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Santo Agostinho (354 - 430) 



 

 

 

A Igreja Cristã e a Filosofia 



Surgimento da Igreja Católica (três 

períodos): 

 O Período de Evangelização  - Igreja 

Oficial de Roma; 

 O Período Patrístico (Séc. II – VIII) – 

codificação e sistematização do “Dogma”; 

 O Período Escolástico (Séc. IX – XVI) – 

evolução da filosofia cristã, baseada nos 

princípios platônicos e aristotélicos 



A Igreja Cristã e a Filosofia 

 Durante a Idade Medieval (Séc. V – XV), a 

Igreja Cristã estabeleceu-se firmemente 

como a religião do mundo ocidental; 

 O Cristianismo é uma teologia que 

professa um dogma; 

 O Escolasticismo teve início na 

Universidade de Paris e na de Oxford 

(Inglaterra)  

 



Quem foi Santo Agostinho? 

 Nasceu em Tagaste, norte da África, onde 

hoje é a Argélia; 

 Era filho de mãe que seguia o cristianismo, 

porém seu pai era pagão; 

 Em sua formação, teve importante 

influência do maniqueísmo (sistema 

religioso que une elementos cristãos e 

pagãos e enfatizava a eterna luta entre o 

bem e o mal). 



 Quem foi Santo Agostinho? 

 Foi um filósofo, escritor, bispo e teólogo 
cristão responsável pela elaboração do 
pensamento cristão medieval e da filosofia 
patrística; 

 Foi o primeiro grande filósofo da Era 
Cristã; 

 Ele viveu e morreu nos últimos 
momentos do Império Romano, 
representando uma ponte entre os 
mundos clássico e medieval. 

 



Quem foi Santo Agostinho? 

 Africano pela lei do solo, romano pela 

cultura e língua, e cristão por educação. 

AGOSTINHO, jovem, de temperamento 

impulsivo e veemente, se entrega com 

afinco ao estudo e aprende toda a ciência 

do seu tempo. Chega a ser brilhante 

professor de retórica em Cartago, Roma 

e Milão.  



Datas importantes em sua vida 
ANO IDADE 

365 11 Inicia os cursos de educação geral em Madaura 

361 17 Transfere-se para Cartago, a fim de estudar Retórica e Artes Liberais. 

372 18 Morre o seu pai, Patrício.  Apaixona-se e junta-se a uma mulher. 

373 19 Lê "O Hortênsio", de Cícero. Torna-se maniqueu. Provável nascimento 

de Adeodato, seu filho. 

385 31 Depois de ganhar a Cátedra de Retórica da Casa Imperial, por 

concurso, vai para Milão. 

386 32 CONVERTE-SE A FÉ CATÓLICA 

387 33 É batizado em Milão. Volta a África. Morre sua mãe em Roma. 

388 34 Chega a Cartago e pouco depois a Tagaste. 

Vende suas posses e funda o primeiro mosteiro 

391 37 É ordenado Sacerdote em Hipona. 

395 41 É Sagrado Bispo Auxiliar. 

400 46 Publica as "Confissões". 

426 72 Publica a "Cidade de Deus". 

430 76 28 de agosto, Agostinho morre em Hipona. 



Pensamentos de Santo Agostinho: 

 "Ter fé é acreditar nas coisas que você não 
vê; a recompensa por essa fé é ver aquilo em 
que você acredita."  

 "A pessoa que tem caridade no coração tem 
sempre qualquer coisa para dar."  

 "A confissão das más ações é o passo inicial 
para a prática de boas ações."  

 "A verdadeira medida do amor é não ter 
medida."  

 "Orgulho não é grandeza, mas inchaço. E o 
que está inchado parece grande, mas não é 
sadio."   

 

 



Principais obras de Santo Agostinho. 

  397-398 

 Agostinho manifesta 

sua fraqueza, que 

gera o mal, e a Deus, 

fonte de todo bem e 

Verdade absoluta; 

 



Principais obras de Santo Agostinho. 

  388-395 

 Sub dividido em três 

livros; 

 I – Pecado provém 

do livre arbítrio; 

 II – Existência de 

Deus; 

 III – Exaltação da 

Obra de Deus. 



Principais obras de Santo Agostinho. 

  413-426 

 Síntese de seu 

pensamento 

filosófico, teológico e 

político; 

 



Principais obras de Santo Agostinho. 

 
 399-419 

 Crença na Santíssima 

Trindade de Deus; 



O que é o Livre Arbítrio? 

 
 É o poder que cada 

indivíduo tem de 

escolher suas 

ações 

(significados.com.br) 

 



O que é o Livre Arbítrio? 

 Constituição Federal 1988: 

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 

         I -  homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição; 

         II -  ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei; 

        IV -  é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato; 

         VI -  é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias; 



Livre Arbítrio, segundo: 

 Igreja Católica (Padre Sérgio – Nossa 
Senhara das Dores); 

 

 Igreja Evangélica (Pastor Brito – 1ª Igreja 
Batista); 

 

 Espiritismo (Raquel Hilst – Confederação 
Espirita da Paraíba). 



Considerações Finais 



 
Muito obrigada 

 pela atenção! 


