei, XV, 19: NBA 5/2, 426-427,11385]. Cf. N AVARRO GIRON, Ciudad, 752.
" Cf. De Civitate Dei, XV, 20, 1: NBA 512, 428429.
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A genealogia de Cairn encerra, porem, uma dificuldade: o nilmero
restrito de descendentes para preencher tamanho espaco de tempo 18. Para
perfazer um total de dois mil e duzentos e sessenta e dois ou de mil seiscentos e cinquenta e seis anos, segundo se considere o texto grego ou
hebraico, o ramo de Set 6 constituldo de Adio ao clihivio por dez geracees,
enquanto o de Cairn apenas por sete. Para resolver o enigma, Santo
Agostinho levanta duas hipiteses: a puberdade tardia correspondente
vida longa ou a genealogia nao ter considerado os primogenitos, mas
outros sucessivos descendentes. Qualquer das solugOes the levanta problemas. Por urn lado, nao cré que a puberdade fosse tao tardia que os
homens
durante mais de tern anos não tivessem filhos. Por outro, a otitis...
sio dos primogenitos poder-se-ia compreender se o autor sagrado tivesse
urn descendente a que quisesse chegar. Contudo, enquanto na descendéncia de Set havia a intencdo de chegar a Noe, na de Cairn nab, visto que no
diltivio todos os seus descendentes seriam destrufdos. Poderia, todavia,
acontrcer que a genealogia tivesse em conta o descendente que exercia o
poder sobre a cidade e tat poder ndo fosse conferido na base da progenitun, mas de qualquer benemerencia ou predileccdo Alem disso, os virios
filhos de Lamech, referenciados no termo da descenancia de Cahn,
podem acusar a incerteza sobre quern devia suceder-the.
Da tentativa pormenorizada de compreensio das duas genealogias
sob o ponto de vista hist6rico, Agostinho passa a anilise simbelica do
mimero de descendentes contabilizados em cada uma: onze no caso da
descendencia de Cairn (as sete geracres mais os trés Mhos e a filha de
Lamech); dez no caso dos descendentes de Set ' 8. Correspondendo o
nfimero dez ao decalogo, a cidade terrena esti ligada a transgressdo da
lei, enquanto a cidade celeste se refere precisamente ao seu cumprimento.
0 facto de ser uma muffler (Noema) a exceder a dezena mostra que «este
sexo 6 a origem do pecado por que todos nOs morremosx• 2°. A engenhosa
simbologia dos ntimeros faz tambem corn que o autor relacione a cidade de
Deus corn o ntimero doze, relativo aos patriarcas e aos ap6stolos. Aos dez
descendentes referidos acrescentam-se os dois filhos de Noe que gozaram
da bOnc.ib do pai e exclui-se aquele que incorreu na culpa (Gn 9,18-28).

" a.. Lk Civitate Del, XV, 20, 2-3: NBA 5/2, 428-433.
"Cf. De Civitate Dei, XV, 20, 4: NBA 52, 432-435.
alpse numerus femina clauditur, a quo sera initium factum est peccati, per quad omnes
morimun. - De Civitate Dei, XV, 20, 4: NBA 52, 432-433, [1391].

A CIDADE CELESTE E A CIDADE TERRENA

25

0 progresso das duas geracOes 6 narrado de modo diferente ". A de
Cairn 6 enumerada continuadamente desde Henoch ate Lamech (Gn 4,
17-22). A de Set ao chegar a Ends di urn passo ands, dado que o autor
sagrado, valorizando-a, retoma a Actio (Gn 4,25-5,32). Esta diferenca 6
tambem interpretada simbolicamente. A genealogia da cidade terrena,
marcada pelo pecado, vai continuadamente de homicida em homicida:
Cairn matou Abel; Lamech confessa tambem ter matado UM homem
(Gn 4, 23). Na genealogia da cidade celeste 6 sublinhado Ends, o homem
nascido da ressurreicdo, que pOe a sua esperanca em invocar o nome do
Senhor. As duas cidades nascem da comum sujeicdo a morte iniciada corn
Adao. A cidade terrena confia, por6m, unicamente em si mesma e no seu
livre arbftrio, enquanto a cidade de Deus se projecta para fora de si, invocando ern esperanca o nome do Senhor. 0 desenvolvimento das duas
genealogias vai, no fundo, ao encontro dos amores originarios de cada uma
das cidades, mencionados no livro anterior: o amor de si ate ao desprezo de
Deus e o amor a Deus ate ao desprezo de si n. Vai de encontro ao que caracteriza as duas categorias ern que Agostinho dividiu a humanidade: a dos
que vivem segundo o homem e a dos que vivem segundo Deus 23.
1.2. 0 diltivio e a area e Noe (XV, 22-27)
A parte dedicada ao dildvio surge sem rupturas. Na transicdo esti o
terra do livre arbftrio. A anilise agostiniana do Genesis deixou, porem, ji
as genealogias para incidir na corrupcdo da humanidade que conduziu ao
diltivio. 0 livre arbftrio que possibilitara a corrupcdo ndo 6, porem, mau
ern si mesmo. Brota da vontade humana, que 6 boa, mas tamb6m mutivel
Pode, por isso, preferir o mal ao bem ou o bem ao mat corn o auxilio da
graca

n a. De Civitate Dei, XV, 21: NBA 5/2, 434-437.
n Cf. De Civitate Dei, X1V, 28: NBA 5/2, 360-361. a. Enrique R IVERA DE V ENTOSA, La
Estructum de La Ciudad de Dios, a la Luz de las Format Fundamentales del Amor, in Augustinus 12
(1967) 355-374; T OIRET, Civitate, 428-429.
n CI De Civitate Dei, XV, 1, 1: NBA 5/2, 376-377.
Cf. De Civitate Dei, XV, 21: NBA 5/2, 436-437. Cf. NAVARRO °IRON, Ciudad, 220;
Giuseppe RUOTOLO, La Filosofta delta Storia e la Cilia di Dio, Roma: Don. Cesare Zuffi, '1950, 52,
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1.2.1. 0 livre arbftrio e a commit, pri-diluviana

A continuidade discursiva entre a apresentacao das descendencias e
o dildvio 6 garantida pelo livre arbftrio. Ele situa-se no ambit° da confusao das duas cidades e provoca a imoralidade. A raiz dessa confusao 6
transmitida por Gn 6, 2 para justificar o diltivio: «Os filhos de Deus viram
que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas». Os
filhos de Deus sac> para Agostinho os cidaddos da cidade de Deus peregrina no tempo. Sendo filhos dos homens por natureza, sao pela grata
lithos de Deus. As mulheres representam a cidade terrena e, como no
relato da criacao, por etas se inicia a decadencia moral. Agora, porem, nao
Cao provocacao nem causa. Constituem apenas, pela sua beleza, a ocasiao.
A beleza nao e, todavia, entendida como ma em si mesma. Mau pode ser
o modo como 6 amada: «A beleza do corpo, obra de Deus sem dfivida, mas
bem infuno, carnal e temporal, 6 mal amada quando Deus, bem etemo,
interior e sempiterno 6 posto em segundo piano» 25.
Em seguida, Agostinho rebate a opiniao, segundo a qual os filhos de
Deus antes mencionados nao sae homens mas anjos, reflectindo sabre a
hipOtese destes se unirem sexualmente a mulheres 26. Nao admite, porem,
tal deradAncia dos anjos. Os filhos de Deus ado por natureza apenas
homens, elevados aquela dignidade pela graga divina.
Da uniao dos filhos de Deus com as filhas dos homens nasceram
gigantes, como se depreende de Gn 6, 4 27. Eles causaram por vezes algum
embaraco a credibilidade do texto biblico, devido a sua extincao em tempos posteriores e a nao extensao dos frutos da corrupeao a outras eras.
Agostinho, todavia, baseado no mesmo passo, constata que os gigantes se
anteciparam ja a uniao dos filhos de Deus com as filhas dos homens, e
existiram, mesmo se com raridade, em tempos posteriores. Logo a sua
existencia nao esta necessariamente ligada a corrupeao. Nao estamos,
portanto, diante duma questao de ausencia ou de presenca, mas apenas
duma maior quantidade entao do que posteriormente. Nao ha, por isso, um
problema histOrico levantado contra o texto. Antes um sentido simbelico

.Sic vital corporis pulchritudo, a Deo quidem factum, sed temporale tamale infimum
bonum, male amatur postposito Dee, aetemo intern° sempiterno bono, quemadmodum iustitia deserts
et aurum amatur ab avaris, null° peccato auri, sed hominia -De Civitate Dei, XV, 22: NBA 52, 436-437,
[1397]. a. Olegatio GARCIA DE LA Funkre, Interpretacien Feregetica del Genesis en la "Ciudad de
Dios". Apreciaciones Criticas, in La Ciudad de Dios 47/1 (1954) 368.
a. De Civitate Dei, XV, 23,13: NBA 5/2, 438-443.
2, a. De Civitate Dei, XV, 23, 2.4: NBA 52, 440-445.
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a extrair dele, que permite a Agostinho incluir a grandeza e a forea ffsica
juntamente com a beleza entre os bens que nao devem ser tidos em grande
conta pelo sabio. Sao terrenos e precarios e nao depende deles a verdadeira e definitiva felicidade. Una mau use destes bens trouxe consigo a
corrupeao e com ela o exterminio.
A explicacdo relativa aos cento e vinte anos da vida do homem (Gn
6, 3) enquadra-se ainda na origem do dilfivio Agostinho ado entende
essa duragdo como uma barreira posteriormente insuperavel para a vida
humana em resultado da queda, mas como o espaco de tempo que medeia
os quatrocentos e oitenta anos de Noe a data do nascimento dos seus filhos
— quinhentos por arredondamento (Gn 5, 32) — e os seus seiscentos arms ao
tempo do diltivio (Gn 7, 11). Este sentido nao indica, por6m, que os cento
e vinte anos sejam apenas uma cifra cronolOgica, imune a qualquer simbologia ou consequencia moral. Sao o tempo de corrupedo que ainda tell°
aqueles que no diltivio sera° destrufdos. Assim se sublinha o nexo entre
malfcia humana e ira divina, a qual consiste nao «na perturbaedo da sua
alma, mas no julzo que inflige uma pena ao pecado>> 29.
1.2.2. A area de Noe, simbolo de Cristo e da Igreja

Deus ordena a No6, homem junto segundo a perfeicdo da cidade de
Deus no mundo, a construed° de uma arca para que atrave's dela se salvem
da destruicao ele, a fanulia e os animais necessarios a continuidade das espe'cies. A preservacao da casa de Noe deve-se essencialmente a escolha gratuita
da miseriandia de Deus e nao tanto ao facto de pertencer a abencoada descendencia de Set. Como ja vimos, essa descendencia tambern se imiscuiu na
penrersdo. A ordem de construed° da area encontra, portanto, a sua origem
na longanimidade de Deus que quer conservar um pequeno resto '°.
A arca e, segundo Agostinho, prefiguracao de Cristo e da Igreja. «1sto
6, sem dtivida, uma figura da cidade de Deus vivendo como peregrina neste
seculo, isto e, da Igreja salva pelo madeiro em que foi suspenso o mediador entre Deus e os homens — o homem Jesus Cristo» ". A identified*

Cf. De Civitate Dei, XV, 24: NBA 5/2, 444-447.
" «Ira Dei non perturbed° animi eius est, sed iudicium quo irrogatur poena peccatoe - De
Civitate Dei, XV, 25: NBA 5/2, 446.447.
" Cf. G. BARRY, Introduction aux Livres XV-XVIII: BA 36, 12.
eProcul dubio figura est peregrinantis in hoc saeculo civitatis Dei, hoc est Ecclesiae, quae
fit salve per lignum, in quo pependit Mediator Dei et hominum, homo Christus Jesus - De Civitate
•
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entre a cidade de Deus peregrina no tempo e a Igreja nab faz coincidir
redutoramente a cidade de Deus corn a Igreja. Esclarece Etienne Gilson
que «se reduziu a cidade de Deus a Igreja que, na perspectiva agostiniana
autentica, 6 apenas a parte peregrina, que trabalha no tempo para the recrutar cidaddos para a eternidadeo n. As duas cidades, corn efeito, ainda que
se manifestem atraves de instituicties visfveis, nao se reveem totalmente
nelas, como erradamente o pensamento posterior por vezes fez crer ".
Analisando as medidas da area (300x50x30 cOvados), Agostinho
procura provar que se encontram na exacta proporcdo do corpo human
em posigdo horizontal; corpo humano em que Cristo quis encamar.
9escobre tambem na porta.lateral da area o lado aberto de Cristo e na
forma quadrada das tdbuas a estabilidade da vida dos santos. Em seguida
continua a interpretacdo alegerica da area em aspectos a que voltaremos a
propOsito this fontes.
A interpretacdo alegorica de Agostinho nao o faz esquecer a histhria. Ndo the interessam apenas os factos histericos, porque a histOria
encerra urn sentido messianico e profetico. Mas tambem nao se flea unicamente pela alegoria, porque esta precisa da histOria como suporte M. A
sua insistencia no sentido figurado das personagens e dos factos 6 compensada pelas explicactles relativas ao catheter histhrico do texto, defendidas ate aos mais Infimos detalhes. As palavras de Jean-Claude Guy
exprimem hem o equilibrio do pensamento agostiniano sobre este assunto:
«Os livros sagrados nao sao uma simples recolha de figuras e de alegoHas; dizem antes de mais uma histOria real que nada perde do seu catheter histOrico pelo facto de ser ao mesmo tempo anuncio do que a segue,
prefiguracdo da histOria religiosa da humanidade inteira e de cada um

Dei, XV, 26, 1: NBA 5/2, 446-447, [1413). a. Riven DE vebrrosn, Estnictura, 366. a. NAVARRO
Garin, Ciudad, 752-753.
" «D'une part, oubliant /a grande vision apocalityque de la Jerusalem celeste, on a reduit la Cite
de Dieu I l'Eglise qui, dens la perspective augustinienne authentique, n'en emit que Is pantie peregrine,
travaillant dams It temps a lui recruter des citoyens pour l'eternite* - Etienne GILSON, Les
Marano:phases de In Cite de Dieu, Louvain-Paris: Publications Imivasitaires-Librairie philosophique
J. Vain, 1952, 74. a. Etienne GILSON, tglise a Cite de Dieu chew Saint Augustin, in Archives d'Ifutoire
Docbinale et liutmture an Mayen Age 28 (1953) 5-23; B MU)Y, Introduction, 79 ; LANCA, Ciudad, 510-51I; Antonio 111311ETTI, Attualita delta "Qua di Dice, in Studiunt 80 (1984) 727; Tomur, Civitate, 436437. Chafes lournet, por seu lado, identifies a cidade de Dam corn a Igreja no seu aspecto peregrino e
glorioso: iomuerr, Trois Cites, 26. Unia sfatese das diversas posigtles em R AMOS Ideia 255-259.
a. Ramos, Ideia 266-169.
"a. De Civitate Dei, XV, 27, I: NBA 52, 448451.
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dos indivIduos que comptiem esta humanidade. Nat:, a porque 6 "santa"
que a histOria do Antigo 'Testament() deixa de ser "histOrica"* '5.

Agostinho procura entdo responder aqueles que enveredam pela
negacdo da historicidade do dilfivio, examinando o tamanho da inundagdo,
as dimenthes da area, o agrupamento dos animais pequenos, o tipo de alimento. 0 argumento habitualmente levantado contra tamanha inundacdo
era a impossibilidade de suplantar o Olimpo ". Agostinho responde que se
a terra se Ode elevar a tao grande altitude por tanto tempo, mais terd
podido subir a agua por menos tempo, porque dotada de gravidade inferior ". tZ pequenez da area para tantas especies, Agostinho replica multiplicando a area por tits em raid° dos tits andares, multiplicando os
clivados por seis segundo a unidade egfpcia em que Moises fora instrufdo
e lembrando que a construcdo demorou cem anos e nao foi precisa
nenhuma forca motriz para colocar a area na dgua ". Relativamente a dificuldade de reunido de alguns animais, nomeadamente os mais pequenos,
de tal modo que fossem na quantidade devida, Agostinho argumenta que
nao faz sentido enveredar por tal minticia. Muitos nao precisariam de
entrar na area porque poderiam sobreviver na dgua, outros nao precisariam
de it macho e femea, se a reproducdo fosse possfvel sem unido carnal, e os
que habitavam nas casas em mimero indefinido tambem assim poderiam
habitat na area. Alen disco, nao foi Noe que teve de capturd-los, mas
somente de permitir a sua entrada 39. No que conceme as objeccOes relativas

LI «Les livres sacres ne sont pas un simple recueil de figures et d'allegories; ils disent d'abord
une histoire reelle qui ne perd rien de son caractere historique par le fait qu'elle est en Mane temps
=nonce de ce qui la suit, prefiguration de l'histoire religieuse de I'humanite entiere et de chacwi des
individus particuliers composant cette humatnite. Ce West pas parce qu'elle est "sainte" que I'histoire
de l'Ancien Testament cease d'être "historique">, - G UY, Unite, 123. Esta adverténcia de Agostinho
no infcio do desenvolvimento histdrico da cidade de Deus, felts em rail° duma situack particular,
convene-se num princfpio geral de exegese para a andlise subsequente do mesmo desenvolvimento
histOrico.
" Os poems classicos exageraram no tamanho desta montanha da TessAfia. Eleva-se a 2373
metros acima da Ague do mar.
" Cf. De Civitate Del, XV, 27, 2: NBA 52, 450-451.
" a. De Civitate Dei, XV, 27, 3: NBA 5/2, 450-453. 0 esforco de Santo Agostinho em salver o texto histerico leva-o por vezes, diante de dados semelhante,s, a optar diversamente confonne o
que deseja legitimar. Aqui aprova as medidas egfpcias, enquanto em XV, 12, 1 recusara o ano egfpcio
mais curto. Mas como enulo nab pensara que se pudesse tratar de um sistema artificial de contagem
do tempo, tambem agora se manteve fief historicidade das medidas procurando justified-las. Cf.
G ARCIA DE LA FuENTE, IntetpretaciOn, 364.
Cf. De Civitate Dei, XV, 27, 4: NBA 5/2, 452-455.
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a alimentacao, nomeadamente dos carnivoros, replica corn vdrias hipeteses: Noe teria preparado toda a alimentagao; a fome obrigava a corner dos
alimentos que houvesse; Deus poderia tomar agradivel qualquer nutriente
ou permitir ate que vivessem sem precisar de nenhum 4°.
A Agostinho interessa sobretudo que nao se negue o significado histririco dos acontecimentos que podem simbolizar a Igreja, nomeadamente o
acolhimento universal em contexto de unidade. Ninguem cousard pensar
que estes pormenores foram escritos inutilmente; que nada significam
mesmo que se tenham verificado; que sO as palavras sac) significativas e nao
os factosw 41 . HistOria e alegoria reclamam-se mutuamente. A historicidade
gas factos 6 fundamental pan a interprets* alegOrica referida a Igreja.
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Depois da reflexao sobre a queda do primeiro homem, o livro XV
comeca o relato histerico, decalcando-o sobre o Genesis. Os nossos cantulos comentam com minutia os capitulos 4 a 6 do primeiro livro da Binh.
Glosam e explicam o relato das geracOes de Cairn a Lamech (Gn 4, 17-24)
e de Set a Noe (Gn 4, 25 - 5, 32), a corrupcão da humanidade seguida da
decisab divina de a destruir (Gn 6, 1-8) e a conservacao do homem e das
especies terrestres atraves da familia de Noe e da arca (Gn 6, 9-20).
Ao longo do comennrio, Agostinho socorre-se tambem de outros
textos do Antigo e do Novo Testamento. 0 quadro que a seguir apresentamos mostra o uso que o hiponense faz da Sagrada Escritura no passo que
comentamos. Consideramos nao somente as citacdes textuais, mas tamhem as refenncias que transparecem sem citacao literal 43.

2. 0 uso this fontes
Uma obra de vulto como o De Civitate Dei, que abraca o destino
das duas cidades desde as origens ate a consumacao do tempo, nao proves apenas da reflexao pessoal de Santo Agostinho, mesmo sendo esta
muito importante. Tambem ele recorre a um conjunto de escritos de autores pagans e cristaos pars formular o seu pensamento. 0 nosso extracto
encontra-se, por isso, recheado de citacOes biblicas, a que se juntam algumas de outros autores de que Agostinho 6 devedor.
2.1. A Sagrada Escritura
A fonte fundamental dos nossos capitulos, como de todos os Evros
desta seccão, 6 a Sagrada Escritura. Esses livens resumem e analisam, a
par e passo, a histOria da humanidade de Adäo a Abrao e do povo eleito
em diante, recorrendo aos textos sagrados que a narram. Agostinho nao
pretende, todavia, elaborar uma obra de exegese bfblica. Faz exegese apenas porque dela carece pars apresentar a sua visa() da histOria das duas
cidades. Como refere Olegario Garcia de la Fuente, «as suas explicacöes
limitam-se aqueles pontos que cre necessArios pan ilustrar o supremo
govemo de Deus sobre o mundo* 42.
Cf. De Civitate Dei, XV, 27, 5: NBA 52, 454-455.
«Quae cum ita sint, si nec inaniter ista esse conscripta putare quisquam vel durus audebit,
nec nihil significare cum gesta sint, nec sole dicta esse significative non factav -De Civitate Dei, XV,
27, 5: NBA 52, 454-455, [14211. A prop6sito das fontes voitaremos a este assent°.
dus explicaciones se beaten a aquettos pantos que cite necesarios pare ilustrar el supremo
gobierno de Dios sobre el mundov - GARCIA DE Lk Femme, Interpretation, 384.
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4,22
4,26(2x);4,23 8148,12;72,20;51,10;39,5 Rm 9,22-23
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6,1
SI 103,4;2Pe 2,4;Mc 1,2 MI 2,7
SI 77,7
51 81,6
Jd 14
Br 3,26-28
7,11
6,9;6,14-21

1Tm 2,5

It 20, 36;Jo 19,34
Rm 3,9;1Cor 13,13;
Mt 13,4-9

7,2
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2
4,17
3
4 6,20;6,19(7,2-9);6,20
5
Para a elaboracio deste quadro socorremo-nos das edicfies da NBA e da BA.
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A observacao do quadro permite-nos tirar algumas conclusfjes. A
primeira concretiza-se na insistencia corn que Agostinho se socorre da
Sagrada Escritura. Corn excepedo do capftulo 25, todos os outros contem
em maior ou menor ntimero referéncias biblicas, que perfazem um total de
cinquenta e seis. A segunda consiste na predominancia nada surpreendente
das citacOes do Genesis, em confronto corn as dos demais livros
Mais surpreendente sere o facto da quantidade de referéncias biblicas extra-Genesis (dezanove citacOes literais e doze referencias) ultrapassar as do prOprio livro (quinze citac6es literais e dez referèncias). Mostra
certamente o a vontade corn que Agostinho maneja a Sagrada Escritura,
spermitindo-the transpor as fronteiras do texto e estabelecer permanentes
relacides corn outros conservados na memdria. Essas relacties sao estabelecidas habitualmente ao sabor da afinidade entre os temas e as palavras,
isolando as citaceies do seu contexto. Cremos, porem, que a observacao
das referéncias biblicas dos nossos capftulos consente o discemimento das
funcides diversas por elas desempenhadas.
As relacties entre textos biblicos aparecem, por vezes, corn um
caracter ilustrativo ou de prova, como as de que Agostinho se socorre para
representar, atraves da cifra onze associada a descendéncia de Cairn, a
transgressdo da lei. Para simbolizar o pecado alude pois as onze cortinas
de cabra que serviram de tenth para o tabemiculo no éxodo (Ex 26, 7) em
figacao corn os cabritos colocados a esquerda na narracao do jaw fmal de
Mateus (Mt 25, 33). Ainda para exprimir o pecado surge a citacao penitencial do Salmo 50 (S150, 3) ". No mesmo sentido ilustrativo encontramos as citacOes relativas aos anjos (SI 103, 4; 2Pe 2, 4; Mc 1, 2; MI 2, 7;
SI 81, 6) 45, a alguma inspiracdo divina do livro de Henoch (Jd 14) 46, a
pouca conta em que deve ser tida a grandeza simbolizada pelos gigantes
(Br 3, 26-28) 4" e a possfvel descried° da arca de Noe segundo as medidas
egfpcias conhecidas por Moises (Act 7, 22) II.
As citacOes extra-Genesis e sobretudo as do Novo Testamento mostram, todavia, mais ainda o quanto esta etapa do desenvolvimento das
duas cidades nao se esgota nas suns prOprias vicissitudes e figuras, mas se

abre ao desenvolvimento sucessivo e aponta particularmente para Cristo e
para a Igreja. Em resposta aos maniqueus que contrapunham ao
Evangelho a lei e os profetas, o bispo de Hipona sentiu necessidade de
afirmar a unidade da revelagao e do piano de Deus. A leitura alegOrica,
que sob uma base histerica entendia os acontecimentos do Antigo Testamento como uma prefiguracao do Novo, servia bem esta tarefa 49.
Os paralelismos entre o Antigo e o Novo Testamento sa p varias
vezes evidentes. A Ends, filho da ressurreiciio (de Set) e homem em sentido masculino, associa Agostinho a passagem de Lucas segundo a qual os
filhos da ressurreicao nab se casam nem sao dados em casamento (Lc 20,
35)' 50 . A esperanca de invocar o nome do Senhor, segundo a intetpretaeao
agostiniana de Gn 4, 26, 6 articulada corn a esperanca dos filhos de Deus
que no tempo vivem em tensdo escatoldgica, em virtude de terem sido salvos pela esperanca que vem da morte e ressurreicao de Jesus Cristo (Rm
8, 24-25) ". A referOncia do Genesis a esperanca, associada ao sentido etimolOgico de Ends, permite, atraves dos Profetas (Jr 15, 5) e dos Salmos (Si
1), alicerear biblicamente o contraste entre os que poem a sua esperanca
em si mesmos e os que a depositam em Deus. 0 contraste sera retomado
no capftulo 21 e ilustrado corn duas citaclies dos Salmos para cada descenclOncia - primeiro a de Cairn e depois a de Set (Si 48, 12; 72, 20; 51,
10; 39, 5) - e corn as expressOes antiteticas vasos da ira e vasos da misericerdia que evocam o binanio paulino ira/misericdrdia (Rm 9, 22-23) 52.
A abertura a Cristo 6 ainda feita atraves da associacdo de Henoch, descendente de Set, corn Cristo: o primeiro arrebatado e o segundo ressuscitado; o primeiro significando dedicactio e o segundo sendo o fundamento
da cidade dedicada (Ef 2, 20). Como contetido transmitido fica o nao cumprimento total ainda da casa que tern Cristo por fundament° 53. Tambem a
arca de Noe 6 referida alegoricamente a Cristo atraves da alusdo ilustrativa a 1 Tm 2, 5 - of Ele 6 dito mediador entre Deus e os homens - e sobretudo da prefiguracao do lado aberto de Cristo (Jo 19, 34) na abertura
lateral da arca 4. Indirectamente e referida tambem a Cristo atraves da

Cf. De Civitate Dei, XV, 20, 4: NBA 5/2, 432-433.
a. De Civitate Dei, XV, 23, 1.3: NBA 5/2, 438-443
a. De Civitate Dei, XV, 23, 4: NBA 52, 442-443.
"a. De Civitate Dei, XV, 23, 4: NBA 5/2, 444-445.
a. De Civitate Dei, XV, 27, 3: NBA 52, 442-443. Agostinbo pane do prinefpio entio
inquestionivel de que Moises foi o tutor do Genesis.

49 a. Alberto COLUNGA, San Augustin, Expositor de las Profecias en la "Ciudad de Dios",
in La Cuidad de Dios 47/1 (1954) 402.
" Cf. De Civitate Dei, XV, 17: NBA 5/2, 422-423.
51 Cf. De Civitate Dei, XV, 18: NBA 52, 424.425.
" Cf. De Civitate Dei, XV, 21: NBA 5/2, 436-437.
" a. De Civitate Dei, XV, 19: NBA 5E2, 426-427.
" Cf. De Civitate Dei, XV, 26, 1: NBA 5/2, 448-449.
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evorac qo de algumas categorias neotestamentarias: o him:5mi° circuncisodincircuncisos (judeus e gregos) representado pelos dois compartitnentos do segundo piso (Rm 3, 9; 4, 9); as virtudes teologais (fe, esperanca e
caridade) ou os trés tipos de castidade (conjugal, vidual e virginal) representados pelos tres pisos (1Cor 13, 3; Mt 13, 4-9)".
A tensao entre o jd da salvacao da cidade de Deus peregrina no
tempo e o ainda nab da sua consumacao, assim como a lateute entre as
duas cidades na sua convivéncia hist6rica sao, alias, frequentemente
suportadas pelo recurso a textos neotestamentarios. Noutros passos do De
Civitate Dei sao sustentadas pelas ressonancias dos textos profeticos dos
„ibis Testamentos que, segundo Anne-Marie La Bonnardiere, «constituem
a armacao da Bfblia da cidade de Deus* 56. Limitando-nos aos nossos capftulos, podemos aferir a tensao entre as duas cidades no contraste entre
geracao e regeneracao, alimentado pelas palavras de Jesus: «os filhos
deste mundo casam-se e dao-se em casamento; mas os que sera° julgados
dignos do seculo futuro e da ressurreigao dos mortos não [era° mulher
nem marido» (Lc 20, 34-35) ". E tambem visfvel na alegoria profetica do
povo de Israel e da Jerusalem terrestre relativamente a cidade do ceu e a
Cristo glorioso, nas palavras de Paulo aos Romans: «Cristo segundo a
came, o qual esta sobre todas as coisas, Deus bendito pan sempre» (Rm
9, 5) 58. Manifesta-se ainda na distancia entre a perfeicao de Noe e a que
«os cidadaos da cidade de Deus hao-de conseguir na imortalidade que os
igualari aos anjos de Deus» ", segundo a evocagao de Lc 20, 36.

De Civitate Del, XV, 26, 2: NBA 52, 448-449. Agostinho chega aos u8s tipos de castidade atraves dos ties tipos de fertilidade de Mt 13, 8. A explicacio dada por Agostinho ejd anterior.
Podemos encontrl-la no comentkio de Si° lesbnimo ao Evangelho de Mateus. 0 pn5prio Agostinho
31 tinha comentado este versfculo em sentido semelhante no Questiones Evangeliontm, I, 9: NBA
102, 314-315. Af os trés tipos de fertilidade conespondiam respectivamente aos mdrtites, as virgens
e aos cOnjuges. A interpretaFAo da compartimentatio da arca segundo os graus de perfeicio ado
todavia, exclusiva de Agostinho. 11 Orfgenes a fez tambem no In Genesim Homiliae, II, 3: PG 12,168,
distinguindo os que vivem imersos na ciencia rational e sao iddneos; os que, tendo menos racionalidade, conservam todavia a simplicidade e a inocencia; e fmalmente os irracionais a quem a fe niio
aplacou a crueldade.
" Ce sont donc les textes prophetiques des deux Testaments qui constituent I'annature de Is
Bible de la Cite de Dieu, — LA BONNARDERE, On a Die, 368.
"Cf. De Civitate Dei, XV, 17; 20, I: NBA 52, 422423.428-429.
"Cf. De Civitate Del, XV, 20, 2: NBA 52, 430-431.
" dam veto quad Not homini iusto et, sicut de fro Scriptura veridica loquitur, in sua generatione perfecto (non utique sicut perficiendi sunt rives civitatis Dei in illa immortalitate, qua aequabuntur angels Dei, sed sicut esse possunt in hac peregrination perfecti). — De Civitate Del, XV, 26,
1: NBA 5/2, 446-447, [1413].
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Nota-se, no uso que Santo Agostinho faz da Biblia, a preocupacao
de manter o equiltbrio entre histOria e alegoria 60. 0 contacto de Agostinho
corn AmbrOsio fe-lo provavelmente despertar para a exegese aleg6rica,
que permitia resolver as dificuldades de ordem hist6rica subjacentes aos
textos e simultaneamente responder aos hereticos e pars. Os maniqueus
faziam uma exegese literal dos textos bfblicos e recusavam o Antigo
Testament° pelo seu antropomorfismo e imoralidade. Inicialmente
Agostinho contra-argumentou pela via alegOrica, compreendendo os acontecimentos veterotestamentarios como figuras da revelacao realizada em
Cristo. Nesta linha escrevera em 389 o seu De Genesi contra Manichaeos.
As dificuldades colocadas pelo mundo pagao e heretic° corn que depois se
confrontou convenceram-no, todavia, de que, para veneer tais resist-encias,
era necessario ter mais em conta os argumentos deles e considerar o sentido literal dos escritos sagrados. Coto este objectivo, escreveu posteriormente o De Genesi ad Litteram Liber Imperfectus e o De Genesi ad
Litteram a.
Os capftulos do De Civitate Dei que agora estudamos mostram uma
maturidade exegetica no uso da Escritura, ado no sentido duma aproximacao a exegese actual, mas na opcao pela sintese entre histOria e alegoria.
Na verdade, rd° abdicando da exegese alegerica, o hiponense insiste na
urgéncia de a alicercar no valor hist6rico dos textos. A exegese alegOrica
nao surge, portanto, ja como forma de resolver as dificuldades de ordem
histOrica, mas como prolongamento interpretativo da historicidade aceite
e defendida. A interpretacao alegerica da area de Noe pode servir de
exemplo. Agostinho ve nos seus elementos constitutivos referéncias a
Cristo e a Igreja, partindo exactamente da aceitacao e razoabilidade da sua
existencia hist6rica. A area nao e explicada alegoricamente por referencia
a Cristo e a Igreja na tentativa de resolver os problemas hist6ricos levantados pelo relato diluviano.
Quem se habituou a olhar pelo prisma da exegese contemporanea os
textos biblicos, particularmente os onze primeiros capftulos do Genesis,
sente certamente que a leitura de Agostinho soa insuficiente, mesmo forcada. Estranha nomeadamente, no ambito dos capftulos em andlise, as
hip6teses levantadas para salvar o caracter histärico dos textos, assim

s' Cf. De Civitate Dei, XV, 27, 1: NBA 5/2, 448-451.
el Cf. De Genesi contra Manichaeos: NBA 9/1, 47-181; De Genesi ad Litteram Lifter
Imperfectus: NBA 9/1, 195-296; De Genesi ad Litteram: NBA 9/2, 7-727; Gmtcla DE LA FUENTE,
InterpretaciOn, 392-393; BARDY, Introduction Genirale: BA 33, 100-101.
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como a associack de citacties tail dfspares para conduzir a interpretagao
num determinado sentido. E, por6m, importante perceber Agostinho no
quadro da utilizacao que no seu tempo se fazia da Escritura. A citacao de
memOria interligava citacOes tomadas em absoluto, despidas do seu contexto. Ha tamb6m que reconhecer.que os conhecimentos histerico-cronolOgicos eram bastante fintitados. E preciso, em qualquer caso, destacar o
esforrsil do hiponense na procura da verdade histOrica e na consideracao do
relato blblico enquanto tal, como patamar que projecta a interpretacao
exególica e a reflexao teolOgica.
2.2. As routes pug&
Agostinho tambem sofreu influxo de fontes pagas 62. Nos capftulos
17 a 27 do livro XV cita a Aeneidos de Virgflio (70-19 a.C.) e evoca provavelmente a Naturalis Historia de Plinio o Velho (23-79 d.C.) 63. A citacao de Virgil° serve para provar que na lingua latina o sentido das
palavras casa e cidade pode coincidir. Com este recurso, Agostinho quer
identificar a casa de que Cristo 6 fundament° com a cidade de Deus.
Temos uma vez mais as citacOes, mesmo de um pagan, ao servigo da referenda da cidade de Deus a Cristo. Para isso, o bispo de Hipona procura
perceber o sentido das expressOes em contexto latino, servindo-se de um
dos expoentes da lingua que mais admirava. A sua admiracao 6 bem visfvel no modo como o aproximou das Sagradas Escrituras. Usando as
expressees casa de Assdraco e casa de Eneias em sentido de cidade e de
povo, «o poeta imitou as Sagradas Escrituras que chamaram "Casa de
Jacob" ao povo ji tab numeroso dos Hebreus* ".
A Eneida ajudava a criar pontes entre ailultura classica page e a culture crisis. Sao muitas as semelhancas do texto de Virgflio corn a obra de
Agostinho. Na primeira ha uma personagem excepcional. Eneias, filho da
divindade e do homem, atrav6s do sacriffcio e da luta, na obediéncia a
°Naconstatactäo das influencias paggs e depois ens& servimo-nos das edicties da NBA e da BA.
° Cf. De Civitate Dei, XV, 19; 20, 1: NBA 52, 426-429. Agostinho refere-se a Aeneidos
283; m. 97 ea Naturalis Historia VII, 2, 22. Para conferirmos este influx°, usamos as seguintes ectipies critic's bilingues: VIRGILE, Eneide (= Universitis de France), Livres I-VL ed. prep. Henri
Gotha — Andre Bellessort, Paris: Les Belles Lettres, sA, 16.72; Pine L'Amancf, Histoire Nature&
(= Universites de France), Livre VII, ed. prep. por Robert Schilling, Paris: Les Belles Lettres, 1977,
44. Cf. HARDY, Introduction Ganirale, 107.
" chnitalms namque est poets Inc Litteras sacras, in quibus dicitur domus lacob iam ingens
populus Hebraeorum» — De Civitate Dei, XV, 19: NBA 52, 428429, [1385).
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vontade dos deuses, funda o povo romano que, cheio de glOria e de grandeza, tomard a direccao do mundo. No De Civitate Dei o protagonista 6
Cristo, filho de Deus e filho do homem, em volta do qual giram todos os
acontecimentos desde o h&j° da presenca do homem sobre a terra.
Tambem ele fundou a cidade de Deus por meio de privacOes e sacriffcios
que culminaram na sua oferta na cruz 63.
A evocacao de Plinio aparece noutro contexto. Agostinho identifica
a regeneracao corn a cidade celeste e a geracao corn a cidade terrena.
Observa porem que, enquanto vivem misturadas na histOria, 6 comum a
ambas o gerar e o set gerado, se bem que muitos da cidade terrena tambent no tempo se abstenham de procriar. Assim nao se podem identificar
corn a cidade de Deus todos os que agora nail geram, nomeadamente os
hereticos. Para comprovar que ha gente que nao gera que pertence
cidade terrena, Agostinho apresenta «os Ginmosofistas dos Indus que,
diz-se, filosofam nus nas solidOes da IIndia, sao seus cidadaos e se abstem
de gerar» 66. Este diz-se refere-se provavelmente a Naturalis Historia de
Plinio, obra que contain urn vasto repositOrio de informacties curiosas
sobre a ciéncia do mundo antigo, proveniente das numerosas leituras do
autor ou das observacOes pessoais feitas nos locais do Imperio Romano
por onde andou.
Alem destas influencias mais evidentes, podem indicar-se ainda
outras. A noticia da eventual uniao dos dem6nios inctibios e &trios corn
mulheres foi recothida possivelmente de S6rvio o Gramatico, comentador
de Virgflio, ou entail de Sao JerOnimo ". 0 jogo dos nilmeros carregados
de simbolismo indicia o interesse pela escola pitagOrica ja manifestado
por Agostinho no De Ordine ". A eventual influencia pitagOrica nao
s' CL Filipe MARTINEZ MORAN, El Espiritu Wrgiliano en la "Ciudad de Dios", in to Ciudad
de Dios 167/1 (1954) 444. Este artigo aponta ainda outras semelhancas. No que se refere ao nosso
capftulo, interessa apenas o paralelismo entre Eneias e Cristo, entre a casa de Eneias e a casa de que
Cristo e o fundament°. Sobre a relacão entre Santo Agostinho e Virgin° veja-se tambem: H. M.
CURRIE, Saint Augustine and Virgil, in Proceedings of the Virgil Society 14 (1974-1975) 6-16. Sintese
em Dorothy F. Donor — Mark A. SHERMAN, Augustine's "De civitate Dei". An Annotated
Bibliography of Modern Criticism. 1960-1990, New York: Peter Lang, 1991, 70.
<<Et. Indorum gymnosophistae, qui nudi perhibentur philosophari in solitudinibus Indiae,
cives eius sunt, et a generando se cohibent» — De Civitate Dei, XV, 20, 1: NBA 5/2, 428429, [1388].
° Cf. De Civitate Dei, XV, 23, 1: NBA 5/2, 438439. Agostinho refere-se possivelmente a
SERVIUS GRAMATICUS, Aeneidos Commentarii, VL 775, in [rem, Qui Feruntur in Vergili Carmina
Commentarii, rec. por Georgius Thilo — Hermannus Hegen, IL Verlagsbuchhandlung-Hildesheim: Georg
Olms, 1961, 109-110; HIERONYMUS, Commentarionan in Esaiam, XIII, 21-22: CCL 73, 165-166.
° De Ordine, 2, 20, 53: NBA 3/1, 356-359. Pan o significado dos mimeros apresentados no
paregrafo seguinte servimo-nos de GARCIA DE LA PUENTE, Interoretacidn, 298400.
•
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reside, poram, no significado concreto dos ntimeros, mas apenas na sua
interpretacao simbOlica e na consideracao dos mais perfeitos.
Ao longo dos nossos capftulos, os nilmeros assumem varias vezes
um catheter simb6lico na sua proporcionalidade — lembramos a conespondencia das medidas da area corn as do corpo human° ou no seu
valor absoluto. Nos capftulos em analise aparece corn catheter simb6lico
primeiramente o sete, proveniente das sete geraceies de AdAo a Henoch.
Para Agostinho o sete a um cntimero notavel [...], !Rimer° que foi santificado pelo sabadcm 69. A perfeicao do sete provám do resultado da soma do
primeiro ntimero fmpar total (tres) com o primeiro namero par total (quaJiro). 0 seis decorre das seis geracOes que vao de Set ate Enoch e conesponde ao dia em «que o homem foi feito e que Deus consumou todos os
seus trabalhoso 7°. 0 dez significa o cumprimento da lei, por corresponder
ao ntimero dos mandamentos. 0 onze, por exceder a dezena, simboliza a
transgressao. 0 doze retoma a perfeica° por ser o ntimero dos patriarcas e
dos apOstolos e ainda o resultado da multiplicacao das partes que constituem o sete 1'
Em sums, o conhecimento, a utilizacao e o interesse de Agostinho por
fontes pagas nao poem ern calwa a sua recusa do paganismo. 0 seu use significa que, tendo sido educado na minim page e convertido a fe crista, procurou fazer a ponte entre paganismo e cristianismo e descobnu entre os
pagios gamenes que remetem para Cristo. Para Agostinho os valores crisdos nao tern tanto a missao de substituir os pagaos, quanto a de os reorientar pan o seu verdadeiro fun, a plenitude que Cristo veio inaugurar
2.3. As fontes eristfts
Agostinho vale-se ainda de textos de matriz crista, quer da sua
autoria, quer da pena de outros autores. Cita dois textos seus. Retina tres
versos dum elogio ao cfrio pascal que afirmam a bondade de todas as

numem in online generationum, quo sabbatum consecratum est, septimo scilicet ab Adam. — De Civitate Dei, XV, 19: NBA 52, 426-427, [1385].
aQuoto die factus est homo et consummavit Deus omnia opera sua —De Civitate Del, fl
19: NBA 5/2, V/2, 426-427, [1385]. Desto significado atribufdo ao seis provim a conviccio de que o
mind° se concIuira em seis epocas, correspondendo a sexta I plenitude dos tempos em que Cristo veio
I tern.
a. De Civitate Dei, XV, 20, 4: NBA 5/2, 432-435.
72 a. Marlette CANÈVET, Culture &aerate et Foi C7tritienne a= Racine: de l'Europe: La
"Cite de Dieu" d'Aagustin, in Gregorianum 74 (1993) 10-11.
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coisas, porque criadas por Deus 73. Do Contra Faustum, recolhe a interpretacao aleg6rica da area de Noe 74. Fausto, fiel ao maniquefsmo, negava
que o Antigo Testamento contivesse profecias que apontassem para Cristo.
Mesmo sem os citar, Agostinho tern tido tambem presentes os comentarios
que anteriormente escreveu sobre o Genesis.
Entre os outros autores cristaos, Sao JerOnimo 6 o mais evocado, em
duas das suas obras: Liber Interpretationis Hebraicorum Nominum e
Hebraicae Quaestiones in Libro Geneseos. Agostinho colhe da primeira o
significado dos nomes das duas genealogias: Cairn, Henoch, Set, Enos,
Abel, Noema 0 recurso a Jeronimo consente a caracterizacao das duas
cidades pela via etimolOgica das geracOes e possibilita a referencia a Cristo
e ao futuro da cidade de Deus por meio do significado de Set e EnOs.
Atraves de JerOnimo, Agostinho tern sofrido tamb6m o influxo de Mao de
Alexandria, expoente do judafsmo helenfstico. Sob o seu nome circulavam
listas corn a etimologia dos nomes biblicos de que Jeninimo se serviu
A segunda obra pode ter sido usada para a fundamentacao da diferenca de sentido entre os nomes Adao e EnOs e como meio de acesso a nadir* da expressao filhos de Deus segundo a traducao grega do Antigo
Testamento de Aquila ". Segundo essa versa°, a expressao a traduzida por
filhos dos deuses. Agostinho, querendo por de parte qualquer possibilidade de identificacao dos filhos de Deus de Gn 6, 2 com os anjos, trata de

a. De Civitate Dei, XV, 22: NBA 5/2, 438-439. Este texto levanta problemas de identificacao. Apresentamos, por isso, os dados recolhidos, sem adiantar conclusfies. 0 passo citado corresponde, apenas com uma pequena variants, aos primeiros tits versos do poema De Anima publicado
por Anthologia Latina slue Poesis Latinae Supplementum (= Bibliotheca Scriptomm Graecorum et
Romanorum Teubneri), ed. Franciscus Buecheler — Alexander Riese, V/2, Lipsiae: B. G. Teubneri,
1906, n. 489, 43-45. 0 dito poems não corresponde, pordm, ao elogio do cfrio pascal de que fate Santo
Agostinho no De Civitate Dei. Pertence, aldm disso, 9s obras cuja autenticidade agostiniana 6 pasta
em ddvida. Na PL 46, 817-821, existe um sennio intitulado De Cereo Paschall que, contudo, não contern os versos per Agostinho citados. a. TRAPS, S. Agostino, in Patrologia, Ill: Dal Concilio di Niue
(325) at Concilio di Calcedonia (451), dir. por Angelo di Berardino e apres. por Johannes Quasten,
s.1.: Marietti, 1978, 380.
" a. De Civitate Dei, XV, 26, 2: NBA 5/2, 448-449. Veja-se Contra Faustian, XII, 14.16:
CSCL 25, 343-346.
"Cf. De Civitate Dei, XV, 17; 18; 20, 4: NBA 5/2, 422.425.432-433. Veja-se fiber Interpretationis Hebraicorum Nominum, V, 2; VI, 6: CCL 72, 8-9.
% Cf. Jean Gainotdomr, 14 Traduzioni, Girolamo e Rufino, in Patrologia, III, 217.
" Cf. De Civitate Dei, XV, 17; 23, 3: NBA 5/2, 422-423.442-443. Veja-se Hebraicae Quaestiones in Libro Geneseos, lag. 4, 2-17; 9, 3-4; 10, 12: CCL 72, 60.63.69.71. Aquila foi o autor de uma
tradueão em grego do Antigo Testamento. Como a Vera, dos Setenta foi usada pelos cristllos pan
fins apologaticos e poldmicos, no seculo II d.C. surgiram algumas traduefies feitas por judeus com o
intuito de a substitufrem.
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dar uma interpretacão pessoal a traduce° de Aquila, de tal modo que esta
the nil° sirva de fundamento. Eram filiws dos deuses vois tinham sido
gerados por deuses com os quais eram eles preprios deuses tambem, conforme o dito do salmo: Fui eu quem o disse: todos vas soil deuses e filhos
do 41tissimoa 78.
Apoiando-nos em Bardy, podem ainda existir alusoes a Origenes e
a Ambrnsio. E possfvel que Agostinho quando menciona outras possfveis
internretagOes da arca de Noe, se refira a segunda homilia do In Genesim
Homiliae de Origenes, que nos chegou em fragmentos gregos e na traduce.° latina de Rufino, e ao De Noe de AmbrOsio 79. Não a este o moment°
para estabelecer uma comparachb pormenorizada entre estas obras e os
capftulos do De Civitate Dei que estudamos. Podemos, de qualquer modo,
mencionar que apresentam semelhancas e diferencas interpretativas relativamente a exegese de Agostinho. Nao estamos em condiclies, porem, de
afirmar com seguranca que Agostinho pensasse nelas quando escreveu
que sdo possiveis outras interpretacees legitimas, desde que em conformidade com a regra da fe.
**
Analisamos o desenvolvimento histOrico da cidade de Deus e da
cidade terrena na etapa das origens ate Noe e ao dilbvio, numa dupla perspectiva: a do contefido e a das fontes.
Quanto ao contend°, estes capftulos aludem a convivencia histerica
das dun cidades, iniciadas nas descendencias de Caim e de Set. Tais descendencias, consideradas na etimologia dos nomes e no mimero e narracab das geracties, evidenciam o perfil diverso das cidades: uma vive
segundo Deus, colocando nele a sua esperanca; a outra vive segundo o
homers', sem nenhum outro fim que a supere. Essas cidades esteo, todavia,
misturadas na sua existencia histerica, conhecendo por isso ambas o
pecado e a decadencia resultante do mau use da liberdade. S6 a iniciativa
gratuita de Deus torna possfvel que o castigo nio seja a destruiclo total e
que da totalidade se salve urn resto para assegurar a descendencia.
" .Nam et fdii Dei eram, sub quo pane suorum patrum etiam francs erant; et ftlii deorum,
quoniam dus geniti erant, cum quibus et ipsi dii erant iuxta illud Psahni: Ego dixi: Du estis et filii
Excelsi mutes* — De Civitate Dei, XV, 23, 3: NBA 5/2, 442-443, (1405].
" Cf. De Civitate Dei, XV, 26, 2: NBA 5/2, 448-449. Cf. Baum, nota 2: BA 36, 159. Veja-se
ANBROSIUS, De Noe, in Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis Opera, II/1, Milano-Roma:
Biblioteca Ambrosiana, 1984, 346-519; ORIGENES, In Genesim Homiliae, II: PG 12, 162-175.
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Foi precisamente o livre arbilrio dos homens que originou o diltivio,
qual castigo para a transgressdo da lei. E foi, por sua vez, a benevoléncia
divina que, atraves da arca e da famflia de Noe, abriu uma possibilidade
de sail/a* para a humanidade. Na arca de Noe, como alias ja na sucesse° anterior das geraciies, y e Agostinho a prefiguracdo de Cristo e da
Igreja, atraves duma interpretacdo alegOrica dos mais detalhados pormenores e duma defesa empenhada da sua historicidade.
Lima obra de vulto como o De Civitate Dei rd° podia surgir isoladamente da pena de um s6 homem. Na sua composicdo, o bispo de Hipona
bebe elementos do pensamento mho e cristao anterior. Os nossos capftulos podem revelar, no 'ambit° do paganism°, o recurso a Virgflio e a Plinio
o Velho, assim como o reflexo da escola pitagOrica na exaustiva interprelace° dos ntimeros. Da reflexeo crista, nota-se a referencia a JerOnimo e
talvez a Origenes, no que diz respeito a etimologia dos nomes e a exegese
do Genesis.
E, todavia, a Sagrada Escritura a fonte por excelencia de que o hiponense se serve, quer porque comenta de perto alguns capftulos do Genesis,
quer porque coin frequéncia recorre a outras passagens bfblicas que the
afloram a memOria. A Biblia e a base de reflexdo da etapa em causa,
manancial de elementos ilustrativos e clarificadores, grelha de construcdo
e leitura das alegorias cristol6gicas e eclesiolOgicas, apoio a caracterizacdo histhrica das duas cidades e sustentaculo para a tense° entre a cidade
de Deus peregrina e a sua consumageo. No modo de a interpretar,
Agostinho sublinha o equilfbrio entre histOria e alegoria. Para ele a alegoria ndo se justifica pela necessidade de resolver dificuldades histOricas.
antes a historicidade dos elementos que legitima a alegoria.
0 period° das origens a Noe a uma etapa que ndo se encerra totalmente corn a conclusdo do Ultimo capftulo. NI) se encerra porque 6 a histOria das mesmas duas cidades que continua em etapas sucessivas. Nao se
encerra sobretudo porque construida na abertura a plenitude do tempo
inaugurado em Cristo e a universalidade da cidade de Deus que nele
encontra o fundamento.
ADELIO FERNANDO ABREU

